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Lieve familie en vrienden, 
 

Een ‘dikke’ nieuwsbrief deze maand, gecombineerd voor de maanden 
juli en augustus. Hier vind je onze vakantie in Italië, de vakantie van 
onze gasten bij ons, als ook onze trouwdag die we dit keer wel heel 

mooi in stijl vierden, privé in een kasteeltuin. 
 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix. 



Vancouver 
De eerste week van juli was Bea op het 
Posture & Gait congres in Vancouver. Dat 
waren lange en drukke dagen, maar wel 
heel nuttig (en gezellig  ). 

Nederlands onderonsje in een pauze 

Vancouver harbour front 

Werk-ontbijt met de FARSEEING groep 

Een van de vele highlights: het 
beklimmen van Grouse Mountain, 
een tocht van slechts 3 km maar 
met 850 hoogtemeters. Afzien! 

Vuurwerk op 1 juli, de nationale dag 



Bezoek van de Marretjes 
Eind juni waren Albert’s moeder en zus een 
weekje op bezoek. Het was prachtig weer, dus 
we hebben veel buiten gezeten en gedaan. 

Happy shoppers  

Ontbijt op het terras 

Met de trikk naar Lian 



Er op uit met de kajak 
Het mooie zomerweer in juni en 
juli nodigde uiteraard ook uit tot 
een paar mooie kajaktochten. 

Nidelva 

Trondheim båthavn 

We verkenden niet alleen Nidelva, de rivier die 
door de stad loopt, maar maakten ook een 
uitstapje over het fjord naar Munkholmen, het 
eilandje dat voor Trondheim ligt. 

Voor de Hurtigruten langs kruisen 



Op vakantie in Italië: Lago d’Orta 
We startten onze zomervakantie dit 
jaar samen met Monique, Pieter, Tessa 
en Sylvie in Noord Italië, bij Lago 
d’Orta. Een prima uitgangspunt voor 
lekkere wandelingen in de bergen, 
leuke stadjes bekijken, en samen op 
een terrasje zitten. 

Nidelva 



Het tweede deel van de vakantie waren we in 
de Dolomieten. Ook daar hebben we een paar 
prachtige bergwandelingen gemaakt. 



De Dolomieten staan bekend als een 
waar klimparadijs met vele via ferrata’s, 
kant-en-klare klimroutes. We hebben 
een paar prachtige routes geklommen. 



Bezoek uit Nederland (en Engeland) 
De laatste week van augustus kwam 
Bea’s petekind Yoeri logeren. We hebben 
lekker veel gewandeld met hem  

Met zijn drietjes naar de top van Geitfjellet, 416 m 

Yoeri en Bea 
naar Storheia, 

565 m 

Yoeri krijgt een slokje water 



In dezelfde week kwam ook Lyn langs, 
een vriendin uit York. Ze was op de 
‘Hurtigruten’ die een half dagje 
aanlegt in Trondheim. Een mooie 
gelegenheid om elkaar even te zien en 
haar de stad te laten zien  



Nazomer 
De laatste dag van de maand was het 
prachtig weer. Met onze vrienden 
Mireille, Erwin en hun dochtertjes Mila 
& Lena zijn we heerlijk het water 
opgegaan, wij in onze kajaks en zij in hun 
nieuwe kano.  


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10

