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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

Ditt og datt…….. Na een lange tijd weer een nieuwsbrief. Er zijn veel gebeurtenissen geweest in de afgelopen
7 maanden. We gaan proberen om met een korte terugblik en veel foto’s een beeld te geven van ons leven in die maanden.
Ook dit jaar kregen we in het voorjaar hulp bij het klussen en poetsen. Ab kwam speciaal voor het schilderwerk, Ben kluste er
vrolijk op los en de dames Ria en Seiol zorgden er voor dat de hytter en de sanitairgebouwen schoongemaakt werden. Rinie
kon aan de andere zijkant van het huis beginnen en Franka deed allerlei klusjes en poetswerk en bemande de receptie. Tussen
het werken door hadden we veel plezier samen. Toen Ab en Seiol en Ben en Ria vertrokken waren kregen we nog een paar
weken hulp van Henk en Gerrie. In de laatste 2 weken van juli en de 1ste week van augustus kwamen Jan en Jaantje ons
helpen met het poetswerk.

We waren super blij met al deze hulp want het was een drukke zomer. Op de camping hadden we ongeveer 10% meer
bezetting en in de hytter 5%. De bezetting op de camping had meer kunnen zijn. Eind juli/begin augustus viel er zoveel regen
dat we een gedeelte van de camping niet konden gebruiken en het zelfs zover kwam dat we ’s avonds nieuwe campinggasten
moesten verwijzen naar andere campings omdat we vol stonden. De bezetting in de hytter begint langzaam aan de top te
komen. Tussen half juni en de 3de week van augustus hadden we, op een paar dagen na, een 100% bezetting. De enige groei
die we voor de hytter in het zomerseizoen nog kunnen maken is van begin mei tot half juni en na de 3de week van augustus.
Toch blijft het elk jaar afwachten hoe de bezetting is en kan het in 2017 weer heel anders zijn :-)
Zoals elk jaar moesten we ook dit jaar weer een aantal aankopen doen die onverwacht kwamen. Op advies van Marcel, de
fietsenmaker, kochten we een Coleman Event Shelter om de fietsen onder te zetten. De tent konden we ook mooi gebruiken
toen troubadour Stefan van de Sande in juli bij ons kwam optreden. In juni ging de wasmachine in het sanitair-gebouw kapot.
Tot de nieuwe wasmachine geleverd werd konden onze gasten in onze eigen wasmachine wassen. Begin juli besloten om, een
paar maanden eerder dan we van plan waren, voor de vierpersoons hytter en de beide Stabburs nieuwe matrassen te kopen.
En zo lagen er een paar dagen later 27 matrassen ”uit te buiken” in onze logeerkamer. Half juli ontdekte we dat het water in
het grote sanitair-gebouw ’s morgens en ’s avonds niet zo warm was. Na een telefoontje naar de loodgieter stond er 2 dagen
later een extra 300 liter boiler bij de 2 andere 300 liter boilers. Eind juli ging het beeldscherm bij de PC in huis kapot en ook
hier moesten we snel een nieuwe voor kopen. In juli werden, na 9 jaar vragen, door Statens Vegvesen op 3 plaatsen in
Hagafoss wegwijzers naar onze camping geplaatst. Het was een flinke investering want er werd een eigen bijdrage voor
gevraagd maar we denken dat het de investering zeker waard zal zijn. In de 3de week van augustus hadden we in de keuken
een klein brandje door een vergeten pan op de kookplaat. Alle hulpdiensten werden ingeschakeld maar het liep, door het
snelle en doortastende handelen van Rinie, met een sissers af. Met de complimenten en een schouderklop van de brandweer!
Ook in deze zomer zagen we veel bekende gezichten en kregen we bezoek van Sabine, Jeroen en Wietse, Cia en Jan, Liesbeth
en Ad en Robert en Ina. Ondanks de drukte waren het gezellige dagen. In september werden we goedgekeurd voor het nieuwe
milieucertificaat van Miljøfyrtårn en zijn we opnieuw voor 3 jaar gecertificeerd. In oktober genoten we van onze vakantie in
Nederland en Duitsland. De rest van deze nieuwsbrief is gevuld met foto’s van de afgelopen maanden.

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 de
afgelopen
maanden
Maand

Temperatuur

Gemiddeld

Neerslag

Normaal

Warmste dag

Koudste dag

Totaal

Normaal

Meeste neerslag op 1 dag

November 2016
-4,2°

-3,6°

+7,9° 26.november

-27,7° 8.november

70,8 mm

70,0 mm

19,8 mm 8.november

+0,9°

+2,1°

+12,6° 6.oktober

-9,6° 14.oktober

32,8 mm

78,0 mm

11,1 mm 28.oktober

+10,4°

+5,8°

+23,4°15.september -0,3° 5.september

55,2 mm

68,0 mm

19,1 mm 11.september

+10,5°

+10,2°

+23,9° 17.augustus

101,9 mm

72,0 mm

16,4 mm 19.augustus

+11,4°

+11,2°

+25,7° 20.juli

+0,9° 4.juli

72,5 mm

72,0 mm

20,2 mm 25.juli

+11,4°

+9,8°

+23,7° 3.juni

-0,9° 9.juni

50,4 mm

61,0 mm

13,0 mm 25.juni

+6,5°

+4,7°

+21,7° 31.mei

-3,8° 16.mei

53,1 mm

50,0 mm

8,2 mm 31.mei

+8,0° 5.april

-13,3° 24.april

41,2 mm

35,0 mm

11,2 mm 5.april

Oktober 2016

September 2016

Augustus 2016
-0,9° 12.augustus

Juli 2016

Juni 2016

Mei 2016

April 2016
-0,4°

-1,1°

