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Lieve familie en vrienden, 
 

Juni is in Noorwegen “mid-zomer” met de langste dag van het jaar 
waarop het zelfs in Trondheim niet helemaal donker wordt ’s nachts, 

maar daar was qua temperatuur weinig van te merken.  
Wat dat betreft misschien maar goed dat we genoeg te doen  

hadden op ons werk om ons te vermaken.  
De laatste week van de maand zochten we de zomer op in Florida, 
USA, waar Beatrix voor een congres heen moest. We koppelden er 
gelijk een heerlijke vakantie aan vast in Miami en de Florida Keys! 

 
 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix. 



ØNK 
Midden juni gaf het koor waar Beatrix in zingt 
twee uitvoeringen samen met muzikaal 
ensemble “Bilucca”. Een erg geslaagde 
productie, waar zowel koor als toeschouwers 
diep van onder de indruk waren  

Een eigen duet voor Bea  



Werk Albert 
Albert was in juni veel op reis voor zijn werk: 2 
dagen naar Gjøvik voor een lange vergadering met 
de leiding van de faculteit en de afsluitings-
ceremonie voor de bachelorstudenten daar, en een 
dagje naar Oslo plus 2 dagen naar Tromsø voor een 
IT-project samen met de drie andere grote 
universtiteiten in Noorwegen. Veel binnenlandse 
vluchten dus, en gelegenheid voor mooie plaatjes. 

De afsluitingsceremonie  
in Gjøvik. De meeste 
studenten komen in 

”bunad”, de traditionele 
klederdracht. 

24 uur licht, maar bepaald geen zomer 

Saltstraumen 



De laatste week van juni nam 
Bea deel aan het ISGPR-congres 
in Fort Lauderdale, Florida, 
waar ze twee presentaties hield 
en een symposium leidde. 

Zomer afsluiting met de Exergaming 
projectgroep die Bea leidt 

Werk Bea 
Beatrix was in juni erg druk 
met meerdere mondelinge 
examens van Master 
studenten en haar twee 
grote onderzoeksprojecten. 

Na gedane arbeid… 
 

… ontspannen met 
Lis en uit ‘t dak  

met Ngaire 



Fort Lauderdale 
Albert liet zich de kans niet ontnemen 
om mee te gaan naar Florida, ook al is 
het daar nog zo warm en vochtig. Terwijl 
Beatrix druk bezig was met het congres, 
vermaakte hij zich in Fort Lauderdale. 
Nou ja, voornamelijk op het strand  

Uitzicht vanuit onze hotelkamer richting Fort Lauderdale centrum 

In Fort Lauderdale wonen vooral miljonairs. 
Dat is dan ook duidelijk te merken aan de 
afmetingen van de huizen en de jachten… 

Tijdens een avond-excursie naar de 
Everglades konden we een baby-alligator 
vasthouden. Hij voelde verrassend zacht 
aan! 



Miami Beach 
Na afloop van Bea’s congres verhuisden we 
van de miljonairs in Fort Lauderdale naar de 
jetset van Miami Beach. Een enorm verschil, 
zelfs al zit er maar een paar kilometer tussen! 

Miami City 

In de USA is alles een 
maatje groter, dus ook  

de cocktails 

Ons hotel lag aan de rand van het  
prachtige Art Deco district 



Miami Sky 
In Miami Beach hebben we de stoute 
schoenen aangetrokken en een parasailing 
tocht gemaakt: met een parachute achter 
een boot aan omhoog getrokken. Een 
fantastisch leuke ervaring! 

We zagen de stad en het strand van 
bovenaf, en konden onder ons in het 
water de haaien, pijlstaartroggen en 
reuzeschildpadden zien zwemmen! 

Ready for take-off! 

Even ”dippen” voor we 
weer aan boord 
getrokken werden 



Florida Keys 
Vanuit Miami Beach vertrokken we naar de 
Florida Keys, met als eindpunt Key West.  

Snorkelen bij het koraalrif 

Vuurwerk ter ere van the 4th of July 

Een jet ski tocht rond Key West 

Lekker eten (kreeft!) hoort er uiteraard ook bij 



Hollywood Beach 
Na Key West was Hollywood Beach, midden 
tussen Miami en Fort Lauderdale, onze laatste 
stop in Florida. Gekozen omdat het dichtbij het 
vliegveld ligt, bleek Hollywood Beach in alle 
opzichten een aangename verrassing te zijn.  

Lekker lui op het strand en in de oceaan 

Ons appartementje lag 
slechts 50 meter van het 
strand. De sfeer in 
Hollywood is zo mogelijk 
nog meer relaxed dan in 
Key West, en je merkt 
duidelijk dat dit het 
strand is voor de ”gewone 
mensen”. 

Hollywood Broadwalk 

Strandleven bij maanlicht 

Fietsen over de Broadwalk 



Sunset in Florida 
Met zoveel water in de buurt en zoveel 
zon, is de kans groot dat je in Florida 
mooie zonsondergangen te zien krijgt. 

Key West 

Plantation Key 

Hollywood Beach 

Intracoastal waterway 
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