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Een goed visseizoen
Het visseizoen begon dit jaar al vroeg. In de laatste week van mei
verkochten we de eerste visvergunningen. De verkoop gaat nog
steeds door en we hebben tot nu toe al zoveel meer visvergunningen verkocht dan in voorgaande jaren dat Rinie met Ola Mørk
moest bellen voor extra visvergunningen. Veel van de vaste vissers
brachten een bezoekje aan onze camping en hutten en er werden
veel stevige forellen gevangen. Maar ook een aantal van onze
Nederlandse gasten konden een mooi forelletje aan de haak slaan.
Vissers uit Oisterwijk hebben de gevangen vis op onze bålpanne
gegrild en iedereen mocht een stukje forel proeven. Dit jaar kregen
wij van één van de Noorse vissers een mooie forel die we samen
met Liesbeth en Ad opgesmikkeld hebben.

Het weer in Hovet:
Ook augustus was erg wisselvallig.
Mooie dagen werden afgewisseld door
dagen met veel regen. De eerste twee
weken konden we elke avond nog een
vuurtje in de bålpanne maken maar
daarna was het afgelopen met de
vuurtjes. Normaal valt er in augustus
gemiddeld 70 mm regen maar dit jaar
viel er ongeveer 130 mm! De temperatuur was 0,7°hoger dan het gemiddelde in augustus. Kijk op
http://www.birkelund-camping.com/

Bezoek uit Nederland

Birkelund_camera_nl.htm of
http://full.storm.no/aftenposten/Vaer.aspx?
ID=100150

voor het actuele weer.

Ook deze zomer werden we bezocht door familie en vrienden. Willy en Henk kwamen het eerst bij ons aan
en brachten, behalve smokkelwaar, een mooie picknicktafel voor ons mee. Hierna kwamen Cia en Jan die
ook de nodige smokkelwaar en een mandje met vetplantjes meebrachten. Tot slot kwamen Liesbeth en Ad
met smokkelwaar en handige handen. We willen julie allemaal bedanken voor alles dat voor ons werd
gesmokkeld maar vooral voor de gezelligheid die jullie meebrachten.

De herfst is in aantocht
Het zomerseizoen zit er weer op. Voor de 4de keer hebben we een superzomer gehad. Het weer was dit jaar
ietsje minder dan normaal, maar dat mocht de pret op de camping niet drukken. De bezetting was, ondanks
de crisis en het mindere weer, prima met in juli en augustus hetzelfde aantal verhuurde hutten dan vorig
jaar en op de camping een stijging in de bezetting van 10%. De kioskverkopen stegen tot en met augustus
met 50% . Aan alles is te zien dat de herfst er aan komt. Overal staan paddestoelen, de blaadjes aan de
bomen worden geel en de eerste bomen verliezen het blad. We hopen dat september een mooie herfstmaand
wordt met nog veel gasten.

Oppas geregeld !
Tijdens onze vakantie in oktober komen Bart en Dimitrie op Maxi en Laika, ons huis en de camping passen.
Wij zijn er blij mee en we hopen dat Bart en Dimitrie een leuke tijd bij ons hebben.

