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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……. In de eerste week van januari begon Franka met het
uitruimen van de boekenkasten en Rinie begon met het afwerken van
het nieuwe kozijn in de kamer en het nieuwe kozijn in de voorraadkast.
Buiten was het koud en daarom prima weer om binnen ter werken.
De boekenkasten waren na een paar dagen leeg. Rinie kon de kasten,
die aan elkaar geschroefd zijn,
los schroeven en van de muur
te schuiven. Tussendoor werd
er ook nog ander werk gedaan
maar na een week of 2 konden
we alles schoonmaken en de
kasten weer inruimen. Rinie
heeft de wanden van de woonkamer opnieuw geschilderd en
het ziet er overal weer fris uit.
Franka verwerkte de
afsluiting van de maand
– en jaarboekhouding.
In februari kunnen we
alle gegevens naar de
boekhouder brengen
voor de belastingaangifte.
Op 8 januari
hoorde Franka
dat ook dit
jaar Franka en
Gerda voor
Geilo naar de
vakantiebeurs
zouden gaan. Gerda boekte de vliegtickets en
Franka boekte de laatste kamer in het Park Plaza
Hotel in Utrecht. Het
hotel is lekker dicht bij
het station en de jaarbeurs. We vertrokken
op woensdagmorgen
13 januari en reisden
op zondag 17 februari
terug. Het waren drukke maar ook heel
gezellige dagen. Er was veel belangstelling
voor Geilo en voor Noorwegen. We hebben
voor beide prima reclame kunnen maken.
Ook de avonden waren leuk en gezellig.
Donderdag gingen we boerenkool eten bij
Evelien en Evert, vrijdagavond gingen we met
een groep Noren eten en de stad in en op
zaterdagavond gingen we samen naar de
musical de Bodyguard! Elke dag kwamen we
langs het Beatrixtheater en vrijdag gingen
we naar binnen om te gaan vragen of er op zaterdagavond nog plaats
was. Er waren nog een paar plaatsen vrij en voor de helft van de prijs
konden we 2 kaartjes kopen. Supert! Rinie zorgde alle dagen goed voor
de camping en de gasten!
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 januari 2016
Januari begon koud en bleef de hele
maand te koud. Na al het kwakkelen
van de afgelopen maanden is de vorst
welkom maar te koud is ook niet goed
want dan blijven de wintersporters
weg. Er viel regelmatig verse sneeuw
en dat is ook weer goed voor de
wintersport. Aan het eind van de
maand werd het langzaam iets minder
koud en kwam de temperatuur zelfs
soms boven nul graden. Met de hogere
temperatuur kwam ook storm “Tor”
over Noorwegen. De waarschuwingen
waren serieus omdat er orkaankracht
verwacht werd. Bij ons viel het mee en
bleef het bij maar windkracht 9.
De dagen werden in januari langer en
de zon kwam bijna over de berg.
De laagste temperatuur bij Geilo
Målestation (772 moh) werd gemeten
op 5 januari : -27,5˚, de hoogste
temperatuur werd gemeten op
26 januari : +7,8˚. De gemiddelde
temperatuur was 2° lager dan het
langjarig gemiddelde. De neerslag
(regen en sneeuw) was bijna normaal :
50,9 mm tegen normaal 52 mm. De
meeste neerslag (sneeuw) op één dag
viel op 14 januari : 7,1 mm.
Kijk op www.yr.no/sted/Norge/
Buskerud/Hol/Birkelund voor het
actuele weer.

