
Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – december 2013 

Lieve familie en vrienden, 
 

De laatste maand van het jaar was erg druk, met meerdere reizen naar 
het buitenland, wederom een storm dik over orkaankracht, en 

natuurlijk de feestdagen rond kerst en oud op nieuw.  
Je leest het allemaal in deze laatste nieuwsbrief van 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix. 



Florence 
Begin december ging Bea weer op pad voor het 
EU-project FARSEEING, dit keer met bestemming 
Florence in Italië. Niet de beroerdste plek voor 
een werk-bijeenkomst  

Prachtige zalen voor onze bijeenkomst 

Buiten aan het werk met Nina 

Duomo met Campanile  



Cultureel Florence 
Na de bijeenkomst kwam Albert ook naar 
Florence, en hebben we 4 dagen samen 
genoten van deze prachtige stad. 

Rivier Arno Battistera 

Michelangelo’s David 

Duomo 

Uffizi 
Duomo van binnen 



Culinair genieten in Toscane 
Florence staat ook bekend om zijn 
uitstekende keuken en wijnen  

Bij Enoteca Cantinetta dei Verrazzano 
hebben we ons een avond lang laten 
verwennen met hun hapjes menu en 
eigen wijnen. Verrukkelijk! 

Bij Olio & Convivium hebben we meerdere 
gerechten gegeten met de beroemde witte 
truffel. Daar waren ze heel gul mee  

Zelfs een  gewone 
capuccino wordt hier 

een waar kunstwerkje. 

Iedere ochtend werd ons 
ontbijt bezorgt in onze Ponte 

Vecchio hotel suite  



Extreem weer 
Het kan niet op dit najaar met de 
herfst-stormen. Terwijl de temperatuur 
nog steeds ver boven het vriespunt ligt, 
kwam ‘Ivar’ door Trøndelag geraasd. 
Resultaat: vlieg-, trein-, bus-, taxi- en 
bootverkeer uren plat, een half miljoen 
m2 bos vernield, 50.000 mensen zonder 
stroom, puinhoop in de stad. Albert zat 
thuis met angst en beven ons huis te 
bewaken dat alle kanten op schudde. 

Vernielde kerstmarkt op Trondheim Torvet 

Zelfs vrachtwagens waaiden van de weg 

 derschrift 

Bea trof het niet veel beter. Een half dagje 
Oslo ontaarde in een uur rondcirkelen ten 
zuiden van het vliegveld van Trondheim, toen 
een half uur ten oosten, toen een alles 
behalve prettige poging tot landing, en 
vervolgens rechtsomkeer terug naar Oslo.  
Pas de volgende middag was ze weer thuis. 



Kerst in Nederland 
Gewoontegetrouw vierden we ook dit 
jaar de kerstdagen in Nederland. Een 
mooie gelegenheid voor quality time 
met de familie en nostalgie snuiven   

Spelletjes doen in Nijverdal 

2e kerstdag bij Albert’s 
ouders 

Patatje Bram en DE-koffie in Rotterdam 

De familie Vereijken bij elkaar op 1e kerstdag 

Wandelen met Yoeri 



B&M weekend 
Het eerste weekend in Nederland gingen Bea 
en haar zus Monique een paar dagen relaxen 
op de Hoge Veluwe. Wandelen op de Posbank, 
luieren in de sauna en aan het zwembad, 
lekker eten en vooral bij kletsen, heerlijk. 
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