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De Inhoud van deze
Nieuwsbrief
• Wordt het een warme
zomer?
• The Beatles
• Activiteiten

Koolzaad of iets anders….?
Verderop vindt u het
antwoord op deze vraag!

Intussen zijn we op 1 april weer gestart
met het seizoen 2012 en de eerste
gasten waren zelfs een dag te vroeg
gearriveerd.
We hebben weer genoeg stof om over
te praten, de nieuwsbrief hebben we
weer met nieuwtjes en wetenswaardigheden vol gekregen, dus wensen we u
weer veel leesplezier!
Deze zomer zullen we worden
bijgestaan door Lotte. Lotte is al
twee keer bij ons op vakantie
geweest, dus geen vreemde voor
ons! Lotte, veel succes !

Enkele data om te onthouden!
1-5
8-5
8-6 / 1-7
21-6
1-7
14/15-7
26-8

Fête du sport in het dorp
Rommelmarkt in Calviac
EK voetbal op onze TV
Fête de la musique bij ons
Rommelmarkt in Carlux
Dorpsfeest in St Julien
Rommelmarkt in St Julien de
Lampon

 stroompalen
 Verzekerd?

Nieuwsbrief april 2012
We hebben al prachtige dagen achter
de rug, de maand maart was heel
zonnig en droog, en dat voorspelt
volgens de boeren hier een droge
zomer!

 SVR-beurs

Opening beatles-museum
In het weekend van 28 en 29 april
wordt in Le Coux et Bigaroque een
nieuw museum geopend. Het is een
museum met twee onderwerpen:

‘…...de penetrante
geur die er met
vlagen af kwam… '

The Beatles en Stripboeken
Maar het is niet alleen een museum, er
zijn ook winkeltjes van kunstenaars,
juwelen, kleren, en, niet onbelangrijk,
een brasserie.
Het museum is gevestigd op een
voormalig kampeerterrein, en het heet
BISART. De website is nog niet klaar,
maar
al wel toegankelijk: www.bisart.fr
Verzekeringen
De meeste mensen hebben een reisverzekering afgesloten voor ze op
vakantie gaan. En meestal is dat een
standaard verzekering. Nu kunt u bij ons
in de buurt parasailen. Mocht u het
plan hebben opgevat om dat dit jaar
eens te gaan doen, kijk dan in de
polisvoorwaarden of u ook verzekerd
bent bij gevaarlijke sporten zoals
parasailen, raften. Het boomklimmen
valt binnen de standaardverzekering
evenals kanoën.
Wat ook vaak een sluitpost is, is de
annuleringsverzekering.
Een
kleine
moeite, reserveert u bij ons? Via onze
site kunt u deze annuleringsverzekering
afsluiten.

De kerk in St Julien de Lampon

Sinds een jaar wordt er gewerkt
aan de kerk om te restaureren,
en samen met een historicus
wordt de geschiedenis van de
kerk in beeld gebracht.

Schilderen en fietsen
Natuurlijk kunt u niet alleen terecht
voor het kamperen, we hebben dit
jaar opnieuw de wekelijkse schildercursussen, gegeven door Cathy
Chastagnol. De kosten inclusief alle
materiaal en 4 uur (2x2) les en 2
kopjes koffie zijn € 40,-.

De trofee voor de winnaars van de
jeu de boules wedstrijden (ze
mogen „m even vasthouden)

Koolzaad of toch niet?
We werden eind van de zomer
getrakteerd op een prachtig geel
gebloemd
veld
naast
de
camping. Het zag er prachtig uit
en we waren in de veronderstelling dat het koolzaad was.
Maar het gewas bleef maar gele
bloemen geven, en het werd er
ook niet afgehaald. Wat ook
vreemd was, was de penetrante
geur die er met vlagen af kwam.
Uiteindelijk kwam de aap uit de
mouw. Het was geen koolzaad
maar mosterdzaad! En het wordt
gebruikt om het land te bemesten.
De vorst maakte een eind aan de
gele bloempjes, en inmiddels zijn
de mosterdplanten in de grond
gewerkt. Ons uitzicht is nu bruin
vanwege de omgeploegde grond
en de penetrante geur is verdwenen!

Restaurant La Gare

Velen hebben er al eens gegeten,
in “het stationnetje”. Een typisch
plattelandsrestaurantje met een
streekkaart. De eigenaren hebben
de deuren gesloten, maar ze zijn
weer geopend in het restaurantje
aan de waterplas, vlakbij het
vorige restaurant. Een idyllisch
plekje, waar de kikkers in de zomer
voor achtergrondmuziek zorgen.

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 maand mei hebben we iedere
week 6 fietstochten door het soms
heuvelachtige gebied van de Périgord, over kleine weggetjes, door
prachtige bossen en langs mooie
bezienswaardigheden. Er zijn er drie
met excursies die dan tegen gereduceerd tarief bezichtigd kunnen
worden, waaronder een excursie bij
een forellenkweker. Na mei kunt u
natuurlijk ook deze tochten maken,
de kaarten liggen klaar!

Op de Spaanse toer! Naast
overheerlijke sangria serveren we
nu ook tapas! (u weet wel, kleine
hapjes voor bij de borrel)

De SVR-beurs
Ook dit jaar namen we deel aan de
SVR-beurs, dit maal in Venray,
Gorinchem en Hardenberg. We
hebben nieuwe banners laten maken
(dank Frits en Ria) met een paar
prachtige foto‟s erop. In Venray was
het erg gezellig, veel bekende

Stroompalen

We hebben afgelopen winter een
aanvang
gemaakt
om
de
stroompalen te vervangen op ons
terrein. We werken nog altijd met de
Franse stekkers, maar nu hebben we
inmiddels drie nieuwe stroompalen
waarin de eurostekker gaat.
Het is de bedoeling dat we zo
langzamerhand alle palen gaan
vervangen door nieuwe.

Le Bournat 20 jaar
Het openluchtmuseum Le Bournat in
Le Bugue viert dit jaar haar 20-jarig
bestaan. Ze pakken groots uit want
het hele park is versierd en er is
overal muziek. Speciaal voor deze
gelegenheid hebben ze het originele
reuzenrad dat op de internationale
tentoonstelling in 1900 in Parijs stond,
aangekocht.

gezichten gezien, in Gorinchem was
het heel rustig, één dag na de
enorme sneeuwval, maar in Hardenberg was het superdruk. Deze beurs
trok meer dan 10.000 bezoekers.
Gelukkig gaan ze niet allemaal naar
Frankrijk……
We hadden wel een tevreden gevoel
over de beurzen, en nu maar
afwachten of iedereen ook komt! Wij
vonden het in ieder geval heel fijn om
veel van onze gasten weer te hebben
gezien op de beurzen.

Réserve Zoologique Calviac
Het reservaat in Calviac, waar u zich
onder de dieren kunt bevinden
zonder gestoord te worden door
tralies, heeft de veestal uitgebreid
met verschillende dieren zodat er
inmiddels 150 dieren rondlopen. Om
het voor u aantrekkelijker te maken
om eens een kijkje te gaan nemen,
bieden ze u € 1,- korting aan als u op
de fiets komt of met het openbaar
vervoer.

Iedereen een hele fijne zomer
toegewenst met natuurlijk heel
veel zon!
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