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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

Ditt og datt……. We begonnen het nieuwe jaar met het
tellen van de kassa en de voorraad, het doorgeven van de
meterstanden van de elektriciteit en het water, het maken
van de maand– en jaarboekhouding en het leegmaken van de
ordners. Alles is weer klaar voor het nieuwe jaar. Door de
storm in de eerste week van januari was het nodig om de
kleine, dunne vlaggenmasten, tijdelijk, op te ruimen zodat
ze niet zouden knakken. Na de winter zetten we de vlaggenmasten weer terug. De dooi en het vriezen zorgde ervoor dat
het op de camping overal spiegelglad werd. Rinie gebruikte
de spark om over de camping te sleeen en Franka liep met
langlaufstokken als houvast. Na een paar dagen viel er een
mooi laagje sneeuw en was de gladheid weg. In januari is
Rinie begonnen met het maken van een begroting van het
werk dat we in het voorjaar op de camping willen gaan doen.
De begroting is om bij de gemeente een verzoek voor subsidie
in te kunnen dienen. We willen o.a. een stukje aan het grote
sanitairgebouw bouwen dat we als winteropslag voor de
grasmaaien, fietsen en tuinstoelen gaan gebruiken. We hopen
dat we dan ook het probleem van de bevroren leidingen op
kunnen lossen. Rinie is ook bezig om in de websites meer
zoekwoorden te plaatsen zodat we nog beter te vinden en
zichtbaar zijn in de zoekmachines. Franka is bezig met het
uitbreiden van de informatie op de reis-door websites.
Omdat we over de reparatie van de camper niets meer van
de garage gehoord hadden ging Rinie in Geilo eens kijken bij
de garage. De eigenaar was niet aanwezig en wij dachten dat
het wel goed zou komen… tot we een week later een brief
van de verzekering kregen waar in stond dat als er binnen
3 weken geen taxatierapport zou zijn de schade afgelegd zou
worden. Toevallig had Franka in de krant een advertentie van
een garage in Gol gezien die vanaf december ook campers
ging repareren. Na een telefoontje kon Rinie de volgende dag
de camper naar Gol brengen. Helaas was de accu helemaal
leeg en moesten we de camper met een sleepauto naar Gol
laten brengen. Inmiddels hebben we bericht van de
verzekering gekregen dat er een taxatierapport gemaakt is en
de camper gemaakt kan worden. Nu nog even afwachten
wanneer de camper klaar is. In januari kreeg Franka ook
eindelijk de oproep van het ziekenhuis voor de jaarlijkse
mammografie. De uitslag loopt via de huisarts en moet Franka
nog krijgen. Aan het eind van de maand kregen we een
telefoontje van een Nederlands transportbedrijf met de vraag of
Rinie even bij de Geiteryggtunnelen wilde gaan kijken of daar
een truck stond. Rinie ging kijken. Er stond inderdaad een
Nederlandse truck met een lege brandstoftank, een lege accu en
de sleutels in een koffer in de cabine. Rinie nam de sleutels mee.
Na een paar e-mails kregen we bericht
dat de truck weggesleept was en of we
de sleutels naar het sleepbedrijf
konden op-sturen. Geen probleem! De
truck ging vanuit Bergen met de boot
naar Nederland.
Als dank voor de moeite kreeg Rinie
een leuk presentje!

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:
Januari was net als december een te
koude maand. De eerste week van
januari stormde het stevig en het
was te warm met als top 8˚ boven
nul op 4 januari en ook de laatste
twee dagen van januari hadden we
plusgraden. De dagen daar tussen
waren te koud met veel dagen dat de
temperatuur tussen -12˚ en –25˚
bleef. Er viel af en toe een paar
centimeter sneeuw maar geen grote
hoeveelheden tegelijk. De nieuwe
laagjes sneeuw zorgden voor prima
condities op de pistes en loipes.
De laagste temperatuur bij Geilo
Målestation (772 moh) werd gemeten
op 22 januari : -28,3˚, de hoogste
temperatuur werd op 4 januari
gemeten : +8°. De gemiddelde
temperatuur was 2,4° lager dan het
langjarig gemiddelde. De neerslag
was minder dan normaal : 30 mm
tegen normaal 52 mm. De meeste
neerslag (sneeuw) op één dag viel op
28 januari : 9 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 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.

