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Rinie og Franka van der Pluijm
Hovsvegen 50 N-3577 Hovet i Hallingdal
www.birkelund-camping.com
informasjon@birkelund-camping.com

Ditt og datt……. Franka had het in de
eerste week van november druk met veel
poetswerk in de hutten. We verhuurden
hutten aan een bedrijf dat het bejaardencentrum in Hol aan het slopen was. De
mannen kwamen op zondagavond aan en
vertrokken op donderdag. Soms was het in
de hytte redelijk schoon en soms was het
een bende en was er dus veel schoonmaakwerk. Rinie ging in de eerste en tweede week een paar keer naar
Gol voor de EU-kontroll en servicebeurt van
de Nissan en voor de EU-kontroll van de
camper. Met de camper moest Rinie nog
een keer terug voor een kleine reparatie en
de definitieve goedkeuring. Op 7 november
zag Franka ’s avonds om kwart over acht
een vreemde lichtstreep in de lucht. Het
leek op bliksem maar er waren geen wolken
dus dat kon niet. De volgende dag stond in
de krant dat er een meteoriet te zien was
geweest in de Valdres en in het Hallingdal. Raadsel
opgelost. De meteoriet is waarschijnlijk ergens in
Hemsedal of de Valdres neergestort. Er was in
november ook extra reclame voor de camping. Er
stond een artikel in een huis-aan-huis blad dat in
Tilburg verspreid wordt en er komt in januari een
artikel over ons en de camping in de ANWB
Kampeer & Caravankampioen in de rubriek
”Vertrokken”. Op 21 november gingen we een
dagje naar Oslo om onze paspoorten te laten
verlengen. We vertrokken ’s morgens om 7 uur
want we hadden om 11 uur een afspraak op de
ambassade. Voor we naar de ambassade gingen moesten we eerst naar
een fotograaf voor nieuwe pasfoto’s. Het was mooi weer dus waren we,
na een prima reis, mooi op tijd in Oslo om foto’s te laten maken. We
hadden thuis alle formulieren ingevuld en
nadat we de formulieren en pasfoto’s
ingeleverd hadden en onze vingerafdrukken
genomen waren stonden we snel weer
buiten. Voor we terug gingen hebben we
lekker geluncht en een paar boodschappen
gedaan. Aan het eind van de middag waren
we weer thuis. Bij de opening van het
wintersportseizoen konden we in Geilo voor
een mooi prijsje een complete set langlaufers voor Rinie kopen.
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)
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Het weer in Hovet in november.
November was een vreemde en
wisselvallige maand. Het kon
vriezen en dooien maar ook rustig
en stormachtig zijn. Sommige dagen
begonnen ‘s morgens ver onder nul
en eindigden ‘s avonds met plusgraden op de thermometer. Er viel
sneeuw en een paar dagen later ging
het stormen en smolt de sneeuw
weer. Het was ook glad op de
camping dus gebruikten we de
sparkslee als vervoermiddel op de
camping. De laagste temperatuur bij
Geilo Målestation (772 moh) werd
gemeten op 16 november :
-14,2˚, de hoogste temperatuur
werd gemeten op 16 november :
+7,1˚.De gemiddelde temperatuur
was 2,7° hoger dan het langjarig
gemiddelde. De neerslag (regen) was
ongeveer de helft van normaal :
38,7 mm tegen normaal 70 mm. De
meeste neerslag ( sneeuw) op één
dag viel op 4 november: 17,9 mm.
Kijk op www.yr.no/sted/Norge/
Buskerud/Hol/Birkelund
voor het actuele weer.

Bouw van de nieuwe hytter.

In november heeft Rinie hard gewerkt aan de bouw van de 3 nieuwe
hytter. De 2 persoons hytter waren allebei in november klaar en Rinie
kon in november ook starten met de bouw van de 4 persoons hytte.
We hadden geluk met het weer want er waren veel werkbare dagen.
Ondanks de vele stormen die in november door het dal raasden bleven
de hytter heel en overeind. Omdat de bouw van de hytter voorspoedig
verloopt is Franka begonnen met het maken van een lijst voor de
spullen die voor de inrichting van de hytter gekocht moeten worden.

