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• Terug- en vooruitblik!
• Reserveringssysteem

Kanoën, altijd leuk, maar
zwemmen tijdens de
lunch is ook heel leuk !

• Paasaanbieding en meer
voordeel
 Pizzaoven
 Walnootjes

Nieuwsbrief 2014 - 2015
Een beetje later dan u van ons
gewend bent, maar dan toch eindelijk
de nieuwsbrief waar velen van u al
naar uitkeken. Het afgelopen jaar zijn
we met een aantal internetbedrijven
gaan samenwerken om meer gasten
naar onze camping te krijgen van
andere nationaliteiten dan Nederlands. Niet dat we met u niet tevreden
zijn, in tegendeel, maar het is voor veel
kampeerders leuk om ook andere
talen te horen en/of te spreken als men
in het buitenland op vakantie is.
Hierdoor hebben we iets meer Fransen
en Engelsen gehad dan andere jaren.
We hebben ook het afgelopen jaar
voor een paar leuke uitdagingen
gestaan waarover u verderop meer
leest. Ook hadden we het afgelopen
jaar Lammie Pol bij ons werken, die
hoopt om over een paar jaar zelf een
camping te beheren. Wat ons betreft
heeft ze alles in zich en zal het haar
vast
lukken
om
haar
droom
werkelijkheid te laten worden. We
wensen haar veel succes en bedanken
haar nogmaals voor haar geweldige
inzet om het ons ook makkelijker te
maken.
Heel veel dank aan de snoeiploeg
(Bo, Lucas, Kees, Dennis, Judith,
Coby en Isa) die ons in oktober
weer geholpen heeft. Wie kan ons
, volgend jaar helpen snoeien?

Nieuw systeem

Sinds oktober 2014 hebben we een
nieuw reserveringssysteem op onze
website. Hierbij is meteen te zien wat er
beschikbaar is in de periode die u wilt
boeken. Tevens bieden we nu de
mogelijkheid om uw boeking per
creditcard te voldoen. Dit betekent
minder rompslomp voor u want het
systeem houdt tevens bij wanneer u uw
betaling moet doen. Ook voor de
CampingCard-houders is het mogelijk
via dit systeem te boeken.

 Forellen en folklore

‘….en daar stonden we dan, met
onze oven…'

CampingCard Acsi voordeel

In 2014 was het tarief voor de
CampingCard € 12,- per nacht en dit
blijft zo voor 2015, echter bieden we de
langkampeerders
meer
voordeel,
namelijk 7 nachten = 6 betalen, 14
nachten = 11 en 21 nachten = 17
nachten betalen. Dit geldt dus alleen in
het laagseizoen voor CampingCardhouders en SVR-leden.

Paasaanbieding
Even er tussenuit met de paasvakantie?
Dan hebben wij een leuke aanbieding
voor u!
Een stacaravan van 4/4 tot 11/4 € 210,Een stacaravan van 4/4 tot 18/4 € 400,Een chalet van 4/4 tot 18/4 € 600,Wacht niet te lang want op=op! Op
onze website vindt u alle bijzonderheden over deze aanbieding!
Ook dit jaar zijn we helaas niet op de
SVR-beurzen te vinden!

WK-voetbal! En we zagen dit
jaar naast het oranje ook veel
rood!.
Jeu de Boules
Er is weer volop met de ballen
gegooid op maandagavond,
en de foto’s vindt u op onze
website bij ‘Informatie’ en dan
‘Jeu de Boules’. Zowel Paul als
Ine Ooms hebben een replika
gewonnen afgelopen seizoen.

Nog meer vernieuwd

Walnoten

Hoewel ze ook in Nederland
staan, krijgen we toch regelmatig
de vraag wat voor bomen er op
en naast onze camping staan. Wel
nu, dat zijn notenbomen. Deze
boom krijgt heel laat blad, want
eerst komt de bloesem die uit
mannelijke en vrouwelijke bloesem
bestaat. De walnoot (in de
agrarische wereld noemt men het
een steenvrucht) heeft de hele
zomer de tijd om zich te vormen,
ze groeien in een groene bolster
en zo eind september, begin
oktober barst deze open en valt
de noot eruit. Hier in de Dordogne
zijn heel veel boeren die leven van
deze walnoten, en ze zien het liefst

Vorig jaar zijn we overgestapt op
een andere bierleverancier en
hebben we voortaan Meteor-bier.
Ietsje steviger dan de Kronenburger
die we eerst hadden. Ook hebben
we een leverancier gekregen van
Hollandse snacks waardoor we op
onze menukaart ook kaassoufflées,
berenhap en nasischijven hebben
staan. Een lekker broodje kroket of
balletje gehakt gingen er ook goed
in, maar vooral onze huisgemaakte
hamburgers vielen in de smaak.
Voor het komende seizoen hebben
we een kleine uitbreiding namelijk:

In de volgende nieuwsbrief meer
nieuws over de gehouden en te
houden activiteiten!!!

Folklore-forellen
Dit jaar hebben we de uitdaging
aangegaan om met onze gerookte
forellen op de jaarlijkse fêtes de
gourmande mee te doen. Dit feest
vindt twee keer plaats en bij deze
gelegenheid wordt het marktplein
omgetoverd tot restaurant. Allemaal
lange tafels met banken staan er
klaar, en rondom allerlei kramen waar
men eten kan kopen.

Een pizzaoven!

De voorbereidingen zijn inmiddels
klaar, de pizzaoven is besteld, dat
wordt smullen deze zomer! Eens per
week houden we een pizza-avond
waarbij
heerlijke
zelfgemaakte
pizza’s besteld kunnen worden. Het
is een houtgestookte oven dus
lekkerder kan haast niet!

Iedereen neemt eigen bestek, bord
en glas mee en loopt langs de
kraampjes
voor
voorgerecht,
hoofdgerecht, toetje, wijntje, brood,
noem maar op. Folkloremuziek op de
achtergrond. En daar stonden we
dan, met onze oven, kraam ingericht,
hulptroepen ingeroepen, en vissen
gerookt.

Nieuwe App

dat er af en toe een buitje valt
want de noten hebben veel water
nodig. Het rapen gebeurt nog
veel met de hand, waar ze
tegenwoordig van die mooie
machientjes hebben waarbij ze al
rollend de noten oprapen. Vooral
notenolie wordt er van gemaakt,
die heerlijk over de sla smaakt.
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Als u onderweg bent en op zoek
naar een camping is het heel
makkelijk als u op uw telefoon een
app hebt staan die u kan helpen
zoeken
naar
een
geschikte
overnachtingsplek. De ACSI heeft
zo’n app gelanceerd en voor
iedereen is deze te downloaden via
de Apple App Store of Google Play.
Het gaat om de app ACSI Europaapp en ACSI Klein & Fijn app. Voor
Campingcard-houders is er de app
CampingCard ACSI app. Om te
installeren heeft u uiteraard wifi
nodig maar zodra de apps zijn
geïnstalleerd kunt u zonder wifi uw
route bepalen!

Met veel dank aan Ine en Paul Ooms,
Leon Doejaaren en Willem Oldenmenger! We hebben er van genoten!

Elektrische auto?

U heeft een elektrische auto? Dan
kunt u bij grootgrutter E.Leclerc uw
auto opladen tijdens het boodschappen doen!

Een toast op een zonnig,
gezellig en gezond 2015 !
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