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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……. We begonnen het nieuwe jaar met het tellen van de
voorraden en de inhoud van de kassa, het doorgeven van de meterstanden
van de electriciteit en het water. De eerste dagen van januari was het te
slecht weer om buiten het zaagwerk voor de nieuwe hytter te doen dus
begon Rinie met het maken van plattegronden van alle hytter zodat we
die op de website kunnen zetten. Ook de plattegrond van de camping
moet aangepast worden dus ook daar is Rinie mee bezig. Door de vele
sneeuw die regelmatig viel moest er ook buiten flink
gewerkt worden om de sneeuw overal weg te halen.
Rinie maakte de daken van de hytter en de sauna
sneeuwvrij. De rest van de tijd was Rinie aan het werk
in de nieuwe hytter. Voor we de
electriciteitsspullen voor in de
nieuwe hytter bestelden hebben
we in de andere hytter gekeken
hoeveel stopcontacten we in de
bestaande hytter bij gaan maken.
In de meeste hytter zijn op dit
moment maar weinig stopcontacten en daarom gaan
we daar iets aan doen :-)
Franka begon met het
afwerken van de boekhouding van desember
en kon daarna de
jaarafsluiting 2013
afwerken. Franka
heeft alle gegevens
voor de belastingaangifte bij elkaar gezocht
zodat we die straks bij de boekhouder af
kunnen geven. Franka was verder in januari
druk bezig met het uitzoeken van de meubels,
bedden, matrassen, keukenkastjes, kookplaten,
koelkasten, lampen en alle andere spullen die
we nodig hebben voor de nieuwe hytter. De
bestellingen bij Ikea en Jysk gingen eind
januari de deur uit. In januari was het drukker
dan in de afgelopen jaren en we verhuurden
regelmatig door de week
en in de weekenden
hytter. De reserveringen
voor het zomerseizoen
gaan lekker en komen
regelmatig binnen.
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 in januari.
De eerste dagen van januari viel er
een flink pak sneeuw met een paar
graden vorst. Na de eerste week
werd het echt winter en vroor het
tot –25˚. De verschillen tussen de
meetstations en ons plekje zijn soms
groot. Na dagen met kou en weinig
sneeuw ging het na half januari
opnieuw flink sneeuwen en was het
nodig om de sneeuw van de daken
van de hytter en de sauna te
scheppen.
De laagste temperatuur bij Geilo
Målestation (772 moh) werd
gemeten op 13 januari : -25,2˚, de
hoogste temperatuur werd gemeten
op 7 januari : +4,1˚. De gemiddelde
temperatuur was 0,4° lager dan het
langjarig gemiddelde. De neerslag
(sneeuw) was iets meer dan
normaal : 59,2 mm tegen normaal
52 mm. De meeste neerslag
( sneeuw) op één dag viel op
3 januari: 7,6 mm.
Kijk op www.yr.no/sted/Norge/
Buskerud/Hol/Birkelund
voor het actuele weer.

Bouw van de nieuwe hytter.

In januari begon Rinie met het binnenwerk in de nieuwe hytter. Er
werden wandjes geplaatst om een slaapkamertje te maken en plintjes
en latjes om de spleten tussen dak en vloer en wand vloer dicht te
maken. Half januari kon Rinie alles bestellen dat nodig is voor het
aanleggen van de electriciteit in de hytter. Een paar dagen later werd
alles afgeleverd en kon Rinie weer verder met het aanleggen van de
electriciteit in de hytter. Per hytte werden de electriciteitskabels
getrokken, stopcontacten en lichtknoppen geplaatst en de zekeringkastjes ophangen. Tussendoor moest er een paar keer
sneeuw geruimd worden van de daken van de nieuwe
hytter. De laatste dagen van januari ging Franka de
bestellingen voor de inrichting doen bij Ikea en Jysk.

