
Lieve vrienden en familie!

Onze vorige nieuwsbrief was helemaal gewijd aan onze trouwdag
en alle mooie dingen daar omheen. 

In deze nieuwsbrief pakken we de draad weer op bij het ’normale Noorse leven’ 
aan de hand van een aantal onderwerpen die ons bezig hielden de afgelopen maand.  

Birkebeinerrittet
In onze eerdere nieuwsbrieven hebben jullie kunnen lezen
dat Albert al het hele jaar regelmatig op de fiets te vinden 
is. Dat was niet voor niets, want als verjaardagskadootje
vorig jaar had Beatrix de deelname aan de ’Birkebeinerrit’ 
op 25 augustus geregeld. De grootste mountainbike-tocht
ter wereld met ruim 14.000 deelnemers. De rit begint in 
Rena en eindigt 92 kilometer verder, na heel veel
klimmetjes over de bergen, in het Olympisch dorp in 
Lillehammer.

De  eerste 5 km gaat het heel rustig omhoog over 
een asfaltweg, maar al snel gaat die over in een
grind/zandpad (grusvei) en worden de hellingen 
steiler. Daar wordt het klimmen al wat lastiger… 

Een paar delen van de rit voeren ook over keien en hele smalle berg-
paadjes, met erg veel modder. Grote delen hiervan kun je niet fietsen
en moet je lopen. Helaas probeerde een van de deelnemers wel te 
fietsen, met als gevolg dat hij over Albert heen viel, die op zijn beurt
weer op zijn fiets viel. Het resultaat was een grote snee in zijn
onderarm en een stop van 15 minuten bij de eerstvolgende EHBO-
post om wat verband aan te brengen. 
Maar dat mocht de pret niet drukken, dus met verband om de arm is 
de tocht vervolgd. Het laatste stuk van de rocht voerde over de 
’hopbak’ van het Olympisch dorp in Lillehammer met een
spectaculair steile afdaling en na 4,5 uur fietsen was de finish 
bereikt!



omdat er bij Hjelp24 geen budget meer voor is, anderzijds omdat de ideeën die Albert
heeft over arbozorg toch niet helemaal aansluiten bij de mogelijkheden van Hjelp24 op dit 
moment. Zo’n 5 weken geleden is Albert dus weer begonnen met solliciteren. Dat gaat
makkelijker dan de vorige keer, waarschijnlijk omdat hij alles nu in het Noors doet en hij hier 
ook woont. Inmiddels heeft hij een aantal sollicitatiegesprekken gehad en (hoewel de 
officiële dingen nog geregeld moeten worden) lijkt het er op dat er een nieuwe baan in zicht
is. Hij krijgt de kans om voorlopig voor een jaar als interimmanager aan de slag te gaan bij
de administratie van een van de grotere intsituten van de universiteit.

Halkidiki - Griekenland
Beatrix had de eerste week van september 
een congres in Griekenland, en dat was een
mooie gelegenheid om samen naar het 
zuiden af te zakken. Albert vermaakte zich
meer dan prima op het strand terwijl Beatrix 
tijd besteedde aan congres en collega’s. 
Daarnaast had ze gelukkig nog genoeg tijd
om ook wat ’af te slappen’. Het was een
heerlijke week met veel gedobber in het 
overheerlijke water van de Egeïsche zee.

Nieuwe baan?
Toen we vorig jaar besloten dat we samen 
wilden zijn en dat dat in Noorwegen zou zijn, 
was de eerste stap om werk voor Albert te 
vinden. Na een hele rits sollicitaties kwam de 
aanbieding van Hjelp24 met een contract
voor een half jaar, en mogelijk verlenging na
die tijd. Dat contract loopt tot eind oktober, 
maar inmiddels is duidelijk geworden dat het 
contract niet verlengd wordt. Enerzijds



TSO en kamermuziekfestival
We hebben dit jaar allebei een
abonnement voor het Trondheim 
Symfonie Orkest (TSO).  Donderdag 20 
september hadden we ons eerste
concert deze herfst, met Beethoven en 
Svendsen op het programma. Voor
degene die (net als wij) niet bekend zijn
met Svendsen: een aanrader. Hele 
mooie, melodieuze klassieke muziek.
Maandag 24 september zijn we (met 
dank aan de rektor van NTNU, die 
kaartjes ter beschikking stelde) naar een
heel apart optreden geweest van 
’Bassiona Amorosa’. Dit is een groep van 
6 kontrabas-spelers, versterkt met een
pianiste, die voornamelijk klassieke
muziek spelen die niet bedoeld is voor
kontrabassen. Oftwel, erg snel, 
melodieus, en indrukwekkend. Absoluut
een aanraden als ze ooit in de buurt
mochten zijn. Voor een kennismaking: 
op ’youtube’ staat een aantal hele leuke
video’s!

Films
Jullie zijn er vast al achter dat we liefhebbers
zijn van film. We zijn dan ook regelmatig in de 
bioscoop te vinden. Voor Albert ook een aardig
hulpmiddel om Noors te leren… 
Zaterdag 15 september  zijn we naar ’the
Bourne ultimatum’ geweest, het derde deel
van de Jason Bourne trilogie. Erg spannende 
film! En omdat we lid zijn geworden van de 
filmclub krijgen we ook regelmatig een
aanbieding om gratis naar een voorpremiere te 
gaan. Dat is aan ons natuurlijk wel besteed. 
Vorige week zijn we naar ’Stardust’ geweest, 
een fantasy film met een fantastische cast, een
leuk verhaal, en met erg veel humor en verve 
uitgevoerd. Geweldige film en een echte
aanrader voor wie eens een avondje
ongecompliceerd vermaakt wil worden.



Bezoek uit Nederland
21 en 22 september hadden we bezoek van 52 Nederlanders! Gelukkig
hoefden we ze niet zelf te huisvesten… 
Het waren bedrijfsartsen die werkzaam zijn in bank- en verzekeringswezen in 
Nederland en voor een deel oud-collega’s van Albert bij de Rabobank.  Deze
groep heeft elk jaar een studiedag in het buitenland en dit keer kozen ze (niet
helemaal toevallig) voor Noorwegen. Albert had het programma hier in elkaar
gezet met sprekers van Hjelp24 en de universiteit. Verder ook een praatje hoe 
het is om te wonen en werken in Noorwegen, en een stadswandeling onder 
leiding van Beatrix. De dag werd afgesloten met een diner in het Britannia 
hotel (een van de 350 beste hotels in de wereld). Zaterdags hebben we met de 
hele groep nog een boottocht gemaakt over de rivier en door het fjord, en ’s 
avonds met een aantal Rabobankers gegeten in de stad. Iedereen was erg 
enthousiast over het hele programma, en als dank voor al het regelwerk werd
Albert verrast met een prachtig kado: een Garmin ’outdoor-GPS’!

http://www.hjelp24.no/index.php?PHPSESSID=65024a501cb29bc2280949f288b96d2e
http://www.stolav.no/stolav


Het goede buitenleven
Sinds we terugkwamen uit Nederland na ons trouwen, was het erg druk met 
allerlei dingen. Daarnaast was het ook opeens herfst geworden hier, met veel
regen en kou. Niet echt zin en gelegenheid om er op uit te trekken dus 

Dit weekend zijn we wat verder gaan wandelen. 
Goed voorbereid met kaart en GPS, zodat we ook
van de gebaande paden af konden
Nou, dat is gelukt! Ook het weer werkte
voortreffelijk mee, al vroor het wel boven de 500 
meter…

Afgelopen week hebben we
gelukkig weer echt van het 
buitenleven hier genoten.  
We hebben een paar keer ’s 
avonds gewandeld in 
Bymarka. De eerste avond
leverde dat het plaatje op 
van een zwemmende bever 
onder de volle maan. 

De tweede avond leek het er even op dat we een hond rijker geworden waren. 
Gelukkig had zij het telefoonnummer van haar baasje aan haar halsband, zodat we
haar weer aan diens zorgen konden toevertrouwen.



De winter is in aantocht
Over vorst gesproken: de herfst is hier al sinds half augustus in volle gang, wat
heel veel mooie plaatjes oplevert. Maar we merken ook al dat de winter in 
aantocht is! We hebben al een paar weken temperaturen van rond het vriespunt
’s nachts en ’s ochtends gladde wegen. De bergen wat verder van ons vandaan
hebben al weer witte toppen, en het weekend van 16 september waren er zelfs
wegen afgesloten vanwege de hevige sneeuwval. Ook dat levert natuurlijk hele 
mooie plaatjes op. Het wachten is op de eerste sneeuw hier in Trondheim!


