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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…….De start van maart was met het internet nog een paar
dagen lastig maar met de installatie van een nieuw modem en werk in
de centrale werden de problemen in de tweede
week van maart opgelost. In maart ging Rinie
verder met het vernieuwen van het interieur
van de hytter. In de 4 persoons hytter werden
nieuwe kledingkasten, keukenkasten en inbouw
kookplaten geïnstalleerd. In de grote tweepersoons hytter een nieuw keukenkastje en
kookplaat en in de beide Stabburs een nieuwe
kookplaat. Franka heeft van al dit moois
nieuwe foto’s gemaakt en op
de websites booking.com en
inatur.no gezet. Ook op onze
eigen website komen de
nieuwe foto’s. In maart was
het druk met de verhuur van
de hytter dus hadden we het
ook druk met het poetswerk in de hytter en sanitairgebouwen. Franka heeft een allergielijst samengesteld
voor alle snacks, broodjes e.d. die we verkopen. Door
een nieuwe EU-regel moet van alle etenswaren
die we verkopen de ingrediënten vermeld
worden. De allergielijst ligt in de kiosk zodat onze
gasten kunnen vragen wat de ingredienten van de
snacks e.d. zijn. Voor de belastingaangifte 2014
heeft Franka formulieren
gedownload en alle gegevens
bij elkaar gezocht en bij de
boekhouder afgegeven. De
website is sinds maart geschikt
om op een tablet en op een
mobiele telefoon te bekijken.
Op 26 maart vierde Rinie zijn
60ste verjaardag en dat
vierden we met een lekker
stuk taart bij Gol Bakeri.
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:50000/
CgiStart?page=Single&Language=0

Het weer in Hovet in maart 2015
Zoals de vorige maanden was ook
maart een té warm maand. Het
stormde, sneeuwde, regende, vroor,
en dooide. Aan het eind van de
maand viel er nog een serieus pak
sneeuw dat op veel plaatsen voor
flinke overlast zorgde. Op de camping
moest de sneeuwfrees nog een keer
komen om de sneeuw van de grote
paden op te ruimen. Het duurde ook
een paar dagen voordat deze sneeuw
verdwenen was.
De laagste temperatuur bij Geilo
Målestation (772 moh) werd gemeten
op 4 maart : -15,2˚, de hoogste
temperatuur werd gemeten op
18 maart : +5,6˚. De gemiddelde
temperatuur was 3,6° hoger dan het
langjarig gemiddelde. De neerslag
(sneeuw) was veel minder dan
normaal : 28,1 mm tegen normaal
47 mm. De meeste neerslag (sneeuw)
op één dag viel op 27 maart :
10,3 mm. De dagen werden in maart
weer langer. Op 31 maart duurde de
dag 13 uur en 53 minuten.
Kijk op www.yr.no/sted/Norge/
Buskerud/Hol/Birkelund voor het
actuele weer.

Sinds mei 2013 hebben we
een officieel adres.
Ons adres : Rinie og
Franka van der Pluijm
Hovsvegen 50
N-3577 Hovet i Hallingdal
Norge

