
 
 Heel veel liefs uit Trondheim, 

 
Beatrix & Albert 

 

Lieve familie en vrienden, 
 

September trakteerde ons op een prachtige nazomer waar we volop van hebben 
genoten. De dagen worden erg snel korter nu, dus ‘s avonds de lampen weer aan, 

 ‘s morgens in het donker op, en met licht aan fietsen naar het werk. 
Nog even en er ligt weer sneeuw  

Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – september2011 



Bouwwerkzaamheden 
Het bouwproject voor deze maand was 
een nieuw hok voor onze vuilnisbakken. 

Dakpannetjes erop 

Het geraamte staat… 

Plankjes er tegen aan en tot slot een likje verf 

Passen en meten 



Aan het werk på hyttetur 
Albert is met zijn hele HR-afdeling 
twee dagen naar Ålen geweest, 
een plaatsje in Gauldalen, 
ongeveer 25 km van Røros. 

Druk aan het werk binnen 

Discussie tijdens de bergwandeling Weer of geen weer: grillen zullen we! 

Het doel van het seminar was om 
met elkaar na te denken over de 
verdere ontwikkeling van de HR-
afdeling bij de medische fakulteit en 
het aktiviteitenplan voor 2012. Als 
vergaderlocatie hadden ze dit keer 
niet gekozen voor een hotel, maar 
voor de hut van een kollega. 



Delegeren maar! 
Met het voorbereiden van het congres, het geven van onderwijs, 
studenten begeleiden, verschillende administratieve klussen, enz enz, 
heeft Bea het dit semester zo druk dat de fakulteit besloten heeft haar 
een jaar lang een 50% assistent te geven. Daar zei Bea uiteraard geen nee 
tegen. Inmiddels heeft ze Nina in dienst, een voormalige Master student. 
Samen delen ze de onderwijslast, werken ze aan gezamenlijk onderzoek, 
en gaat Nina helpen met de voorbereidingen van het congres. 

Nina 

De organisatie van een congres 
Bea is samen met Jorunn, haar collega bij de 
Medische Fakulteit, bezig met de organisatie van 
een groot internationaal congres. Het is het 
eerste gezamenlijke congres van twee aparte 
organisaties, Posture & Gait en Gait & Mental 
Function. Ze verwachten zo’n 800 deelnemers, 
dus er is aardig wat werk te verzetten tussen nu 
en volgend jaar juni  

Meer informatie over het congres vind je hier 

http://ispgr.org/conferences/norway-2012/conference-overview-copy-1/index.html�


På hyttetur 
September had erg veel mooi herfstweer voor 
ons in petto, dus toen we de berghut van 
Jorunn & Geir een weekend mochten lenen, 
zeiden we gelijk ja. Op vrijdagavond zijn we naar 
Resdalen gereden, een gebied ten noorden van 
Trollheimen. Op zaterdag hebben we de eerste 
(en waarschijnlijk laatste) bergtocht van dit jaar 
gemaakt, naar Resfjellet. Het was een prachtige 
dag en een heerlijke wandeling. 

Een heuse rendier-bok gezien onderweg  

Uitzicht op de hoogste toppen van Trollheimen 

Eh, hier moeten wij dus overheen… 
We hebben geen foto, maar het is gelukt! 

 



På toppen 
Na een lange wandeling stonden we 
tenslotte op de top van Resfjellet, 
1161 meter hoog. Dankzij het 
heldere weer hadden we een 
prachtig 3600 vergezicht, tot en met 
Trondheim in het Noorden! 

Godlia, de hut van Jorunn & Geir 

De omgeving van Snippvatnet 

Behalve dat ene rendier hebben we 
vooral heel veel lemmingen gezien 
(kleine drukteschoppertjes!) en een 
paar korhoenders  



Een maand vol muziek 
We hadden deze maand iedere 
donderdag een concert van het 
Trondheim Symphonie Orkest (TSO). 
Danse Macabre van Saint-Saëns, de 
Nieuwe Wereld symfonie van Dvořák, 
filmmuziek, Bruckner’s 3de symfonie, 
de Pastorale van Beethoven en nog 
veel meer. Prachtig allemaal  

Roar Hildonen, de eigenaar van ”To 
rom & kjøkken”, is altijd persoonlijk 

aanwezig bij speciale avonden 

De laatste bijzondere TSO aktiveit deze maand was “Spis Lytt 
Lev” (Eet luister leef). Voorafgaand aan het concert was een 
diner georganiseerd bij “To rom & Kjøkken”, één van onze 
favoriete restaurants. Behalve een heerlijke maaltijd kwam 
ook de dirigent van het concert langs, Torodd Wigum, om over 
het concert later die avond (thema: filmmuziek) te vertellen.  
Wederom een super-geslaagde avond! 

Naast de concerten organiseert TSO dit jaar ook 
allerlei andere activiteiten, en natuurlijk zijn wij dan 
van de partij. Zoals tijdens het Happy Hour met TSO’s 
chef-dirigent Krzysztof Urbański, waarin hij uitleg gaf 
over Dvořák’s symfonie, erg leuk en leerzaam.  
En heel apart om het hele orkest plus dirigent in hun 
dagelijkse kloffie bezig te zien. 



En verder... 
... zijn we deze maand weer 
begonnen met de maandelijkse “Vin- 
og matkveld” bij restaurant Lille: een 
avond genieten van goede wijn, 
lekker eten en goed gezelschap. De 
eerste avond stond in het teken van 
Midden Italië. 

... is na een jaar eindelijk de straat en een 
gedeelte van onze oprit opnieuw geasfalteerd. Na 
het ingraven van de glasvezelkabel lagen alle 
straten in Trondheim open  In werkelijkheid ziet 
het er trouwens beter uit dan op de foto! 

... is het paddestoelenseizoen in gang. We horen 
mensen die emmers vol “sopp” plukken, maar 

vertrouwen niet op onze eigen kennis om dit 
ook te doen. Onze tuin staat vol met allerlei 
paddestoelen, maar helaas geen eetbare   

... hebben we sinds kort een nieuw 
weerstation. Nu meten we niet alleen 
temperatuur binnen en buiten, maar 
ook windsnelheid en –richting, 
luchtdruk en regenval  

... zijn we begonnen om de tuin winterklaar te 
maken. Een van de acties is dat we oude stenen 
hebben gebruikt om een nieuw muurtje te 
bouwen als afscheiding naar de buren en het bos.  
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