
Maandelijkse nieuwsbrief  
vanaf Flatåstoppen 96 

Augustus 2015 

 

Liefs uit Noorwegen,  
 

Albert & Beatrix. 

Lieve familie en vrienden, 
 

Augustus was een goede maand. We hadden onze laatste  
vakantie-week, we kregen bezoek uit Duitsland, we werden ‘ingewijd’ in 
de Chaine, en Bea kreeg eindelijk lang-verwacht goed nieuws uit Brussel. 

 



Italië - Lucca 
In augustus waren we 10 dagen in Italië. De 
eerste dagen brachten we door in en rond Lucca, 
samen met Kate & Arnfinn en Greta & Harald.  

Foto onderschrift 

Vocht is belangrijk als het zo warm is  

Vanuit Lucca bezochten we ook een 
concert van Andrea Boccelli in het 
openluchttheater Teatro Silencio.  

Pisa stond uiteraard ook op ons lijstje 

Andrea Bocelli in Turandot 

Uitwaaien op het strand van Viareggio 



Italië – Cinque Terre 
Vanuit Lucca trokken we naar de kust, waar 
we drie dagen doorbrachten in Cinque Terre.  
Het was te warm om alle plaatsjes lopend te 
bezoeken, dus we verplaatsten ons met de 
trein, de bus en de taxiboot. 



Italië – Cinque Terre 



Italië – Chianti 
Het laatste deel van onze Italië-vakantie brachten we door 
in de Chianti-streek. We overnachtten in Castello Meleto, 
een van de wijnhuizen in deze regio.  

Afkoelen in het zwembad 

Castello Brolio 

”Onze” Fiat 500 



Bezoek uit Duitsland 
Deze maand hadden we ook 
bezoek van Roger & Ulla uit 
Heidelberg. Samen de 
omgeving verkennen, 
bijkletsen en lekker eten met 
een goed glas wijn erbij  

Foto onderschrift 



Weekendje Oslo 
Verder namen we deze maand deel aan het “Grand 
Chapitre” van de Noorse afdeling van de “Confrérie 
de la Chaîne des Rôtisseurs”. We werden heel 
officieel ingewijd als nieuwe leden van deze toch 
wel exclusieve culinaire organisatie  

Oslo gezien vanaf het fjord 

De crew die het grand diner mogelijk maakte 



En verder... 
... was het op de valreep 
ineens volop zomer in 
Noorwegen. We fietsten zelfs 
in een hemdje en korte broek 
naar ons werk. Heerlijk! 

... kregen Bea en Jorunn het lang- 
verwachte goede nieuws van de EU:  
het onderzoeksvoorstel waar ze in het 
voorjaar zo druk mee waren haalde de 
eindstreep, en nu gaan ze een groot  
Europees onderzoeksproject koordineren  
om  jonge ouderen actief en gezond te houden. 

... hadden we een bijzondere 
wijnproeverij bij To rom og kjøkken 
met Roger, Ulla, Ingrid en Menno  

... hadden we een spontaan avondje 
uit bij onze buren Else & Mogens 
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