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Spring is in the air!
Het waren gezellige dagen in NL met bijpraten en boodschappen doen.
Met een bomvolle auto gingen we na 10 dagen naar huis. We kochten
bijv. een Lavvo ( www.bee.prepared.nl) voor de verhuur en ook de
inventaris voor de lavvo werd in Nederland gekocht. Toen we thuis
kwamen was er al veel sneeuw gesmolten en dat smelten ging in april
in een snel tempo door. De eerste kramsvogels en kwikstaartjes
bezochten de camping en het gras werd elke dag groener. Omdat de
sneeuw al vroeg weg was konden we op tijd beginnen met het inzaaien
van gras en met het schilderwerk aan de hutten. Met Pasen kon er nog
geskied worden maar veel van de liften moesten al voor Pasen sluiten.
Onze gasten kwamen toch en gingen langlaufen of wandelen :-) Op
zaterdag 30 april werd Skarverennet voor de 38ste keer georganiseerd.
Dagen voor de 38 km lange langlaufwedstrijd werd er hard gewerkt om
op het lager gelegen deel van de route sneeuw van de Hardangervidda
aan te voeren. Gelukkig vroor het ’s nachts en kon de tocht op zaterdag
gewoon doorgaan. Na onze thuiskomst ging Rinie eerst bij Gerda en
Marcel de keuken plaatsen. In de week voor Pasen kon Rinie in Geilo
verder aan het huis gaan bouwen. Franka had het druk met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen en onze gasten. In april kregen we
bericht van UDI dat onze verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
verlengd is. Voor meer reclame voor de reizen-websites gaan we
samenwerken met dit bedrijf : www.vakantiewoningen-in.europa.nl .

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.
U kunt 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.

Op 3 april stonden we in een stand bij Karsten Tenten in Zwaag. Hier werd de jaarlijkse
Scandinaviëdag gehouden. Samen met Ron en Bep hadden we een Noors hoekje gemaakt bij de
ingang van de winkel. Het was een drukke dag met veel bezoekers die geïnteresseerd zijn in
Scandinavië. Voor ons was het leuk om ”oude” gasten te ontmoeten! Op 16 en 17 april werden
in Ouderkerk a/d Amstel de ANWB Kampeerdagen gehouden. Op deze dagen werd
onze camping uitstekend gepromoot door Ron en Bep. Bedankt!
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:
Het is lente!
De maand april was bijzonder door de
hoge temperatuur. Half april was de
sneeuw op de camping verdwenen.
De natuur werd wakker. We konden
de eerste knoppen aan de seringen
zien komen en het werd langzaam
overal groen. Na de problemen door
het snelle smelten van de sneeuw is
het nu overal kurkdroog De laagste
temperatuur bij Geilo Målestation
(772 moh) werd gemeten op
14 april : -7,3°, de hoogste
temperatuur was op 30 april :+16,9°.
De gemiddelde temperatuur was 5,7°
hoger dan het langjarig gemiddelde.
De hoeveelheid neerslag was minder
dan normaal: 23 mm tegen normaal
35 mm. De meeste neerslag op één
dag viel op 1 april : 8 mm. Kijk op
www.birkelundcamping.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 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
mei-juni willen helpen met het onderhoud
op de camping . Er is veel schilder- en
onderhoudswerk en er moet ook het een
en ander worden aangelegd.
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.

