Juli 2010

nr.15

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

Na een aarzelende start in mei...........
kwam in juni het zomerseizoen goed op gang. Op de camping hadden
we 33 % meer overnachtingen dan vorig jaar in mei en juni samen. De
huttenverhuur is ietsje minder (9 % ) dan vorig jaar maar door het
aantal reserveringen dat we nu al hebben staan voor juli, augustus,
september en oktober gaan we dat zeker goed maken. Op 10 juni
kregen we bezoek van een Nederlandse camperclub met 13 campers.
Op 20 juni hadden we 25 caravans, tenten en campers op de camping
staan, een nieuw record! De eerste dag in 2010 dat we alle hutten
hadden verhuurd was 25 juni. Veel gasten kwamen voor de 2de, 3de of
4de keer bij ons maar ook nieuwe gasten vonden de weg naar onze
camping. Sinds we in 2006 campingeigenaren zijn geworden hebben we
gasten van 25 verschillende nationaliteiten mogen ontvangen. De dag
voor de start van het WK voetbal installeerde Rinie de kleine tv in de
kiosk en er wordt door veel van onze gasten naar de wedstrijden
gekeken.

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.
De verkoop van de boekjes via internet en in de kiosk is een suc6.

Het weer in Hovet:
Juni was een mooie lentemaand met
een vleugje van elk weertype; zon,
mooie wolkenluchten, dreigende
wolken, nachtvorst, regen en onweer.
De laagste temperatuur bij Geilo
Målestation (772 moh) werd gemeten
op 15 juni : -1°, de hoogste
temperatuur was op 23 juni 23°.
De gemiddelde temperatuur was 0,3°
hoger dan het langjarig gemiddelde.
De hoeveelheid neerslag was minder:
48 mm tegen normaal 61 mm. Door de
prima temperatuur begon in de 2de
week van juni het visseizoen; ongeveer
3 weken later dan vorig jaar.
Kijk op www.birkelundcamping.com/
Birkelund_camera_nl.htm of http://
full.storm.no/aftenposten/Vaer.aspx?
ID=100150 voor het actuele weer.

Oppassen!

Juni! Bloeimaand!
In juni wordt het overal groen om ons heen, aan de dennenbomen groeien
nieuwe dennenappels, de seringen bloeien, de weilanden worden geel van de
paardebloemen en in onze tuin begint ook alles te
groeien. De kramsvogels hebben hun nestjes klaar en
houden gevechten met de eksters om de eitjes en de
jongen te beschermen. Het zwembad staat en wordt
gebruikt. De koeien, schapen, lammetjes en geiten
staan buiten in de wei en in de laatste week van juni
worden deze dieren naar de zomerboerderijen in de
bergen gebracht.

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!

