
Maandelijkse nieuwsbrief  
vanaf Flatåstoppen 

Lieve familie en vrienden, 
 

Het lijkt alsof alle sneeuw die de afgelopen jaren niet is gevallen, nu komt! 
Het is hier in Trondheim in ieder geval eindelijk echt winter! 
Dat zorgt er voor dat we flink sneeuw moeten schuiven om  

bij ons huis te kunnen komen, maar uiteraard ook dat we er weer  
heerlijk op uit kunnen op onze ski’s! 

 
Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix. 
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“Det nye NTNU” 
Onze werkgever NTNU (Norwegian University  
of Science and Technology) is op 1 januari 
gefuseerd met drie hogescholen en is daarmee 
de grootste universiteit in Noorwegen 
geworden. De eerste werkdag in het nieuwe 
jaar werd dat gemarkeerd met een tv-
uitzending vanaf de drie locaties. 

Uiteraard moet er het nodige werk verzet 
worden voor we echt één organisatie zijn. 
Faculteiten moeten opnieuw worden ingedeeld, 
de instituut struktuur gaat op de schop, de 
administratie wordt gereorganiseerd en alle 
prosessen moeten worden gelijkgeschakeld.  
Al met al veel werk, en een spannende periode!  



Eindelijk winter 
Na een veel te warme herfst en een kwakkelig 
begin van de winter kwam er deze maand 
ineens een echt kou front aan en werd het 
eindelijk winter. Begin januari was er nog 
steeds erg weinig sneeuw maar vroren wel alle 
meren stevig dicht, dus konder we onze 
schaatsen tevoorschijn halen en Leirsjøen op! 

Het rijk alleen  



Sneeuw! 
Een week na ons schaatsavontuur ging het 
opeens enorm sneeuwen. Uiteraard precies in de 
week dat Albert op bezoek was bij zijn ouders in 
Nederland, zodat Beatrix alleen verantwoordelijk 
was voor het sneeuwruimen. Onbegonnen werk. 
En zeer gematigd succes, vond ze zelf  

Paadje, that’s it 

Dankjewel, schuiver  

Samen ging het wel  



Eindelijk skiën! 
De enorme hoeveelheid sneeuw die 
er viel zorgde er ook voor dat we 
eindelijk weer konden gaan skieën! 
Heerlijk  

Skiën van deur tot deur  



Duitsland en Zweden 
Voor Bea was januari een erg drukke 
reismaand voor haar werk. Eerst naar 
Stuttgart voor een workshop van het 
nieuwe EU-project PreventIT... 

... daarna vanuit Stuttgart rechtstreeks door 
naar Umeå in Zweden voor het Mobility 
and Exercise in the Elderly congres... 

... en tenslotte met de trein helemaal terug 
naar Trondheim, dat was een hele zit... 

Wow, een heuse typemachine 
op mijn hotelkamer  

Zonsopgang over Umeå 

Uitzicht vanaf de vergaderruimte in het ziekenhuis 

Werken in de trein… 

Collega in traditionele 
Samische kleding 



Kick-off meeting EU PreventIT 
Deze maand was ook de officiële start van PreventIT, en 
kwamen al onze partners uit Europa naar Trondheim 
voor de kick-off. Drukke dagen en hard werken, maar 
ook veel lol samen. We zijn een goede groep  

Het coordinatie team staat klaar 
om de gasten te ontvangen 

PreventIT 2016 

“We’re the great PreventIT” 



En verder... 
... hadden we een bliksembezoekje uit 
Nederland: Elly en Kees waren met de 
Hurtigrute op reis en kwamen bij ons  
langs voor het ontbijt. 

... kwamen ook de “rådyr” 
weer regelmatig op bezoek 

... was Albert’s team een avondje over de vloer, om afscheid 
te nemen van Morten die een nieuwe baan heeft gekregen 

... nam Albert deel aan het Burns Supper, in regie 
van het “Norsk Malt Whisky Lag”. De conclusie is 
det “Haggis” beter smaakt dan verwacht  
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