Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – juli/augustus 2009

Lieve familie en vrienden,
Deze keer gaat de nieuwsbrief over een wat langere periode dan jullie gewend zijn.
Juli en de eerste helft van augustus waren voornamelijk gevuld met vakantie,
eerst in Noorwegen, daarna in Japan. We hebben ongelofelijk genoten!
Op de volgende pagina’s kunnen jullie er van mee genieten.

Heel veel liefs uit Trondheim,
Beatrix & Albert

Vakantie in Noorwegen
Onze vakantie begon in Oslo. Hier vermaakten we ons een dagje
in het indrukwekkende beeldenpark van Vigeland, in en op (!)
het nieuwe operagebouw en flaneerden we over Aker Brygge.

Tyrifjorden
Tegen het eind van de middag pikten we Maartien, Sandra,
Yoeri, Carmen en Doran op bij de boot, met wie we 1 ½ week
vakantie in Noorwegen vierden. Onze eerste stop was bij
Tyrifjorden waar we twee hutten hadden gereserveerd. Hier
hebben we gevist, gezwommen, gebarbecued en vooral heel
veel Kubb gespeeld.

De enige vangst deze vakantie

Even uitleggen …

… en dan zelf doen

Elk Kubb‐puntje wordt gevierd ☺

Dovrefjell
Na het relaxen aan het Tyrifjord reden we naar de
hoogvlakte Dovrefjell waar we op zoek gingen naar de
kudde muskus‐ossen die daar rond lopen. De kudde
hebben we niet gevonden, maar wel een verdwaald
rendier‐jong dat hoopte door ons geadopteerd te worden.
De kids zagen dat natuurlijk compleet wel zitten.

Sandra liep de zolen onder
haar schoenen uit

Kårvatn
We wilden de laaglanders ook wat van het
huttenleven in de bergen mee laten maken, dus onze
laatste stop was Kårvatn in Trollheimen. Hier
maakten we verschillende wandelingen, probeerden
wederom ons geluk met vissen, en sommigen
hebben zich zelfs in de ijskoude rivier gewaagd voor
verfrissing of om een blinkertje te redden.

Zonder hulp een beekje over

Worstjes grillen bij een riviertje

Handjes wassen zonder dat
de rest nat wordt …
Ook Maartien liep de zolen
van zijn schoenen

Vakantie in Japan
Bea was uitgenodigd als keynote speaker
voor “The 8th meeting of the Japanese
Society of Behavioral Development” en
dat was voor ons een mooie gelegenheid
om samen 2 weken in Japan door te
brengen. De eerste dagen waren we in
Tokyo, een moderne miljoenenstad met
veel neonreklame, grappige winkeltjes
en heel veel restaurantjes.

Uit eten met de organisatoren en sprekers

Tokyo Shinjuku – het uitgaanssentrum
Tokyo vanuit onze hotelkamer

Kamakura
De dag na het congres zijn we door drie collega’s en hun
echtgenoten meegenomen naar Kamakura, een stadje ten
zuiden van Tokyo. Hier kregen we onze introductie in
Boeddhisme, Zen en Shinto, met bijbehorende Japanse
tempels en ‘shrines’. Verder zijn we de hele dag ongelofelijk
verwend, hebben we veel gezien en heerlijk gegeten.

Bamboe bos

Hase‐dera tempel

Japanse thee ceremonie

Het beroemde Boeddha beeld
in het Kotoku‐in klooster

Fuyi‐san in de schemering

Nikko
Daarna ging de reis naar Nikko, een klein plaatsje ten noorden
van Tokyo. Hier ligt Japan’s eerste shogun begraven temidden
van een overdaad aan tempels en shrines. Een mooi contrast
met de rust en eenvoud van ons Japanse huisje net buiten
Nikko. Verder was het complete gebrek aan Engels hier een
leuke uitdaging, vooral bij het bestellen van eten. Je weet
tenslotte niet of je in al je enthousiasme een gerecht aanwijst
of hun adres ☺

Ons traditionele huisje

De Shinkyo brug

Het Toshogu complex

Kyoto
Daarna stond Kyoto op het programma, een behoorlijke trip
naar het oosten met de Japanse hogesnelheidstrein, de
Shinkansen. Hoewel ook dit een miljoenenstad is, heeft het
een knusse sfeer en een open bevolking. En teveel tempels
en shrines om zelfs een klein gedeelte te bezoeken, maar we
deden ons best!

Pagode in het Ninna‐ji paleis

De Rokuon‐ji tempel, oftewel Gouden Paviljoen

10 000 ’Tori’ in Fushimi Inari Taisha

De Yu‐zen tuin bij de Chion‐in tempel

Hakone
Onze laatste bestemming in Japan was Hakone,
een plaatsje ten zuiden van Tokyo bekend om zijn
warme bronnen. Hier maakten we een mooie
dagtocht in de omgeving en lagen we lekker te
badderen in de ‘onsen’ van ons hotel.

Onze suite in Hotel Senkei

Een ’tori’ midden in MotoHakone‐ko

Smikkelen en smullen in Japan

Tofu‐pudding eten met stokjes
Box‐lunch in de ’Shinkansen’

Verwend door onze gastheren en ‐vrouwen

Uitgebreid ontbijten met vis, vis en vis
De markt: Gelukkig is alles uitgebreid gelabeld ☺

