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

Op 5 februari werd door Stichting Vrije Recratie een vakantiebeurs in Apeldoorn
gehouden en in de Noorse Kerk in Rotterdam werd een informatiedag over
Noorwegen gehouden. Onze folders werden op de beurs van de SVR uitgedeeld door
Jarl Verhagen, de eigenaar van camping Oddestemmen Steinsliperi in Evje, in de
Noorse Kerk deden Ron en Bep opnieuw prima werk voor ons. We hebben een mooie
grote oprolbare banner laten maken die Ron en Bep op de verschillende beurzen in
de stand kunnen gebruiken. Al deze reclame zorgde ervoor dat het nodig was om
10.000 nieuwe folders te laten drukken. Op 6 februari kwam voor het eerst de zon
weer over de bergen schijnen en konden we bijna dagelijks genieten van een portie
zon in ons huis en op ons terras. Rinie heeft nog 2 weken in Geilo aan het huis
gewerkt en is daarna bij Gerda en Marcel in Hovet aan de slag gegaan. In het huis
moet veel kluswerk gedaan worden. Rinie is begonnen met het plaatsen van
gipsplaten tegen de wanden zodat de wanden gemakkelijk geschilderd en behangen
kunnen worden. Franka heeft voor de website www.reis-door-finland.nl 6 routes
met een routebeschrijving en routekaartje gemaakt. De website over Zweden is
uitgebreid met een 7de route en we hebben een begin gemaakt met de nieuwe
website www.reis-door-denemarken.nl. Door al het getimmer aan de weg krijgen
we regelmatig reserveringen voor de hutten en de camping binnen. Omdat we eind
januari de eerste reservering voor de lavvo kregen heeft Franka een bestelling
gedaan voor de inrichting van de lavvo. De lavvo gaan we kopen na ons bezoek aan
Nederland. We zijn ook bezig met de voorbereidingen voor ons bezoek aan
Nederland en de Scandinaviëdag (3 april) bij Karsten Tenten.

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.

Ook in februari kregen we bezoek uit Nederland. Op 16 februari kwamen Willy en
Henk met de boot uit Kiel aan in Oslo en een paar uurtjes later werd ook Hovet
bereikt. We hebben gezellig bijgepraat, lekker gegeten, leuke uitstapjes gemaakt
en Rinie en Henk hebben gelanglaufd. Met de hulp van Henk werden 3 nieuwe
toilettten in het kleine sanitairgebouw geplaatst en aangesloten. Na een gezellige
week vertrokken Willy en Henk op 22 februari weer naar huis.
In februari kwam Harald, de kater van de familie Sleeking, een
paar dagen logeren. Ook deze logeerpartij was erg gezellig.
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

www.reis-door-noorwegen.nl
www.reis-door-zweden.nl
www.reis-door-finland.nl
www.reis-door-denemarken.nl
www.pluco.nl

Het weer in Hovet:
Februari was een mooie, maar ook
weer koude wintermaand en er viel
meer neerslag (sneeuw) dan normaal.
Na de eerste week van februari
konden we in ons huis, op ons terras
en op de camping genieten van de
eerste zonnestralen. Februari had
veel dagen met zon en mooie blauwe
luchten. De laagste temperatuur bij
Geilo Målestation (772 moh) werd
gemeten op 23 februari : -28,3°,
de hoogste temperatuur was op
25 februari : +4,8°. De gemiddelde
temperatuur was 1,5°lager dan het
langjarig gemiddelde. De hoeveelheid
neerslag was meer dan normaal:
47 mm tegen normaal 36 mm.
De meeste neerslag (sneeuw) op één
dag viel op 27 februari: 12 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 afgesproken.
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.

