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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
www.reis-door-zweden.nl
www.reis-door-finland.nl
www.reis-door-denemarken.nl
www.pluco.nl

Nieuwe website……

eindelijk is het zover : de nieuwe
website is klaar. Rinie heeft er hard aan gewerkt en wij hopen
dat de website bij iedereen in de smaak valt en goed bezocht
gaat worden. Klik op http://www.birkelund-camping.com om
de nieuwe website te bekijken. Birkelund camping heeft ook
een facebookpagina. Klik op de website op ”like” om op de
hoogte te blijven van het laatste nieuws.
Ditt og datt…….Half januari had Franka de maandboekhouding van december
en de jaarboekhouding 2011 klaar. Met de jaarafsluiting konden we zien dat, ondanks
de crisis, ook 2011 een beter jaar was dan de voorgaande jaren;
meer gasten op de camping en in de hutten. We hopen dat ook 2012
weer een goed jaar wordt met veel gasten op de camping en in de
hutten. Op de 2de dag van januari ging Rinie in Geilo een nieuwe tv
kopen. Onze 12 jaar oude tv deed het nog wel maar kreeg steeds
meer last van allerlei mankementjes. We waren al een tijdje aan het
kijken naar een leuke aanbieding en de Expert in Geilo had
precies de aanbieding waar we op gewacht hadden. De verkoop
begon maandagmorgen om 7 uur. Omdat Rinie toch in Geilo ging
werken stond Rinie klokslag 7 uur voor de deur van de Expert. De
aankoop was geen probleem want Rinie was de eerste koper en zo
konden we ’s avonds genieten van de mooie beelden van onze
nieuwe tv. Om meer bezoekers naar het Hallingdal te
lokken zijn op de website http:www.fjellandfjord.com/
360 °panoramabeelden van de toeristische attracties en
overnachtingsadressen in het dal geplaatst. Ook van onze
camping staat er een panoramafoto op de website.
De afgelopen weken merken we dat de dagen langer
worden. Op 31 januari kwam de zon om kl.8.48 op en de
zon ging om kl.16.33 onder

De bouw van het huis in Geilo vordert gestaag. In januari was Rinie klaar met het
isolatiewerk in de kelder. De volgende stap was het opbouwen van de binnenwanden.

Het weer in Hovet:
In januari viel er regelmatig een pak
sneeuw zodat de wintersporters
konden blijven genieten van het
skiën, snowboarden en langlaufen.
Het was een milde maand met af en
toe temperaturen boven nul en af en
toe een koude speldeprik. Na de
najaarsstormen kwam begin januari
de storm “Emil” over Noorwegen.
Ook wij haden we er last van. De
bergwegen werden vanwege de storm
en sneeuwjacht afgesloten en op de
camping ontstonden overal
sneeuwduinen. In januari werd de
laagste temperatuur bij Geilo
Målestation (772 moh) gemeten op
31 januari : -31,2°, de hoogste
temperatuur was op 15 januari:
+4,3°. De gemiddelde temperatuur
was 0,4°hoger dan het langjarig
gemiddelde. Er viel meer neerslag :
67 mm tegen normaal 52 mm.
De meeste neerslag op één dag
(sneeuw) viel op 1 januari: 12 mm.
Kijk op www.birkelundcamping.com/
Birkelund_camera_nl.htm of
http://full.storm.no/aftenposten/
Vaer.aspx?ID=100150 voor het actuele
weer.
Webcam Birkelund camping live!

We zijn van ongeveer
8 april tot 19 april 2012
op zoek naar oppassers
voor de camping, Maxi &
Laika en ons huis.
De exacte data kunnen
nog worden afgesproken.

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
www.birkelund-camping.com/
Birkelund_camera_nl.htm om door te
klikken naar de live beelden.

