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Nieuwsbrief
Birkelund camping
Rinie og Franka van der Pluijm
Hovsvegen 50 N-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

In mei 2013 hebben we van de gemeente een officieel adres met
huisnummer gekregen.
Ons nieuwe adres :
Rinie og Franka van der Pluijm
Hovsvegen 50
N-3577 Hovet i Hallingdal
Norge
Ditt og datt……… De eerste dagen van november hebben
we nog het een en ander opgeruimd van onze vakantie.
De camper is schoongemaakt, de gordijntjes gewassen en
opgehangen en de nieuwe vloerbedekking ligt er in.
Hierna kon de camper weer op de gebruikelijke plaats op
de camping gezet worden. Na het vertrek van Dian en
Cathelijne is Rinie begonnen met het plaatsen van de
deuren en wanden in het grote sanitairgebouw. Alle
douches en waskabines hebben nu een deur met slot.
Na deze klus is Rinie begonnen met het betegelen van de
wanden van de dames– en herendouche in het kleine sanitairgebouw. In
deze douches komen als afscheiding tussen de douche en
de omkleedruimten glaswanden te staan in plaats van
douchegordijnen. Franka is deze maand bezig geweest
met het updaten van de camping gegevens op de
diverse websites. Franka heeft nieuwe foto’s gemaakt
van de hytter die straks op alle websites komen te staan.
Half november kwam Kristoffer de twee caravans, die
afgelopen zomer naast ons huis stonden, weer op de
camping zetten. Gelukkig op tijd voor er veel sneeuw
viel. Er kwam begin desember nog een derde caravan van
een vriend bij. Verder was het in november nog rustig op de camping en
in de hytter. De eerste langlaufloipes werden half november getrokken en
de skipistes gingen eind november open. Op 23 november begon het te
sneeuwen en op 24 november
lag er een dik
pak sneeuw.
We zijn een
paar dagen
aan het werk
geweest om
de sneeuw op te ruimen. Gelukkig kwam op maandag de
sneeuwfrees om de grote paden schoon te maken.
Voor onze samenwerking met de website
http://www.vakantiewoningen-in-europa.nl/
vakantiehuizen/noorwegen/buskerud heeft Franka op
www.reis-door-noorwegen.nl de accommodaties in de routes gezet.
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 november
November was een kwakkelmaand;
er waren veel dagen met een beetje
sneeuw en er was 1 dag met veel
sneeuw. Het vroor en dooide maar
echt koud was het nog niet.
De laagste temperatuur bij Geilo
Målestation (772 moh) werd gemeten
op 26 november : -13,1˚, de hoogste
temperatuur werd gemeten op
2 november : +8,4˚. De gemiddelde
temperatuur was 1,9° hoger dan het
langjarig gemiddelde. De neerslag
(sneeuw en regen) was meer dan
normaal : 99,3 mm tegen normaal
70 mm. De meeste neerslag (sneeuw)
op één dag viel op 24 november:
39 mm. De dagen zijn kort. Op
30 november duurde de dag 6 uur
en 21 minuten.
Kijk op www.yr.no/sted/Norge/
Buskerud/Hol/Birkelund voor het
actuele weer.

Laika is elke
avond bij ons
binnen en
geniet er met
volle teugen
van!

