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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

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)

Ditt og datt…..Op de camping en in de hutten
wordt het in september langzaam iets rustiger.
De eerste 2 weken van september hebben we het
nog druk met onze gasten en het verzorgen van
ontbijtjes, lunchpakketten en het bakken van
allerlei snacks. Aan een bouwbedrijf verhuren we
voor, zoals het er nu uitziet, 2 hutten voor 2
maanden. Omdat het rustiger is gaat Franka met
Gerda op de eerste zaterdagmiddag wandelen
naar de DNT-hytte Geiterygghytta. Een mooie
wandeling met in de hytte even pauze met een
lekker kopje thee en een wafel. Het 2de weekend
van september wordt Skarverittet gehouden. Dit
is een mountainbikewedstrijd van Hol over de
bergen naar Geilo. We verhuren 7 hutten voor
het hele weekend. Voor over de matrassen in de
hutten hebben we speciale vochtwerende
lakens gekocht in plaats van de plaszeiltjes die
we er nu op hebben liggen. Half september
hebben we een nieuwe houtkachel voor in ons
huis gekocht. De kachel die we nu hebben is
40 jaar oud en heeft een kapotte deur. De kachel
wordt in november geplaatst. De reserveringen
blijven binnenkomen; soms voor dit jaar maar
ook al voor volgend jaar. Eind september kwam
Kristoffer zijn caravan voor het winterseizoen
alvast neerzetten. Ook de andere Kristoffer is dit
jaar weer van de partij en komt in december.
Ron en Bep zijn alweer aan het plannen voor de
beurzen in 2013 en daarom hebben we voor de
reis-door webistes flyers laten drukken.

Het weer in Hovet:
In september was het de meeste
dagen rustig herfstweer. De eerste
herfststormen bliezen door het dal
maar zorgden niet voor veel schade.
De dagen worden snel korter en de
bladeren aan de bomen verkleuren
en de bomen verliezen na de eerste
vorst hun blad. Af en toe valt er een
buitje natte sneeuw maar niets wat
langer dan een paar uur blijft
liggen.
De laagste temperatuur bij Geilo
Målestation (772 moh) werd
gemeten op 22 september : -3,8°,
de hoogste temperatuur werd op
10 september gemeten : +17,1°.
De gemiddelde temperatuur was
precies gelijk aan het langjarig
gemiddelde. De neerslag was veel
minder dan normaal : 30 mm tegen
normaal 68 mm. De meeste neerslag
op één dag viel op 26 september:
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
voor het actuele weer.

Klussen in Noorwegen?

Het huis in Geilo vordert gestaag. Rinie is op 3 september weer begonnen
met bouwen en heeft hulp van 2 Polen gekregen. Er zijn veel werkzaamheden
waarbij een paar extra handen erg welkom zijn. Het huis moet volgend jaar
augustus klaar zijn en dat gaat Rinie alleen niet redden.

We zijn voor mei en juni 2013 op zoek naar enthousiaste
mensen die ons willen helpen met allerlei klussen op de
camping. Het gaat vooral om schilder- en onderhoudswerk
maar ook het opbouwen van het zwembad, de trampoline,
e.d. horen bij de klussen. Als tegenprestatie bieden we
een gratis staanplaats op de camping aan. Dit kan in uw
eigen caravan/tent maar het is ook mogelijk om gebruik
te maken onze camper.

