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Nieuwsbrief
Birkelund camping
Rinie og Franka van der Pluijm
3577 Hovet i Hallingdal
www.birkelund-camping.com
informasjon@birkelund-camping.com

www.reis-door-noorwegen.nl
De afgelopen wintermaanden zijn we druk bezig geweest met het
vernieuwen en uitbreiden van deze website. De routebeschrijvingen
zijn uitgebreid en in PDF te downloaden en te printen en er is een
nieuw hoofdstuk bijgekomen dat gaat over de Nasjonale Turistveger:
http://reis-door-noorwegen.nl/National_tourist_routes.htm

Het weer in Hovet:

De boekjes met wandelingen, fietstochten en autoroutes kunnen
bij ons in de kiosk worden gekocht en sinds februari zijn de
boekjes ook te bestellen. Op de website van de camping hebben
we een pagina gemaakt met de gegevens voor het bestellen van de
boekjes : www.birkelund-camping.com/Route_nl.htm .
De boekjes worden in een PDF-file naar de besteller gemaild.

Na veel koude maanden was maart
warmer dan gemiddeld met op veel
dagen een lekker zonnetje. De laagste
temperatuur bij Geilo Målestation
(772 moh) werd gemeten op 6 maart:
–22° en de hoogste temperatuur op
27 maart :+8°. De gemiddelde
temperatuur was 3,2°hoger dan het
langjarige gemiddelde. Er viel meer
neerslag dan normaal in maart:
normaal 47 mm en nu 57 mm. In de
laatste week van maart sneeuwde het
elke dag met op 31 maart een vers
laagje van 14 mm. Kijk op
www.birkelundcamping.com/
Birkelund_camera_nl.htm of http://
full.storm.no/aftenposten/Vaer.aspx?
ID=100150 voor het actuele weer.

De lente is begonnen! In maart waren de nachten soms nog erg koud en
hadden we opnieuw last van bevroren waterleidingen. De elanden lieten
zich met regelmaat zien en fotograferen. Tot het begin van de lente dooide
het stevig maar op de eerste lentemorgen werden we wakker met een vers
laagje sneeuw. De laatste week van maart viel er elke dag een laagje
sneeuw bij en dat was goed voor de wintersporters. In maart heeft Franka
de eerste saucijzenbroodjes gemaakt. Omdat de eerste baksels goed gelukt
zijn gaan we de saucijzenbroodjes komende zomer ook verkopen. Rinie heeft
in de kiosk de wand achter de fritespannen betegeld dus dat ziet er netjes
uit en is beter schoon te maken. We zijn ook aan het bekijken hoe we de
kiosk anders en beter in kunnen richten. We hebben een plaatsje nodig om
de laptop neer te zetten zodat onze gasten er gemakkelijk gebruik van
kunnen maken. Rinie heeft een nieuwe plattegrond gemaakt die ook op de
website van de camping staat en op de pagina met reisinformatie hebben we
nu een kaart van Google Maps staan. De maand maart stond ook in het teken
van de voorbereidingen voor ons bezoek aan Nederland.
Voor de Scandinaviëdag, die op 18 april bij Karsten Tenten wordt gehouden,
hebben we flyers gemaakt en bij de turist-informasjon in Geilo hebben we
extra folders gehaald. We vertrekken op 8 april naar Nederland.

Oppassen! We zijn op zoek naar
oppassers voor de camping, ons
huis en Maxi en Laika. In het
najaar gaat het om ongeveer
3 weken in oktober. Wij hebben
nog geen afspraken dus de exacte
data zijn bespreekbaar.
Interesse? Stuur ons een e-mail
voor meer informatie.

