
Maandelijkse	  nieuwsbrief	  	  
vanaf	  Flatåstoppen	  

Lieve	  familie	  en	  vrienden,	  
	  

Ook	  deze	  nieuwsbrief	  hee=	  als	  >tel	  ”maandelijkse	  nieuwsbrief	  vanaf	  
Flatåstoppen”,	  maar	  eigenlijk	  klopt	  dat	  niet	  helemaal	  met	  de	  inhoud.	  

Jullie	  vinden	  deze	  keer	  bijna	  alleen	  maar	  foto’s	  vanuit	  andere	  landen	  dan	  
Noorwegen,	  en	  weinig	  over	  ac>viteiten	  in	  Noorwegen.	  

De	  omvang	  van	  deze	  nieuwsbrief	  is	  er	  niet	  minder	  door	  geworden	  J	  
	  
	  
	  

Liefs	  uit	  Noorwegen	  (en	  andere	  plaatsen),	  	  
Albert	  &	  Beatrix.	  
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Nederland	  
Begin	  juni	  waren	  we	  een	  kort	  weekend	  in	  
Nederland,	  ter	  gelegenheid	  van	  de	  50e	  verjaardag	  
van	  Karin.	  Een	  mooie	  gelegenheid	  om	  daar	  even	  
van	  het	  voorjaar	  te	  genieten,	  Bea’s	  ouders	  te	  
bezoeken	  en	  te	  winkelen.	  
	  
Foto’s	  van	  de	  jarige…	  eh,	  vergeten	  te	  maken!	  L	  

Happy	  shoppers	  J	  

De	  trots	  van	  Cor	  



Sommerfest	  op	  Flatåstoppen	  
We	  hadden	  een	  paar	  erg	  mooie	  
zomerdagen	  in	  Trondheim	  in	  juni,	  
een	  mooie	  gelegenheid	  om	  
Albert’s	  team	  uit	  te	  nodigen	  voor	  
een	  “sommerfest”,	  inclusief	  
barbecue.	  Al	  met	  al	  een	  hele	  
groep,	  maar	  liefst	  18	  personen	  J	  	  
Het	  thema	  voor	  de	  avond	  was	  
“hoeden”!	  

Best	  las2g,	  zo’n	  grote	  barbeque	  aan	  de	  gang	  krijgen	  



New	  York	  
Beatrix	  reisde	  voor	  haar	  werk	  naar	  New	  York,	  en	  dat	  
was	  een	  mooie	  aanleiding	  voor	  Albert	  om	  die	  stad	  
ook	  eens	  te	  verkennen.	  We	  hebben	  een	  heerlijk	  lang	  
weekend	  doorgebracht	  op	  Manha]an.	  Uiteraard	  
veel	  te	  veel	  foto’s	  gemaakt	  om	  te	  laten	  zien,	  maar	  
we	  proberen	  een	  impressie	  te	  geven…	  

Ons	  appartement	  op	  350	  West	  50th	  street	  
The	  high	  line:	  een	  onverwacht	  stukje	  groen	  



Het	  nieuwe	  ”One	  World	  Trade	  Centre”	  

9/11	  Memorial	  

Staten	  Island	  Ferry	  &	  Statue	  of	  Liberty	  
Brooklyn	  Bridge	  

ManhaSan	  gezien	  van	  de	  Staten	  Island	  Ferry	  



Central	  Park	  



New	  York	  by	  night…	   Empire	  State	  Building	  Times	  Square	  





Bijzondere	  ontmoe@ngen	  in	  New	  York	  
Een	  aantal	  van	  onze	  vrienden	  en	  bekenden	  was	  
toevallig	  tegelijker>jd	  met	  ons	  in	  New	  York…	  

Een	  absoluut	  	  onverwachte	  ontmoe2ng	  
bij	  het	  9/11	  Memorial	  met	  Joke	  

Op	  werkbezoek	  bij	  Karen	  Adolph,	  NYU	  

Heel	  toevallig	  was	  Annie	  ook	  een	  weekje	  
op	  vakan2e	  in	  New	  York	  

Ulla	  (uit	  Heidelberg)	  was	  een	  aantal	  
weken	  in	  New	  York	  voor	  haar	  werk	  



Tot	  slot:	  Vancouver	  
Na	  15	  dagen	  New	  York	  ging	  Bea’s	  reis	  
verder	  naar	  het	  westen,	  naar	  Vancouver	  
in	  Canada.	  Daar	  had	  ze	  een	  congres	  en	  
een	  stapeltje	  vergaderingen.	  Maar	  
gelukkig	  eerst	  een	  dagje	  vrij	  om	  deze	  
nieuwe	  stad	  te	  verkennen.	  

Stanley	  Park	  

Lions	  Gate	  Bridge	  

Vancouver	  is	  een	  erg	  
mooie	  stad	  met	  veel	  
groen,	  waterpar>jen,	  
kunst	  en	  een	  prach>ge	  
‘Harbour	  Waterfront’.	  

Bea’s	  kamer	  +	  uitzicht	  


