
Maandelijkse nieuwsbrief 
vanaf Flatåstoppen

Lieve familie en vrienden,

Begin deze maand waren we samen met onze vrienden Menno en 
Ingrid op vakantie in Japan. In alle opzichten een fantastisch 

hoogtepunt! De rest van de maand stond vooral in het teken van 
werken, het NTNU Big Challenge wetenschapsfestival, en wederom 

een congres in het buitenland voor Beatrix. 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.
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Japan
Eind mei-begin juni hadden we 
samen met onze vrienden Menno 
en Ingrid twee weken vakantie in 
Japan. Heerlijk ontspannen en 
genieten van een totaal andere 
cultuur! Voor ons was het de 
tweede keer dat we in Japan 
waren, Menno & Ingrid zijn er al 
vaker geweest. We bezochten dit 
keer het zuidelijke deel van Japan.

Onze rondreis door Japan

Een van onze hotelkamers

We verbleven over het 
algemeen in een “ryokan”, 
een hotel in Japanse stijl. Dat 
betekent dat alles op de vloer 
gedaan wordt en dat er geen 
bedden in de kamer staan. 
‘s Avonds komt de bediening 
om slaapmatten (futons) neer 
te leggen en de kamer klaar 
te maken voor de nacht. 
Traditiegetrouw draag je in 
deze hotels ook een yukata, 
een eenvoudige kimono.



Tempels en shrines in Japan
Als je op bezoek bent in Japan, is het 
onmogelijk om tempels en shrines te 
vermijden. Je vindt ze werkelijk overal, 
en ze zijn ook allemaal actief in gebruik.



Bloemen en planten in Japan
We hebben in onze vakantie ook 
een aantal tuinen en parken 
bezocht, en rondgewandeld in de 
natuur. Dat levert mooie plaatjes 
op van alles wat er bloeit en groeit, 
en precies op maat wordt geknipt.

Mooie vormen komen niet vanzelf!



Reizen in Japan
Reizen in Japan is een aparte ervaring. We 
hebben gebruik gemaakt van lokale treinen, 
de Shinkansen, bussen, taxi’s en veerponten. 
Het kan soms lastig zijn uit te zoeken waar je 
moet zijn, maar (bijna) alles rijdt stipt op tijd!

Heerlijk business-class in het vliegtuig

Lange afstanden met de Shinkansen, 300 km/uur

Kortere afstanden met het boemeltje

Welk spoor moeten we hebben???

Er valt buiten van alles te zien!

Begrijpt die taxichauffeur ons wel?

Met de boot



Eten en drinken in Japan
We hebben tijdens onze vakantie heerlijk 
gegeten! Maar een ding is zeker: als je niet van 
vis en rijst houdt, heb je in Japan een uitdaging 
als je wilt eten! En je moet overweg kunnen 
met stokjes 



Kimono’s, yakuta’s en meer
Wat zou Japan zijn zonder kimono’s? Je ziet ze 
nog regelmatig, vooral bij officiële 
gelegenheden. En als je in een ryokan verblijft, 
is het dragen van een yukata, een eenvoudige 
versie van een kimono, heel gebruikelijk.
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Bruidspaar in Dejima, Nagasaki Bruidspaar in de tempel in Kotohira



Nagasaki
In Nagasaki bezochten we het Atomic 
Bomb Museum en het Peace Park. 
Beide hebben een diepe indruk bij ons 
achtergelaten. 

Het monument waar de atoombom ontplofte

Memorial Hall voor de 279 000 doden

Peace Park

Wie kan het hier mee oneens zijn!

Veel landen hebben een sculptuur 
geschonken voor het Peace park.



Bijzondere ontmoetingen in Japan

In Nara waren we getuige van de inauguratie
van de nieuwe hogepriester voor een van de 
grootste en belangrijkste tempels in het land

Ingrid en Beatrix trokken de aandacht
van deze schoolmeisjes in Nagasaki

Wat doet een olifant in Fukuyama?

Beatrix in gesprek met Pepper in Kagawa
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Hoog serviceniveau bij de spoorwegen!



Unzen en Himeji
In Himeji bezochten we een kasteel dat 
bekend staat als een van de mooiste van 
Japan. Absoluut een imponerend bouwwerk!

Unzen is een gebied met veel thermische 
activiteit. Dat betekent veel zwaveldamp en 
modderpoelen 



NTNU Big Challenge
Amper terug in Noorwegen organiseerde 
NTNU een groots wetenschapsfestival. 
Overdag interessante lezingen, ‘s avonds 
geweldige concerten met grote artiesten.

Feest met NTNU’s Massimo

Robert Plant
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Werk Beatrix
De laatste week van juni was Bea in 
Maastricht voor het ICAMPAM congres. 

Het was erg gezellig 
met haar vele inter-
nationale collega’s in 

deze leuke stad, 
goed geholpen door 
tropisch zomer weer.



En verder...
... hadden we deze maand 
heel af en toe zomers weer

... dronk Bea deze 
maand haar eerste 
biertje dit millennium 

... waren we uiteraard ook 
weer een keer bij Spontan

... waren we van de partij bij 
‘onze’ Trond’s eerste taartfestijn

... hadden we een 
High Tea van de 
Chaine bij het 
gerenoveerde 

Britannia Hotel


