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Lieve familie en vrienden,

In augustus waren we weinig thuis. Doordeweeks 
lange dagen op het werk, en in de weekenden op 
reis naar Nederland voor twee huwelijksdagen, 

naar Bergen en naar Ålesund. Verder hadden we 
een paar bijzondere concerten, en barstte op 

het werk het studiejaar weer los.

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.
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Augustus concert maand
In august hadden we maar liefst 2 popconcerten: 
“The heavy entertainment show” van Robbie 
Williams, en Stargate, een succesvol Noors duo dat 
muziek produceert voor veel bekende popsterren. 
Die traden op samen met Alan Walker en Ne-Yo. 

Han-Na Chang

De natuur creeerde zijn eigen lichtshow bij het Robbie Williams concert

Verder hadden we ook de opstart van het 
nieuwe seizoen voor Trondheim Symfonie 
Orkest, met de nieuwe chefdirigent Han-
Na Chang.



Pa en ma Verhagen 65 jaar getrouwd
6 augustus waren Albert’s ouders 65 jaar 
getrouwd. Dat was uiteraard aanleiding voor 
een bezoek aan Brouwershaven en een feestje 
met het hele gezin!

Gezellig uit eten bij ”De zeeuwsche hemel”

Ouderwets gezellig samen naar het strand



10 jaar getrouwd
Ons eigen 10-jarig jubileum een dag 
later vierden we Middelburg. Lange 
strandwandeling, heerlijk feestdiner 
in het Roosevelt, en een dagje 
shoppen in Middelburg. Heerlijke en 
ontspannende dagen.



Weekendje Bergen
Onze vrienden in Bergen, Rolf en Ella, 
vierden een dubbele verjaardag, en 
dat was voor ons een mooie 
aanleiding om een weekend in deze 
leuke stad te zijn. En uitgebreid feest 
te vieren, natuurlijk 

Bryggene in Bergen

Bloemenpracht in het centrum

Rolf gaf een erg leuke rond-
leiding door het originele

lepra-lab van Armauer 
Hansen. Albert keek zijn ogen

uit 



Chaîne weekend Ålesund
Het laatste weekend van augustus is traditioneel 
de Grand Chapitre van de Chaîne. Dit jaar in het 
prachtige Ålesund, en uiteraard waren wij van de 
partij.



En verder...

... is het studiejaar weer van start 
gegaan voor de studenten. Het is 
dan direct weer een stuk drukker 

(nog drukker) op het werk ...

... hebben we veel 
mooie zonnige dagen 
gehad deze maand ...

... was Lars weer even terug in 
Trondheim, dat was erg gezellig ...


