
Maandelijkse nieuwsbrief 
vanaf Flatåstoppen

Lieve familie en vrienden,

Juli was een fantastische vakantiemaand. We kregen familie bezoek 
uit Nederland en waren daarna zelf ook even in Nederland om 

Albert’s moeder op te halen. Vervolgens vlogen we met haar en Bea’s 
ouders naar Bergen en gingen daar de Hurtigrute op. Met de Polarlys
maakten we een prachtige bootreis langs de Noorse kust, van Bergen 

helemaal naar het Noorden en daarna terug naar Trondheim. 
Ook de laatste week brachten we door op het water, in onze kayaks. 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.
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Bea’s werk
Bea was in het begin van de maand naar een 
congres in Manchester, UK. Op het EU Falls 
Festival gaf ze een presentatie over het EU 
project PreventIT en was chair voor twee 
internationale keynote sprekers.

Met de hele club op bezoek bij Lis & co.

Erg trots op mijn PhD
studenten en post doc

die uitstekende
presentaties gaven 

Helemaal bijzonder
was ‘t natuurlijk om in 
een echte Engelse pub 

Engeland te zien
winnen van Colombia



Bezoek uit Nederland
Albert’s broer Theo en zijn vrouw Coby 
waren begin juli een kleine week bij ons op 
vakantie. Ze waren al eens in Noorwegen 
geweest maar nog nooit bij ons, dus we 
konden ze lekker veel laten zien. 

 

We hebben rondgekeken in de stad en in de 
omgeving, en genoten van elkaars 
gezelschap en het mooie weer. Uiteraard 
zijn we ook een keer lekker uit eten geweest 
bij de brouwerij EC Dahls pub og kjøkken



KLM zorgde voor een feestelijk begin

Onze boot

Met de Hurtigrute langs de Noorse kust
Het stond al een hele tijd op ons lijstje: de Noorse 
kust bekijken vanaf de Hurtigrute. Deze maand was 
het eindelijk zover. Met Bea’s ouders en Albert’s
moeder vlogen we van Schiphol naar Bergen waar we 
voor 11 dagen de boot Polarlys opgingen. 



Impressies vanaf de boot
Vanaf Bergen zetten we koers naar Kirkenes bij de Russische 
grens, en vandaar weer terug naar Trondheim. Prachtige 
reis, met ongelofelijk stralend weer, zonnig en warm 



Het magische Trollfjord, net breed genoeg voor ons

De middernachtzon

Feestje als we bij Berlevåg 
de Finmarken passeren

Cor houdt alles 
in de gaten



Terug op de prachtige Lofoten

Annie dikke maatjes
met de kapitein

Even uitwaaien



Met de kayaks erop uit
Het mooie weer hield de hele maand aan, dus 
konden we nog even op kayak-toer voor Albert 
per 1 augustus aan zijn nieuwe baan begon 

Ontspannen na het kayakken

Zwaar transport 



En verder...
... hadden we een supergezellige avond met 
Menno, Ingrid en een half lamszadel. Heerlijk!

... zijn we naar een concert van Grace Jones geweest. 
Dat viel een beetje tegen, nogal ongeïnspireerd 
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