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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……. De eerste helft van maart verliep
rustig. Af en toe verhuurden we een hut en we hadden
een paar dagen Belgen in een camper op de camping
staan. Aan de herenkant van het kleine sanitairgebouw
hadden we een flinke lekkage doordat bij de boiler een
koppeling van de waterleiding los was gegaan. Water
spoot uit de leiding en ramen, wanden en de vloer
waren goed nat. Gelukkig kon Rinie het probleem de
volgende dag met een nieuwe koppeling oplossen. We
zijn ook al een beetje bezig met de voorbereidingen
voor het zomerseizoen. Franka heeft 6 nieuwe vlaggen
besteld voor aan de kiosk en voor in de hutten hebben
we 2 koffie/theezetapparaten gekocht. Voor de
verkoop hebben we viscose wegwerphanddoeken
besteld. Handig voor onze gasten en voor ons;
minder werk met het wassen van handdoeken.
Het is grappig om te zien dat Maxi en Laika het
voorjaar ook aan zien komen. Langzaam wordt er
binnen in het hondenhok opgeruimd en ligt er
steeds meer hooi buiten. Met pasen was het druk
op de camping en in de hutten. Onze gasten
kwamen uit Noorwegen maar ook uit Rusland,
Spanje, Amerika, Tsjechië en Zweden. Veel Noren
hebben lang paasvakantie en de paasdrukte begon
dan ook op 22 maart en duurde tot 31 maart.
Op 31 maart konden we, toen onze gasten naar
huis waren, om half 1 ’s middags op weg gaan naar
Nederland voor een korte vakantie.
Op 17 maart waren we met de hondjes in de tuin
toen Franka viel en met een pijnlijke pols naar het
ziekenhuis in Geilo moest. Op de foto’s kon de arts
niet meteen zien of de pols gebroken was en met
een tijdelijk gipsverband ging Franka naar huis. Na
4 dagen moest Franka weer terug naar het ziekenhuis voor nieuwe foto’s maar ook daar was niet
duidelijk op te zien of er een breuk was.
Omdat de arts, na onderzoek van de pols, voor 90%
zeker was van een breuk kreeg Franka voor
3 weken nieuw gips. Het is erg ongemakkelijk want
Franka is links en het is de linkerpols :-(

Klussen in Hol
Rinie heeft in maart hard gewerkt in het huis van Jolande en Jos. De extra handen van
Jesper komen goed van pas. Jesper heeft zijn nieuwe kamer en badkamer geisoleerd en
Rinie heeft op de bovenverdieping een achterdeur weggehaald en dichtgemaakt en zo de
slaapkamer vergroot. In de woonkamer zijn wanden weggehaald zodat de keuken groter
wordt.

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:
Het wordt een beetje saai maar
ook maart was een veel te koude
maand. Dat maakt dat zo’n beetje
de hele winter te koud was. De
start van maart was zoals het eind
van februari nog een beetje warm
maar met een stevige storm. De
meeste nachten waren koud met
temperaturen tussen –15˚ en –25˚
en ook overdag bleef het tussen 5˚ en –10˚vriezen. Maart was een
droge en super zonnige maand. Er
viel bijna geen neerslag (sneeuw).
De laagste temperatuur bij Geilo
Målestation (772 moh) werd
gemeten op 23 maart : -29,5˚,
de hoogste temperatuur werd op
6 maart gemeten : +3,6.
De gemiddelde temperatuur was
4,4° lager dan het langjarig
gemiddelde. De neerslag was veel
minder dan normaal : 9,5 mm
tegen normaal 47 mm. De meeste
neerslag (sneeuw) op één dag viel
op 17 maart : 3,1 mm. Kijk op
http://
birkelund.viewnetcam.com/
CgiStart?page=Single&Language=0
(single) of op http://
full.storm.no/aftenposten/

Oppassen?
We zijn voor ongeveer 3 weken
in 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.

