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De SVR-beurs 2012

Ongelooflijk dat een jaar zo snel voorbij
kan gaan! We zijn al weer bijna in 2012,
maar voor het zo ver is krijgen we eerst
natuurlijk de feestdagen. Ook wij staan
dan stil bij het afgelopen jaar. We zijn
alle hulp die we hebben gekregen bij
o.a. de piramidebouw, het snoeiwerk,
voorbereiding feest en meer, erg
dankbaar, zonder hen had het niet
zo’n mooi jaar geweest! We kijken ook
terug op een wisselvallig jaar qua
bezetting, maar met héél veel zon. De
maanden april en mei waren erg rustig
maar juni was een gekkenhuis.
Bovendien hadden we op 2 juli een
feestje dat we met alle aanwezigen
hebben gevierd, en hoe! Deze zomer
hadden we de hulp van Sarinah, en
met een beetje geluk komt ze de
komende zomer weer. We hadden dit
jaar voor het eerst de franse
kunstenares die schilderlessen gaf door
het seizoen heen, we hadden het
nieuwe speeltoestel, de piramide, die
eigenlijk veel te laat geleverd werd, we
hadden de sangria voor het eerst dit
jaar in onze bar. Genoeg stof om de
nieuwsbrief mee te vullen!

Het was ons in februari goed bevallen,
om met een standje op de SVR- beurs te
staan, dus gaan we in 2012 niet naar
twee maar naar drie beurzen. De data
zijn bekend, 28 januari, 4 en 11 februari
en dat is respectievelijk in de
Evenementenhal Venray, de Voorde 30,
Oostrum, in de Evenementenhal Gorinchem, Franklinweg 2 en in de Evenementenhal Hardenberg, Energieweg 2.
We hebben een nieuwe inrichting voor
de stand en…….het wijntje staat klaar!

EK-voetbal 2012: 8 juni-1 juli
Wij hebben natuurlijk de tv aan!
Wedstrijden Nederland:
9 juni – 13 juni – 17 juni
En neem iets oranjes mee!

 Prijsverlaging

‘….....en wat hij
zelf nooit gedacht had, is
toch gebeurd….'

Prijsverlaging
Ja, u leest het goed! In voor- en
naseizoen betaalt u nog steeds het
laagste tarief en de ACSI heeft voor
2012 4 tarieven vastgesteld: € 10, € 12,
€ 14 en € 16, en wij doen dit jaar mee
voor € 10,-!
We doen voor het eerst ook mee aan
de BestDealCard van Kosmos, en dat is
voor u nog voordeliger, want de gids is
gratis aan te vragen en geeft nog meer
voordeel.

KADO-Bon
Bijna Kerst, en dus kadootjestijd! Wij
geven u € 10,- kado als u vóór 1 januari
uw kampeervakantie bij ons boekt voor
de duur van minimaal 14 dagen met uw
eigen tent of caravan! Dus pak snel uw
kalender en noteer de data op ons
reserveringsformulier en met één klik
stuurt u het formulier op.

Nieuwe attractie: speeltoestellen
bouwen!

Dankzij Ernest en Ina (heel erg
bedankt) hebben we een
wisselbeker voor de winnaars
van
de
jeu
de
boulewedstrijden. Volgende keer
meer hierover…..

Het sterrensysteem

Reuze Nachtpauwoog
De reuze nachtpauwoog (Saturnia
pyri) is een nachtvlinder uit de
familie Saturniidae, de nachtpauwogen. Het verspreidingsgebied beslaat het gematigde
deel van Europa, Noord-Afrika en
Klein-Azië. In Nederland en België
wordt deze vlinder alleen als
dwaalgast waargenomen.
De spanwijdte varieert tussen de
10 en 13 centimeter en daarmee is
het de grootste nachtvlinder van
Europa. De vliegtijd is van april tot
en met juni, en dit exemplaar
troffen we begin mei aan bij ons in
het toiletgebouw.

De speeltoestellen
Afgelopen jaar hebben we dus,
zoals u kon zien op de eerste
pagina, een klim-piramide geplaatst, onder het toeziend oog
en vooral met behulp van onze
gasten in de maand juni. Een
echte aanwinst voor de jeugd,
evenals de nieuwe tafeltennistafel. De speeltoestellen die te
dicht bij de huurtenten stonden,
zijn inmiddels ook verplaatst zodat
dit wat meer rust geeft voor de
kampeerders.
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Zoals we al eerder meldden, gaat
het huidige sterrensysteem in juli
2012 vervallen en komt daar een
geheel vernieuwd systeem voor in
de plaats. Inmiddels zijn wij gekeurd
en goed bevonden voor de 2
sterren die we al hadden. Het oude
systeem hield in dat, als men
eenmaal 4 sterren had, men deze
voor het leven had, dus ook al was
het een vervallen boel geworden,
de 4 sterren bleven van kracht. Nu
kan dat niet meer, want er wordt
nu iedere 5 jaar gekeurd en moet
men aan strenge eisen voldoen.
Uiteindelijk levert het dus een
betere kwaliteit op van de
camping in Frankrijk in het
algemeen.

Een gewaarschuwd man…
Voor diegenen die wel eens met
ons zijn gaan kanoën is het geen
nieuwtje, John geeft altijd een
briefing vooraf aan het kanoën en
waarschuwt altijd iedereen wat er
allemaal kan gebeuren op het
water. En wat hij zelf nooit gedacht
had, is toch gebeurd! John raakte
zelf verstrikt in de bosjes aan de
waterkant en sloeg, samen met zijn
roeimaatje Arie, om zodat hij een
behoorlijk nat pak behaalde en de
schrik in de benen had na afloop.

Fête de la musique
Op 21 juni viert men in Frankrijk
midzomernacht met muziek. In alle
dorpen en stadjes viert men het
feest met muzikanten in alle genres.
Ook wij gaan dit jaar feestvieren op
21 juni, met bluesband Taxiblues
vanaf 23.00 uur tot ……?
Vooraf gaan we eerst voetballen
kijken!

Onze website is geheel vernieuwd!
Nu nóg overzichtelijker en meer
informatie!

Schildercursus

Vanwege het grote succes gaan we
komend jaar door met de schildercursussen onder begeleiding van
Cathy Chastagnol. Op professionele
wijze leert ze kunstenaars in de dop
de kneepjes van het vak, of schaaft
ze de technieken bij van gevorderde
schilders. Ze heeft al diverse mensen
kunnen stimuleren om thuis verder te
gaan met deze ontzettend leuke
hobby! In de volgende nieuwsbrief
zullen we de cursusdagen en het
tarief vermelden.

Fietsers opgelet!
In de maand mei organiseren we
fietstochten in combinatie met
excursies. We hebben een achttal
fietstochten uitgezet, variërend van 20
tot 50 kilometer, met bij de meeste
tochten als onderbreking een excursie
bij bijvoorbeeld de notenoliemolen, of
de forellenkwekerij en waarbij u op
plekjes komt waar u anders niet zou
komen! Dit geldt dus voor de hele
maand mei, op uw eigen fiets (met
versnellingen of met hulpmotor), of
een fiets die u bij ons kunt huren.
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