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Vakantietijd!
Op 19 oktober vertrokken we ’s morgens eerst naar Drammen. Franka moest voor
controle naar het ziekenhuis. Na de onderzoeken en een paar uurtjes wachten konden
we, met een goede uitslag, onze reis naar Nederland voortzetten. Helaas was de lol
van korte duur want ongeveer 30 km voorbij Drammen stopte de camper er mee. We
stonden, erg gevaarlijk, stil op een drukke, doorgaande 2-baans weg. Na 20 minuten
kwam er een sleepauto om ons en de camper naar een garage in Røyken te brengen.
Hier was het eerst moeilijk want het was druk, de auto was een Fiat enz. enz. Na een
beetje aandringen was één van de monteurs bereid om een kijkje onder de motorkap
te nemen. Het was een prima monteur want in één oogopslag zag hij dat er een kabel
van de elektrische bedrading los was. Zo konden we met een vertraging van 2 uur
alsnog richting Nederland rijden waar we op woensdagavond in Oisterwijk aankwamen.
Na de gebruikelijke afspraken bij tandarts en kapper vierden we op zondag de
verjaardag van Franka. Op maandag vertrokken we, met Liesbeth en Ad, voor een
weekje vakantie naar Duitsland. Na een paar dagen aan de Rijn en Moezel gingen we
via de Eifel en het Müllerthal in Luxemburg weer richting Oisterwijk. Na een gezellige
vakantie kwamen we zaterdagmiddag terug in Oisterwijk. Op zondag werden we, als
verjaardagskado, verrast door Cia, Jan, Liesbeth en Ad met een superleuk theaterbezoek en een heerlijk etentje. ’s Middags gingen we naar het Chassé Theater in
Breda voor de voorstelling www.momentumtheshow.be/ van het gezelschap Mayumana
en ’s avonds gingen we lekker eten bij Brasserie De Belvertshoeve in Oisterwijk.
De laatste dagen in Nederland hebben we volgemaakt met het doen van diverse
boodschappen. Op 5 november kwamen we na een goede terugreis weer thuis aan.

Webcam Birkelund camping live!
Er zijn op onze website live beelden van de camping te bekijken. Het is ook mogelijk
om met een, bij ons op te vragen, gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen en de
camera te besturen Zo kunt u een groot gedeelte van de camping bekijken.
Kijk op www.birkelund-camping.com/Birkelund_camera_nl.htm om door te klikken
naar de live beelden.

Ditjes en datjes
Omdat het visseizoen op 30 september stopt heeft Franka de boekhouding
gecontroleerd en de opbrengst afgedragen aan eigenaren van de rivier en het meer.
Ook in 2010 hebben we meer viskaarten verkocht dus goed voor de eigenaren en ook
voor ons :) Door het mooie, zonnige weer dat we begin oktober hadden begon het
ingezaaide gras te groeien. Langzaam werden de vers ingezaaide stukken een beetje
groen. Rinie is begonnen met het vernieuwen van de keukentjes en de kledingkasten in
de Stabburs. Van oude kasten worden nieuwe gemaakt en bij Ikea kochten we nieuwe
deurtjes en laden. Met Buro Scandinavia is voor de verhuur van 3 van onze hutten een
nieuw contract voor 2011 afgesloten. Franka heeft een aantal pagina’s van de camping
website vernieuwd en een pagina gemaakt voor de verhuur van de camper :
http://www.birkelund-camping.com/camper_nl.htm . Op 7 oktober ging Rinie in Geilo
aan het werk. Samen met een timmerman is Rinie daar een huis aan het bouwen.
Omdat het op 10 oktober mooi weer was besloten we een uitstapje naar Flåm te
maken. De kiosk is winterklaar; al het lekkers voor de muizen staat in ons huis.

Het weer in Hovet:
In oktober viel, zoals gebruikelijk de
afgelopen jaren, de eerste sneeuw een
dag na ons vertrek naar Nederland.
Het was niet veel, ongeveer 10 cm.
Omdat de temperatuur niet meer
boven nul is geweest ligt er nog een
mooi laagje sneeuw op de camping.
De laagste temperatuur bij Geilo
Målestation (772 moh) werd gemeten
op 21 oktober : -13,4°, de hoogste
temperatuur was op 8 oktober: 14°.
De gemiddelde temperatuur was 0,7°
lager dan het langjarig gemiddelde.
De hoeveelheid neerslag was minder
dan normaal: 69 mm tegen normaal
78 mm.
De meeste neerslag (sneeuw) op één
dag viel op 20 oktober: 13 mm.
Kijk op www.birkelund-camping.com/
Birkelund_camera_nl.htm of
http://full.storm.no/aftenposten/
Vaer.aspx?ID=100150 voor het actuele
weer.
De boekjes met wandelingen, fietsroutes en
autoroutes kunnen bij ons in de kiosk worden
gekocht en de boekjes zijn ook te bestellen.
Op de website van de camping hebben we een
pagina gemaakt met de gegevens voor het
bestellen van de boekjes :
www.birkelund-camping.com/Route_nl.htm .
De boekjes worden in een PDF-file naar de
besteller gemaild.
Op 18 oktober kwamen, na een voorspoedige
reis, Bart en Dimitrie bij ons aan. Met een
gerust hart vertrokken wij op 19 oktober voor
onze vakantie naar Nederland.
We willen Bart en Dimitrie hartelijk bedanken
voor de goede zorgen voor onze gasten, de
hondjes, de camping en de hutten en ons huis.

