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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……. In de eerste week van
december ging Rinie de laatste klusjes bij
Carla en Jan in Hol afwerken. De rest van de
maand werkte Rinie thuis aan allerlei kleine
klusjes zoals nieuwe plinten leggen, de nieuwe satellietontvanger en blueray-speler
aansluiten, het installeren van de nieuwe
computer en laptop. Franka werkte aan de
verschillende websites en zorgde ervoor dat
alle bestanden en programma’s voor 2013
gemaakt werden. De rest van de tijd hebben
we sneeuw geruimd en een beetje geluierd.
Anderhalve week voor de kerst besloten we
om de kerstdagen in
Nederland door te brengen. We hadden met
de kerstdagen geen gasten, in het hondenpension was plaats voor Maxi en Laika en
Gerda wilde een oogje op de camping
houden dus hield niets ons tegen om naar
Nederland te vliegen. We hadden geluk en
konden vliegtickets kopen om 23 december
naar Nederland te reizen. We logeerden bij
Cia en Jan die op de hoogte waren. Verder
was het voor iedereen een verrassing. Na
gezellige dagen bij/met de diverse families
en vrienden vlogen we op 27 december weer
naar huis. Op 31 december waren we
gezellig thuis. Aan het eind van het jaar
kijken we terug op een
succesvol 2012. Onze
omzet steeg met 15%,
de winst (dankzij goed
inkopen en zuinig zijn)
met bijna 50% .
De bezetting was op de
camping 14% meer en in
de hutten 9% meer. We hopen dat 2013 weer
zo’n goed jaar voor ons wordt!

Oppassen?
We zijn voor april en oktober 2013 op
zoek naar oppassers voor de camping,
Maxi & Laika en ons huis. Stuur ons voor
meer informatie en de exacte data een
e-mail.

Het weer in Hovet:
December was een te koude maand.
De temperatuur lag de meeste dagen
tussen tussen –15˚ en –29˚ . Soms
hadden we een dag met ineens een
beetje vorst of zelfs plusgraden. De
meeste sneeuw viel aan het begin en
het eind van de maand. De condities
voor de wintersport waren in
december prima. De sneeuw werd
overal met gejuich begroet en op de
pistes en loipes was het, zeker voor
Noorse begrippen, druk.
De laagste temperatuur bij Geilo
Målestation (772 moh) werd gemeten
op 4 december : -28,5˚,
de hoogste temperatuur werd op
30 december gemeten : +3,6°.
De gemiddelde temperatuur was
6,4° lager dan het langjarig
gemiddelde. De neerslag was meer
dan normaal : 77 mm tegen normaal
59 mm. De meeste neerslag (sneeuw)
op één dag viel op 29 december:
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.

Klussen in Noorwegen?
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 van onze camper. De exacte periode wordt in overleg
afgesproken.

