December 2012

nr. 41

Nieuwsbrief
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

Webcam Birkelund camping live!
Op onze website zijn live beelden van de camping te bekijken. U kunt met een, bij ons op te
vragen, gebruikersnaam en wachtwoord inloggen en de camera besturen Zo kunt u een
groot gedeelte van de camping bekijken. Kijk op http://birkelund.viewnetcam.com/
CgiStart?page=Single&Language=0 (single)

Ditt og datt…..Na een voorspoedige reis kwamen we op
6 november vroeg in de avond thuis. Door een storing in de
electriciteit was het maar 3˚ in huis. Rinie kon het probleem
niet meteen oplossen dus hebben we de houtkachel flink
opgestookt en eerst de camper leeggemaakt. De volgende dag
heeft Rinie een electricien gebeld die het probleem snel
opgelost had. Langzaam werd het weer warmer in huis. In de
1ste week dat we thuis waren hebben we allerlei kleine zaken
geregeld o.a. voor de reparatie van de schade aan de camper.
Na een beetje zoeken vonden we in Geilo een garage waar de
camper gerepareerd kan worden. De eigenaar zorgt ervoor
dat er een taxateur komt. Daar wachten we nu op. Rinie ging
de week daarna bij Jan en Carla in Hol klussen; een laminaatvloer leggen, plintjes leggen, stopcontacten aanleggen enz.
Na een week of 4 werken was bij Jan en Carla alles klaar.
Thuis was Rinie ook aan het klussen want de muren achter de
houtkachel moesten gestuct en geschilderd worden voor de
nieuwe kachel geplaatst kon worden. Toen dit klusje klaar
was werd de kachel geplaatst en aangesloten. Gelukkig
konden we de kachel gaan gebruiken toen het een paar dagen
later echt koud werd. Hieronder het verschil tussen oud en
nieuw!

Het weer in Hovet:
Oktober eindigde koud en ook de
start van november was koud.
November was een maand met
pieken en dalen in de temperatuur.
De meeste neerslag viel in de vorm
van sneeuw maar er waren ook
dagen bij dat het overdag en
‘s nachts warm was. Door het
vriezen en dooien werd het soms
spiegelglad en werden de paden op
de camping mooie ijsbanen.
De laagste temperatuur bij Geilo
Målestation (772 moh) werd
gemeten op 30 november : -17,0˚,
de hoogste temperatuur werd op
20 november gemeten : +7,8°.
De gemiddelde temperatuur was
1,5° hoger dan het langjarig
gemiddelde. De neerslag was minder
dan normaal : 58 mm tegen normaal
70 mm. De meeste neerslag op één
dag viel op 3 november: 8 mm.
Kijk op
http://birkelund.viewnetcam.com/
CgiStart?page=Single&Language=0
(single) of op http://full.storm.no/
aftenposten/Vaer.aspx?ID=100150
voor het actuele weer.

Klussen in Noorwegen?
Oppassen?
We zijn voor april en oktober 2013 op
zoek naar oppassers voor de camping,
Maxi & Laika en ons huis. Stuur voor meer
informatie en de exacte data een e-mail.

We zijn voor mei en juni 2013 op zoek naar enthousiaste mensen die
ons willen helpen met allerlei klussen op de camping. Het gaat
vooral om schilder- en onderhoudswerk maar ook het opbouwen van
het zwembad, de trampoline, e.d. horen bij de klussen. Als tegenprestatie bieden we een gratis staanplaats op de camping aan. Dit
kan in uw eigen caravan/tent maar het is ook mogelijk om gebruik
te maken van onze camper. De exacte periode wordt in overleg
afgesproken.
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God Jul og Godt Nyttår

