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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….We begonnen de maand mei met de grote schoonmaak
van de hutten, de sanitairgebouwen en de kiosk. Voor de watervoorziening kochten we een nieuw drukvat. Het 40 jaar oude drukvat was
vorig jaar door de betonvloer gezakt en erg groot en zwaar. Het nieuwe
vat is iets kleiner en lichter en kan eenvoudiger weggewerkt worden.
Helaas ging de (3 jaar oude) waterpomp die aan het drukvat gekoppeld is
één dag nadat het nieuwe vat geplaatst was kapot en hebben we ook een
nieuwe waterpomp moeten kopen. In mei zijn alle voorraden ( ansichtkaarten, frites, broodjes enz.) aangevuld. Voor de nieuwe fietsen hebben
we een fietsenrek gekocht. Begin mei kwam de brandweer voor de
jaarlijkse inspectie. De Noorse regels zijn aan de normen van de EU
aangepast en daarom hebben we in elke hut een grote brandblusser
moeten ophangen. Bij het bedrijf dat ook de jaarlijkse controle van de
brandblussers doet konden we met een goede korting 11 brandblussers
kopen. In mei werden de bomen, struiken en het gras langzaam groen.
De eerste zomer-gasten kwamen aan en het werd een gezellig, drukke
meimaand. Door Wim en Ineke werd hard gewerkt. Wim schilderde de
hutten aan de buitenkant en Ineke zorgde voor de kunstmest op het gras
en het grasmaaien. Eind mei kwamen ook Arco en Rianne meeklussen en
zij begonnen met het schilderen van ons huis. In de laatste week van
mei stonden ook de trampoline en het zwembad
gebruiksklaar. Het water in het zwembad was nog
koud maar het werd al op de eerste dag gebruikt!

Het huis in Geilo! Mei was de, voorlopig, laatste maand dat Rinie in Geilo aan het huis
werkte. Als het na half augustus op de camping rustiger wordt gaat Rinie weer verder
met bouwen.

Het weer in Hovet:
April was koud en ook het grootste
deel van mei was té koud. In de
eerste week van mei viel er af en toe
een buitje natte sneeuw, regen of
hagel. Op 17 mei werden we wakker
met 15 centimeter verse sneeuw. Op
14 mei stormde het zo hard dat de
wegen over de bergen afgesloten
werden vanwege de combinatie van
storm en sneeuw. Er waren veel
zonnige dagen met een mooie
strakblauwe lucht maar we moesten
tot 21 mei wachten op een beetje
warmte.
De laagste temperatuur bij Geilo
Målestation (772 moh) werd gemeten
op 6 mei : -6,6, de hoogste
temperatuur werd op 25 mei
gemeten : +21,5°. De gemiddelde
temperatuur was 1°meer dan het
langjarig gemiddelde. De neerslag
was normaal : 49 mm tegen normaal
50 mm. De meeste neerslag (sneeuw)
op één dag viel op 17 mei: 11 mm.
Kijk op http://
birkelund.viewnetcam.com/CgiStart?
page=Single&Language=0 (single) of
op http://full.storm.no/
aftenposten/Vaer.aspx?ID=100150
voor het actuele weer.
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)

