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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

Ditt og datt……. Op 3 november vertrokken we na een fijne vakantie
we weer naar huis. Er was nog geen sneeuw gevallen en het was ook
nog niet koud. Dat kwam goed uit want Rinie
kon nog voor de de eerste sneeuw viel het
nieuwe schuurtje opbouwen. Het schuurtje is
winterstalling voor bijv. 8 fietsen, de grasmaaier, de steiger en de sets winter–en zomerbanden We hebben op onze nieuwe auto
spijkerbanden en
hebben een extra set
winterbanden voor
het geval dat we in
de winter met de
auto naar Nederland
willen. Ook kochten
we vóór de eerste
sneeuw viel een
kleine sneeuwfrees.
Na 9 winters sneeuw
ruimen met de schep
is het nu tijd voor
een beetje luxe 
Het duurde nog een
paar dagen voor de
sneeuwfrees gebruikt
kon worden. Met de
camper moesten we
nog een keer naar de
garage voor de EUkontroll. We hadden
in Nederland bij de
garage de kleine
reparaties die nodig waren laten doen en de
camper werd zonder problemen goedgekeurd.
Verder was november een mooie maand om
alles weer een keer goed schoon te maken.
Franka nam de kiosk onder handen en Rinie de
sanitairgebouwen. Marcel was zo vriendelijk
om de mountainbikes na te kijken en waar nodig te repareren. Die zijn
alvast klaar voor het zomerseizoen!
We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die in 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 naar informasjon@birkelund-camping.com

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

www.reis-door-noorwegen.nl
www.reis-door-zweden.nl
www.reis-door-finland.nl
www.reis-door-denemarken.nl
www.pluco.nl

Het weer in Hovet in november 2015
Het geduld van de wintersporters en de
wintersportplaatsen werd in oktober en
november danig op de proef gesteld.
We moesten tot half november wachten
op de eerste sneeuw. Na deze eerste
sneeuwval kon iedereen rustig slapen
en kon de geplande opening van het
seizoen gewoon doorgaan. Het vroor
ook dus konden de sneeuwkanonnen hun
werk doen en voor extra sneeuw
zorgen. Helaas ging het aan het eind
van de maand stormen en dooien maar
gelukkig bleef er nog sneeuw liggen.
November was een echte kwakkelmaand
met regen, sneeuw, dooi en vorst.
De laagste temperatuur bij Geilo
Målestation (772 moh) werd gemeten
op 22 november : -17,3˚, de hoogste
temperatuur werd gemeten op
2 november : +10,9˚. De gemiddelde
temperatuur was 3,3° hoger dan het
langjarig gemiddelde. De neerslag
(regen en sneeuw) was minder dan
normaal : 51,4 mm tegen normaal 70
mm. De meeste neerslag (sneeuw) op
één dag viel op 15 november :
8,6 mm.
Kijk op www.yr.no/sted/Norge/
Buskerud/Hol/Birkelund voor het
actuele weer.

