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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

Mei stond in het teken van de start van het zomerseizoen. Op 1 mei
vertrokken de gasten die aan Skaverennet hadden meegedaan en
kon Franka beginnen met de voorjaarsschoonmaak van de hutten.
De inventaris van de hutten wordt schoongemaakt, gewassen en
afgewassen. Rinie ging gras zaaien. Door de droogte moesten we
veel sproeien om het gras te laten groeien. De dagen worden langer
en we kunnen ’s avonds lang buiten werken. De bestellingen om alle
voorraden aan te vullen werden gedaan en in Gol hebben we
nieuwe tuinstoelen gekocht voor bij de hutten. De boeken en
tijdschriften liggen vanaf nu niet meer in de kiosk maar in de
keuken in het grote sanitairgebouw. Het koffiezetapparaat dat we
van Willy en Henk hebben gehad staat in de kiosk en we kunnen nu
voor onze gasten een lekker vers bakje koffie maken. Op de tafel in
de kiosk hebben we 2 mooie stolpen staan en daar liggen wafels,
muffins en stroopwafels onder. De bakplaat die we van Thessa
kregen werd in gebruik genomen en de hamburgers die we erop
bakken zijn overheerlijk. Helaas liet Franka in mei haar fototoestel vallen. Er kunnen nog foto’s mee gemaakt worden maar het
scherm is kapot en daarom is niet te zien wat er gefotografeerd
wordt. In mei was het druk op de camping en in de hutten.
De bezetting was op de camping en in de hutten ruim het dubbele
van vorig jaar. Veel nieuwe gasten maar ook ”oude”gasten
bezochten onze camping.

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.

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:
In de eerste week van mei viel er af
en toe nog een buitje sneeuw. De
neerslag in mei was bijna normaal
maar toch te weinig om de droogte op
te lossen. Het peil in de stuwmeren is
te laag en er zijn waarschuwingen dat
het opwekken van elektriciteit een
probleem kan worden. Het was in mei
afwisselend koud met veel wind maar
ook lekker zonnig en warm.
De laagste temperatuur bij Geilo
Målestation (772 moh) werd gemeten
op 4 mei : -4,2°, de hoogste
temperatuur was op 9 mei :+19,4°.
De gemiddelde temperatuur was 0,8°
hoger dan het langjarig gemiddelde.
De hoeveelheid neerslag was minder
dan normaal: 43 mm tegen normaal
50 mm. De meeste neerslag op één
dag viel op 15 mei : 11 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, voor oktober, op zoek naar
oppassers voor de camping, ons huis
en natuurlijk Maxi en Laika.

Rinie heeft in mei nog veel dagen aan het huis in Geilo gewerkt. De laatste
steenstrips bij de deur moesten nog geplakt worden en op het dak moest een
soort leisteen gelegd worden. Omdat het af en toe in Geilo regende kon Rinie
ook op de camping aan het buiten(schilder)werk beginnen. De laatste loodjes
aan het dak werkte Rinie in de eerste dagen van juni af. Kaj werkt de rest van
het huis af. Rinie hoopt in het najaar ook aan het 2de huis mee te bouwen.
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.

Onze vertrekdatum
is 6 oktober 2011,
en we zoeken oppas
tot ongeveer eind
oktober 2011.
De exacte data
kunnen in overleg
worden afgesproken.

