
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

Lieve familie en vrienden,

November is voor ons toch wel een wat bijzondere maand, omdat we dan allebei onze 
verjaardag vieren. Dit jaar voor het eerst allebei in Noorwegen. 

Omdat we zo vlak na elkaar jarig zijn, hebben we onze verjaardagen niet echt op de 
dag zelf gevierd, maar in het weekend er tussen in. We hebben de gelegenheid ook 

gelijk aangegrepen om met onze Noorse vriendenkring onze trouwdag te vieren. 
In deze nieuwsbrief geven we jullie een beeld van dat feest.

Verder hebben we foto’s van onze eerste sneeuw-wandelingen, 
zodat jullie weer een beetje bij zijn met wat we allemaal mee maken hier. 
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Maandag gehaktdag...
Een van de leuke dingen van wonen in Noorwegen is dat het eten van elandvlees hier 
heel normaal is. En als je dan in je vriendenkring iemand hebt die vergunning heeft om 
zo’n beest te schieten, tja...
Samen met een aantal anderen hebben we dus ook dit jaar weer een eland ‘besteld’. 
Maandag 5 november werd hij bij ons thuis afgeleverd. De grote vraag is dan 
natuurlijk: “hoe krijgen we dat beest in de vriezer?”. Gelukkig was hij al langs de slager 
geweest, dus pastte hij in 3 grote emmers. Een met gehakt, een met grote stukken 
vlees, en als toegift nog een emmer met alle grote botten... 

22 kg gehakt en 22 kg vleesblokken…

Gehakt verdelen is best een klus!

Wie komt er mee eten?

We zijn al met al een paar 
uurtjes bezig geweest met 
verdelen van al dat vlees in 
kleinere porties. En van de 
botten hebben we een lekkere 
wildfond gemaakt, die nu ook 
in de vriezer ligt te wachten 



Feest!

10 november 2007: ons eerste grote gezamenlijke feest in  Noorwegen



Sneeuw!
We hebben al een paar keer geschreven over sneeuwbuien, die vanaf half september 
langs kwamen. Inmiddels is de winter echt begonnen en ligt er sinds half november 
sneeuw in de straten.

Spinning

IJskristallen bij Koppardammen, 
17. nov.(Bever-) werk in uitvoering

Hoewel het een drukke maand is geweest 
op het werk voor ons allebei, lukt het in 
ieder geval om in de weekenden naar 
buiten te trekken. Bijvoorbeeld naar 
Koppardammen, een van onze favoriete 
meertjes voor een rondje in Bymarka.

Uitzicht over het plein voor ons huis, 10. november

We merken goed dat de dagen korter 
worden. Het is nu rond 9.00 uur ‘s 
ochtends pas echt licht aan het 
worden, en om 15.30 uur wordt het 
al weer donker. Lange avonden dus! 
Maar dan is het ook gezellig thuis bij 
de kachel 



Buitenleven
En als er dan ècht veel sneeuw ligt, gaan we lekker buitenspelen!

Sneeuwstorm in Bymarka, 24.november

Stoer rondstappen op onze
’trugere’, oftewel sneeuwschoenen



Oops, hier was het plotseling wat dieper dan
Beatrix dacht, zelfs op sneeuwschoenen!



En ook Albert had wat minder draagvlak
onder zijn sneeuwschoenen dan gedacht.



En dan was er natuurlijk ook nog werk...
Albert is op 1 november begonnen in zijn nieuwe baan als ’overingeniør / administrativ 
leder’ bij het instituut voor Bouw, Aanleg en Transport (IBAT) van de technische 
universiteit (NTNU). Een verschil van dag en nacht met het werk bij Hjelp24!
Vanaf de eerste dag werkt hij opeens weer langer dan eigenlijk moet. Niet alleen 
omdat er veel werk ligt, maar omdat het ook gewoon erg leuk is.

Hij heeft een behoorlijk gevarieerd 
takenpakket. Afgelopen weken is hij bezig 
geweest met arbozaken en het 
bedrijfshulpverleningsplan, het budget 
voor volgend jaar, vertalen van 
examenopgaves voor de studenten, de 
renovatie van het ijslab (waar gewerkt 
wordt met temperaturen tot -40 graden 
Celsius), samenwerkingscontracten, 
personeelsbeleid, aanpassing van de 
website (www.ntnu.no/bat), het plannen 
en uitwerken van vergaderingen etc. 

Beatrix is de afgelopen maand samen met een 
aantal collega’s van andere fakulteiten heel erg 
druk bezig geweest met het schrijven van een 
projectvoorstel voor een groot en inter-
disicplinair onderzoek, en met name het 
aanvragen van subsidie voor dit project. Het 
onderzoek gaat over het beter begrijpen en 
voorkomen van vallen bij oudere mensen, en 
betere revalidatie-programma’s voor ouderen na 
een heup-operatie. Het was een heel gestress en 
het heeft erom gespannen, maar de aanvraag is 
net op tijd de deur uit gegaan! Nu is het 
afwachten of ze het geld ook krijgen, de uitslag 
komt ergens in het voorjaar van 2008!
Meer info over het Programma voor 
Bewegingswetenschap? www.ntnu.no/bev

Albert’s werkplek op campus Gløshaugen

http://www.ntnu.no/bat
http://www.ntnu.no/bev

