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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 het nieuwe
jaar hadden we het druk met het tellen van de
voorraad en de afsluiting van de maand– en
jaarboekhouding. Franka begon ook met de
rapportage over 2014 voor het miljøsertifikaat
en Rinie begon met het opknappen van de kiosk.
Na bijna 9 jaar is het tijd voor een nieuw verfje
op de wanden en een nieuwe kast om folders,
levensmiddelen en souvenirs in te zetten. Een
deel van de oude kast blijven we gebruiken voor
alle folders en tegen de andere wand komt een
nieuwe kast van Ikea.
Tussendoor moesten
we ook bijna elke dag
sneeuw ruimen. Na
twee weken met veel sneeuw was het nodig om
het dak van de sauna schoon te scheppen. Het
schoonmaken van de andere daken stelde Rinie
nog even uit. Op 15 januari vloog Franka, samen
met Gerda, naar Nederland om daar Geilo en omgeving op de vakantiebeurs in Utrecht te promoten. Het waren drukke maar super leuke dagen
die zeker de moeite waard waren. Op zondagavond konden we tevreden
terug naar huis vliegen. Rinie had drukke dagen op de camping met veel
gasten in de hytter en de boys in de caravans. In de laatste week van
januari kwamen Liesbeth, Ad, Lianne en Frans op bezoek. Op zaterdag
gingen we met z’n 5en met de trein naar Flåm. We hadden een mooie
treinreis over de Hardangervidda en met de Flåmsbana na Flåm. Na 5
gezellige dagen vertrokken de vier op 2 februari weer naar huis. We zijn
het jaar goed begonnen met in in elke weekend gasten in de hytter en
veel reserveringen voor de winter en de zomer.

Het weer in Hovet in januari 2015
Januari was een stormachtige maand.
Het begon op 2 januari met een
flinke storm die een paar dagen
duurde. Daarna kwam op 10 januari
de storm “Nina” aan land. Deze
storm, met op veel plaatsen
windkracht 9, zorgde voor veel
problemen in heel Noorwegen. Ook
bij ons in het dal kwam even
windkracht 9 voor. Gelukkig bleef
alles heel. Met de stormen kwam er
ook elke keer een nieuw pak sneeuw.
De laagste temperatuur bij Geilo
Målestation (772 moh) werd gemeten
op 23 januari : -19,1˚, de hoogste
temperatuur werd gemeten op
1 januari : +4,0˚. De gemiddelde
temperatuur was 4,4° hoger dan het
langjarig gemiddelde. De neerslag
(sneeuw) was veel meer dan
normaal : 93,8 mm tegen normaal 52
mm. De meeste neerslag (sneeuw) op
één dag viel op 11 januari:
20,4 mm. De dagen werden in jnauari
weer langer. Op 2 februari duurde de
dag 7 uur en 57 minuten.
Kijk op www.yr.no/sted/Norge/
Buskerud/Hol/Birkelund voor het
actuele weer.
Sinds mei 2013 hebben we
een officieel adres.

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)
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