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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

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

Nieuwe website……

de nieuwe website is klaar en al een
paar maanden in de lucht. Rinie heeft er hard aan gewerkt en
wij hopen dat de website bij iedereen in de smaak valt en goed
bezocht gaat worden. Mail ons voor tips en/of kritiek. Klik op
http://www.birkelund-camping.com om de nieuwe website te
bekijken. Birkelund camping heeft ook een facebookpagina.
Klik op de website op ”like” om op de hoogte te blijven van
het laatste nieuws.
Ditt og datt…….Op 2 april kwamen Wim & Ineke uit Nederland bij
ons aan. Wim & Ineke komen de komende maanden helpen met het
kluswerk op de camping. Omdat onze fijne klushulpen al zo vroeg bij
ons waren konden wij op 5 april vertrekken naar Nederland. Na een
voorspoedige reis kwamen we op vrijdagavond in Warmenhuizen aan.
Zaterdag zijn we doorgereden naar Oisterwijk waar we de rest van
onze vakantie bij Cia & Jan gelogeerd hebben. We hebben drukke,
maar heel leuke dagen in Nederland gehad en hebben met familie en
vrienden gezellig bij kunnen praten. Natuurlijk hebben we ook
boodschappen gedaan en met een volle camper zijn we op 18 april
terug naar huis gereden. Op vrijdag konden we meteen flink aan het
werk want Skarverennet werd op zaterdag gehouden en we hadden al onze hutten voor het
weekend verhuurd. Op zaterdagmorgen was het vroeg dag want er moesten lunchpakketten
gemaakt worden en Rinie heeft een aantal van onze gasten naar Geilo gebracht. De gasten
wilden ’s avonds ook weer opgehaald worden dus werd onze auto even een taxi :-) Na dit
drukke weekend zijn Ineke en Franka begonnen met de jaarlijkse grote schoonmaak van de
hutten. Het beddengoed wordt gewassen en het serviesgoed, de pannen en het bestek gaan
in de vaatwasser. In de hutten is het winterstof opgeruimd en alles schoongemaakt. Wim is
begonnen met het schilderen van de buitenkant van de hutten. Toen het slecht weer was
heeft Wim in het kleine sanitairgebouw de plafonds en deuren van de douche geschilderd.
Het ziet er allemaal weer als nieuw uit! Op 29 april waren we 35 jaar getrouwd en zijn we
naar het Berenpark in Flå geweest.

Het huis in Geilo! In april lag de bouw 2 weekjes stil maar de rest van de maand heeft
Rinie hard gewerkt. De eerste verdieping is klaar en de dakspanten zijn besteld. Rinie
bouwt het huis voor een projektontwikkelaar en het huis wordt straks verhuurd aan
studenten van de sportakademie in Geilo.

Het weer in Hovet:
April doet wat hij wil! Even leek het
erop dat we een heel vroeg voorjaar
zouden beleven maar in april kwam
de winter terug. Het was koud en er
viel regelmatig een leuk pak sneeuw.
Omdat de temperatuur overdag
meestal boven nul kwam bleef de
sneeuw niet lang liggen. Voor de
wintersport was het prima want
tegen alle verwachtingen lag er met
Pasen en met Skarverennet een
prima laag sneeuw. De foto is
gemaakt op 25 april toen we ‘s
morgens verrast werden met een
mooi laagje sneeuw.
De laagste temperatuur bij Geilo
Målestation (772 moh) werd gemeten
op 7 april : -15,2, de hoogste
temperatuur was op 30 april: +8,7°.
De gemiddelde temperatuur was
precies gelijk aan het langjarig
gemiddelde van –1,1°. De neerslag
was bijna het dubbele van normaal :
69 mm tegen normaal 35 mm.
De meeste neerslag op één dag viel
op 26 april: 14 mm. Kijk op http://
birkelund.viewnetcam.com/CgiStart?
page=Single&Language=0 (single) of
op http://full.storm.no/
aftenposten/Vaer.aspx?ID=100150
Webcam Birkelund camping live!

We zijn van half oktober
tot half november 2012 op
zoek naar oppassers voor
de camping, Maxi & Laika
en ons huis. De exacte
data kunnen in overleg
worden afgesproken.

Op onze website zijn live beelden van de
camping te bekijken. U kunt met een,
bij ons op te vragen, gebruikersnaam en
wachtwoord inloggen en de camera
besturen Zo kunt u een groot gedeelte
van de camping bekijken. Kijk op
http://birkelund.viewnetcam.com/
CgiStart?page=Single&Language=0
(single)

