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Lieve familie en vrienden,
In mei hadden we de laatste sneeuwbuitjes, barstte de lente los,
vierden we 3 feesten in Nederland, en waren we vijf dagen op IJsland.
Ook inspecteerden we de boot waarmee we in juli in Schotland gaan
varen en kregen we bezoek uit Nederland en Mexico.
Dit en meer kun je lezen in onze nieuwsbrief.

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.

Inspectie van de boot
Komende zomer gaan we met Susan & Magne een
week zeilen bij de Hebriden op hun boot ‘Toman’.
Voordat Susan & Magne aan de oversteek gingen
beginnen, zijn we op inspectie ronde geweest 

Onze slaapkamer in juli

Feesten in Nederland
Begin mei vierden we de verjaardagen van
Albert’s vader Bert, onze vriendin Carla en ons
neefje Yoeri. Dat was lekker veel taart overal 

Karamelvla bij het ontbijt in Brouwershaven

Het grill team

Feestelijke lunch bij Carla & Gerben

Maartien had gewoontetrouw een
barbeque georganiseerd. Gelukkig
werkte het weer mee en konden
we heerlijk buiten zijn.

Carmen en Karol op bezoek
Bea’s nichtje Carmen en Karol, hun voormalige au-pair,
kwamen met ons mee terug voor een weekje vakantie
in Noorwegen. Gelukkig hadden we een paar dagen
vrij zodat we veel leuke dingen konden doen samen.
‘Wat? Sneeuw in mei?’

Wandeltocht naar Grønlia

Wegwaaien op de top van Geitfjellet

Dagje klimmen en klauteren
Vorig jaar is bij de Zweedse grens een klimpark
geopend. Met zijn allen hebben we daar een
heerlijke dag rond geklauterd.

Hangin’ on for dear life
Hoog boven het water en alle bomen

Diepe concentratie

IJsland
Met Bea’s koor ØNK plus partners zijn
we een lang weekend naar IJsland
geweest. Het werd een geweldige reis!
Gepland en spontaan gezongen bij o.a.
Þingvellir, voor en in de Hallgrims kerk,
en concerten gegeven in Nordens Hus en
Reykholt kerk. En daarnaast natuurlijk
een aantal toeristattracties bezocht,
zoals de Blue Lagoon, Þingvellir, Gullfoss
en Geysir.

De prachtige Hallgrims kerk in Reykjavik

Goed begin: baden in de de Blue Lagoon

Met ongeveer 200 vulkanen en liggend
bovenop een ‘hotspot’ zijn er overal op
IJsland geisers en andere thermische
aktiviteiten. Uiteraard hebben we er
een paar van gezien. Spectaculair mooi.

Hoewel ‘Geysir’ zelf al jaren rustig is,
heeft Strokkur het overgenomen als
attractie nr 1, met iedere paar minuten
een uitbarsting. Leuke foto-momenten!
De midden-Atlantische rug waar IJsland 2 cm per jaar groeit

De meest bijzondere ervaring voor ØNK was het
verrassingsconcert dat we mochten geven in Akranes
vuurtoren. We stonden verspreid over 3 etages en
genoten volop van de prachtige acoustiek.

Gullfoss waterval

Culinair tafelen in Reykjavik
Samen met onze vrienden Ingrid & Menno hebben
we drie restaurants uit de Tripadvisor top 10 uit
kunnen proberen. Dat was regelrecht genieten.

Op nr 4: het visrestaurant
Sjávargrilliđ.

Op nr 3 en onze favoriet: Friđrik V.
Persoonlijk, gezellig, en heerlijk eten.

De meeste lol hadden we bij nr 6:
Forrettabarinn, waar de menukaart uit
alleen maar voorgerechten bestaat.
Uiteraard moesten we daar ook de lokale
brandewijn (svartadaudir) proberen 

Impressies van IJsland

Dreigende wolken boven de
zuidwest-kust van IJsland.

Er zijn wel degelijk (een
paar) bomen op IJsland 

De haven van Reykjavik.

En verder...
... hebben we een paar keer gewandeld
in onze ‘achtertuin’ Bymarka.

onderschrift

... heeft Albert een ‘wie heeft de langste adem’
wedstrijd gehad deze maand met een ekster
paartje: zij bouwen een nest in de boom,
Albert haalt het weg, zij bouwen een nieuw
nest, Albert haalt het opnieuw weg, enz.

