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Nog niet helemaal……..

Nieuwsbrief 2010

Najaars-aanbieding

Het nieuwe seizoen is voor ons al weer
begonnen, de vlaggen wapperen
weer, de eerste kampeerders voor dit
jaar zijn al gearriveerd, dus de hoogste
tijd voor de laatste nieuwtjes.

Voor de snelle beslissers!

Niet alleen in Nederland duurde de
winter lang, ook hier in de Dordogne
zijn we geplaagd door koning winter.
De koudste nacht was rond -12° en dat
konden we juist dit jaar eigenlijk niet
gebruiken.
Maar inmiddels is de lente toch echt
aangebroken, de bloesem was wel
drie weken later dan normaal, maar nu
zitten er toch weer blaadjes aan de
bomen.
We hebben weer veel foto’s voor u
van de werkzaamheden deze winter,
en die kunt u natuurlijk bekijken door
op de aangegeven link te klikken.
Veel kijkplezier!

We krijgen weer een meisje!
Vorig jaar werkte Bastiaan bij ons
gedurende de hoogtijdagen, dit jaar
worden we bijgestaan door Renée.
Nee, niet Renée die bij ons was in 2007
en 2008 maar een ander meisje.
Nieuwsgierig? Ze zal bij ons zijn van half
juli tot half augustus!

Het najaar in de Dordogne is over het
algemeen een heerlijke periode. Dit is
de tijd dat de walnoten van de
bomen
vallen
en
er
overal
bedrijvigheid is op de wijnvelden. Wilt
u dat zelf eens meemaken, maar dan
iets comfortabeler dan in uw
caravan?
Bespreek dan nu een
stacaravan. Vanaf 4 september
betaalt u € 175,- per week en vanaf
18 september kunnen we u een
stacaravan aanbieden voor € 450,voor drie weken.

 Nog meer vernieuwingen
 Enige aanbiedingen

‘…het was soms
wel een
zooitje…’

Deze aanbieding is geldig tot 1 mei
2010.

Snoeien
U bent van ons gewend dat we de
bomen altijd snoeien in de winter,
maar afgelopen herfst hebben we dit
overgeslagen vanwege die andere
werkzaamheden. Dit jaar in oktober
hebben we daar gelukkig weer tijd
voor, maar omdat het altijd een
reusachtige klus is, plaatsen we hierbij
een oproep voor vrijwilligers die ons
vanaf 1 oktober willen helpen met het
snoeiwerk van de bomen en struiken.

Onze nieuwe terrasverlichting

En plotseling zagen we ze
hangen, nieuwe lampjes voor
op het terras………
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… het was soms wel een
zooitje….

En we noemen haar
“L’Atelier”….
…..het nieuwe sanitair gebouw.
Waarom l’Atelier? Dat laten we
aan uw verbeelding over! Met
man en macht hebben we
gewerkt, de kou doorstaan, tegenslagen verwerkt, maar uiteindelijk staat het er dan toch, ons
nieuwe
sanitair. Het was een
dubbeltje op z’n kant, maar toen
we op 1 april onze deuren weer
openden voor een nieuw seizoen
konden we ’s morgens voor het
eerst de nieuwe boiler aansteken.
De buitenkant is nog niet geheel
klaar, dankzij de leverancier van
de deuren en ramen, maar we
hopen dat dat ook nog in orde
komt.
De eerste reacties zijn heel positief
en natuurlijk zijn we er zelf ook
ontzettend blij mee. We hebben
nogal wat hulp gehad van
kampeerders, familie en vrienden,
en we zijn daar erg dankbaar
voor.
Bij de eerste nieuwsbrief kon u alle
foto’s zien van de sloop en de
opbouw van de buitenmuren.
Hierbij een nieuwe reeks foto’s van
het verloop van de bouw.
Foto’s nieuw sanitair
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De SepCard

De Schildercursus

Bij het in werking stellen van ons
nieuwe sanitair, zijn we meteen van
start gegaan met het nieuwe
warmwater-systeem, de SepCard. Dit
is een kaart waarmee u van ons
gratis warm water krijgt in de
douches en bij de afwas. In de
douche en bij de afwas hangt een
kaarthouder waarin de kaart gestopt
kan worden. Op dat moment gaat
de kraan meteen lopen. Op de kaart
komt het warmwater gebruik te
staan voor de periode dat u verblijft,
u kunt echter ook de kaart laten
opwaarderen tegen een vergoeding
als u meer wilt gebruiken.

Nog
enkele
weken
en
de
schildercursus gaat weer van start. Dit
keer in een andere vorm dan andere
jaren. In de eerste drie weken van mei
worden er per week drie workshops
gehouden, van ‘s morgens 10 tot ‘s
middags 2 uur. Er wordt met allerlei
materialen gewerkt zoals aquarelverf,
acrylverf, potloden, pastel. Er is nog
plaats op de workshops, u kunt zich
nog opgeven via de website
Schilderen op Camping le Mondou
Mocht u het ter plaatse eerst eens
aan willen zien? Dat kan natuurlijk
ook. Jan en Mienke Halmans zullen u
van harte ontvangen en u alles
vertellen over de workshops, terwijl u
meteen de leuke sfeer kunt proeven.

Opknapbeurt
De jeu de boulebaan hebben we ook
maar meteen een opknapbeurt
gegeven. Hij is nu rechthoekig
geworden, omzoomd door bielzen, en
we hebben er een terrasje bij
gemaakt zodat degenen die niet
meedoen, er toch gezellig bij kunnen
zitten.

Droge was
Ook nieuw is een droogtrommel. Nu
zou je denken dat we in Zuid-Frankrijk
de zon hebben als wasdroger, en in
de meeste gevallen is dat ook zo,
maar soms zijn er van die dagen dat
je nodig moet wassen maar dat de
was niet wil drogen. En daarom
hebben we dus nu een droogtrommel die, samen met de
wasmachine, te vinden is in de
nieuwe wasserette.
Zoals u gewend bent met de
wasmachine, zullen we ook de
droger zelf bedienen. De prijs voor
een wasbeurt is onveranderd, dit is
inclusief zeep € 5,-, en een
droogbeurt
van
ongeveer
90
minuten kost € 4,-.

En last but not least, u heeft de foto al
gezien, heeft ook ons terras een ander
aanzien gekregen met de nieuwe
terrasverlichting.

Kriebelt het al?
Na het lezen van onze nieuwsbrief
heeft u misschien de vakantiekriebels
gekregen? Of denkt u er ineens aan
dat u nog moet reserveren? U vindt
uiteraard alle bijzonderheden, de prijs,
het reserveringsformulier etc. op onze
website www.camping-dordogne.info
Voor de huurtenten kunt u terecht op
www.tentolux.com of u reserveert via
ons, dat kan ook.
Voor dit jaar wensen we u een hele
fijne vakantie toe, waar u ook
heengaat!

April 2010 ● Volume 3, editie 1 ● Camping le Mondou ● 0033-553297037

