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van het afgelopen seizoen
• De bouw van nieuw sanitair
winter 2009/2010
• Nieuwe schildercursus

Op de Dordogne……..

Nieuwsbrief 2009/2010
Het is weer de hoogste tijd voor een
nieuwsbrief, waarin wij u het wel en
wee van Camping le Mondou kunnen
vertellen.
Allereerst willen we iedereen bedanken
voor alle drop, stroopwafels, zoute
haring, bessenjenever, planten, bonbons en alle kadootjes waar we mee
verwend werden!
Het afgelopen seizoen hebben we niet
mogen klagen over het weer, het was
buitengewoon goed, op een paar
weken in april na dan. Dit jaar stegen
de temperaturen tot grote hoogten,
zelfs tot meer dan 38 graden, en dit
hield in dat het erg droog was in de
Dordogne.
Door deze mooie zomer hadden we
een hele goede bezetting en moesten
we helaas ook mensen teleurstellen
omdat we geen plaats meer voor ze
hadden. Zo blijkt maar weer dat
reserveren geen overbodige luxe is.
Voor het eerst dit jaar hadden we in de
bar een biertap, en daar is gretig
gebruik van gemaakt, het was
zogezegd dorstig weer! Ook hadden
we nieuw dit jaar luxe koffie met
eventueel een borreltje erbij, ook dat
viel in goede aarde. En wat vond u
van ons nieuwe buitenterras?

Evenals
vorig
jaar
hielden
we
kanotochten op de Dordogne in het
departement de Lot, een prachtige
route, getuige de foto bovenaan deze
pagina.
Natuurlijk gaan we daar volgend jaar
mee door, op verzoek nemen we
eventueel een ander stuk van de
Dordogne.

 Tentverhuur
 Enige aanbiedingen

‘een vreemd
soort gewas dat
veel op maïs
leek ……..'

Kerstaanbieding
Voor de snelle beslissers!
- 3 april tot 1 mei een week stacaravan,
geen € 210,- maar € 175,- per week.
Vanaf 4 weken € 160,- per week .**
- 12 juni tot 3 juli een weekje stacaravan
geen € 395,- maar € 360,- per week.
Vanaf 3 weken € 340,- per week.**

Ons buitenterras aan het water

- kampeerplaatsen vanaf 4 weken minus
10 %.
** incl. 60Kw stroom per week, meer verbruik € 0.18
per Kw.

Deze aanbiedingen zijn geldig indien
uitsluitend geboekt voor 15 januari 2010

Wij zijn naast een ANWB-erkende camping en een ACSI-camping nu ook een SVR-camping!
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De schildercursus

De vernieuwing van
het sanitair gebouw
Eindelijk was het dan zover: 14
oktober zetten we de hamer erin!
Het sanitair ging tegen de vlakte,
op het dak en de spanten na.
Inmiddels zijn we twee maanden
verder en hebben we de nieuwe
muren staan, de leidingen liggen
op zijn plaats, de afwerkvloer is
klaar en het tegelwerk begonnen.
We nodigen u uit om een
fotoreportage te bekijken op
Nieuw sanitair 2010
We liggen op dit moment op
schema, en we hopen na onze
vakantie weer volop aan de slag
te kunnen. Gelukkig hebben we
hulp af en toe en daar zijn wij zeer
dankbaar voor. In onze volgende
nieuwsbrief zullen we u uitgebreid
informeren over de veranderingen
in het sanitair!

Afgelopen seizoen organiseerden we
voor het tweede jaar schildercursussen in het voorjaar. Ook dit keer
waren
de
deelnemers
zeer
enthousiast en werden met veel
plezier begeleid door Jan Halmans.
Voor 2010 zijn de data alweer
bekend en dit keer worden er
driedaagse workshops gegeven, drie
weken achter elkaar. Dit betekent
dat de cursisten meer tijd hebben
om hun werk af te maken, en dat ze
daarnaast ook nog tijd hebben om
met hun partners een dagje de
Dordogne te kunnen bezichtigen. Kijk
voor alle bijzonderheden op:
Schilderen op Camping le Mondou

John, Lia en Nick Doejaaren

Le Colombier
24370 St-Julien-de-Lampon
Telefoon:
0033-553297037
E-mail:
lemondou@camping-dordogne.info
Website:
www.camping-dordogne.info
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Tentverhuur
Voor de komende drie jaar zijn we
een
contract
aangegaan met
tentverhuurbedrijf
Tent-O-Lux
uit
Nederland. Ze zullen acht tenten bij
ons plaatsen, volledig ingericht met
echte bedden, zoals u het van ons
gewend bent. U kunt gewoon via ons
reserveren, tegen de tarieven die
door hen zijn vastgesteld. U vindt deze
via onze website.
De tenten zullen geplaatst worden op
het grote veld, zodat u gewoon uw
eigen plekje kunt reserveren!

Bezoek
Welk gewas is het?
Velen hebben het dit jaar zien
staan, een vreemd soort gewas dat
veel op maïs leek, maar het toch
niet was. Er werden zelfs struiken
meegebracht voor ons, want
woonden hier en zouden het wel
weten.

Dit jaar hebben we bezoek gehad
van fotografe Isabella Rozendaal, die
foto’s gemaakt heeft voor haar boek
‘Nederlanders op de camping’. Het
boek is nog niet klaar maar u kunt
haar website bezoeken:
Isabella Rozendaal

Jeu de boules
Natuurlijk hebben we dit jaar ook
weer de winnaars van de jeu de
boules-toernooien op het web gezet.
U kunt ze vinden op de fotopagina,
helemaal onderaan of als u ze
meteen wilt zien, hier zijn ze dan:
Foto’s petangue 2009

Veel dank, Bastiaan, voor je
hulp tijdens de vier drukste
weken dit jaar, we waren erg
blij met je!

Camping le Mondou

Voor 2010 zoeken we weer een
stagiaire die ons kan bijstaan
tijdens het hoogseizoen. We
zoeken een jongen of meisje in de
leeftijd van 16 – 18 jaar.

Helaas, ook wij wisten het niet,
maar inmiddels hebben we de
oplossing van het mysterie, dank zij
de familie Luyckx uit Bellingwolde:
het is Kafferkoren, in het Frans
Sorgho. Het wordt als veevoer
gebruikt en is goedkoper dan maïs.
Het werd al verbouwd zo’n 3000
v.Chr. in Ethiopië!

Voor de komende periode
wensen wij u allemaal hele
fijne
Kerstdagen,
een
spetterende jaarwisseling
en alle goeds voor 2010
toe!
John, Lia en Nick
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