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Nieuwsbrief
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

We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die in het
voorjaar (mei-juni) willen helpen met allerlei klussen
op de camping. Als tegenprestatie bieden we een gratis
staanplaats op de camping aan. Natuurlijk is er ook
voldoende tijd voor ontspanning, om vakantie te vieren
en om van de mooie omgeving te genieten.
Voor meer informatie kunt u bellen (004732089768) of
mailen (informasjon@birkelund-camping.com).

Ditt og datt……De eerste dagen van december was
het rustig. Rinie werkte verder aan de douches van
het kleine sanitairgebouw en Franka ging verder
met de routes op de reis-door-noorwegen website.
Op 6 december werden we verrast met een pakje
van Sint en Piet. We hebben de cadeautjes gezellig
uitgepakt en het lekkers samen opgegeten :-)
Op sommige dagen moesten we ’s morgens na het
ontbijt eerst sneeuw ruimen. Niet omdat er veel
gevallen was maar omdat het hard gewaaid had. In
de 2de week van december werden de nieuwe
douchewandjes gebracht en kon Rinie verder met
het afwerken dan de douches. Franka begon met
het uitzoeken van de vele
foto’s die we hebben. Franka
heeft een selectie gemaakt van
de foto’s die we hebben van de
hytter, de sanitairgebouwen, de kiosk, de camping en de
omgeving. Als alles uitgezocht is kunnen we snel en simpel
foto’s bij elkaar zoeken voor onze eigen website maar ook
voor de vele andere websites waar onze campinng op staat.
Op 21 december was het ”vintersolverv" of "solsnu" of met
andere woorden "winterzonnewende". Voor de inwoners van
Noorwegen een belangrijke dag want na vandaag worden de
dagen weer langer en lichter. Vandaag staat de zon op zijn
laagst en dat wil zeggen dat we lichtere tijden tegemoet gaan.
Op een morgen in december was er een mooi natuurverschijnsel te zien :
http://nl.wikipedia.org/wiki/Parelmoerwolken
De kerstdagen hebben we
samen doorgebracht. We
hadden veel hytter in de
verhuur. Het waren koude
maar gezellige dagen.

Op 29 december kwamen Cia en Jan bij ons aan om
samen met ons oud en nieuw te vieren. Cia en Jan
vertrokken, na een paar gezellige dagen, op 2 januari
weer naar huis.
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/
CgiStart?page=Single&Language=0 (single)

Het weer in Hovet in december
In december was het koud en warm.
Er viel niet veel sneeuw en na een
dagje dooi was het overal spekglad.
We moesten steentjes laten strooien
omdat er overal veel ijs lag. Het
stormde een paar keer flink maar bij
ons waren de opgewaaide sneeuwduinen op de camping het enige
probleem. Meestal is het met storm
dat de temperatuur boven nul komt
en als de storm weer voorbij is gaat
het weer vriezen.
De laagste temperatuur bij Geilo
Målestation (772 moh) werd gemeten
op 25 december : -25,8˚, de hoogste
temperatuur werd gemeten op
31 december : +6,9˚. De gemiddelde
temperatuur was 2,2° hoger dan het
langjarig gemiddelde. De neerslag
(sneeuw en regen) was minder dan
normaal : 41,9 mm tegen normaal
59 mm. De meeste neerslag (sneeuw)
op één dag viel op 20 december:
6,2 mm. De dagen zijn kort. Op
31 december duurde de dag 5 uur
en 49 minuten.
Kijk op www.yr.no/sted/Norge/
Buskerud/Hol/Birkelund voor het
actuele weer.
In mei 2013 hebben we een officieel
adres met huisnummer gekregen.
Ons nieuwe adres :
Rinie og Franka van der Pluijm
Hovsvegen 50
N-3577 Hovet i Hallingdal
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