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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

Ditt og datt……. Rinie ging aan het begin van de maand verder met het
poetswerk in de sanitairgebouwen. In het kleine sanitairgebouw heeft
Rinie aan de herenkant de plafondplaten een nieuw laagje verf gegeven
zodat het plafond er weer netjes uitziet. Rinie doet ook meteen de
kleine klusjes en reparaties zoals nieuwe kitranden in de douches, de
nieuwe schoenendroger ophangen, nieuwe planchets ophangen enz.
Om het nieuwe jaar goed te
beginnen bestelden we een
nieuwe printer en een nieuwe
kassa. Franka liet door een
bedrijf een nieuwe plattegrond van de camping
maken . Deze plattegrond
staat op de website :
http://www.birkelundcamping.com/
Informasjon_KartCamping_N.html
De plattegrond gaan we ook ophangen in de hytter en komt op de
achterkant op de informatie die
onze campinggasten bij aankomst krijgen. De trapjes
die we voor de Stabburs besteld hadden werden in
december geleverd zodat Rinie de trapjes voor de
feestdagen kon monteren. Franka bouwde en versierde
de kerstboom op en ook de kerstgasten in de hytter
zorgde voor kerstsfeer op de camping
Tussen het gewone
werk door ruimden
we ook sneeuw als
het nodig was en
speelde Laika in de
tuin.

Half december ging onze vaatwasser kapot.
Slechts 1 1/2 jaar oud. Omdat de factuur op
naam van de camping stond hadden we geen
garantie. Gelukkig konden we bij de Expert
een mooie vaatwasser kopen die in de aanbieding was. We moesten er een paar
dagen op wachten maar konden de nieuwe
vaatwasser toen in Geilo ophalen. De feestdagen begonnen onstuimig met afgesloten wegen door storm en sneeuw. Onze gasten in de hytter konden zonder problemen bij ons komen
en vierden kerst en oud-en nieuw bij ons.
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 december 2015
December was een kwakkelmaand. Het
vroor en het dooide, het was koud en
het was warm; elke dag was het weer
anders. De neerslag viel in allerlei
vormen maar uiteindelijk was het rond
de kerstdagen overal om ons heen wit.
Begin december viel er eerst een laagje
sneeuw en een paar dagen lagen viel er
heel veel regen. De sneeuw smolt in
een snel tempo en dat is een vreemde
gewaarwording voor december. Nadeel
was dat het door de regen op de
sneeuw en de bevroren grond overal
spekglad werd. Gelukkig hadden wij
weinig last van de storm die over het
zuiden raasde en daar plaatselijk voor
meer dan 100 mm regen in korte tijd
zorgde. Deze regen zorgde voor veel
overstromingen op meestal dezelfde
plaatsen als in september.
De laagste temperatuur bij Geilo
Målestation (772 moh) werd gemeten
op 28 december : -23,2˚, de hoogste
temperatuur werd gemeten op
20 december : +7,7˚. De gemiddelde
temperatuur was 3,7° hoger dan het
langjarig gemiddelde. De neerslag
(regen en sneeuw) was veel meer dan
normaal : 125,7 mm tegen normaal
59 mm. De meeste neerslag (sneeuw)
op één dag viel op 6 december :
22,9 mm.
Kijk op www.yr.no/sted/Norge/
Buskerud/Hol/Birkelund voor het
actuele weer.

