Oktober 2011

nr. 29

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

Ditjes en datjes………. In de eerste week van september werden
de schapen, geiten en koeien weer uit de bergen gehaald. Bij de
overburen lopen de dieren weer in de wei en we horen de schapen
blaten en de koeien loeien. Maxi en Laika hebben bij de dierenarts de
jaarlijkse inentingen gekregen en zijn klaar voor hun vakantie in het
hondenpension. Op 10 september werd Skarverittet georganiseerd en
dat was voor ons goed voor de huttenverhuur. Door een prima
bezetting in september komen we tot een positief resultaat voor de
zomer 2011. Franka verhuurde voor twee maanden twee hutten aan
werknemers van een bouwbedrijf. Er moest een mooi prijsje gemaakt
worden voor maar dat was snel afgesproken. De publiciteitsmachine
draaide in september weer op volle toeren. In de tweede week van
september werd de camping met 2 hutten op www.booking.com
gelanceerd en de eerste boekingen kwamen al snel binnen. In 2012
komen we in de ANWB gids voor B&B’s en we staan op de website
www.anwb.nl/verblijven/bedandbreakfasts/home.jsf. In september
moeten we ook buiten aan het werk om ervoor te zorgen dat alles
winterklaar is. De grasmaaier, de fietsen en de reserve-tuinstoelen
staan onder plastic aan de achterkant van het kleine sanitairgebouw.
Het zwembad, de trampoline en de bålpanne zijn opgeruimd en de
buitenkranen zijn afgesloten. De bloembakken zijn leeggemaakt en
de zandbak is schoongemaakt. Laat de winter maar komen; wij zijn er
klaar voor :-)

Aan het werk! In september ging Franka op de zaterdagen Thessa

helpen in lunchroom ”Moi Bien” in Gol. Tafels afruimen, afwassen
enz. Het waren gezellige en soms drukke dagen! Rinie ging bij de
familie Sleeking de laatste loodjes van de keuken afwerken en in de
laatste week van september kon Rinie in Geilo helpen met de bouw
van het tweede huis. De fundering is gestort en Rinie heeft geholpen
met het opbouwen van de bekisting voor de muren, het beton storten
en het afbreken van de bekisting en het isoleren van de buitenmuren.

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 september konden we een beetje zon
inhalen. De laatste dagen konden we
genieten van een “Indian Summer” Het
regende meer dan normaal maar in
vergelijking met de afgelopen 3
maanden was september een droge en
warme maand. Inmiddels is bekend
geworden dat al deze regen ook zijn
voordelen heeft. De meren zijn gevuld
tot het niveau van 5 jaar geleden en dat
zorgt ervoor dat er veel elektriciteit
opgewekt kan worden. Een mooi
voordeeltje voor de inwoners van
Noorwegen want dat zorgt ervoor dat
de elektriciteit lekker goedkoop is en
dat is niet verkeerd zo voor de winter
begint. De laagste temperatuur bij
Geilo Måle-station (772 moh) was -2,9°,
gemeten op 17 september. De hoogste
temperatuur werd op 29 september
gemeten :19,6°. De gemiddelde
temperatuur was 2,8° hoger dan het
langjarig gemiddelde. Er viel meer
neerslag dan normaal: 99 mm tegen
normaal 68 mm. De meeste neerslag op
één dag viel op 11 september : 19 mm.
Kijk op www.birkelundcamping.com/
Birkelund_camera_nl.htm of
http://full.storm.no/aftenposten/
Vaer.aspx?ID=100150 voor het actuele
weer.
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.

