
Wij sturen deze nieuwsbrief naar onze vrienden en familie in Nederland 
om te laten weten hoe het ons vergaat hier in het hoge noorden

en op die manier contact te houden.

Heel veel liefs uit Trondheim!

Beatrix & Albert

25.10.2007

31.10.2007

Lieve familie en vrienden,

We gaan hier in Trondheim langzaam aan merken dat de winter in aantocht is 
en de dagen korter worden. De ‘mørketid’ komt er weer aan!

Zeker nu de wintertijd weer ingegaan is, is het ‘s avonds vroeg donker. 
Op dit moment, eind oktober, begint het rond 15.30 uur te schemeren en is het om 

16.30 bijna helemaal donker. ‘s Ochtends wordt het zo rond 07.30 uur licht.

Deze tijd van het jaar levert wel weer hele mooie beelden op,
bijvoorbeeld van de zonsopgang boven de stad, gezien vanuit ons huis.
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De winter is begonnen!
In de nieuwsbrief van september schreven we 
al dat in de bergen wat verder van de stad de 
eerste sneeuw gevallen was. Inmiddels heeft 
de winter ook Trondheim bereikt: op 9 
oktober was er natte sneeuw en 10 oktober 
was de wereld om ons heen bedekt met een 
dun laagje stevigere sneeuw.

Dat levert natuurlijk altijd mooie plaatjes op. Met deze lage temperaturen is het 
inmiddels ruim tijd voor onze winterkleding en ook de auto is voorzien van zijn 
winterbanden.  Ook voor de komende weken verwacht men weer sneeuwval. 
De temperaturen overdag liggen eind oktober zo tussen de 0 en 4 graden.
Al met al blijft het raar, zo’n hele korte zomer! Nou ja, ’t was in ieder geval een hele 
mooie zomer.

Skistua

Bymarka, met op de achtergrond Trollheimen

Terwijl Albert op een 
bergtopje zat te genieten 
van het uitzicht 
hiernaast, belde Marrie 
om te vertellen dat ze 
oma geworden is!

Besneeuwde wegen in Trøndelag



Cultuur
Op cultureel gebied hebben we deze maand ook niets te klagen gehad. Uiteraard 
hadden we onze concerten van het Trondheim Symfoni Orkest (TSO).
Op 4 oktober hadden we daar een 
’vertrouwd’ gezicht met Isabella van 
Keulen, een Nederlandse violist.

10 oktober hadden we een mooi tegenwicht 
voor de versgevallen eerste sneeuw van die 
dag, met een Spaansgetinte avond. Een 
optreden van de flamenco-zangeres Martirio 

(www.martirioweb.com) en de flamenco-band 
Son de la Frontera.  Een erg leuke en 
energieke avond!

Martirio

Son de la Frontera

Trondheim Symfoni Orkester, Olavshallen

Verder hebben we ook deze maand weer 
een aantal keren de biscoop bezocht. Ons 
lidmaatscap van de Kinoclub leverde ons o.a. 
gratis kaarten op voor de voorpremiere van 
‘Switch’, een Noorse film opgenomen in de 
wintersportregio Voss. Grappig was dat de 
regisseur en hoofdrolspelers samen met hun 
familie en vrienden ook in de bisocoop 
waren. De film was zeker ook de moeite 
waard, al vragen we ons af of jullie hem in 
Nederland zullen kunnen bekijken...

http://www.martirioweb.com/


Sport
Met het koudere en nattere weer komt er niet altijd iets van buitensporten en 
wandelen. Maar: dat compenseren we nu met binnensporten. We hebben allebei een 
abonnement voor de sportfaciliteiten van de universiteit. Daar gaan we regelmatig 
spinnen (gewoon knalhard fietsen op een hometrainer), pumpen (een beetje stoeien 
met gewichten aan een stang) of trainen in het ’krachthonk’.
Het is allemaal net iets anders dan we in Nederland kenden van de Les Mills 
programma’s, maar wel erg lekker om toch te kunnen sporten. En voor de prijs hoeven 
we het niet te laten: we betalen hier voor een jaar de prijs die we in Nederland kwijt 
waren voor 1 ½  maand! Voordeel van de universtiteit 

Verder zijn we begin deze maand begonnen met Taiji. Een 
(Chinese) collega van Beatrix organiseert dat samen met 
haar man op zondagmiddag. Er was ons verteld dat er meer 
’Europeanen’ deel zouden nemen, maar tot nu toe hebben 
we alleen maar een grote groep Chinesen gezien 
Maar we zijn niet de enige ‘beginners’ en het is erg leuk om 
op deze manier weer wat aan Taiji te doen! 
Aardig detail: de uitnodiging riep ons op om toch vooral ons 
zwaard mee te nemen!

Spinning

Pump

Taiji (met zwaard)

Het krachthonk



Buitenleven
Uiteraard proberen we zoveel mogelijk om toch naar buiten te gaan en te genieten van 
de omgeving. Met behulp van ons GPS-speeltje zoeken we ons spoor naar 
verschillende plekjes in de omgeving die we nog niet eerder hebben bezocht.

Jervfjellet Uitzicht over Trondheim regio vanaf Jervfjellet

JonsvannetKoffiepauze met Eleanor bij Holstdammen

Op de computer ziet zo’n 
wandeling met GPS er 
achteraf uit zoals op het 
plaatje hiernaast. 
Het grappige is dat je vaak tot 
op de meter nauwkeurig kunt 
aangeven wanneer je in een 
moerasgebied komt, wanneer 
er een klim komt en wanneer 
je bij bijvoorbeeld een pad of 
rivier komt.



Nieuws van het banenfront
29 oktober had Albert zijn laatste werkdag als ‘organisasjonsutvikler’ bij Hjelp24. 
Op 1 november begint hij als ’overingeniør / administrativ leder’ bij het instituut voor 
Bouw, Aanleg en Transport (IBAT) van de technische universiteit (NTNU). In deze 
functie krijgt hij de leiding over de administratie, IT-sectie en de gemeenschappelijke 
werkplaats van het instituut. Deze ondersteunende diensten zijn onlangs 
gereorganiseerd en de bedoeling is dat Albert dit proces verder gaat begeleiden. 
Voorlopig is het een functie voor een jaar als interim-manager. 

De sollicitatieronde deze keer verliep 
duidelijk anders dan vorige keer, toen hij 
nog vanuit Nederland solliciteerde. Vorige 
keer hebben 14 sollicitaties geleid tot 2 
gesprekken en lieten veel werkgevers niet 
eens iets van zich horen. Deze keer waren 
het 15 sollicitaties en 6 gesprekken! 
Uiteindelijk kon Albert zelfs kiezen welke 
baan hij leuk vond 
Blijkbaar maakt het veel verschil dat je niet 
zo’n rare buitenlander bent die ook zo 
nodig naar Noorwegen moet, en dat je de 
taal spreekt. 

Met het wisselen van baan, komt er ook 
een nieuw mobiel telefoonnummer voor 
Albert: 0047 45 00 41 46. 

Hoofdgebouw van NTNU, 
campus Gløshaugen

Lerkendalsbygget, 
Albert’s werkplek op campus Gløshaugen

Beatrix geniet intussen nog steeds van 
haar relatieve rust nu ze op haar werk 
niet langer de baas hoeft te zijn. Ze 
heeft 2 ½  jaar ‘forskningspermisjon’ 
(onderzoeks-sabbatical) en komt nu 
eindelijk toe aan het doen van 
onderzoek en schrijven van artikelen.

Idrettsbygget op campus Dragvoll, 
de werkplek van Beatrix

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Dragvoll.outdoors.winter.2006.TS.jpg


Berlijn
Halverwege oktober hebben we een 
weekend in Berlijn doorgebracht bij Jens 
en Jeannette, vrienden die we vorig jaar 
zomer in Zwitserland hebben leren 
kennen. Zij wonen in voormalig Oost-

Berlijn en hebben ons ’hun’ stad

laten zien.

Dankzij de KLM is het weekend 
helaas wel wat korter en anders 
geworden dan we gepland hadden. 
Maar ondanks de vertraging van 26 
uur en koffers die pas kwamen vlak 
voor we weer zouden vertrekken, hebben we wel 
een erg leuk weekend gehad. Naast de standaard toeristische
attracties zoals de Reichstag, de Gedächtniskirche en delen van de oude muur, zijn we ook in 
delen van de stad geweest waar we alleen zeker niet naar toe gegaan zouden zijn. Zo 
kwamen we bijvoorbeeld in een gebouw met allerlei alternatieve kunstenaars en een wijk 
met allemaal opgeknapte oude woonkazernes...


