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Ditt og datt…….Zoals gebruikelijk in Noorwegen begonnen de paasdagen op
woensdag. In eerste instantie hadden we niet veel
hytter verhuurd maar dat veranderde snel toen de
paasdagen dichterbij kwamen. We begonnen de
maand prima. Op 1ste paasdag konden we, dankzij
onze oppas Ellen, voor een korte vakantie naar
Nederlander vertrekken. We hebben ons weer prima
vermaakt in Nederland. Op 15 april vertrokken we
weer naar huis want op zaterdag 18 april werd de
jaarlijkse 38 km lange langlauftocht Skarverennet
gelopen. We hadden bijna alle hytter verhuurd en
onze gasten kwamen op vrijdag aan. Op verzoek van
een aantal gasten speelde Rinie op zaterdagmorgen
en avond voor taxichauffeur. Na een druk, succesvol
weekend kon Rinie op maandag aan de slag met het
veranderen van de waterleiding voor de vaatwassers.
Rinie bouwde ook 2 keramische kookplaatjes in. Een
week later kwam Bas de 2 vaatwassers installeren.
De vaatwassers worden goed gebruikt maar soms
moeten we onze gasten nog even over de streep
trekken :-)
Op 22 april was het 9 jaar
geleden dat we naar het
mooiste plekje van Noorwegen
vertrokken. We hebben in de
afgelopen jaren veel bereikt en
een goed lopende camping en
bloeiend bedrijf opgebouwd.
Het is hard werken maar we
genieten elke dag van al het
moois om ons heen. We vinden
het geweldig dat familie en vrienden ons bezoeken
en hopen dat iedereen
dat blijft doen :-)
In de krant lazen we dat
op 29 april het nieuwe
Engelse cruiseschip
”Brittania” op haar
maidentrip Flåm zou
bezoeken. Omdat het
mooi weer was besloten
we om een dagje naar
Flåm te rijden. We
kwamen eerst in een winterwereld maar in Flåm was
de lente al begonnen. We konden er genieten van een
mooi zonnetje en kijken hoe de ongeveer 4000 reizigers van de ”Brittania” ook genoten van hun bezoek
aan Flåm.
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:50000/
CgiStart?page=Single&Language=0

Het weer in Hovet in april 2015
April was ook te warm maar met een
iets kleiner verschil dan we de
afgelopen tijd gewend zijn.
Ook in april hadden we alle soorten
weer; storm, regen, sneeuw en ook
veel zon. Met de paasdagen was het
schitterend weer en konden onze
gasten genieten van het skiën en
langlaufen. Ook wij konden veel
dagen genieten van een zonnetje.
OP 30 april werden we ‘s morgens
verrast met een paar centimeter
verse sneeuw.
De laagste temperatuur bij Geilo
Målestation (772 moh) werd gemeten
op 4 april : -15,8˚, de hoogste
temperatuur werd gemeten op
20 april : +12,1˚. De gemiddelde
temperatuur was 2° hoger dan het
langjarig gemiddelde. De neerslag
(regen en sneeuw) was veel minder
dan normaal : 11,7 mm tegen
normaal 35 mm. De meeste neerslag
(sneeuw) op één dag viel op 26 april :
3,6 mm. De dagen werden in april
weer langer. Op 30 april duurde de
dag 15 uur en 59 minuten.
Kijk op www.yr.no/sted/Norge/
Buskerud/Hol/Birkelund voor het
actuele weer.
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Ditt og datt…….
De eerste dagen van mei was Franka druk met de grote voorjaarsschoonmaak van de hytter.
Het beddengoed, servies, bestek en pannen worden
gewassen/afgewassen en in de hytter krijgt alles een sopje.
De nieuwe vaatwassers konden meteen gebruikt worden om
alle afwas uit de hytter te doen. Na bijna 2 weken waren de
hytter zomerklaar. Nadat het bestelde hout en de isolatie
gebracht was kon Rinie beginnen met het ”uitkleden” van
ons huis. Rinie begon aan de slechtste kant van het huis
zodat die kant in ieder geval voor de winter klaar is. Van de
onderste helft van de zijwand gaat de oude houten
bekleding er af en daar komen raggels op waar de isolatie tussen komt. Daarna
wordt de wand afgedekt met
asfaltplaten, worden de
nieuwe kozijnen geplaatst en
als laatste worden er houten
planken opgeschroefd.
De wanden worden ongeveer
15 cm dikker en samen met
de nieuwe kozijnen en het
nieuwe glas moet dat ervoor
zorgen dat we het in de
komende winters lekker
warm hebben. We hopen dat
het weer meewerkt zodat
Rinie voor de drukte begint
deze kant van het huis klaar
heeft. OP 12 mei kwamen
Eite en Dienie aan. Eite komt
ons helpen met kluswerk.
Eite begon met het omzagen
en klein maken van een paar
bomen die het uitzicht op de
camping belemmerde. En ook
op de camping was er
onderhoud aan de bomen
nodig. Eite hielp Rinie met
het plaatsen van de nieuwe
kozijnen en Eite repareerde
het slot van 1 van de nieuwe
Stjerne hytter. We zijn blij
met de hulp van Eite. Het
zijn kleine klusjes maar als
Rinie die zelf moet doen is er
geen tijd voor het bekleden
van ons huis.
Franka ontvangt de nieuwe
gasten en legt van alles uit
over het wandelen en fietsen
in de omgeving. Begin mei
kregen we bezoek van een paar
buitenlandse tour-operators
die op bezoek waren in Geilo.
Samen met onze turistsjef
kwamen ze de camping en de
hytter bekijken.
Wij zorgden voor koffie/thee
en wat lekkers erbij en konden
iets vertellen over ons bedrijf.

Het weer in Hovet in mei 2015
Na veel maanden met een gemiddeld
hoge temperatuur was het in mei
2015 te koud. Het was een zonnige
maand maar het werd maar niet
warm. Bijna alle dagen waaide het
hard met soms een flinke storm.
Buiten zitten kon alleen uit de wind
met een jas aan. Aan de natuur is te
zien dat het niet nog niet warm is.
Er komen aarzelend knoppen aan de
bomen maar de meeste bomen zien
er nog grijs uit. Het gras is groen en
groeit goed.
De laagste temperatuur bij Geilo
Målestation (772 moh) werd gemeten
op 9 mei : -4,9˚, de hoogste
temperatuur werd gemeten op
13 mei : +9,3˚. De gemiddelde
temperatuur was 1,4° lager dan het
langjarig gemiddelde. De neerslag
(regen en natte sneeuw) was bijna
normaal : 62,5 mm tegen normaal
50 mm. De meeste neerslag (regen)
op één dag viel op 6 mei :
11,3 mm. De dagen werden in mei
weer langer. Op 31 mei duurde de
dag 18 uur en 24 minuten.
Kijk op www.yr.no/sted/Norge/
Buskerud/Hol/Birkelund voor het
actuele weer.

