
Heel veel liefs uit Trondheim,

Beatrix & Albert

Lieve familie en vrienden,

Toen we vorige maand aankondigden dat we een paar weekjes op vakantie zouden 
gaan, vroegen sommige mensen zich af waar wij met ons mooie leven hier vakantie 

voor moeten hebben. Na het lezen van onze nieuwsbrieven hadden ze blijkbaaar het 
idee gekregen dat het hier altijd al vakantie is 
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Dat neemt niet weg dat we toch heerlijk genoten hebben van een paar weekjes 
vakantie in Noorwegen! In deze nieuwsbrief een korte impressie, en natuurlijk beelden 

van nog meer bezoek uit Nederland. We hebben dit jaar heel veel bezoek gehad, en 
we zijn het nog lang niet zat om familie en vrienden op bezoek te krijgen. Het is 
heerlijk om met elkaar dingen te doen en leuk om iedereen te kunnen laten zien 

waarom we zoveel van ons leven hier in Noorwegen genieten. 



Camping Eikesdal, Eikesdalvatnet
Begin juli hadden we twee weken vakantie. Die hebben we 
grotendeels besteed met kamperen in Noorwegen. De eerste 
stop was bij Eikesdalvatnet, zo’n 280 km zuid-west van 
Trondheim. Dit is een prachtig smal bergmeer tussen hoge, 
steile bergen. We vonden een prachtig plekje op de camping 
met uitzicht over het meer, de watervallen en de bergen.

Henk & Sol, genietend in 26 0

Echt wel vissen!

We hebben hier eerst wat rondgekeken bij Mardalsfossen, 
een waterval die met een valhoogte van 655 meter de op 3 
na hoogste waterval in de wereld is. Verder hebben we een 
stukje van de Aursjøvegen gereden, volgens velen “more 
exciting” dan Trollstigvegen. Het was in ieder geval spannend 
rijden! De tweede dag hebben we een forse wandeling 
gemaakt, met een klim van bijna 1000 meter recht omhoog 
langs een van de vele watervallen. Maar, met het uitzicht dat 
we boven kregen was het de inspanning meer dan waard...



Camping Osen, Stranda
De tweede stop was een 
camping in Stranda, een 
plaatsje aan het Storfjord.  

Om hier te komen hebben we 
ook de Trollstigvegen gereden. 
Het blijft spectaculair om over 
zo’n smalle weg 850 m steil 
omhoog te slingeren. 

Vanuit Stranda hebben we 
een paar hele mooie 
wandelingen gemaakt langs 
de drie fjorden die hier bij 
elkaar komen.

Uitzicht richting Tafjord

Uitzicht richting Geirangerfjord

De eerste dag hebben we 
het rustig aan gedaan 
vanwege de spierpijn van 
de tocht bij Eikesdalen, 
maar de tweede dag zijn we 
richting Blåhornet gelopen.  
Een middelzware tocht die 
goed hielp om de laatste 
spierpijn weg te krijgen 

Steinvarder bij Blåhornet



Relling Camping, Norddal
Onze derde halteplaats was het idyllische Norddal. Hoewel 
het vlak bij de doorgaande route naar Geiranger ligt, is het 
voor de meeste mensen een onbekende plek. De bewoners 
zelf noemen hun dal trots “the happy end”.

Vanwege de warmte kwam er de dag van aankomst niet veel 
van lopen, maar dat mocht de pret niet drukken! We hebben 
een kayak gehuurd en heerlijk rondgepeddeld op het fjord. 
De twee dagen daarna hebben we uiteraard wel gelopen 

Omdat ze voor de maandag veel regen opgaven, hebben we 
zondagavond de tent droog ingepakt en zijn we lekker een 
nachtje het plaatselijke hotel (Petrines gjestgiveri) ingedoken 
en hebben we ons heerlijk laten verwennen.

Herdalsætra



Kårvatn, Trollheimen
De laatste dagen van onze 
vakantie hebben we in een 
toeristen hut doorgebracht. 
Hier hadden we heel luxe een 
apartement voor onszelf. 

Het weer was erg 
wisselvallig, maar ook 
hier konden we ons hart 
weer ophalen aan 
watervallen en een paar 
mooie wandelingen. De 
rest van de tijd hebben 
we lekker lui op de bank 
liggen lezen in onze 
nieuwe hobby: noorse en 
zweedse detectives. 
Leestip: de Millennium-
trilogie van Stieg Larsson.



Samen hebben we van het mooie weer 
genoten, een beetje gewandeld, wat 
rondgereden, gezwommen en gepoedeld, 
en vooral veel geluierd en gekletst en 
genoten van elkaars gezelschap.

Bezoek uit Nederland!
Ook deze maand 
hadden we bezoek uit 
Nederland. Marlies, 
Liesbeth, Chris, 
Marianne, Sarah en Gijs 
kampeerden een week 
in Flakk, zo’n 10 km ten 
westen van Trondheim 
aan het fjord. 

D e avonden brachten we 
grotendeels door op hun 
camping in een heerlijk 
zonnetje. We genieten 
volop van al ons bezoek 
uit Nederland. Vooral 
blijven komen 


