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De eerste sneeuw
Na ons vertrek naar Nederland viel op 2 oktober de eerste sneeuw.
Dit is voor onze omgeving redelijk normaal. Het opmerkelijke is dat
het de hele maand oktober koud is geweest en dat de sneeuw is
blijven liggen. Meestal is het in oktober vriezen, dooien, regenen
en sneeuwen maar dit jaar bleef het vriezen en sneeuwen. Een dag
na onze thuiskomst op 23 oktober viel er weer een vers laagje
sneeuw. En ook op 1 november kwam er weer een dun laagje bij.

Het weer in Hovet:

Vakantie
Op 2 oktober begon onze vakantie en vertrokken we met de camper
naar Nederland. Na een prima reis kwamen we op 3 oktober in
Nederland/Oisterwijk aan en konden we meteen naar een leuk feest
voor de verjaardag van Mieke. Het weekend van 9-10-11 oktober
stond in het teken van de familie van der Pluijm. We hadden een
super gezellig familieweekend in ’s Gravenvoeren. Op maandag
vertrokken we naar St. Goar in Duitsland voor een weekje vakantie
met Liesbeth en Ad. We hebben een fijne week gehad; lekker
uitgerust, lekker gegeten en we zijn zoals vanouds gezellig met
Liesbeth en Ad op stap geweest. Op zaterdag waren we, samen met
onze vrienden, uitgenodigd voor een lekkere sauna en bbq bij Frank
en Rianne. De laatste dagen in Nederland hebben we boodschappen
gedaan en op donderdag zijn we, na een lekkere vakantie, weer
naar huis vertrokken. We willen Cia en Jan nogmaals bedanken voor
het logeren en de goede zorgen!

In oktober begon de winter in Hovet.
Op 2 oktober viel de eerste sneeuw op
de camping. De laagste temperatuur
was op 14 oktober –12,6 graden en de
hoogste temperatuur was op
15 oktober +9,9 graden.
In oktober viel er 49 mm neerslag (in
dit geval sneeuw) tegen normaal
78 mm (meestal regen en sneeuw).
De gemiddelde temperatuur lag
ongeveer 3 graden lager dan normaal.
Kijk op
http://www.birkelund-camping.com/
Birkelund_camera_nl.htm of
http://full.storm.no/aftenposten/
Vaer.aspx?ID=100150 voor het actuele
weer.

De oppassers (kijk voor hun avonturen op www.bartmichels.com )
We konden met een gerust hart op vakantie dankzij onze uitstekende
oppassers Dimitrie en Bart. De camping kon gewoon open zijn en Bart en
Dimitrie verhuurden hutten en plaatsen op de camping of ze nooit anders
gedaan hadden. Ook Maxi en Laika waren dik tevreden over de oppassers :-)
We willen Dimitrie en Bart bedanken voor hun goede werk!

