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

In mei 2013 hebben we van de gemeente een officieel adres met
huisnummer gekregen. Ons adres is:

Rinie og Franka van der Pluijm
Hovsvegen 50
N-3577 Hovet i Hallingdal
Norge
Ditt og datt……In februari kregen we eerst bezoek van Sabine en Jeroen
en een weekje later kwamen Liesbeth, Ad, Frans
en Lianne voor weer een paar gezellige dagen
naar het mooie Hovet. In deze dagen kregen we
ook regelmatig bezoek van elanden die achter op
de camping tussen de hytter lagen. Tussen het
werk in de nieuwe hytter en het bezoek had Rinie
ook nog tijd om een afdakje boven de buitenunit
van de varmepumpe te maken. Door de dooi liep er water in de unit dat
’s nachts weer bevroor en dat is niet goed.
Op 8 februari kwam de zon weer over de berg om
lekker in ons huis en op het terras te schijnen. Na
een paar telefoontjes van
Noren die misschien in
februari of maart met een
caravan/ camper naar de
camping wilden komen
moest er een gedeelte extra sneeuwvrij gemaakt
worden. Voor onze overbuurman geen probleem.
Hij kon meteen zijn nieuwe speeltje bij ons uitproberen. Het is een
lawinefrees en kan 120 m³ sneeuw per minuut verplaatsen/wegblazen.
In februari kon Franka ruim voor de deadline van
1 april de rapportage 2013 voor het Miljøfyrtårn
sertifikaat insturen. Het was, omdat het de
eerste keer was, een beetje puzzelen. In
februari kregen we ook bezoek van de brandweer
voor een inspectie. Zoals elke keer moesten we
ook nu weer een aantal zaken vernieuwen/
aanpassen maar het viel deze keer mee. De man
van de brandweer vertelde dat we de komende
jaren waarschijnlijk 1x per 2 of 3 jaar controle
krijgen in plaats van jaarlijks. Een paar dagen
later kregen we het rapport en kon Franka de
extra brandblussers en nieuwe rookmelders voor
in de hytter bestellen en dat weer terugmelden
aan de brandweer.
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)

Het weer in Hovet in februari.
Februari was net als januari een
sombere maand met veel bewolking
en weinig zon. Af en toe viel er
sneeuw maar er viel ook regen. Er
viel meer neerslag dan normaal maar
de meeste dagen was het droog en
bewolkt. Het was ook een veel te
warme februari met veel dagen dat
de temperatuur boven nul graden
was. Toch werden we nog verrast met
een paar echt koude dagen rond 20
februari. Op 8 februari kwam de zon
voor het eerst sinds november weer
over de berg. De combinatie van zon
en plus graden zorgt ervoor dat de
sneeuw snel smelt. De laagste
temperatuur bij Geilo Målestation
(772 moh) werd gemeten op
20 februari : -19,8˚, de hoogste
temperatuur werd gemeten op
24 februari : +5,2˚. De gemiddelde
temperatuur was 4,9° hoger dan het
langjarig gemiddelde. De neerslag
(sneeuw en regen) was iets meer dan
normaal : 47 mm tegen normaal 36
mm. De meeste neerslag ( sneeuw) op
één dag viel op 8 februari: 9,5 mm.
Kijk op www.yr.no/sted/Norge/
Buskerud/Hol/Birkelund

Bouw van de nieuwe hytter.

Na een paar dagen onderhandelen met Ikea en Jysk kon Franka op
4 februari de definitieve bestellingen doen. De bestelling van Ikea
werd aan het eind van de 1ste week van februari afgeleverd. Nadat
we de levering gecontroleerd hadden moest Franka nog even mailen want de levering was niet compleet. De plinten voor onder de
keukenkastjes en een paar lampen werden een week later alsnog
bezorgd. Rinie kon begin februari aan de slag met afwerken van de
binnenkant van de nieuwe hytter. Per hytte werd de inrichting
afgewerkt. Het leggen van de laminaatvloer, het in elkaar zetten
van het keukenblokje,de tafel en stoelen en de garderobekast, het
ophangen van de lampon. Rinie begon in de 2/3 persoons hytte en
die waren eind februari zover klaar dat toen de bestelling van Jysk
afgeleverd werd Rinie meteen de bedden in elkaar kon zetten. Met
hulp van de lezers van ons dagboek hebben we besloten om de
nieuwe 2/3 persoons hytte ”stjerne” te noemen. De 4 persoons
hytte krijgt dezelfde naam als de andere 4 persoons hytter die op
de camping staan nl. ”huslig” . Ook in februari moest er af en toe
sneeuw van de daken geschept worden. Maar eind februari waren
de 2/3 persoons hytter zo ver klaar dat Rinie in maart met het
binnenwerk in de 4 persoons hytte kon beginnen.

