
Maandelijkse nieuwsbrief 
vanaf Flatåstoppen

Lieve familie en vrienden,

Oktober was vooral een erg volle maand. We waren meerdere keren 
op stap in Noorwegen en Zweden voor ons werk, Bea was door twee 

verschillende groepen op de universiteit uitgenodigd om twee 
lezingen te geven, en we waren voor een bliksembezoekje in 

Nederland voor het huwelijksfeest van dierbare vrienden. 
Verder genoten we van veel mooie muziek en een bijzondere 

tentoonstelling over het menselijk lichaam. 
We delen het weer graag met jullie!

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.
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Albert’s werk
Albert was deze maand erg veel op reis: 
2 dagen cursus in Hell, een 2-daagse 
projectvergadering in Oslo, 2 dagen in Gjøvik
voor een vergadering met NTNUs commissie 
voor arbeidsomstandigheden, en een 2-
daagse vergadering met het management van 
de faculteit in Gjøvik.

Management cursus in Hell

Als je verantwoordelijk bent voor de meeting, krijg
je natuurlijk de mooiste kamer in het hotel 

Maar ook als gewone deelnemer wordt je in 
de watten gelegd

Onderweg naar Gjøvik kwamen we in de 
eerste sneeuwstorm van dit seizoen terecht. 

Met al die vergaderingen zat Albert minstens 
twee keer per week in het vliegtuig deze maand. 
Dat levert ook mooie plaatjes op 



Bea’s werk
Iedere vrijdag nodigt onze faculteit 
samen met het ziekenhuis een 
gastspreker uit om iets over zijn of 
haar werk te vertellen. Het zijn 
goed bezochte lezingen in het 
grootste auditorium van onze 
campus. Deze maand was de eer 
aan Bea om zo’n voordracht te 
geven. Haar lezing werd erg goed 
ontvangen en leverde tevens weer 
een paar interessante nieuwe 
contacten op.

Bea’s ‘fredagsforelesning’

Een week later was de officiële 
launch van EU’s nieuwe calls in 
H2020. NTNU organiseerde samen 
met Sintef, Noorwegen’s grootste 
commerciële onderzoeksorganisatie, 
een H2020 launch. Bea was een van 
de uitgenodigde sprekers om haar 
ervaringen te delen in het succesvol 
binnen halen van een grootschalig 
Europees onderzoeksproject.

Verder begeleidde Bea sinds april een 
Duitse uitwisselingsstudent, die deze 
maand haar Master thesis in moest 
leveren. Dat was even flink aanpoten 
maar als je dan zo’n heerlijk pakket 
krijgt als dank is dat snel vergeten 



Muziek
Deze maand konden we ook weer van veel Noorse 
muziek genieten. De wereldberoemde pianist Leif Ove
Andsnes gaf een prachtig solo-concert, de Indy band 
Highasakite gaf een concert tijdens UKA, en Bea’s koor 
ØNK werd tweede in hun klasse tijdens het Kor NM.

Solo voor Victor en Bea tijdens Baba Yetu



Bea’s werk - in Zweden
Na alle hectiek van de eerste 
twee weken volgden drie relaxte 
dagen voor Bea in Åre, Zweden. 
Hier nam ze deel aan een 
workshop voor PhD begeleiders 
in neuroscience. Erg nuttig, en in 
een prachtige omgeving.

Uitzicht vanuit de Copperhill Mountain Lodge

Walk-and-talk met Boukje over de wondere wereld van de EU

Spookachtige sfeer op de laatste dag



Weekendje Nederland
Alsof we al niet genoeg op 
reis zijn geweest deze 
maand, gingen we ook nog 
voor een bliksem bezoek 
naar Nederland. Op 
vrijdagavond hadden we 
eerst een gezellige avond 
met onze vriendin Sol en 
haar vriend Dick.

In Nederland was alles nog overweldigend groen

Zaterdag middag en avond waren we op 
het huwelijksfeest van onze vrienden 
Esther en Pitt. Het geheel werd ingeluid 
met erg mooie en toepasselijke klassieke 
muziek van een Amsterdams strijkkwartet.

Met de pond naar Amsterdam-Noord voor het feest



Herfst in Trondheim



Herfst op Flatåstoppen
Ook op Flatåstoppen was de 
overgang naar de herfst goed te 
merken.

De herfst brengt ook het nodige 
werk met zich mee in de tuin…



En verder...
... hebben we een paar heerlijke 
wandelingen gemaakt in onze 
“achtertuin”, Bymarka

... waren ook de hertjes weer op zoek naar eten in onze tuin


