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Lieve familie en vrienden, 
 

Deze maand waren we veel op stap. Ieder afzonderlijk waren we een 
paar dagen in Nederland en een lang weekend samen in Hamburg in 

Duitsland. Verder hadden we weer de jaarlijkse ‘dugnad’ in onze 
buurt, en Bea een oefenweekend  met haar koor ter voorbereiding  

van de twee concerten die ze in juni gaan geven. 
 
 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix. 



Bea een paar dagen in Nederland 
Begin mei was Bea 3 dagen in Nederland. Eerst naar de 16de 
verjaardag van petekind Yoeri, en daarna 2 dagen naar het 
EU Falls Festival waar ze op uitnodiging een praatje hield. 

Broerlief met zijn fameuze 
moccataart 

Neeflief met 1, 2, 3, 4, 5, ZES dames op de bank 

Overnachten in het bijzondere 
Fletcher hotel 

Het EU Falls Festival had 
twee dames ingehuurd 

die wel hele speciale 
‘notulen’ maakten van 

het congres. Deze is van 
Bea’s sessie. 

Bea’s collega’s uit Manchester vertellen 
over hun EU PreventIT project. 
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Albert een paar dagen in Nederland 
Albert was halverwege de maand 
een paar dagen op bezoek bij zijn 
ouders in Nederland. Een mooie 
gelegenheid om ook andere 
familieleden te bezoeken, en wat 
nostalgie te snuiven. Het waren  
een paar waardevolle dagen! 

Op bezoek bij tante Grietje en oom Arie 

Verrassingsbezoek bij tante Ans Bloemenpracht in Marretjes stadstuin 

Een bezoek aan 
Nederland is niet 
compleet zonder 

een broodje 
kroket! 

Werk aan de winkel! Rondstruinen in Zierikzee 



Bea een week in Flensburg, Duitsland 
Midden mei was Bea met 3 van haar 
studenten een week in Flensburg voor 
een EEG-workshop, georganiseerd door 
haar Duitse collega’s Jochen en Tim. 
Twaalf deelnemers uit 4 verschillende 
landen, veel theorie en practische 
oefeningen maakten het een super-
leuke en nuttige week. Mooi dat ze dit 
nog een paar keer gaan herhalen  

Hands-on oefenen met de EEG cap 

Het oude handelsstadje Flensburg 

De Noorse nationale feestdag, 17 mei, viel 
middenin de workshop. Gelukkig hadden we 
allerlei vlaggetjes, speldjes en ballonnen bij ons, 
en was de rest van het clubje bereid om samen 
een piepklein ‘folketoget’ te maken. Erg veel lol 
gehad tijdens ons kleine rondje. 



Samen een weekend in Hamburg, Duitsland 
Albert reisde vanuit Nederland door naar 

Hamburg, en Beatrix vanuit Flensburg. Samen 
hadden we een heerlijk zomers weekend in 

deze stad. Hamburg is een stad met veel 
architectuur, die ons zowel deed denken aan 

Rotterdam als aan Amsterdam. 

De Deichstraße met zijn barokke bouwstijl 

Chilehaus (1920) en Elbphilharmonie (2017) 

Speicherstadt – het pakhuisdistrict 

Rathaus HafenCity 



Culinair Hamburg 
Foodies als we zijn, lieten we ons eenmaal in 
Hamburg niet de mogelijkheid ontgaan om in 
een Michelin-ster restaurant te gaan eten.  
De keus viel op restaurant “Trüffelschwein”. 



Zomer in Hamburg 
Dankzij de zomerse temperaturen 
in Hamburg konden we heerlijk 
genieten van de vele terrasjes.  



Buitenleven op Flatåstoppen 
Op 9 mei viel er nog een flinke lading sneeuw, 
maar daarna werd het zachtjes maar zeker 
lente op Flatåstoppen. Dat was goed te 
merken aan de planten en de beestjes  

Elk jaar wachten we weer met spanning op Hvitveis 

Een heuse das in onze tuin! 

Een trouwe bezoeker begint van kleur te wisselen 



En verder... 
… hadden we in mei ook weer onze jaarlijkse 
”dugnad”, de schoonmaakactie in de wijk met 
alle buurtgenoten. Groot en klein hielp mee, 
en natuurlijk was er koffie en taart  
 

… hebben we een paar heerlijke wandelingen 
gemaakt in Bymarka, onze achtertuin 

… namen we afscheid van 
Krzysztof Urbanski, 7 jaar lang 

chefdirigent van TSO 

… had Albert een interessante 
avond met de kunstenaar Håkon 
Gullvåg die een expositie heeft 

in een brouwerij 
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