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Ditt og datt……. Op woensdag 30 januari kwamen Liesbeth,
Ad, Lianne en Frans voor een korte vakantie bij ons aan. Na 4
super gezellige dagen vertrokken ze op maandag weer naar huis.
In deze dagen hebben we bijgepraat, geborreld, gelanglauft,
gelachen, lekker gegeten en geshopt. Op 8 februari kwam de zon
weer over de bergen. Heerlijk dat
we thuis ook weer in het zonnetje
kunnen zitten. In februari hebben
we aan de verschillende websites
gewerkt. Op de reis-door-websites
zijn alle links die er op staan
nagekeken en evt. vernieuwd.
De zoekwoorden voor Google zijn
uitgebreid zodat we nog sneller en
beter gevonden worden. Rinie heeft
ook de gegevens in Google Analytics aangepast zodat ook de
statistieken van de websites weer compleet zijn.
Verder hebben we een lijstje gemaakt van vernieuwingen/
verbeteringen die we komend voorjaar op de camping en in de
hutten gaan doen. We hebben een
subsidieverzoek voor alle
vernieuwingen/verbeteringen
opgesteld en naar de gemeente
gebracht. We zijn ook bezig met
milieucertificatie, ”Miljøfyrtårn”,
voor de camping. De provincie
Buskerud, waar wij in wonen, wil
dat in 2015 90% van de bedrijven
een milieucertificaat heeft. Om dit
te realiseren wordt voor 2013 een subsidie gegeven door de
provincie en gemeente voor de kosten van de konsulent. We
hebben inmiddels een konsulent ingeschakeld en na Pasen gaan
we samen bekijken wat er allemaal gedaan moet worden.
Ook in februari kwamen er weer
veel reserveringen voor de winter
en voor de zomer binnen.
In februari hebben we ook bedacht
wanneer we naar Nederland gaan
en meteen kaartjes voor de boot
gekocht en een plaats voor Maxi en
Laika in het hondenpension besteld.
We vertrekken op 31 maart of 1
april en zijn op 12 april weer thuis.
Klussen in Hol.
In de laatste week van februari begon Rinie met het opknappen
en verbouwen van het huis van Jos en Jolande in Hol. Rinie
krijgt hulp van Jesper, de zoon van Jos en Jolande. Het is een
oud huis en er moet van alles gedaan worden. Er moeten
wanden verplaatst worden, er komt een nieuwe keuken en een
nieuwe badkamer op de bovenverdieping en op de benedenverdieping wordt woon– en slaapruimte voor Jesper gemaakt
met een keuken en badkamer.

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)

www.reis-door-noorwegen.nl
www.reis-door-zweden.nl
www.reis-door-finland.nl
www.reis-door-denemarken.nl
www.pluco.nl

Het weer in Hovet:
Februari was de 3de maand op rij die
te koud was. Er viel bijna geen
neerslag (sneeuw) en we hadden veel
koude dagen en nachten. De laatste
paar dagen van de maand waren
ineens warm met flinke plusgraden.
Zoals meestal, als het in de winter
warm is, stond er op de laatste dag
van februari een stevige storm en
blies er windkracht 7 door het dal.
In de tuin en op de camping vlogen
de tuinstoelen door de lucht. Door de
plusgraden en de storm is er veel
sneeuw gesmolten en zijn de wegen
mooi schoon. De laagste temperatuur
bij Geilo Målestation (772 moh) werd
gemeten op 9 februari : -25,4˚,
de hoogste temperatuur werd op
27 februari gemeten : +6,8°.
De gemiddelde temperatuur was 0,8°
lager dan het langjarig gemiddelde.
De neerslag was veel minder dan
normaal : 8,7 mm tegen normaal
36 mm. De meeste neerslag (sneeuw)
op één dag viel op 5 februari :
2,2 mm. Kijk op
http://birkelund.viewnetcam.com/
CgiStart?page=Single&Language=0
(single) of op http://full.storm.no/
aftenposten/Vaer.aspx?ID=100150

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.

