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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…….Na het vertrek van Frans, Lianne, Liesbeth en
Ad op maandag werd op dinsdagmorgen Maxi geopereerd. Het
bultje op haar buik werd weggehaald en na onderzoek bleek dat
het niet kwaadaardig was. Rinie ging Maxi ’s middags ophalen.
Maxi was goed wakker en kwam vrolijk ons huis binnen huppelen
waar Laika al de hele dag aan het wachten was. Na 6 drukke dagen
met 2 hondjes in huis gingen Maxi en Laika op zondagavond terug
naar hun buitenverblijf ☺ Franka had een paar dagen tijd om het
huis te poetsen voor op donderdag Willy, Henk, Wim en Henriëtte
aankwamen. Met de bezoekers uit Nederland werd er gelanglaufd,
geshopt, gekookt, bijgepraat en veel gelachen. Op 7 februari
scheen de zon voor het eerst sinds half november weer in ons huis.
Laika ging er eens goed voor/in liggen en genoot met volle
teugen. Ondanks dat het af en toe flink dooide viel er ook
verse sneeuw en moest Franka regelmatig sneeuw
ruimen.Behalve op de dagen dat we bezoek hadden ging
Rinie ook in februari verder met de bouw van het huis in
Geilo. Er moet veel geisoleerd worden. Rinie is ook veel
uren bezig geweest om aan de buitenkant het ijs van het
beton te kappen en daarna de naden in de betonplaten te
dichten. Op 29 februari kwam de zon om kl.7.28 op en de
zon ging om kl.17.51 onder.

Bezoek uit Nederland! In februari kregen we 2x bezoek uit Nederland. Frans,
Lianne, Ad en Liesbeth kwamen in de 1ste week van februari en in de 3de week
kwamen Henk, Willy, Henriëtte en Wim op bezoek. Voor ons waren het gezellige
dagen en we hopen dat onze gasten er ook zo over denken :-)

Het weer in Hovet:
Februari was een vreemde maand
met veel pieken en dalen in de
temperatuur. Af en toe viel er een
buitje sneeuw maar dat waren weinig
centimeters en het was dan ook niet
nodig om veel sneeuw te ruimen.
We konden regelmatig “genieten”
van een echte storm en door die
stormen werden de bergwegen vaak
afgesloten en ontstond er soms chaos
op de wegen. In de 2de week van
februari kwam de zon over de bergen
en konden we weer lekker in de zon
zitten.De laagste temperatuur bij
Geilo Målestation (772 moh) werd
gemeten op 4 februari : -26,5°,
de hoogste temperatuur was op
29 februari: +9,3°. De gemiddelde
temperatuur was 2,9°hoger dan het
langjarig gemiddelde. De neerslag
was bijna normaal : 31 mm tegen
normaal 36 mm.
De meeste neerslag op één dag
(sneeuw) viel op 3 februari: 9 mm.
Kijk op http://
birkelund.viewnetcam.com/CgiStart?
page=Single&Language=0 (single) of
op http://full.storm.no/
aftenposten/Vaer.aspx?ID=100150
voor het actuele weer.
Webcam Birkelund camping live!

We zijn van half oktober
tot half november 2012 op
zoek naar oppassers voor
de camping, Maxi & Laika
en ons huis. De exacte
data kunnen in overleg
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
http://birkelund.viewnetcam.com/
CgiStart?page=Single&Language=0
(single)

