
Maandelijkse nieuwsbrief  
vanaf Flatåstoppen 

Lieve familie en vrienden, 
 

Deze maand werd alles overschaduwd door het overlijden van onze 
schoonzus Sandra, echtgenoot van Bea’s broer Maartien, moeder van 

Yoeri, Carmen en Doran. Na lang aarzelen toch besloten deze 
nieuwsbrief te maken, met daarin onze laatste groet aan Sandra. 

 
 
 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix. 

85 
September 2014 



Paddletur op de Nidelva 
Het prachtige nazomerweer in september nodigde uit voor een kajaktocht op de Nidelva. 
Een afwisselende dag met zowel superglad water als ruigere stroomversnellingen… 



Bezoek uit Nederland 
De tweede week van september hadden 
we Albert’s neef Pieter met zijn vrouw 
Cheryl op bezoek. De reis was Pieter’s 
kadootje voor Cheryl’s verjaardag. Die 
hebben we gevierd met een etentje in 
Trondheim’s Taverne bij Sverresborg, het 
openluchtmuseum. 

Vertshuset Tavern, Sverresborg  

Het was een erg gezellige week! Wij hebben 
overdag gewerkt terwijl Pieter en Cheryl zich 
vermaakten op Flatåstoppen en in Trondheim.  
‘s Avonds was het regelmatig tijd voor een 
ouderwets potje pesten. Wie er uiteindelijk 
gewonnen heeft is nog steeds onduidelijk  



Ontspanning en inspanning 
Pieter en Cheryl hebben de tijd 
hier op Flatåstoppen duidelijk 
gebruikt om heerlijk bij te komen 
van alle inspanningen rond hun 
verhuizing  

Maar er was ook tijd voor inspanning hier. We 
hebben samen lekker een dagje rondgestruind in de 
bossen rond de grootste waterval hier in de 
omgeving. Pieter heeft zich ook nog  gewaagd aan 
een fietstocht bergopwaarts, dat viel hem niet mee! 



Sandra M. van Gils  
1969 – 2014 

 
Rust zacht, lieve Sandra 



Het leven gaat verder ... 
Hoe verslagen en intens triest we ons ook voelen, om ons 
heen draait de wereld verder. Verjaardagsfeestjes worden 
gevierd, sportwedstrijden worden gespeeld, appels en 
peren rijpen aan de boom en moeten geplukt. 

Hoera, 8 jaar  

Gezamenlijke inspanning en 
met vereende krachten 

Dat wordt nog dagen fruit schillen … 
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