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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 of verblijf in een hytte of
onze camper 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….Na het vertrek van onze vrienden
ging Rinie verder met het werk in de kiosk. Op
6 februari werd de bestelling die we bij Ikea
gedaan hadden gebracht en kon Rinie de nieuwe
kasten in elkaar zetten. Na het in elkaar zetten
van de kasten ontdekten we dat we een paar
planken te weinig besteld hadden. Franka moest
op 16 februari naar Drammen voor de jaarlijkse
mammografie (de uitslag was goed) en zo konden we op de terugweg even langs Ikea in Oslo
om de planken te kopen. Tot slot heeft Rinie
laminaat tegen de balie geschroefd. Door de
storm Ole hebben we bijna de hele maand
problemen gehad met internet. Op 8 februari
schrokken we ’s middags van een lichtflits en
een flinke knal. De stroom viel uit. Na een paar
uur hadden we weer stroom. Een paar dagen na
deze stroomuitval kregen we problemen met
het internet. Het was erg traag of werkte niet.
Ook de vaste telefoon deed het sommige dagen
niet. Na veel bellen met Telenor werd het
probleem begin maart opgelost. We kregen een
nieuwe router en daarom is ook het webadres van de webcam gewijzigd.
In de 1ste week van februari had Franka de rapportage 2014 voor het
milieucertificaat klaar en ingeleverd. We scoren goed met het sorteren
van het afval en het electriciteitsverbruik en dat zijn de belangrijkste
onderdelen. Om electriciteit en water te besparen gaan we vanaf 1 mei
een afwasservice aanbieden. Easy Be plaatst 2 vaatwassers in onze
gemeenschappelijke keuken. Onze gasten kunnen 1x per dag gratis
gebruik maken deze vaatwassers.

Het weer in Hovet in februari 2015
De eerste dagen van februari waren
koud met overdag rond –10˚ en
‘s nachts iets kouder. De kou was van
korte duur want op 7 februari kwam
de storm met de naam Ole aan land.
Met de komst van Ole (met bij ons
soms windkracht 9) ging ook de
tempratuur omhoog en ging het
dooien. Na 5 dagen storm werd het
rustiger en zonniger. De meeste
dagen was het overdag boven nul
graden en ‘s nachts vroor het een
paar graden.
De laagste temperatuur bij Geilo
Målestation (772 moh) werd gemeten
op 4 februari : -19,9˚, de hoogste
temperatuur werd gemeten op
7 februari : +7,8˚. De gemiddelde
temperatuur was 4,8° hoger dan het
langjarig gemiddelde. De neerslag
(sneeuw) was veel minder dan
normaal : 14,2 mm tegen normaal
36 mm. De meeste neerslag (sneeuw)
op één dag viel op 8 februari :
2,8 mm. De dagen werden in februari
weer langer. Op 28 februari duurde
de dag 10 uur en 18 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
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