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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

In mei 2013 hebben we van de gemeente een officieel adres met
huisnummer gekregen. Ons adres is:

Rinie og Franka van der Pluijm
Hovsvegen 50
N-3577 Hovet i Hallingdal
Norge
Ditt og datt……… druk,druk, druk :-) We hebben het in maart en april
druk gehad met hard werken en vakantie vieren! In maart werd er door
Rinie hard gewerkt aan de inrichting van de nieuwe hytter. De laminaatvloeren werden gelegd, keukentjes, bedden en meubels in elkaar gezet en
geplaatst. Tot slot werden de gordijnen, kapstokken, haakjes en lampen
opgehangen. Franka zorgde voor de boekhouding en de vermeldingen op
een aantal nieuwe websites. Ook de reis-door
websites werden uitgebreid met informatie.
Tussendoor moest er regelmatig sneeuw geruimd
worden en ook het poetswerk ging gewoon door.
We hebben een goede winter achter ons met meer
gasten dan vorige winterseizoenen. Op 24 maart
vertrokken we voor
2 weken vakantie naar
Nederland. De camping, ons huis en onze hondjes
werden verzorgd door Dian en Cathelijne. Na een
prima reis kwamen we in een zomers Nederland
aan. We hebben genoten van 2 weken perfect
weer in Nederland. Met
Cia en Jan gingen we een
dagje naar Cadzand en Sluis. We hebben
vrienden en familie bezocht en boodschappen
gedaan. Op 7 april vertrokken we met een volle
camper naar huis. Thuis was het nog winter maar
de weken daarna werd het warmer en de sneeuw
smolt snel weg. De Paasdagen waren druk en een week na Pasen werd
Skarverennet gehouden en ook dat was een superdruk
weekend want we hadden alle hytter verhuurd.
Op 23 april hebben we plotseling afscheid moeten
nemen van onze lieve hond Maxi. Maxi was bijna
7 jaar oud en had een grote, zeer snel groeiende
tumor in haar buik . Op advies van de dierenarts
hebben we Maxi, bij het eerste bezoek aan de
dierenarts, in laten slapen. Maxi is niet ziek
geweest en heeft geen pijn gehad.
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 in maart
De laagste temperatuur bij Geilo
Målestation (772 moh) werd gemeten
op 25 maart : -11˚, de hoogste
temperatuur werd gemeten op
29 maart : +8,4˚. De gemiddelde
temperatuur was 5,2° hoger dan het
langjarig gemiddelde. De neerslag
(sneeuw en regen) was normaal :
47,8 mm tegen normaal 47 mm. De
meeste neerslag (regen!) op één dag
viel op 20 maart: 8,8 mm.
Het weer in Hovet in april
De laagste temperatuur bij Geilo
Målestation (772 moh) werd gemeten
op 4 april : -10,4˚, de hoogste
temperatuur werd gemeten op
22 april : +14,7˚. De gemiddelde
temperatuur was 3° hoger dan het
langjarig gemiddelde. De neerslag
(sneeuw en regen) was bijna
normaal : 38,2 mm tegen normaal
35 mm. De meeste neerslag (regen!)
op één dag viel op 9 april: 15,3 mm.
Kijk op www.yr.no/sted/Norge/
Buskerud/Hol/Birkelund
voor het actuele weer.

Bouw van de nieuwe hytter.

Na ongeveer 6 maanden hard werken zijn de hytter eind april klaar. Omdat het zomerhytter zijn worden
de hytter nog niet meteen verhuurd. Er moeten nog terrasjes gemaakt worden om de tuinset op te zetten
maar dat komt later. Het belangrijkste is dat de hytter in de verhuur kunnen.

4 persoons hytte Huslig

2/3 persoons hytte Stjerne

