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Rinie og Franka van der Pluijm
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www.birkelund-camping.com
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www.reis-door-finland.nl
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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…..Door de drukte in de zomermaanden was er geen
tijd voor het maken van een nieuwsbrief maar aan het eind van het
zomerseizoen is er nu weer tijd voor een nieuwsbrief. We hebben het
in mei, juni, juli en augustus gigantisch druk gehad en zijn erg
tevreden over de afgelopen maanden. Met weer een betere bezetting
op de camping en in de hutten dan in 2011 zijn we super blij. Op de
camping hadden we 15% meer overnachtingen en in de hutten was dat
25%. Er kwamen veel nieuwe gasten maar ook ”oude” bekenden
bezochten ons deze zomer. Het was een gezellige boel en onze
avonden werden gevuld met het maken van een vuurtje in de
bålpanne en een praatje bij het vuur. Er werden marshmellows
geroosterd en er werd gezellig gepraat bij het vuur. Tijdens het EK
voetbal hadden we onze oude tv in de kiosk staan zodat we met onze
gasten de wedstrijden van Nederland en later ook de kwart, halve en
finale konden kijken. We werden door een echtpaar, dat op onze
camping, uitgenodigd om hun 44ste huwelijksdag mee te vieren met
koffie/thee en een lekker stuk sjokoladetaart. Tijdens de zomer
kregen we van veel gasten allerlei kleine cadeautjes. We werden er
verlegen van; niet nodig maar wel erg leuk:-) Het was vooral veel
lekkers zoals flesjes wijn, een blikje Haagse hopjes, EK smarties, een
bolletje kaas, drop, bier en schnapps. Begin juni kregen we bezoek
van Cia, Jan, Inge en Davy. Na een paar gezellige dagen vertrok ons
bezoek naar Lillehammer. We kregen ook onverwacht bezoek van een
oud collega van Franka. Ook weer heel erg leuk om met Jan en
Fransien bij te praten. In juni maakte Wim een cache voor op de
camping. Sindsdien zien we regelmatig geocachers op de camping op
zoek naar de brievenbus waar de cache inzit. Eind juni heeft Franka
samen met Gerda een speurtocht in de bossen achter de camping
uitgezet. De speurtocht werkt met foto’s van Franka die de weg
wijst. Onderweg moeten 14 letters gezocht worden. Raad het juiste
woord en je krijgt een verrassing. Heel leuk, de speurders zijn
enthousiast en komen blij terug. De hele zomer door hebben we het
druk gehad met het bakken ( en ook maken) van broodjes, frites en
kroketten, pizza’s en het verkopen van ansichtkaarten, postzegels,
ijs, frisdrank en souvenirs. Ook de verkoop van ontbijtjes en lunchpaketten is een succes. De verhuur van beddengoed loopt zo goed
dat Franka blij is dat we daar wegwerppakketten voor hebben
gekocht, dat scheelt veel was– en strijkwerk. Al met al hebben we
een drukke maar zeer geslaagde en succesvolle zomer achter de rug.
Op de laatste zaterdag van augustus was het minder druk en ging
Franka ’s middags met Gerda wandelen bij Prestholt. Na een stevige
klim hadden we koffie/thee met een wafel verdiend!
Webcam Birkelund camping live!
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)

Het weer in Hovet:
Na een koude start van het voorjaar wilde het ook in de zomer
maar niet warmer worden :-) Juni was te koud, in juli was de
temperatuur bijna zoals het hoort te zijn en in augustus werd
het eindelijk een beetje warmer. Er viel in alle maanden iets
meer regen dan normaal maar daar hadden wij en onze gasten
niet veel last van. Het moet tenslotte af en toe regenen om het
er overal mooi groen uit te laten zien. Op 1 juni werden wij en
onze gasten verrast met een laagje verse sneeuw. Het sneeuwde
tot de middag en toen werd het droog en smolt de sneeuw
gelukkig snel. Veel van onze gasten vertrokken in juni eerder
dan gepland omdat het zo koud was. Na half juli werd het
langzaam iets warmer en konden onze gasten overal in de
bergen wandelen. In augustus werd het warmer maar het werd
niet warm genoeg om alle sneeuw in de bergen te laten smelten
zoals andere jaren wel het geval was.
Juni:
de laagste temperatuur bij Geilo Målestation (772 moh) werd
gemeten op 2 juni : -3,4°, de hoogste temperatuur werd op
21 juni gemeten : +19,1°. De gemiddelde temperatuur was 1,5°
lager dan het langjarig gemiddelde. De neerslag was iets meer :
73 mm tegen normaal 61 mm. De meeste neerslag op één dag
viel op 10 juni: 10 mm.
Juli:
de laagste temperatuur bij Geilo Målestation (772 moh) werd
gemeten op 21 juli : 0,1°, de hoogste temperatuur werd op
26 juli gemeten : +21,8°. De gemiddelde temperatuur was 0,2°
lager dan het langjarig gemiddelde. De neerslag was iets meer
dan normaal : 82 mm tegen normaal 72 mm. De meeste neerslag
op één dag viel op 12 juli: 14 mm
Augustus:
de laagste temperatuur bij Geilo Målestation (772 moh) werd
gemeten op 27 augustus : -0,2°, de hoogste temperatuur werd op
11 augustus gemeten : +23,5°. De gemiddelde temperatuur was
1°meer dan het langjarig gemiddelde. De neerslag was iets meer
dan normaal : 85 mm tegen normaal 72 mm. De meeste neerslag
op één dag viel op 7 augustus: 16 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.

Oppassen?
We zijn van 13 oktober tot 8 november 2012
op zoek naar oppassers voor de camping,
Maxi & Laika en ons huis.

Klussen!
Wim, Ineke, Arco en Rianne hielpen ons een aantal weken met het schilderwerk en het terreinonderhoud.
Iris kwam een weekje helpen met het poetswerk. Wim zorgde ervoor dat bijna alle hutten een nieuw laagje
verf kregen en deed allerlei kleine klusjes. Ineke poetste in de hutten, maaide gras en stapelde het kachelhout voor de komende winter op. Arco en Rianne begonnen met het opknappen van de picknicktafels en
banken en maakte het dak van één van de Stabburs schoon. Toen dit klaar was begonnen Arco en Rianne met
het schilderwerk aan ons huis. Eind juli kwam Iris helpen met het poetswerk in de sanitairgebouwen en met
het gras maaien. Rinie haalde in juli de oude dakgoten en regenpijpen weg en schilderde de boeiboorden
zodat Rinie daarna mooie nieuwe zwarte dakgoten en regenpijpen kon ophangen. Er is veel geklust deze
zomer en het resultaat mag er zijn. Bedankt Wim, Ineke, Arco, Rianne en Iris voor de extra hulp!

