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Lieve familie en vrienden,

2019 alweer, de tijd vliegt. Het jaar begon erg goed met bezoek uit 
Nederland, Albert’s zus Marrie en haar man Ger. Verder was januari 
zoals altijd een erg drukke maand op het werk, vooral voor Bea. Ze 

was meerdere keer op stap, organiseerde een internationaal congres 
in Trondheim, en gaf meerdere presentaties. Het weer was behoorlijk 
prut de eerste week van de maand, maar toen viel er plotseling een 

meter sneeuw en kon er weer volop gelanglauft worden.

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.
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Bezoek uit Nederland
Bijna traditiegetrouw waren Albert’s zus 
Marrie en haar man Ger de eerste week van 
januari bij ons op bezoek. We vierden samen 
oud-op-nieuw, en hadden een heerlijke 
ontspannen week 

Een Nederlandse oudejaarsavond in Noorwegen

Hulp bij het sneeuwruimen

Gezellig (en lekker!) uit eten bij «Kraft»

Samen aan het trainen

Een hapje en een drankje...



Werk Bea
De eerste weken terug op het werk waren 
behoorlijk hectisch. Dagje Amsterdam voor 
managementvergadering van het nieuwe 
EU-IMI project, en op uitnodiging van het 
rectoraat een presentatie geven aan de 
nieuwe NTNU onderzoektalenten hoe je 
financiering kunt krijgen van de EU.

Tot grote verrassing van iedereen openden
Bea en Jorunn de PreventIT bijeenkomst

met het kattenduet van Rossini

Daarna een consortium bijeenkomst in 
Trondheim van het lopende EU-project 
PreventIT, en een showcase voor het 
algemene publiek over de belangrijkste 
resultaten. Tot slot hadden ze het 2-
daagse internationale congres Mobility
and Exercise in the Elderly met zo’n 60 
gasten uit Europa en Nieuw-Zeeland. 
Drukjes 

Na gedane arbeid…

Schiphol

Waarom en hoe mee te doen in EU-projecten



Bezoek uit Berlijn
Onze Nederlandse vrienden uit Berlijn, Boukje en Otto, waren 
een paar weken op vakantie in Trondheim, met hun nieuwe 
husky Randy, een echte knuffelfreak. We hadden een erg leuke 
zondag samen, met een stevige wandeling in weer en wind 

Bea als volleerde hondengeleider

Lekker uitwaaien met zijn allen



Dinér Amical
Het “Dinér Amical” van de Chaine des 
Rotisseurs was deze maand in Nord-Øst, 
een erg goed fusion-restaurant in 
Trondheim. We hebben heerlijk genoten 
van het eten, de wijn en het gezelschap 

Hapjes vooraf

Gefrituurde kabeljauw-tong

Dessert



Werk Albert
Albert heeft het nog steeds erg naar zijn zin in 
zijn nieuwe baan. Deze maand was de laatste 
van zijn proeftijd, en iedereen is het er over 
eens dat hij mag blijven .  Het project voor 
“robotisering” waar de gemeente geld voor 
heeft gekregen is deze maand opgestart met 
een seminar om uit te vinden welke 
arbeidsprocessen geschikt zijn om te 
robotiseren. 

Albert neemt elke maand deel aan de 
vergaderingen van de fractievoorzitters en het 
gemeentebestuur. Een bijzondere en leerzame 
ervaring . Samen met de fractievoorzitters 
was hij in janauari op bezoek bij het 
gemeentelijke zwembad, dat deze maand 
voorlopig gesloten werd vanwege een 
probleem met de zuiveringsinstallatie. 

In januari reikt de burgemeester 
traditiegetrouw onderscheidingen uit aan alle 
ambtenaren die 25 jaar in dienst zijn. Dat zijn 
er aardig wat! Voor iedereen een persoonlijk 
woordje en een cadeau. De avond werd 
afgesloten met tapas 

De burgemeester heeft ooit tijdens een 
staatsbezoek van (toen nog) koningin Beatrix 
een gesigneerde foto van haar gekregen. Hij 
vindt het zo bijzonder om een Nederlander in 
zijn staf te hebben, dat die foto nu een plekje 
heeft op Albert’s kantoor 



Weekje Oslo Bea
Bea was in 1 week twee keer op en 
neer naar Oslo. Eerst twee dagen 
om als opponent op te treden bij 
een PhD promotie. En een dag 
later weer terug om de belangen 
van NTNU te vertegenwoordigen 
bij de Noorse Onderzoeks Raad. 

De rector en de promovenda

Mooi weer bij de Sport Hogeschool

Première: Bea als debattant

Ook in Oslo erg wit overal



Genieten op de lange latten
In januari viel er een enorme hoeveelheid sneeuw. 
Op het terras achter ons huis hebben we 81 cm 
gemeten! Dat betekent veel sneeuw schuiven van 
het erf, maar uiteraard ook heel veel langlauf-
plezier! Albert probeert af en toe ‘s avonds te 
gaan skiën op de “lysløype”, en in het weekend 
gaan we in ieder geval samen er op uit 



En verder...
... hadden we deze maand een aantal erg mooie 
concerten van het Trondheim Symphonie Orkest

... Waren we op bezoek bij Boukje en 
Otto, en natuurlijk hun husky Randi, die 
alle aandacht geweldig vond 

... Viel er deze maand 
ongelooflijk veel 
sneeuw. Dat zorgde 
uiteraard voor mooie 
plaatjes rond ons huis 


