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Nieuwsbrief april 2011
Het is alweer april en de vlaggen zijn
weer gehesen! Wij zijn er helemaal
klaar voor, om alle vertrouwde en
nieuwe gasten te ontvangen!
Wij hebben er weer zin in, u ook?
De afgelopen winter hebben we
natuurlijk niet stil gezeten, we zijn naar
diverse beurzen geweest, zowel om
ons op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen als om zelf op de beurs
te staan om onze camping te
promoten.
We hebben wat nieuwe dingen
aangeschaft dat u al heeft kunnen
lezen in de vorige nieuwsbrief en daar
zullen we wat over uitweiden in deze
nieuwsbrief.
Verder hebben we natuurlijk een leuke
aanbieding, nog wat nieuws uit de
regio en gaan we ons voorbereiden op
een nieuw sterrensysteem.
Veel leesplezier!

Van half juli tot half augustus
worden we dit jaar bijgestaan door
Sarinah. We wensen haar veel
succes en veel plezier tijdens haar
verblijf bij ons.

Féerie autour du rail
Gedurende 17 jaar werd er aan dit
spektakel gewerkt, 60.000 uur arbeid zat
er in, en het was opengesteld voor
publiek om in 1 uur tijd de hele wereld
per trein te bereizen. Misschien bent u er
eens geweest, of was u het nog altijd
van plan om deze attractie in
Rocamadour te
bezoeken. Maar
helaas, in oktober is er door kortsluiting
brand ontstaan en werd dit levenswerk
in één nacht in de as gelegd om nooit
meer opgebouwd te worden.

 Nieuw speelgoed

„….....uiteindelijk
hebben we ruim
1800 folders uitgedeeld……...'

Voorjaarsaanbieding
Nu of nooit
Om u de gelegenheid te geven kennis te
maken met ons nieuwe chalet bieden we
het aan in het hoogseizoen voor € 750,-**
per week. In het middenseizoen kunnen
we het aanbieden voor € 500 per week.**

Ons nieuwe chalet…..

Informeert u gerust naar de weken die
nog beschikbaar zijn.
Deze aanbieding geldt tot 15 mei 2011.
** incl. 60Kw stroom per week, meerverbruik € 0.20 per
Kw.

De babykamer in het nieuwe
sanitair is wat opgeleukt voor
de allerkleinste gasten!

De schildercursus

Een hagedis die in de voorjaarszon zich tegoed doet een
enorme rups

Nieuw speelgoed
U zag het al op de eerste
bladzijde, we hebben een nieuwe
tafeltennistafel.
Eentje die tegen weer en wind
kan, en hopelijk weer jaren en
jaren meekan.
Het andere speeltuig dat we
besteld hebben, is een klimpyramide, opgebouwd uit kabels,
ruim 3 meter hoog en 9 bij 9 meter
in het vierkant. De voorbereidingen zijn al gemaakt, maar
helaas zijn er leveringsproblemen
en zal het niet voor juni binnen
komen. We hopen dat het niet
nog langer uitgesteld wordt want
als het geleverd is, komt er nogal
wat werk om de hoek kijken om
het goed op zijn plaats te krijgen.
We wachten af!

Feestagenda

Hieronder enkele data waarop
wat te doen is in of rond het dorp:
1 mei : fête des sports
2 juli : feest op le Mondou
16/17 juli : dorpsfeest 14 juillet
17 juli : begeleide rondwandeling
Peyrillac et Millac

BIB Michelin

Restaurant La Gabarre staat in de
Michelingids van 2011 (blz 1530)
met een BIB, dit is een vermelding
voor een goede prijs-kwaliteit
verhouding.

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

In de vorige nieuwsbrief vermeldden
we dat er geen schildercursus zou
zijn. Maar niets is minder waar! De
kunstenares Cathy Chastagnol komt
op de camping les geven, en niet
alleen in mei maar ook in de andere
maanden. Ze geeft ’s morgens 2 keer
twee uur les, met inbegrip van ALLE
materiaal voor € 35,-. Kijk op de
website voor enige van haar
schilderijen!

Het sterrensysteem
Met ingang van juli 2012 vervalt het
huidige sterrensysteem en wordt nu
al vervangen door een nieuwe
waardering.
Bij
dit
systeem
verandert er niet zo heel veel aan
de eisen, zoals verlichting aan de
paden, aantal douchecabines etc.
maar er is nu wel een uitbreiding
naar maar liefst 5 sterren mogelijk.
Het grootste verschil zult u echter
niet merken maar wij wel. We
moeten de camping elke 5 jaar
laten keuren voor de lieve som van
€ 500,-. Doen we hier niet aan mee
kan ook, maar dan vervallen de
huidige sterren en zullen we een
hoger btw-tarief af moeten gaan
dragen. Uiteindelijk draait het toch
allemaal weer om geld en niet om
de kwaliteit of properheid.
Uiteraard gaan ook wij een keuring
aanvragen en houden u op de
hoogte van het resultaat!

.

Nieuw in het “clubhuis”: Sangria!
Te verkrijgen per halve liter of per
liter.
Natuurlijk “homemade”.

De SVR-beurs
Op 29 januari en op 5 februari
stonden we op de SVR-beurs in Den
Bosch en Apeldoorn. Voor ons was dit
de eerste keer en hadden dus geen
idee wat ons te wachten stond.
We hadden ons natuurlijk goed
voorbereid, de nodige folders mee,
een lekker wijntje, grote zak met
walnoten en de laptop met een
diavoorstelling.
Omdat we in de vorige nieuwsbrief er
melding van hadden gemaakt,
werden we verrast door diverse
kampeerders die ons even kwamen
begroeten op de beurs. Geweldig
vonden we dat!
Uiteindelijk hebben we ruim 1800
folders uitgedeeld, en konden we
vermoeid maar voldaan terugkijken
op twee drukke dagen!

De Supermarkten

Op dit moment is men in Sarlat nog
druk bezig met het vernieuwen van
een
nieuwe
Carrefour
(t.o.
McDonalds) met daarbij diverse
nieuwe winkeltjes. Deze supermarkt
is een aanvulling op de LeClerc,
Casino, Leaderprice, Lidl in Sarlat.
In Souillac hebben we nu naast een
Casino, Leclerc en Netto ook een
Lidl gekregen. Deze zit aan de
hoofdstraat, bij binnenkomst in
Souillac meteen links.
Inmiddels is Leclerc in Souillac
meegegaan met de nieuwe
openingstijden en kunnen we
voortaan het hele jaar door op
zondagmorgen terecht voor de
boodschappen en tanken. Dit
laatste is iedere zondagmorgen
tegen kostprijs!

Wij wensen iedereen
voor 2011 een hele
plezierige
vakantie
met veel zon, en we
hopen dat wij daar
een
steentje
aan
mogen bijdragen!
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