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Na een natte maar voorspoedige reis kwamen we op 5 november
thuis aan. De dag na onze thuiskomst vertrokken Bart en Dimitrie
naar Nederland. Op maandag ging Rinie in Geilo verder met de
bouw van het huis. Na een paar dagen waren we weer een beetje
gewend aan de kou en de sneeuw. In de loop van de maand werd
het steeds kouder en in de laatste week van november werden in
heel Noorwegen de soms 100 jaar oude kouderecords voor
november gebroken. Begin november kregen we een e-mail met
daarin het interview voor het boek over Nederlandse emigranten
in Noorwegen. Jeannet heeft er een mooi artikel van gemaakt.
Het artikel komt samen met 14 foto’s over ons leven in
Noorwegen in een boek dat in januari uitgegeven wordt.
Franka ging aan de slag met de website www.reis-door-zweden.nl
Op deze website is Franka de routevoorstellen verder aan het
uitwerken en er nieuwe routekaartjes en PDF-files bij aan het
maken. Franka heeft ook een pagina op de website van de
camping gemaakt met informatie over de lavvo verhuur :
http://www.birkelund-camping.com/lavvo_nl.htm

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.

In november is Rinie begonnen met het vernieuwen van de keukenkastjes
en kledingkasten in de Stabburs. Eind november was de eerste Stabbur
klaar voor gebruik. Met een andere indeling en ”nieuwe” deurtjes voor de
kasten ziet het interieur van de hut er als nieuw uit.
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.

Het weer in Hovet:
November was een droge en koude
maand. In de eerste week kwam de
temperatuur nog boven nul maar
daarna vroor het dag en nacht. Door
een groot en stevig hogedrukgebied
viel er bijna geen neerslag en was het
rustig winterweer.
De laagste temperatuur bij Geilo
Målestation (772 moh) werd gemeten
op 26 november : -30,3°, de hoogste
temperatuur was op 3 november: 4,2°.
De gemiddelde temperatuur was 5,6°
lager dan het langjarig gemiddelde.
De hoeveelheid neerslag was veel
minder dan normaal: 18 mm tegen
normaal 70 mm.
De meeste neerslag (sneeuw) op één
dag viel op 13 november: 4 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.
We zijn op zoek naar oppassers voor de
periode tussen eind maart en half april
2011. De exacte data kunnen in overleg
worden bepaald. Door verplichtingen in
Nederland moeten we daar op 3 april zijn.
We zijn ook op zoek naar mensen die in het
voorjaar (mei-juni) willen helpen met het
onderhoud op de camping . Er is veel
schilder- en onderhoudswerk.
We hebben ook plannen voor het plaatsen
van een hekwerk bij de trampoline en het
aanleggen van een jeu-de-boule baan. Als
tegenprestatie bieden we gratis verblijf op
de camping, in een hut of onze camper
aan. Natuurlijk is er ook tijd voor
ontspanning en voor het verkennen van de
omgeving.

