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Birkelund camping
Rinie og Franka van der Pluijm
3577 Hovet i Hallingdal
www.birkelund-camping.com
informasjon@birkelund-camping.com

www.reis-door-noorwegen.nl
www.reis-door-zweden.nl
www.reis-door-finland.nl
www.reis-door-denemarken.nl
www.pluco.nl

Vakantie! Op 6 oktober vertrokken we naar Nederland, waar we in

Epen onze vakantie begonnen met een gezellig weekend met de familie
van Rinie. Op maandag gingen we naar Cia en Jan in Oisterwijk.
Op 11 oktober was het feest want Franka was jarig. Jan hing de slingers
op en ’s avonds vierden we de verjaardag van Franka. Na anderhalve
week met allerlei boodschappen, bezoekjes en gezellige dagen
vertrokken we op 19 oktober naar St. Goar aan de Rijn. Door het mooie
weer konden we lekker met een boek in de zon zitten. Op vrijdag kregen
we gezelschap van Liesbeth en Ad. Met Liesbeth en Ad genoten we van
een week vakantie in Duitsland. We reden van de Rijn naar de Weser en
de Elbe en het eiland Fehmarn. Op 26 oktober stapten we ’s morgens
vroeg in Puttgarden op de boot op weg naar huis.
Na een voorspoedige reis kwamen we ’s avonds om
twaalf uur thuis aan. Thuis was alles, dankzij de
goede zorgen van Gerda, prima in orde. De volgende
dag konden we Maxi en Laika in het hondenpension in
Liodden ophalen. Maxi en Laika waren, na 3 weken
logeren, blij ons te zien. Met 2 blije hondjes gingen
we naar huis. Na het opruimen van de boodschappen
en het draaien van een paar wasjes gaat alles weer
zijn gewone gangetje.

De boekjes met wandelingen, fietsroutes en autoroutes kunnen bij ons in de kiosk
worden gekocht. De boekjes zijn ook te bestellen en worden in een PDF-file naar de
besteller gemaild. Kijk op www.birkelund-camping.com/Route_nl.htm voor het
bestellen van de boekjes.

Indian Summer….. Na een zomer met veel regen was het in september
en oktober schitterend weer. Het was zonnig en lekker warm.
We maakten een uitstapje over Hallingskarvet naar Aurland en reden via
Hemsedal terug naar huis en we gingen over de Hardangervidda naar
Eidfjord. Bij de fjorden konden we nog een keer genieten van de mooie
herfstkleuren want bij ons, op 592 meter hoogte, hadden de bomen de
blaadjes al verloren.

Het weer in Hovet:
Een groot deel van oktober waren
wij in Nederland en Duitsland. Wij
hadden in onze vakantie mooi weer
en konden regelmatig van een lekker
zonnetje genieten. Maar ook in
Noorwegen en in Hovet was het
mooi weer met hoge temperaturen
overdag en ‘s nachts. Op 9 oktober
viel de eerste sneeuw en dat zorgde
voor problemen omdat veel Noren
nog geen winterbanden hadden.
De sneeuw verdween weer snel en
de mooie dagen kwamen terug.
In oktober werd de laagste
temperatuur bij Geilo Måle-station
(772 moh) gemeten op 13 oktober :
-6,1°, de hoogste temperatuur was
op 1 oktober: 20,8°. De gemiddelde
temperatuur was 1,6°hoger dan het
langjarig gemiddelde. Er viel weinig
neerslag : 38 mm tegen normaal
78 mm. De meeste neerslag op één
dag viel op 10 oktober : 12 mm.
Kijk op
www.birkelundcamping.com/
Birkelund_camera_nl.htm of
http://full.storm.no/aftenposten/
Vaer.aspx?ID=100150 voor het
actuele weer.
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.

