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Nieuwsbrief
Birkelund camping
Rinie og Franka van der Pluijm
Hovsvegen 50 N-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 dagen in Nederland waren
gezellig en druk. We hebben boodschappen gedaan,
bezoekjes gebracht aan familie en vrienden en er
was een reunie in de Hank van de familie van der
Pluijm. Leuk om ooms, tantes, neven en nichten
weer eens te zien en spreken. Ook meteen een mooie
gelegenheid om de broers en zusjes van Rinie even
te ontmoeten. Op 12 april waren we, na een prima
terugreis met in Noorwegen soms een sneeuwbuitje,
weer thuis. Op 15 april moest Franka terug naar het
ziekenhuis in Geilo. De nieuwe foto’s lieten een
mooi genezende breuk dwars over de pols zien. Het
gips is dus niet voor niets geweest. Zonder gips en
met een paar tips voor oefeningen om de pols weer
soepel te maken ging Franka blij naar huis. De eerste
week nog een beetje rustig aan maar met oefeningen
en bewegen moet het goed komen. De arts waarschuwde dat het nog wel 2 maanden kan duren voor
de pols pijnvrij is. Op 20 april werd voor de 40ste
keer Skarverennet gehouden. We hadden een mooi
aantal hutten verhuurd en het was prima weer voor
de 12200 langlaufers die aan deze tocht meededen.
Na het vertrek van onze gasten kon Franka rustig aan
beginnen met de voorjaarsschoonmaak in de hutten.
Goed nieuws kregen we in april van de gemeente.
We krijgen subsidie voor de nieuwe houtkachel en
voor investeringen op de camping en in de hutten.
We gaan de terrassen bij de kleine twee persoons
hutten een beetje groter maken en bij de twee persoons hutten komen nieuwe
tuintafels en stoelen te staan. In de hutten komen nieuwe zekeringkasten met
automatische zekeringen in plaats van de oude stoppenkastjes die er nu hangen. Verder gaan we een stukje aan het grote sanitairgebouw bouwen dat we in
de winter kunnen gebruiken als berging voor bijv. de grasmaaier, de fietsen en
de bloembakken.

Klussen in Hol
Na onze vakantie in Nederland is Rinie op 15 april weer verder gegaan met het opknappen van
het huis van Jos en Jolande in Hol. Gestaag gaat het werk verder. Er worden vloertjes gestort,
wandjes ver– en geplaatst en waterleiding en electra aangelegd. De bedoeling is dat het werk
dat Rinie nog moet doen ongeveer half mei klaar is.

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:
Zoals in veel landen in het noorden
van Europa was april ook in Norge
weer een té koude maand. De
nachten waren soms extreem koud
en ook overdag vroor het nog
stevig. Maar..... vanaf half april
was het overdag boven nul en
lekker zonnig. Af en toe stormde
het flink en viel er ook verse
sneeuw. Gelukkig smelt deze
sneeuw ook weer snel en aan het
eind van de maand was de meeste
sneeuw op de camping gesmolten.
Nu de sneeuw verdwijnt zien we
overal op de camping elandenkeutels liggen. De laagste
temperatuur bij Geilo Målestation
(772 moh) werd gemeten op 10
april : -20,2˚, de hoogste
temperatuur werd op 15 april
gemeten : +7,3. De gemiddelde
temperatuur was 1,1° lager dan
het langjarig gemiddelde. De
neerslag (meestal sneeuw) was
bijna normaal : 26,3 mm tegen
normaal 35 mm. De meeste
neerslag (sneeuw) op één dag viel
op 12 april : 6,4 mm.
Kijk op www.yr.no/sted/Norge/
Buskerud/Hol/Birkelund
voor het actuele weer.

Oppassen?
We zijn voor 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.

