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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

Ditt og datt……. December begon met een paar stevige stormen met een
windkracht tot 9 Beaufort. Op 4 december kwam de burgemeester het
diploma van de Miljøfyrtårn-sertifisering brengen. Voor de media werd
een foto gemaakt. Rinie heeft het diploma in de kiosk opgehangen.
Op 5 december konden,
ondanks de storm, Sint
en Piet ons een mooi
pakket uit Nederland
bezorgen. Rinie ging
de rest van de maand
verder met de bouw
van de nieuwe hytter
en de hytter waren
voor de kerstdagen
zover klaar dat alleen het binnenwerk nog gedaan
moet worden. Franka deed allerlei klusjes en het poetswerk in de hytter
en sanitairgebouwen. Omdat er al reserveringen voor 2014 binnen kwamen moesten de nieuwe schema’s voor 2014 gemaakt worden. De boekhouding werd regelmatig door Franka
bijgewerkt zodat de jaarafsluiting van 2013 in
januari snel afgewerkt zou kunnen worden.
Franka maakte ook alvast de bestellijsten
voor de inventaris van de nieuwe hytter. We
gaan de meubels, bedden, matrassen, verlichting, dekbedden e.d. bestellen bij Ikea en bij
Jysk. De keukentjes in de hytter gaan we ook
bij Ikea bestellen. Voor de keukeninventaris
heeft Franka een website van een groothandel gevonden waar we allerlei serviesgoed en glazen kunnen bestellen. Rinie ging
op zoek naar een groothandel voor elektra,
zoals stopcontacten, lichtknoppen en kabel
en vond een webwinkel en heeft daar een bestellijst voor gemaakt.
De kerstdagen en de jaarwisseling brachten we samen thuis door. We
konden 2013 tevreden afsluiten. We hebben weer een super succesvol
jaar achter de rug. Het was weer drukker dan
voorgaande jaren. In vergelijking met 2012
hadden we op de camping een groei in de
bezetting van 30% en in de hytter groeide de
bezetting met 15%. De totale omzet steeg
met 20% en ook de winst was hoger dan in
2012. We hopen dat we ook in 2014 de groei
kunnen voortzetten!
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)
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Het weer in Hovet in december.
De eerste 2 weken van december
waren nog warm, daarna werd het
kouder en bleef de sneeuw liggen.
Op 5 december stormde het nog
even flink en ook daarna waren er
dagen dat de wind zijn best deed. Er
viel sneeuw maar het dooide ook
weer dus duurde het lang voor er
een pak sneeuw lag waar de skicenters tevreden over konden zijn.
Er viel regen en sneeuw en het
stormede soms met windkracht 9
door het dal.
De laagste temperatuur bij Geilo
Målestation (772 moh) werd
gemeten op 8 december :
-18,7˚, de hoogste temperatuur
werd gemeten op 12 december :
+7,5˚.De gemiddelde temperatuur
was 4,5° hoger dan het langjarig
gemiddelde. De neerslag (regen en
sneeuw) was iets mee dan normaal :
77,4 mm tegen normaal 59 mm. De
meeste neerslag ( sneeuw) op één
dag viel op 14 december: 11,1 mm.
Kijk op www.yr.no/sted/Norge/
Buskerud/Hol/Birkelund
voor het actuele weer.

Bouw van de nieuwe hytter.

Ondanks de vele stormen die ook de eerste weken van december over
de camping raasden ging het werk aan de nieuwe hytter gewoon door.
Er was een beetje oponthoud door het ontbreken van een plank bij de
vier persoons hytte maar gelukkig kon Rinie die plank zelf maken en
zo ook weer verder met de bouw. Jammer genoeg viel er al sneeuw
voor het dak dicht was maar met nog een keer een paar dagen dooi en
wat sneeuw scheppen kon Rinie, nadat het dak dicht was, de vloer in
de hytte leggen. Een paar dagen voordat de Kerstdagen begonnen
waren de hytter zover klaar dat Rinie verder kan met het binnenwerk.

