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Karsten Tenten en de ANWB Kampeerdagen.
Op 18 april konden we reclame maken voor de camping tijdens de
Scandinaviëdag bij Karsten Tenten in Zwaag. Het was weer een zeer
geslaagde dag met veel bezoekers aan onze stand. We hebben folders,
flyers en brochures uitgedeeld, veel informatie gegeven en ook de kaas
en worst werden lekker opgesmuld door de bezoekers. De reclame voor
onze routeboekjes werkte prima en we konden een aantal boekjes
verkopen. We hebben ”oude” campinggasten ontmoet en we hopen dat
we veel ”nieuwe” campinggasten hebben leren kennen.
Op de ANWB kampeerdagen werden we vertegenwoordigd door Ron en
Bep die veel reclame voor ons gemaakt hebben. Bedankt Ron en Bep!

De boekjes met wandelingen, fietsroutes en autoroutes kunnen bij
ons in de kiosk worden gekocht en sinds februari zijn de boekjes
ook te bestellen. Op de website van de camping hebben we een
pagina gemaakt met de gegevens voor het bestellen van de
boekjes : www.birkelund-camping.com/Route_nl.htm .
De boekjes worden in een PDF-file naar de besteller gemaild.

Het weer in Hovet:
April was een maand met ’s nachts
vorst en overdag zon, soms een beetje
sneeuw en temperaturen boven nul.
De laagste temperatuur bij Geilo
Målestation (772 moh) werd gemeten
op 20 april:–11,5° en de hoogste
temperatuur op 29 april :+8°. De
gemiddelde temperatuur was 1,3°
hoger dan het langjarige gemiddelde.
Er viel minder neerslag dan normaal in
april: normaal 35 mm en nu 31 mm.
Af en toe viel er een vers laagje
sneeuw en dat was prima voor de
laatste wintersportevenementen. Kijk
op www.birkelundcamping.com/
Birkelund_camera_nl.htm of http://
full.storm.no/aftenposten/Vaer.aspx?
ID=100150 voor het actuele weer.

Tijdens de Paasdagen was het druk op de camping en in de hutten. Behalve
de vele Noren hadden we gasten uit Duitsland, Frankrijk, Engeland en
Spanje. Het was een internationaal gezelschap dat ’s avonds van een vuurtje
in de bålpanne genoot. Op 1ste Paasdag kampeerde een groep van 16 Engelse
mariniers, die een langlauftocht van 1000 km door Noorwegen aan het maken
waren, bij ons. Er werd in 3 tenten geslapen. Na Pasen vertrokken wij voor
een korte vakantie naar Nederland. Het eerste weekend in Nederland
brachten we met de familie van Rinie door in Alphen. Het was, zoals altijd,
een gezellig weekend met bijpraten, wandelen en spelletjes doen. Het 2de
weekend waren we op zaterdag voor een sauna en bbq bij Willy en Henk en
op zondag bij Karsten Tenten. De dagen tussen de weekenden logeerden we
gezellig bij Cia en Jan en hebben we boodschappen gedaan. Helaas is het
niet gelukt om iedereen te bezoeken maar dat komt bij ons volgende bezoek
aan Nederland vast goed. Op 20 april waren we thuis en konden we de eerste
roodborstjes en kwikstaartjes bewonderen. In het weekend van 24-25 april
hadden we het druk met onze gasten die aan Skarverennet meededen.
De douchewand in het grote sanitair is door Rinie beplakt met decoratiefolie
en in de kiosk heeft Rinie deuren onder het keukenblad gemaakt. Franka
heeft voor de verkoop saucijzenbroodjes en worstenbroodjes gebakken.

Oppassen! We zijn op zoek naar
oppassers voor de camping, ons
huis en Maxi en Laika. In het
najaar gaat het om ongeveer
3 weken in oktober. Wij hebben
nog geen afspraken dus de exacte
data zijn bespreekbaar.
Interesse? Stuur ons een e-mail
voor meer informatie.

