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Douchewanden
Begin november hebben we in
het grote sanitairgebouw de
douche-gordijnen bij de grote
douche en de kleine douche
vervangen door douchewanden.
We hopen dat we onze gasten zo
meer comfort bij het douchen
bieden.

Camperverkoop
In mei hebben we besloten om onze camper te verkopen. Sinds we in
Noorwegen wonen gebruiken we de camper te weinig. In de
regionale krant komt tot eind december 2-wekelijks een advertentie
en dezelfde advertentie is ook op internet te vinden. We hebben
geen haast en wachten vol spanning af of er kopers komen.
Volg deze link en bekijk de advertentie :
http://www.zett.no/motor__til_salgs.html?objectId=1741923
of kijk op onze website.

God Jul !
Godt Nyttår !

Het weer in Hovet:
November was een redelijk normale
maand. De gemiddelde temperatuur
lag 0,2 graden boven het gemiddelde.
De hoeveelheid neerslag was ver
boven het gemiddelde; normaal 70 mm
maar nu 105 mm. Bij ons viel dit in de
vorm van sneeuw. In veel plaatsen aan
de kust bv. Egersund viel veel meer
regen dan normaal en problemen in de
vorm van overstromingen waren dan
ook onvermijdelijk.
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.

Door de vroege sneeuwval en het koude weer zijn de wintersportcondities al vroeg in het seizoen perfect.
In Geilo gingen de eerste skiliften in het weekend van 7 november open en ook werden er langlaufloipes
getrokken. Meestal moet daar tot eind november, als het officiële seizoenopening is, op gewacht worden.
Op 13 november moest Franka voor controle naar het ziekenhuis in Drammen. Na het maken van een foto
en een echo was al duidelijk dat alles oké was. Een week later kreeg Franka de bevestiging van de goede
uitslagen in de vorm van een brief van de huisarts met als slot " gode nyheter altså!" (goed nieuws dus!).
In november zijn we begonnen met het samenstellen van een boekje met wandeltochten, fietstochten en
autotochten in de omgeving van de camping. Als het boekje klaar is gaan we op zoek naar een uitgever of
drukker.
Oppassen! We zijn op zoek naar oppassers voor de camping, ons huis en Maxi en Laika. Het gaat om
± 2 weken in april 2010 en 3 weken in oktober 2010. Interesse? Stuur ons een e-mail voor meer informatie.

