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Lieve familie en vrienden,

Januari begon uitstekend. De eerste week hadden we bezoek van 
Bea’s neefje Doran. Met hem hebben we lekker in de sneeuw 

gespeeld. Daarna hadden we een paar heerlijke diners en stonden we 
een weekend op de lange latten. Halverwege de maand moest Bea 

voor haar werk naar Lausanne in Zwitserland. Voor Albert een mooie 
gelegenheid om mee te gaan en een paar dagen te skiën in het 

prachtige Quatre Vallée. Dat liep helaas niet zo goed af. In een suffig 
bochtje verdraaide hij zijn knie en kon hij ingespalkt en op krukken 

terug naar Trondheim. Einde ski seizoen voor hem 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.



Doran op bezoek
De  eerste week van januari 
was Bea’s jongste neefje, 
Doran, bij ons bezoek. Een 
week vol gezelligheid, 
spelletjes, skiën, sleeën en 
natuurlijk wafels eten!

Albert had hulp bij het sneeuwruimen

Samen op reis naar Trondheim

Chillen op de bank terwijl het buiten
stormt en sneeuwt



Vassfjellet
Zo’n 20 minuten rijden 
van ons huis is een alpine-
skigebiedje, Vassfjellet. 
Doran had al eerder op de 
ski’s gestaan, dus het was 
geen enkel probleem om 
hem daar mee naar toe te 
nemen. Met de pistes 
bijna voor onszelf, was er 
alle gelegenheid om zijn 
techniek te verbeteren 

Van al dat skiën krijg je wel honger!



Sleeën
Het mooie winterweer tijdens Doran’s
bezoek zorgde voor een halve meter 
sneeuw. Mooie gelegenheid dus om de 
sleehelling 200 meter van ons huis uit te 
proberen 

Plezier voor jong en ouder

Voor Doran was het een 
voordeel dat we letterlijk op 
“Flatåstoppen” wonen: hij 
hoefde niet eens naar 
beneden te lopen. Gewoon 
op je slee gaan liggen en je 
naar beneden laten glijden.
Op de terugweg had hij trek-
hulp geregeld om weer naar 
boven te komen 



Culinair genieten
We zijn deze maand een aantal keren heerlijk 
uit eten geweest. Uiteraard bij ons favoriete 
restaurant “To rom og kjøkken”, maar ook bij 
een nieuw restaurant in de stad: “Fagn”. Daar 
kregen we een fantastisch 18-gangen menu 
gepresenteerd, met passende wijn!



Lausanne
Beatrix moest voor haar werk een aantal 
dagen naar Lausanne. Albert greep de 
gelegenheid aan om mee te reizen, en de 
eerste dag verkenden we samen de stad.

Uitzicht vanaf de cathedraal

Lausanne is een 
verrassend leuke stad. 
Het centrum heeft 
behoorlijk wat 
hoogteverschil, wat o.a. 
overbrugt wordt met 
een overdekte trap 



Quatre Vallée
Voor Albert was Bea’s reis naar Lausanne een 
mooie gelegenheid om een paar dagen te skiën 
in het prachtige Quatre Vallée. Dat liep helaas 
niet zo goed af. Op de derde dag verdraaide hij 
zijn knie In een suffig bochtje. Als resultaat kon 
hij met spalk en op krukken terug naar 
Trondheim. Einde ski seizoen voor hem 



En verder...
... vierde NTNU dat ze het 100-ste 
EU-project toegedeeld kregen in 
Horizon 2020. Daar hoort uiteraard 
taart bij, en Bea was als project-
leider van een van die 100 
projecten uiteraard uitgenodigd.

... zijn we begin januari een paar keer 
heerlijk wezen langlaufen in Bymarka, 
onze “achtertuin”. ...

…hebben we een hele mooie stabiele 
winter. Dat levert uiteraard ook fraaie 
plaatjes op van de lucht rondom ons huis.
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