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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

In maart werkte Rinie in de eerste twee weken bij Gerda en Marcel. De wanden in hun
huis heeft Rinie bekleed met gipsplaten en in de hal heeft Rinie een schoenen-schaatsen stofzuigerkast gemaakt. Het schilder– en behangwerk doet Marcel zelf. Rinie moet de
keuken nog plaatsen maar die werd één dag voor ons vertrek naar Nederland afgeleverd
dus gaat Rinie dat klusje aanpakken als we terug zijn. Omdat Rinie nog niet genoeg van
het klussen had werd onze bijkeuken aangepakt. De deurtjes van de kasten kregen een
nieuw kleurtje en ook het plafond en de wanden werden voorzien van een nieuw laagje
verf. Rinie moest ook een aantal noodmaatregelen treffen bij de sanitairgebouwen en de
kiosk. Door de vorst en de dooi klemmen alle deuren; soms gaan de deuren zelfs bijna
niet meer open. Na het kluswerk ging Rinie aan de slag met het bouwen van een nieuwe
website voor de camping. Rinie gebruikt het programma Dreamweaver en het is de
bedoeling dat straks al onze websites er hetzelfde uit zien. Sinds begin maart hebben we
ook voor Denemarken een website in de lucht : www.reis-door-denemarken.nl. Franka is
in maart druk bezig geweest om deze website met de eerste gegevens te vullen.
De pagina’s met informatie over Denemarken en de provincies is klaar en de eerste twee
routes met de beschrijvingen en routekaartjes staan er op. De websites over Noorwegen
en Zweden zijn uitgebreid met nieuwe pagina’s en overnachtingsadressen. Voor de
reis-door website gaan we samenwerken met een verhuurwebsite van vakantiewoningen
in Europa. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief. Omdat we besloten hebben om
langer in Noorwegen te blijven :-) hebben we op internet formulieren ingevuld om onze
verblijfsvergunning te verlengen. Onze gegevens hebben we opnieuw geregistreerd bij
de UDI. Als we in april terug zijn uit Nederland moeten we, met onze paspoorten, de
inschrijving bij het Brønnøysundregister( Noorse KvK) en een bewijs (bijv. bankafschrift
of belastingformulier) dat we de afgelopen 5 jaar in Noorwegen hebben gewoond, naar
het politiebureau in Geilo. Als we mogen blijven krijgen we een verblijfsvergunning met
een onbeperkte duur.

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.

Voor onze deelname aan de Scandinaviëdag bij Karsten Tenten heeft Franka 3 flyers
gemaakt:1 flyer met reclame voor de reis-door websites, 1 flyer met onze top 10 en 1
flyer met info over de routeboekjes. De NAF-campinggidsen die we uitdelen zijn aan de
voorkant voorzien van een stickertje met onze campinggegevens. Voor een compleet
toeristisch plaatje nemen we ook veel folders over de omgeving mee.
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-noorwegen.nl
www.reis-door-zweden.nl
www.reis-door-finland.nl
www.reis-door-denemarken.nl
www.pluco.nl

Het weer in Hovet:
Na veel koude maanden was maart
een bijna normale maand. De hele
maand kwamen en gingen de stormen.
Aan het einde van de maand kwam de
temperatuur zelfs boven nul. Deze
plotselinge temperatuurstijging
zorgde voor veel problemen i.v.m. de
snelle dooi. Half maart moesten we
nog even sneeuw ruimen toen er
30 centimter sneeuw viel. De laagste
temperatuur bij Geilo Målestation
(772 moh) werd gemeten op
17 maart : -23,5°, de hoogste
temperatuur was op 21 maart :
+6,4°. De gemiddelde temperatuur
was 1,6°hoger dan het langjarig
gemiddelde. De hoeveelheid neerslag
was bijna normaal: 43 mm tegen
normaal 47 mm. De meeste neerslag
(sneeuw) op één dag viel op 14
maart : 10 mm. Kijk op
www.birkelund-camping.com/
Birkelund_camera_nl.htm of
http://full.storm.no/aftenposten/
We zijn op zoek naar oppassers voor de
periode van 6 oktober 2011 tot
24 oktober 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 om de
omgeving te verkennen.

