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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……… Na een superdruk zomerseizoen is het nu weer tijd voor een nieuwsbrief.
Er gebeurde veel en er kwamen veel gasten, gasten die voor de 1ste keer kwamen maar ook
gasten die voor de 9de keer kwamen. We kregen ook deze zomer bezoek van familie en
vrienden, sommige bezoeken waren een verrassing andere waren bekend. In mei kwamen onze
voorjaarshulpen Daan, Eite & Diny en Jan & Marijke aan. Met hun hulp konden we voor het
druk werd veel klussen klaar hebben. Er werden bomen gerooid, klein gezaagd en opgeruimd
in ons houthok, onkruid gewied, een afvalstation gebouwd, hytter geschilderd, wanden van
een hytte behangen en geschilderd, 2 waarschuwingsborden voor spelende
kinderen geplaatst m.a.w. er werd door iedereen keihard gewerkt om het
overal netjes te krijgen. Vanaf eind mei gingen de nieuwe hytter in de
verhuur en die waren een groot succes. Er waren mensen die voor 1 nacht een nieuwe hytte
huurden en er zo blij mee waren en nachten langer bleven. In de 3 zomermaanden verhuurden
we de nieuwe hytter bijna elke nacht! Ook deze zomer was het geen probleem om alle hytter
vol te krijgen. Met 3 hytter extra te verhuren lukte het ons om de hytter nog meer vol te
hebben dan vorig jaar. Ook op de camping was het druk en hadden we meer overnachtingen
dan in 2013. Door de nieuwe hytter was er voor Franka veel extra poetswerk. We besloten een
kick-bike te kopen. Rinie maakte er een mand voor op en zo kon Franka sneller langs de hytter
en gemakkelijk alle poetsspullen meenemen. De gasten maakten
goed gebruik van al onze services. Er werden broodjes en heel veel porties frites en
snacks gebakken, meer dan 100 ontbijtjes gemaakt en naar de hytter gebracht, de
mountainbikes werden dagelijks gebruikt en er werd veel gewandeld op de door ons
aanbevolen routes. Ook dit jaar kwamen er veel vissers, onze vaste vissers en veel
nieuwe vissers uit Noorwegen maar ook uit andere landen. Tijdens het WK voetbal
konden onze gasten in de kiosk tv kijken. Het was er gezellig tot laat op de avond.
Na het drukke seizoen was het voor ons even afkicken toen het eind augustus iets
rustiger werd. Rinie schilderde de sauna en ruimde de schuur op terwijl Franka de
gasten ontving en in huis opruimde. Omdat het lang mooi weer bleef kon Rinie ook nog 2 buitenwanden van de
kiosk een nieuw kleurtje geven. In de 1ste week van oktober gingen we naar Gol, een dagje naar Flåm en een
dagje naar Eidfjord. Leuke uitstapjes over Hallingskarvet en de Hardangervidda waar de
natuur in mooie herfstkleuren was. De hele zomer kregen we opmerkingen van onze
gasten over kleine beestjes die overal rondliepen. Het was een heel goed lemmingenjaar
en dat konden we ook in oktober nog zien. In oktober gingen we op vakantie naar NL.
Dian en Cathelijne kwamen op Laika, ons huis en de camping passen. In NL was het mooi
zomerweer. We genoten van onze logeerpartij bij Cia en Jan, van een gezellig familieweekend in Koudekerke, van ons weekje in Duitsland met Liesbeth en Ad en van alle
andere gezellige dagen. Nadat we ook alle boodschappen gedaan hadden vertrokken we
op 27 oktober weer naar huis. Na een prima reis waren we de volgende dag weer thuis. Thuis was het kouder
maar het was nog geen winter.
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)

Op de volgende pagina’s staan
foto’s en een overzicht van het
weer.

Het weer in Hovet van paardebloemen tot herfstkleuren :
Mei 2014
De laagste temperatuur bij Geilo Målestation (772 moh) werd gemeten op 1 mei : -7,5˚,
de hoogste temperatuur werd gemeten op 28 mei : +17,7˚.
De gemiddelde temperatuur was 1,6° hoger dan het langjarig gemiddelde.
De neerslag was minder dan normaal : 40,3 mm tegen normaal 50 mm.
De meeste neerslag op één dag viel op 7 mei: 11,6 mm.
Juni 2014
De laagste temperatuur bij Geilo Målestation (772 moh) werd gemeten op 14 juni : -0,1˚,
de hoogste temperatuur werd gemeten op 10 juni : +21,9˚.
De gemiddelde temperatuur was 0.9° hoger dan het langjarig gemiddelde.
De neerslag was extreem weinig en veel minder dan normaal : 19,6 mm tegen normaal 61 mm.
De meeste neerslag op één dag viel op 6 juni: 11,5 mm.
Juli 2014
De laagste temperatuur bij Geilo Målestation (772 moh) werd gemeten op 4 juli : +0,4˚,
de hoogste temperatuur werd gemeten op 23 juli : +28,9˚.
De gemiddelde temperatuur was 3,8° hoger dan het langjarig gemiddelde.
De neerslag was bijna normaal : 66,9 mm tegen normaal 72 mm.
De meeste neerslag op één dag viel op 27 juli: 13,8 mm.
Augustus 2014
De laagste temperatuur bij Geilo Målestation (772 moh) werd gemeten op 28 augustus : +1,1˚,
de hoogste temperatuur werd gemeten op 8 augustus : +23,2˚.
De gemiddelde temperatuur was 0,5° hoger dan het langjarig gemiddelde.
De neerslag was meer dan normaal : 93,2 mm tegen normaal 72 mm.
De meeste neerslag op één dag viel op 4 augustus: 15,9 mm.
September 2014
De laagste temperatuur bij Geilo Målestation (772 moh) werd gemeten op 23 september : -3,0˚,
de hoogste temperatuur werd gemeten op 14 september : +19,7˚.
De gemiddelde temperatuur was 2,8° hoger dan het langjarig gemiddelde.
De neerslag was minder dan normaal : 52,1 mm tegen normaal 68 mm.
De meeste neerslag op één dag viel op 8 september: 24,9 mm.
Oktober 2014
De laagste temperatuur bij Geilo Målestation (772 moh) werd gemeten op 31 oktober : -3,1˚,
de hoogste temperatuur werd gemeten op 28 oktober : +12,8˚.
De gemiddelde temperatuur was 1,7° hoger dan het langjarig gemiddelde.
De neerslag was meer dan normaal : 99,7 mm tegen normaal 78 mm.
De meeste neerslag op één dag viel op 23 oktober: 13,9 mm.
Kijk op www.yr.no/sted/Norge/Buskerud/Hol/Birkelund voor het actuele weer.

