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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…….door de vroege dooi waren de wegen mooi
schoon en konden we eind maart op de Hardangervidda gaan kijken.
Daar was het nog winter en het waaide er behoorlijk dus werd er
door veel mensen aan kite-skiën gedaan. Ook hadden we tijd om op
een zondag in Nesbyen het nieuwe huis van Thessa, Evelien en Nico
te bekijken. In Nesbyen was het warm en we konden heerlijk in de
tuin zitten. Nu de winter langzaam naar het eind loopt is het weer
tijd voor de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Franka heeft
nieuwe vlaggen en wimpels besteld want door de vele stormen van
afgelopen winter zijn de vlaggen en wimpels aan flarden. Met een
mooie aanbieding van de sportzaak in Ål hebben we 4 nieuwe
mountainbikes gekocht. We hebben nu 6 fietsen die we aan
onze gasten kunnen uitlenen. Franka heeft in maart hard
gewerkt om de reis-door websites aan te passen. De indeling
van de routes zijn aangepast en er is nieuwe informatie
bijgekomen. Rinie heeft ook in maart aan de website
gewerkt zodat we eind april een nieuwe update op het
internet kunnen plaatsen.
Op 31 maart kwam de zon om kl.6.53 op en de zon ging om
kl.20.10 onder.

Het huis in Geilo…. Rinie bouwt lekker verder in Geilo en is nu bezig met het
opbouwen van de buitenwanden van de eerste verdieping. Omdat het bijna de
hele maand mooi weer was kon Rinie lekker buiten in het zonnetje bouwen.

Het weer in Hovet:
In maart was het mooi lenteweer
met hoge temperaturen en veel zon.
De eerste paar dagen van maart
vroor het nog maar daarna werd het
warmer. Er viel af en toe nog een
buitje sneeuw maar die sneeuw was
snel weer gesmolten. Het stormde
veel in maart en de bergwegen waren
regelmatig afgesloten. Op de
camping moesten we bijna dagelijks
tafels en stoelen overeind zetten.
Aan het eind van de maand was op en
rond de camping alle sneeuw
gesmolten. De laagste temperatuur
bij Geilo Målestation (772 moh) werd
gemeten op 3 maart : -10,9°, de
hoogste temperatuur werd op
27 maart gemeten : +12,2°. De
gemiddelde temperatuur was 6,9°
hoger dan het langjarig gemiddelde.
De neerslag was veel minder dan
normaal : 14 mm tegen normaal
47 mm. De meeste neerslag op één
dag (sneeuw) viel op 8 maart: 3 mm.
Kijk op http://
birkelund.viewnetcam.com/CgiStart?
page=Single&Language=0 (single) of
op http://full.storm.no/
aftenposten/Vaer.aspx?ID=100150
Webcam Birkelund camping live!

We zijn van half oktober
tot de tweede week van
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)

