Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – juli-augustus 2012
Lieve familie en vrienden,
Dit keer weer een gecombineerde brief voor de maanden juli en
augustus, onze zomermaanden. We hebben een heerlijke en vooral
warme vakantie gehad in Canada, en familiebezoek uit Nederland.

Liefs vanuit Flatåstoppen, Albert & Beatrix.

Victoria Harbour
Onze eerste week in Canada brachten we door
bij onze vriendin Eleanor in Victoria Harbour.
Eleanor woont prachtig aan het water, in een
zijbaai van Georgean Bay. Het was bloedheet,
dus we hebben voornamelijk in het water
gedobberd om wat af te koelen.

Cruise met de Segwun door Muskoka
Big Chute marine railway ipv sluizen

Ontbijt op Eleanor’s deck

Kayaken in de baai

Niagara Falls
Een van de hoogtepunten van onze reis
was een helikoptervlucht over de
Niagara watervallen. Geweldig!

Bruce Peninsula
Op Bruce Peninsula maakten we een prachtige 4-daagse
trektocht over de Niagara Enscarpment, een harde rotslaag
die van Niagara tot ten noorden van Chicago loopt.

Sprongetje voor de steile afdaling
We liepend afwisseld hoog op de
kliffen, of beneden bij de strandlijn en
het verkoelende water. Ideaal voor
een snelle duik en onze lunch 

Foto onderschrift

39 0 C + max luchtvochtigheid  afkoelen!!!

Killarney Provincial Park
Veel te kort waren we in de
Killarney Mountain Lodge, gelegen
in een prachtig natuurgebied.
Heerlijk om hier te kayaken en te
wandelen, of op een stoel van het
uitzicht te genieten.
Foto onderschrift

Algonquin National Park
Dit mooie park zit vol groot wild, nou, daar kunnen wij
dus NIET over mee praten. We hebben erg mooi
gewandeld, maar niks groters gezien dan chipmunks 

Even opdrogen…

Ottawa
In Canada’s hoofdstad hebben we
een dag langs het Rideau kanaal en
rivier gefietst, heerlijk in die hitte!

De Ottawa rivier

Parliament
Hill
Canada’s parlements
gebouw overdag en
‘s avonds tijdens een
prachtige lichtshow.
Foto onderschrift

Avondje borrelen en
heerlijk eten in Bea’s
favoriete restaurant
in Ottawa, the
Empire Grill 

Gananoque
Vanuit Gananoque maakten we een boottocht
over de St. Laurence rivier die de grens vormt
tussen Canada en USA. Het wordt ook wel het
1000 Islands gebied genoemd maar die naam is
misleidend, er zijn namelijk 1864 eilandjes 

Toronto
We sloten de vakantie
af met twee dagen in
Toronto. Uiteraard
stond een bezoek aan
de CN Tower op het
programma. Verder
vermaakten we ons
op de Waterfront
Boulevard, met
winkelen en uiteraard
met lekker eten.

Bezoek uit Nederland
Voordat we weer aan de slag moesten op de
universiteit, kwamen Bea’s ouders en broer een weekje
op bezoek. Dat was natuurlijk weer erg gezellig. Behalve
veel spelletjes gespeeld
hebben we gewandeld,
in de tuin gewerkt en
ons culinair vermaakt.

Achtervolgd door eenden

Schuimpies!

Magne en Susan een avondje op bezoek

En verder...
... zijn we deze maand ook nog even op en
neer geweest naar Nederland voor het 60jarige huwelijksfeest van Albert’s ouders

Taart van Gertrude, foto van Mark 

Het hoge werk voor Albert…
... zijn we in een spontane opwelling
begonnen ons huis te verven. Inmiddels
is de achterkant weer stralend wit, de
rest komt volgend jaar 
Pianist Jean-Efflam Bavouzet

…het gepriegel voor Bea
... liggen we in de clinch met UDI voor een
permanente verblijfsvergunning. Dat is nog
niet zo eenvoudig als men zou hopen.

... is het TSO seizoen weer begonnen en
hebben we er alweer 2 concerten met
Krzysztof Urbański opzitten, met op het
programma Dvořák, Mussorgskij en een
imponerend pianoconcert van Prokofjev

