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Nieuwsbrief 2012 - 2013
Alweer de
negende nieuwsbrief
hebben we u toegestuurd. En zoals u
inmiddels van ons gewend bent,
hopen we u weer plezier te doen met
alle informatie die we over het
afgelopen jaar hebben verzameld. Dit
jaar was er veel gedoe over de
blaaspijpjes, al of niet al verplicht, de
flitspalen uit de GPS, en natuurlijk de
crisis. Over het algemeen hoorden we
rondom ons dat de Nederlanders
wegbleven, de restaurants leeg en de
bezienswaardigheden minder bezocht.
Dat de Nederlanders wegbleven
hadden we niet zoveel last van, sterker
nog, in het kamperen op zich hadden
we wat groei, terwijl het restaurant bij
ons ook wat minder was. Al met al
mogen we over 2012 niet klagen. We
hebben dit jaar veel zon gehad, maar
ook wel dagen in juni dat het ’s avonds
stevig afkoelde. Er was veel sport te
zien zowel op tv als vlakbij met de Tour
de France, een paar spooktochten
werden er georganiseerd, en we
hadden muziek op de kortste nacht!
Lees alles hierover in deze nieuwsbrief!

Heel veel dank aan de snoeiploeg
die ons in oktober weer geholpen
heeft. Wie kan ons volgend jaar
, helpen snoeien?

21 juni 2012

Op 21 juni hadden we dit jaar voor het
eerst een bandje ter gelegenheid van
het “fête de la musique”, in heel
Frankrijk wordt dan de kortste nacht
gevierd. We hadden de tweemansformatie Taxi Blues uitgenodigd. We
moesten wel rekening houden met het
EK-voetballen, want de mogelijkheid
bestond dat Nederland moest spelen
die avond. Om 23.00 uur begon de
band en ze speelden tot 1.00 uur ’s
nachts. Het was wel koud, maar met
een dansje en een glaasje was het
goed uit te houden. We willen dit
jaarlijkse feest herhalen, en zullen in de
volgende nieuwsbrief bekend maken
wie we hebben kunnen contracteren.

 Alp D’HuZes

‘….....het
idee
dat we alleen
maar in onze luie
stoel zitten….'

BestDealCard

Afgelopen
jaar
hebben
we
deelgenomen aan de BestDealCard,
maar voor 2013 hebben we er vanaf
gezien. Voor degenen die van het lage
tarief
gebruik willen maken in het
laagseizoen, krijgen het CampingCardtarief bij een verblijf van minimaal 7
nachten.

Vroegboeken
Heeft u de plannen al rond voor 2013?
Als u voor 1 januari 2013 bij ons boekt,
kunt u wel tot 15% korting krijgen. Zie
voor alle aanbiedingen op onze website
en klik op het paarse vakje. Daarin staat
een tabel wat eventueel op u van
toepassing is. Dit geldt uitsluitend als u
definitief reserveert.

Ieder jaar in mei krijgen onze
bloembakken weer bloemen en
onze struiken weer normale
vormen, dankzij Marten Elzink.

De Jeu-de-Boules winnaars zijn
weer vereeuwigd, en zijn weer
te bezichtigen op onze website
bij “Informatie”. Er zijn twee
replica’s uitgedeeld, aan wie?
Volgende keer meer hierover!

Sportevenementen

Périgord Tabac

Regelmatig krijgen we vragen
over de planten die in het land
staan. Grote groene planten met
grote bladeren. Velden vol. Dat
zijn tabaksplanten.
De tabaksteelt in de Périgord en
de Quercy gebeurt onder gunstige omstandigheden. In Sarlat
staat de tabaksfabriek van de
tabakscoöperatie. Met 3000 ton
tabak per jaar is het de grootste
Franse producent. De verbouw
vergt veel handenarbeid. Het
geselecteerde zaad wordt eind
maart gezaaid en aan het einde
van lente vindt het uitplanten,
wieden, toppen en dieven plaats.

Afgelopen seizoen waren er diverse
belangrijke sportevenementen, de
EK-voetbal, de Olympische Spelen,
en de Tour de France die door
Souillac kwam. John, Paul en
Gérard hadden een mooi plekje
uitgezocht om langs de route te
staan en die dat wilde kon mee. En
zo ging er een hele stoet op tijd
naar de uitgezochte plek, onderaan een afdaling, vlak voor de
bocht naar de brug over de
Dordogne. Er werd flink gegeten en
gedronken en vooral plezier gemaakt, de caravaan en de renners
waren natuurlijk in een oogwenk
voorbij, maar het belangrijkste was
dat men ervan genoten had.

In seizoen 2011 hadden we voor het
eerst een spooktocht gehouden,
en omdat dit veel plezier gaf voor
jong en oud hebben we er dit jaar
twee georganiseerd, met alle hulp
van de kampeerders. Er werd
geschminkt,
routes
gelopen,
gesjouwd met
attributen, en
iedereen had zo zijn inbreng. Veel
voorpret en vooral napret.

Voor de iets kleinere hadden we
ook nog een dierengeluidenspel in
het bos gehouden, en dit was ook
spannend want ook dit gebeurde
in het donker met een heuse
boswachter die mopperend in
“zijn” bos heen en weer liep.

Camping le Mondou

Blaaspijpjes

Le Colombier
24370 St-Julien-de-Lampon
Telefoon:
0033-553297037
E-mail:
lemondou@camping-dordogne.info
Website:
www.camping-dordogne.info

Alp D’HuZes
Dit jaar deden Inger en Henk
Koorenhof mee aan de beklimming
van de Alp d’Huez om geld in te
zamelen voor het kankerfonds. We
hielpen een handje mee door een
doos neer te zetten zodat ook u een
beetje kon bijdragen. Het resultaat
mocht er wezen, € 186,59 zat er in en
dit hebben we officieel aan de fietsers
zelf kunnen overhandigen!

Spooktochten en andere zaken

De oogst is handmatig en met de
meest vreemde toestellen waarop
vier tot zes man zitten te plukken,
wordt de oogst binnengehaald.
Anderhalve maand wordt de
tabak
gedroogd
in
houten
loodsen waarna de verwerking in
de fabriek plaatsvindt tot de
tabakssoorten virginie en burley.

John, Lia en Nick Doejaaren

Afgelopen jaar hadden we in het
hoogseizoen hulp van Lotte, dank
je Lotte, je hebt hard gewerkt!

Wat doen we deze winter
Vaak krijgen we de vraag wat we
eigenlijk in de winter doen. Nu
hebben veel mensen het idee dat we
alleen maar in onze luie stoel zitten,
maar niets is minder waar. Deze winter
gaan we twee terrassen vernieuwen
bij de stacaravans, en zijn we
inmiddels bezig onze keuken ter
veranderen.
Nieuwe
apparatuur,
andere indeling. We krijgen een
geheel vernieuwde kleine kaart met
heerlijke maaltijden!

SVR-beurzen

Sinds 1 juli van dit jaar dient u twee
blaaspijpjes in uw auto te hebben,
maar door de slechte bevoorrading
is dit nu uitgesteld tot 1 maart 2013.
Kosten in Nederland ong. €6,50, de
bekeuring als u ze niet heeft
bedraagt € 11,-.
Mocht het weer uitgesteld worden,
houden we u ervan op de hoogte.

We staan dit jaar op drie beurzen:
26/1 Americahal – Apeldoorn
2/2 Expo Haarlemmermeer – Vijfhuizen
9/2 Martini Plaza – Groningen
Zien we u daar? Wijntje staat klaar!
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