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Ditt og datt……. Ook in september hadden we
nog een goede bezetting op de camping en in de
hutten. De eerste week van september hebben
we, naast het poetswerk, allerlei kleine klusjes
op de camping gedaan. Het zwembad en het
volleybalnet zijn opgeruimd, het afdakje aan de
schuur is van een mooi kleurtje voorzien, de
schuur is opgeruimd, in 2 van de de 4 persoons
hytter heeft Rinie nieuwe zekeringkastjes geinstalleerd en in de hytter
liggen nieuwe deurmatten. We moesten allebei even wennen aan een iets
lager tempo. Omdat het minder druk is dan in juli en augustus is het
poetswerk minder en we zijn soms al klaar op een tijdstip waarop we een
paar weken geleden nog moesten ontbijten en
daarna nog beginnen met het poetswerk :-) We
merken dat de herfst er aan komt. Er staan veel
verschillende soorten paddestoelen op de camping
en het gras is ’s morgens nat van de dauw. Toch is
het nog steeds mooi weer en genieten we van de
zon. We hebben een flinke voorraad hout besteld
die in het houthok opgestapeld is. Na deze kleine
klusjes begint Rinie achter op de camping op te ruimen voor de bouw van
twee nieuwe 2-persoons hytter. Het oude caravannetje zet Franka als
gratis op te halen op facebook. Binnen 5 minuten
kwam er een reactie van onze overburen die de
caravan graag willen hebben en gaan gebruiken als
kippenhok! Met de caravan uit de weg kan Rinie
alles schoonmaken en alle oude rotzooi die er ligt
opruimen. Een paar keer met een aanhanger naar
de vuilstort en alles is schoon. Nu is het wachten
op de toestemming van de gemeente.
De werkzaamheden voor de milieucertificering gingen ook in september
nog door. Het waren de laatste loodjes die nog gedaan moesten worden.
Op 24 september kwam Tove nog even om de puntje op de i
te zetten en op 26 september kregen we bezoek van de
sertifisør. We wisten niet goed wat er zou gebeuren maar
na een kort gesprek en een rondleiding over de camping
werd alles goedgekeurd en nam de sertifisør afscheid met
de woorden dat we vanaf die dag een Miljøfyrtårn gecertificeerd bedrijf
zijn. ’s Middags kregen we een e-mail met de goedkeuring en het officiële
certificaat wordt, waarschijnlijk, in november uitgereikt. Tussen het werk
met de certificatie door hadden we 25 september tijd om een dag naar
Flåm te gaan. Het was schitterend weer en we konden genieten van een
mooie rit door een herfstgekleurd landschap.

www.reis-door-noorwegen.nl
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www.pluco.nl

Het weer in Hovet in september en
oktober.
September: De laagste temperatuur
bij Geilo Målestation (772 moh)
werd gemeten op 27 september :
-6,1˚, de hoogste temperatuur werd
gemeten op 4 september : +19,3˚.
De gemiddelde temperatuur was
1,4° hoger dan het langjarig
gemiddelde. De neerslag (regen) was
minimaal en minder dan normaal :
48,3 mm tegen normaal 68 mm. De
meeste neerslag op één dag viel op
15 september: 16,8 mm.
Oktober : De laagste temperatuur
bij Geilo Målestation (772 moh)
werd gemeten op 20 oktober : -7,0˚,
de hoogste temperatuur werd op
12 oktober gemeten : +15,5˚. De
gemiddelde temperatuur was 1,0˚
hoger dan het langjarig gemiddelde.
De neerslag (regen/sneeuw) was
minder dan normaal : 49,1 mm
tegen normaal 78 mm. De meeste
neerslag op één dag viel op
5 oktober : 10,1 mm.
Kijk op www.yr.no/sted/Norge/
Buskerud/Hol/Birkelund
voor het actuele weer.

Ditt og datt…….Op 30 september was het mooi weer en besloten we om naar Eidfjord te rijden om daar de
nieuwe Hardangerbrua te gaan bekijken. We zijn eerst naar de nieuwe brug gereden die er indrukwekkend
uitziet. Na een kopje koffie/thee bij het Natursenter zijn we over de Hardangervidda teruggereden. Eerst even
kijken bij Vøringsfossen en daarna terug naar huis over de Hardangervidda.

Bouw van de nieuwe hutten.
In september begon Rinie met het weghalen van de struiken en rommel achter op de camping zodat we voor de
winter met de bouw van de mieuwe hytter konden beginnen. Eind september werden de bouwpakketten gebracht en toen we eind oktober terug kwamen uit Nederland was het graafwerk gedaan voor de electriciteit en
waren de aangegeven plaatsen waar de hutten gaan komen uitgegraven en opgevuld met grind. Op 30 oktober
kon Rinie met de fundering en de bouw beginnen.

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)

Vakantie vieren in Nederland en Duitsland.
Op 5 oktober kwamen onze oppassers Dian en Cathelijne, na een niet zo vlot verlopen reis, ’s avonds laat bij ons aan. Na de
kennismaking hebben we nog even wat gedronken en de volgende ochtend hebben we de dames de camping/hutten laten
zien en van alles uitgelegd. Op 6 oktober vertrokken wij rond 12 uur ’s middags richting Nederland. Na een voorspoedige reis
kwamen we op 7 oktober ’s avonds in Oisterwijk aan. We hadden er wat langer over gedaan dan normaal omdat de 5de
versnelling van de camper kapot was en het met 4 versnellingen iets langzamer gaat. De eerste dagen hadden we een paar
afspraken staan en op donderdag moest de camper voor een grote beurt naar de garage. Op vrijdag vertrokken we naar Epen
waar het Pluijmen-familieweekend gehouden werd. Na een super gezellig weekend met veel bijpraten, veel spelletjes, een
beetje wandelen en een bezoek aan de grotten in Maastricht vertrokken we op maandag naar Duitsland. We hadden op een
camping in Sassenberg afgesproken met Liesbeth en Ad. Via Eschwege kwamen we op woensdag aan in St. Goar waar we tot
vrijdag zouden blijven. Het was bijna alle dagen mooi weer en in St. Goar konden we lekker buiten zitten. We gingen elke
dag lekker uit eten en na deze, ook weer, gezellige dagen zijn we op vrijdag weer naar Oisterwijk gereden waar we een
afspraak hadden met Jo en Karen. Ook weer leuk ! Op zaterdag, zondag, maandag en dinsdag hebben we boodschappen
gedaan. Op zaterdagavond zijn we naar Sjef en Loes geweest en ook daar was het gezellig. Op woensdag ging Franka een
dagje op stap met Cia en Cocky. Het einddoel was Sluis in Zeeuws-Vlaanderen. We gingen via Goes, even snel folders afgeven
bij Ron en Bep, en Cadzand Bad na een lekkere lunch door naar Sluis. Hier hebben we gezellig rondgewandeld. Aan het eind
van de middag zijn we teruggereden naar Oisterwijk en daar hebben we, met onze mannen, bij de Lieve Lente een leuke dag
afgesloten met een lekker etentje. Rinie heeft op woensdag alle boodschappen in de camper opgeruimd en op donderdagmorgen zijn we weer naar huis vertrokken. We hadden onderweg wat oponthoud door verschillende files maar kwamen
’s avonds redelijk op tijd in Båstad (Zuid Zweden) op de camping aan. De volgende reden we zonder problemen naar huis.
Dian en Cathelijne hadden het druk gehad en goed voor onze hondjes en de camping gezorgd. Bedankt, Dian en Cathelijne
en tot ziens!

