Februari 2011

nr.22

Nieuwsbrief
Birkelund camping
Rinie og Franka van der Pluijm
3577 Hovet i Hallingdal
www.birkelund-camping.com
www.reis-door-noorwegen.nl

www.reis-door-zweden.nl

We hebben het jaar 2010 met mooie cijfers af kunnen sluiten.
Er kwamen meer gasten en dus hadden we meer inkomsten. Er blijft
toekomstmuziek klinken en we hopen dat 2011 ook weer een succesvol
jaar wordt met veel gasten op de camping en in de hutten.
De boekingen voor de zomer komen goed binnen en de eerste boeking voor
de lavvo is ook binnen. Het wordt nu tijd dat we ons gaan verdiepen in de
aanschaf van een lavvo :-)
Rinie werkt nog steeds mee aan de bouw van het huis in Geilo.
Franka is druk bezig met de PR voor de camping en de reis-door websites.
Deze websites worden door Franka regelmatig uitgebreid met informatie
en routes.
Op 22 januari werd op de Scandinaviëdag in Hoevelaken het boek
”Thuis in Noorwegen” gepresenteerd. In dit boek staan 15 interviews,
gemaakt door Jeannet Appelo, met Nederlanders die naar Noorwegen
geëmigreerd zijn. Één van de 15 interviews gaat over ons.
Volg deze link voor een trailer over het boek:
http://www.dannik.nl/projecten/detaalkamer/boek.html.
Het boek is te bestellen bij boekbestellen@detaalkamer.com en vanaf mei
ook op onze camping te koop.
In januari kwam er niet alleen bezoek uit Nederland maar wisten ook de
wintersporters, elanden, vossen en vogeltjes de weg naar onze camping
en tuin te vinden. We vinden steeds meer dierensporen in de sneeuw en er
zijn veel verschillende soorten vogeltjes op ons terras te zien.

Webcam Birkelund camping live!
Er zijn op onze website live beelden van de camping te bekijken. Het is ook mogelijk om
met een, bij ons op te vragen, gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen en de
camera te besturen Zo kunt u een groot gedeelte van de camping bekijken.
Kijk op www.birkelund-camping.com/Birkelund_camera_nl.htm om door te klikken
naar de live beelden.

In januari kregen we bezoek uit Nederland. In de eerste week van januari
kwamen Cia, Jan en Inge op bezoek en in de laatste week waren Frans,
Lianne, Liesbeth en Ad bij ons. We hebben bijgepraat, gelanglaufd,
gewandeld, gelachen en gezellig samen gegeten. We gingen naar Geilo om
te shoppen en naar het VM Spark te kijken en natuurlijk werd er bij Kafe
Mocca warme sjokolademelk met iets lekkers genuttigd.
De boekjes met wandelingen, fietsroutes en autoroutes kunnen
bij ons in de kiosk worden gekocht en de boekjes zijn 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.

www.reis-door-finland.nl

Het weer in Hovet:
Januari was een jo-jo maand met
grote verschillen ; het was 5°boven
nul maar ook 23°onder nul. Voor het
opwekken van elektriciteit was het
fijn dat er meer neerslag (sneeuw)
viel dan normaal. Het stormde een
paar dagen flink en er waren veel
heldere dagen met mooie blauwe
luchten. De laagste temperatuur bij
Geilo Målestation (772 moh) werd
gemeten op 26 januari : -23,9°,
de hoogste temperatuur was op
23 januari : +5,5°. De gemiddelde
temperatuur was 2,4°hoger dan het
langjarig gemiddelde. De hoeveelheid
neerslag was meer dan normaal:
76 mm tegen normaal 52 mm.
De meeste neerslag (sneeuw) op één
dag viel op 16 januari: 19 mm.
Kijk op www.birkelund-camping.com/
Birkelund_camera_nl.htm of
http://full.storm.no/aftenposten/
Vaer.aspx?ID=100150 voor het
actuele weer.
We zijn op zoek naar oppassers voor de
periode van 26/27 maart tot 10 april
2011 (of evt. langer). De exacte data
kunnen in overleg worden bepaald.
We zijn ook op zoek naar mensen die in
het voorjaar (mei-juni) willen helpen met
het onderhoud op de camping .
Er is veel schilder- en onderhoudswerk.
We hebben ook plannen voor het plaatsen
van een hekwerk bij de trampoline en het
aanleggen van een jeu-de-boule baan.
Als tegenprestatie bieden we gratis
verblijf op de camping, in een hut of onze
camper aan. Natuurlijk is er ook tijd voor
ontspanning en voor het verkennen van de
omgeving.

