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Lieve familie en vrienden,
In mei hebben we aardig wat afgereisd, zowel samen als alleen, zowel voor ons werk
als privé, zowel in Noorwegen als daarbuiten.
Verder namen we deze maand in Trondheim officieel afscheid van de winter, met een
paar centimeter sneeuw de eerste dagen van mei en volop zomer de laatste dagen.
Mei is in Noorwegen ook een maand voor tradities, en al hebben we de Noorse
nationale feestdag dit jaar niet meegevierd, we deden wel een nieuwe ervaring op!
Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.

Typisch Noorwegen
Deze maand was wat het weer betreft de
maand van de extremen: begin mei werden
we iedere dag wakker met een laagje sneeuw
in de tuin, aan het eind van de maand was het
hoogzomer met temperaturen boven de 20
graden. Het is nog steeds erg droog, dus de
planten in de tuin willen niet zo groeien, en de
bosbessen zijn verdord. Er geldt ook nog
steeds een verbod voor open vuur in verband
met het gevaar voor bosbranden. Maar de
hvitveis liet zich niet tegenhouden en bloeide
uitbundig!

Flatåstoppen – 3 mei 2014

Flatåstoppen – 29 mei 2014
Mei is traditioneel ook de maand
voor “konfirmasjon” (vormsel) in
Noorwegen. Dit is vooral een
familieaangelegenheid, dus wij
waren erg vereerd dat we
aanwezig mochten zijn bij het
diner ter gelegenheid van de
konfirmatie van Ivar Andreas, de
zoon van Bea’s vriendin Anne.
Voor ons een nieuwe ervaring!

Op vakantie in Nederland
Op herhaling: met alle 4 de ouders een
weekje vakantie vieren in Zeeland.
Wederom erg goed bevallen 

Ommetje door Sirjansland met de pa’s

Ochtendje naar het strand
waar Albert en Bea een frisse
duik in de Noordzee namen!

Dagje naar het goed
opgezette Watersnoodmuseum met daarna
een heerlijk diner in
restaurant de
Vierbannen.

Typisch Nederlands
We boften met het weer, zodat we een paar prachtige,
typisch Nederlandse plaatjes konden schieten.

Verder in Nederland
Voordat we afzakten naar Zeeland waren we
een weekend in Woerden om de verjaardagen
van Yoeri en Sandra te vieren. Dat was als
altijd erg gezellig.

De meesterbakker aan het werk
Het weekend na Zeeland waren we
eindelijk weer eens bij Gertrude en
Wim. Op vrijdag hebben we heerlijk
met Gijs en Eva gespeeld, op zaterdag
vierden we de verjaardag van Sterre,
hebben we gegeten in het restaurant
waar Chris werkt (de Pastakantine) en
tot slot gingen we naar de film, “The
Grand Budapest Hotel”. Alles bij
elkaar wederom een erg leuk
weekend.

Aan het werk in Nederland
Albert was in mei een paar dagen op een
congres bij de TU Delft, georganiseerd door de
technische universiteiten in Europa. Het
belangrijkste thema voor het congres was
karriereontwikkeling voor wetenschappelijke
medewerkers.

Opening van het congres door de
Rector Magnificus van de TU Delft

Openluchtdiner op een
bijzondere plaats

Sightseeing in Bergen
Het laatste weekend van mei
brachten we in zomerse sferen door
in Bergen, in zuid Noorwegen.
De aanleiding was dat we naar een
voorstelling van “Les 7 doigts de la
main” gingen, maar we hebben ook
genoten van de rest van de stad en
een bezoek gebracht aan Rolf en
Ella, vrienden die in Bergen wonen.

Natuur en theater in Bergen
Voor dat we zaterdagavond het theater
indoken, hebben we een heerlijke dag
doorgebracht in de “byfjellene”, het
berggebied rond de stad.

”Les 7 doigts de la main” in Grieghallen

Kajakseizoen!
Het mooie zomerweer nodigde uiteraard ook uit om er weer met onze kajaks op uit te trekken!

