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Ditt og datt…….Na een drukke zomer en een druk najaar is er eindelijk weer tijd voor een nieuwsbrief. Er is veel te
vertellen over de afgelopen maanden. We hebben hard gewerkt om al onze gasten een fijne vakantie te bieden en er is veel
kluswerk verricht. Door de drukte was er ook geen tijd om het dagboek te vullen en zijn er tussen eind juni en half augustus
niet veel foto’s gemaakt. Toch willen we in deze nieuwsbrief door middel van foto’s een indruk proberen te geven van onze
belevenissen sinds eind mei. Door de drukte kon Rinie na eind mei niet meer aan het huis werken. Rinie deed nog een paar
kleine klusjes zoals het maken van een huisje voor de jeu de boule ballen. Omdat het lang koud bleef waren we laat met het
opzetten van het zwembad en het aansluiten van het water bij de sauna. Door de kou duurde het ook lang voor de bomen en
het gras groen werden. Eind juni werd het eindelijk een beetje warmer en kon de zomer beginnen. Omdat het lang koud is
geweest waren de wandelmogelijkheden beperkt door de sneeuw die overal nog in de bergen lag. Met het internet hebben we
bijna de hele zomer problemen gehad en dat betekende veel bellen met Telenor en veel monteurs over de vloer. In september kregen we van Telenor een nieuwe ISDN-kast en het lijkt er op dat de problemen opgelost zijn. Ondanks dat gaan we deze
winter op zoek naar mogelijkheden om het internet op de camping en in de hytter te verbeteren. We hebben nog een paar
investeringen meer gedaan in de afgelopen maanden. De grote oude diepvrieskist in de schuur ging in juni kapot dus die
moest vervangen worden, de koelkasten in de hytter beginnen te verslijten dus hebben we voor 6 hytter nieuwe koelkasten
gekocht. In de andere 5 hytter gaan we de koelkasten in 2016 vervangen. Het koffiezetapparaat in de kiosk ging kapot en ook
hiervoor hebben we een vervanger gekocht. Om het sneeuwruimen in de winter gemakkelijker te maken hebben we een
kleine sneeuwfrees gekocht en om van alles op te bergen hebben we een klein schuurtje gekocht. Onze grootste aankoop
deden we in oktober; een andere auto. In oktober waren we, zoals elk jaar, voor een fijne vakantie in Nederland.
We gingen met Liesbeth en Ad een weekje naar Duitsland en hebben we genoten van alle leuke dingen die we gedaan hebben.
Uitgebreidere informatie is te lezen en te zien in ons dagboek: http://www.pluco.nl/noorwegen.htm
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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

