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Lieve familie en vrienden, 
 

Alweer de laatste maand van 2016. Het is een druk jaar geweest, en 
december deed daar niet voor onder. Op het werk moest veel 

afgemaakt worden, Bea was lang in Nederland, Albert iets korter.  
Ook kregen we op de valreep van het jaar bezoek uit Nederland om 

samen het oude jaar uit – en het nieuwe jaar in – te luiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix. 



Albert had het niks rustiger. De nieuwe NTNU 
organisatie moet vanaf 1.1.2017 staan, en 
daar viel nog veel aan te regelen.  Verder was 
hij met het faculteitsbestuur twee dagen op 
seminar in Bårdshaug. 

Op het werk 
Allebei waren we erg druk met de af-
ronding van het jaar. Naast alle ‘normale’ 
hectiek gaf Bea een praatje op het 
halfjaarlijkse seminar van haar instituut 
en schreef ze een aanvraag voor één van 
NTNU’s 5 ‘gold card’ groepen. En sleepte 
die in de wacht! Daarmee krijgt ze met 
haar groep 3 jaar extra steun voor het 
schrijven van EU-projecten op het gebied 
van gezondheidstechnologie. 
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Muziek, ook in december 
Om de twee jaar wordt de Prinses Astrid 
muziekprijs voor jonge musici georganiseerd in 
samenwerking met het Trondheim Symfonie 
Orkest. Dit jaar hadden we 3 violisten in de 
finale die gewonnen werd door de 22-jarige 
Japanse/Amerikaanse Mayumi Kanagawa. 

Johann Sebastian Bach  

Rond deze tijd van het jaar speelt 
TSO ook altijd een kerst-oratorium in 
de Nidaros kathedraal. Dit jaar was 
het die van Bach en zijn we er weer 
eens heen geweest. Prachtig! 

Prinses Astrid zelf deelde de prijs uit 
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Jaar afsluitingen 
Het jaar formeel uitluiden is een geliefde traditie 
hier in Noorwegen. Groepen op het werk, koren en 
andere verenigingen hebben allemaal hun eigen 
afsluiting en dat begint vaak al in november. Hier 
wat impressies van onze ‘årsavslutninger’ dit jaar. 

Uit eten met de Flatåstoppen dames 

Het hele dekanat van de faculteit bij ons thuis 

Kerstsfeer op Bea’s afdeling 

Julelunsj med de 
faculteitsadministratie 



Bea in Nederland 
Half december vertrok Bea al naar 
Nederland, in een dappere poging een 
paar van de vele overtollige vakantie-
dagen op te maken. Eerste stop was 
Nijverdal waar haar zus Monique haar 
verjaardag vierde. Daarna een paar 
dagen bij Bea’s ouders , en toen met 
haar ouders, broer en zus een dagje 
ouderwets op stap met zijn vijfjes.  

De dames van huize Meesters 

Korte stop bij Sandra’s plekje 

Eerst naar Natuurpark Meijendel 
voor een bakje koffie en een 

wandeling door het strandbos. 
Daarna heerlijk gegeten bij 
restaurant de Kieviet en de 

avond afgesloten met de 
indrukwekkende musical 

“Soldaat van Oranje”. 

http://www.musicalcafe.nl/musical/soldaat-van-oranje


Kerst in Woerden 
Kerstavond vierden we 
met Maartien en de kids 
bij Sylvia en zoon David, 
compleet met pakjes  

Eerste kerstdag vierden we 
ook in Woerden, met de 
familie Vereijken. Lekker 
gewandeld, gegeten, en 

spelletjes gespeeld. 



Kerst in Brouwershaven 
Tweede en ‘derde’ kerstdag vierden 
we bij Albert’s ouders, samen met 
Gertrude en Wim de ene dag, en 
met Chris, Marianne en hun drie 
dochters Sara, Eva en Veere de 
andere dag. Beregezellig  



En verder... 
... was onze Canadese vriendin Eleanor 
weer even in Trondheim, en gingen we 
uit eten bij Folk & Fe, en later  nog ‘n 

keer samen lunchen bij Frati. 

Samen lekker onderuit in de KLM lounge 

... gingen Marrie & Ger met ons mee terug 
naar Flatåstoppen en vierden we samen 
met hen, Menno & Ingrid oud-op-nieuw. 

2016 werd uitgeluid met een ernstig 
goede Amarone uit 2001  
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