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Nieuwsbrief
Birkelund camping
Rinie og Franka van der Pluijm
3577 Hovet i Hallingdal
www.birkelund-camping.com
informasjon@birkelund-camping.com

Een nieuwe lente, een nieuw seizoen!
Langzaam verdween in mei de sneeuw van de camping. In de 2de week
was alle sneeuw gesmolten. Met het smelten van de sneeuw kwamen
de vele vogels bij ons op bezoek. De kramsvogels begonnen met het
bouwen van hun nesten in de berkenbomen, de eenden zijn in het
natuurreservaat aan het nestelen en de eerste kraanvogels werden
gesignaleerd. Begin mei liepen er nog herten in de wei aan de overkant
van de weg maar hun plaats werd eind mei ingenomen door de schapen
en de lammetjes. De blaadjes komen aan de bomen en het gras wordt
groen. In de tuin beginnen de planten te groeien en in de weilanden
bloeien honderden paardebloemen. In mei konden we de eerst
Het weer in Hovet:
zomergasten op de camping en in de hutten begroeten en de eerste
In de meimaand was het koud met
viskaarten werden eind mei verkocht.
bijna elke nacht vorst en overdag een
temperatuur tussen 5° en 10° boven
nul. Mei was een zeer zonnige maand.
De laagste temperatuur bij Geilo
Målestation (772 moh) werd gemeten
op 5 mei : -8,3°, de hoogste
temperatuur was op 20 mei 17,4°.
De boekjes met wandelingen, fietsroutes en autoroutes kunnen bij De gemiddelde temperatuur was 0,7°
lager dan het langjarig gemiddelde.
ons in de kiosk worden gekocht en sinds februari zijn de boekjes
De hoeveelheid neerslag was bijna
ook te bestellen. Op de website van de camping hebben we een
normaal met 39,9 mm. Voor onze
pagina gemaakt met de gegevens voor het bestellen van de
gasten was mei een koude maand en
boekjes : www.birkelund-camping.com/Route_nl.htm .
ook voor de vissers was het nog te
De boekjes worden in een PDF-file naar de besteller gemaild.
koud.
De verkoop van de boekjes via internet en in de kiosk is een suc6.
Kijk op www.birkelundcamping.com/
Birkelund_camera_nl.htm of http://
full.storm.no/aftenposten/Vaer.aspx?
ID=100150 voor het actuele weer.

Oppassen!

Voorjaarswerk..........
In mei was het tijd voor de schoonmaak en veranderingen en vernieuwingen.
Franka heeft hard gewerkt om alle hutten een goede schoonmaakbeurt te
geven. De dekbedden, kussens, beschermlakens en beschermslopen werden
gewassen en het serviesgoed en de pannen werden afgewassen. Rinie begon
met het schilderwerk aan de buitenkant van de hutten. De kiosk werd
heringericht en Rinie maakte schuifdeurtjes onder
het keukenblad in de kiosk. We kochten een
wasmachine en wasdroger voor in het grote
sanitairgebouw en voor op de camping kochten we
2 nieuwe picknickbanken. Eind mei zijn we gestart
met de verkoop van tassen en portemonnees van
Ragbag (www.ragbag.eu). Nu zijn we vooral druk
bezig met het ontvangen van onze gasten en met
het geven van informatie over de activiteiten en
bezienswaardigheden in de omgeving.

We hebben oppassers gevonden!
Net als in 2009 komen Bart en
Dimitrie in oktober/november
weer op Maxi en Laika, ons huis
en de camping passen.
Wij zijn er, samen met Maxi en
Laika, superblij mee!

