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Drie sterren

Het was een vreemd seizoen dit jaar.
Een beetje alles of niks. Of we hadden
nagenoeg geen gasten of we hadden
het ineens heel druk. Het was ook in het
begin te koud, maar toen de zon
eenmaal zijn warmte verspreidde,
bleef het ook een fantastische zomer
tot half augustus. Toen werd het
allemaal wat nattig. De boeren waren
er blij mee, en ons gras ook want het
hele terrein was geel inmiddels.

Uiteindelijk toch maar de stap gewaagd
en een derde ster aangevraagd. Vier
jaar geleden is het nieuwe systeem
ingegaan en waren we voor twee
sterren gekeurd. Na een paar kleine
aanpassingen, zoals een strijkplank en
strijkijzer en warmwaterkranen bij de
wastafels in de douchecabines, hebben
we toch een herkeuring aangevraagd
en in juli kregen we dus de derde ster
toegevoegd door de prefect! We zijn er
blij mee!

De samenwerking met een aantal
touroperators wierp zijn vruchten af dit
jaar, in augustus hadden we veel
Franse gasten.

Warm water

Onze hulp dit jaar was Yumi, die na
haar verblijf bij ons, samen met haar
vader vertrok naar de Alpen waar ze
met haar school de col de Galibier op
ging fietsen om geld in te zamelen voor
het project “fiets voor een huis”. Yumi
werd flink gesponsord door onze
gasten waardoor ze haar bedrag ruim
haalde.
We hadden dit jaar weer een hard
werkende snoeiploeg, bestaande
uit Cees en Greet, Lucas, Henk en
Marte en Annelies. Ze hadden de
klus weer in acht dagen geklaard
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Toen we ons nieuwe toiletgebouw in
gebruik namen hadden we ook de
centrale thermostaatkranen vervangen.
En toch hadden we, vooral in de
periode dat er niet veel mensen waren,
soms klachten dat het warme water
wisselend was. Afgelopen voorjaar
hebben
we
het
hele
systeem
veranderd, en in plaats van alle
douches op één thermostaat te
hebben, per twee douches een
thermostaat geplaatst waardoor het
warme water beter gemengd werd als
er slechts een douche gebruikt werd.

Aanbieding
Kijkt u maar eens op onze website! We
hebben weer een aantal aanbiedingen
waar u niet omheen kunt! Zowel voor
kampeerders als huurders van onze
accommodaties! Wacht niet te lang
want de aanbiedingen gelden alleen
voor de vroegboekers!

 de activiteiten

‘….mee om de
vlag goed te
verbergen…'

Geen WK-voetbal afgelopen
jaar maar waterpolo!
Jeu de Boules
Ze zijn er weer de foto’s van de
jeu de boules toernooien! En
ook dit jaar vielen Paul en Ine
Ooms in de prijzen maar ook
zoon Nick, die drie keer
meespeelde en drie keer won!
Kijk
op
de
website
bij
“informatie” voor de foto’s!

Weer vernieuwd

Vorig jaar hadden we een nieuw
reserverings-systeem aangeschaft
en dit najaar hebben we het
pakket uitgebreid zodat het er nog
mooier en overzichtelijker uitziet.
Zelfs is er nu de mogelijkheid om via
Facebook te reserveren!

Smaragdhagedis

Weer gespot dit jaar op de
camping
Ze zat verscholen achter de druif
die tegen het receptiegebouw
staat. Een “ze” omdat mannetjes
een blauwe keel hebben. Deze
soort hagedis kan wel 40 cm lang
worden en heeft een felgroene
kleur die amper opviel tussen de
bladeren van de druif. Een paar
jaar geleden zat er een mannetje
met een helblauwe kop, ook een
prachtexemplaar. Het is lastig om
ze te fotograferen want ze zijn erg
schuw.

WIFI

De
ontwikkelingen
in
de
Informatietechnologie
gaat
ontzettend snel, vandaag koop je
een pc die morgen alweer
verouderd is. Na veel jaren van
trouwe dienst hebben we ons wifisysteem dit jaar vervangen door
een nieuw systeem dat beter om
kan gaan met alle tablets en
telefoons die men heden ten
dage bij zich heeft. Een nieuwe
antenne zorgt er tevens voor dat
een gewone laptop zelfs wifi kan
ontvangen op de plaatsen waar
het voorheen niet kon.
Ook een ander voordeel is dat er
nu tickets zijn voor 2 of 4 personen
tegelijk tegen een aantrekkelijker
tarief.
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Verhoging en verlaging

Voor dit jaar hebben we iets nieuws
ingevoerd: een forfait voor de
kampeerders onder ons. Wat wil
dat zeggen? Dat we voortaan één
prijs hebben voor de kampeerplaats plus 2 personen. Dit
basistarief kan dan desgewenst
aangevuld worden met opties als
extra personen, elektriciteit enzovoort. De kampeerprijzen zijn voor
2016 iets aangepast, maar de
verhuurobjecten zijn hetzelfde gebleven. Het supplement voor huisvuil is komen te vervallen (dit was €
0.55 pppd) maar de taxe de sejours
is vastgesteld op € 0.55 pppd vanaf
18 jaar door de gemeente. De
Campingcard ACSI en het SVR
tarief, geldig in het laagseizoen, is
door ACSI vastgesteld op € 13,- en
dan krijgt u van ons 1 dag gratis als
u 7 dagen bij ons verblijft. Nieuw
voor komend jaar is deelname met
de kaart Camping Key Europe. Op
vertoon van deze kaart krijgt u in
het hoogseizoen 10% korting.

De pizzaoven

Degene die facebook hebben, en
ons volgen, hebben al veel pizza’s
voorbij zien komen. In maart is de
pizza-oven in gebruik genomen, en
hebben we flink geoefend tot de
pizza’s onze neus uitkwamen! Maar
uiteindelijk hadden we de goede
formule gevonden om heerlijke
pizza’s te kunnen voorschotelen.
Jean-Pierre
was onze kok
dit jaar, vol
passie
bakte
hij de pizza’s,
Lia stond in de
keuken
met
Ine, Annelies of
Lammie om de
pizza’s
te
bereiden
en John zorgde voor de drankjes.
We zijn Annelies, Lammie en vooral
Ine erg dankbaar dat ze ons hebben bijgestaan in de keuken.

Op 2 juli vieren we feest op de
camping! Zorg dat je erbij bent!
We zijn dan 40 jaar getrouwd!!!

Onze activiteiten
Omdat het een vreemd seizoen was
qua drukte, hebben we dit jaar geen
spooktocht kunnen houden. Wel
hebben we het dierengeluidenspel
gedaan, wat voor de kleintjes toch
altijd heel spannend is, en Laurens Bos
had alles bij zich voor “levend
stratego” zodat we dat op een
zondag hebben gedaan. Het viel
toch niet mee om de vlag goed te
verbergen voor de vijand! In juni
hebben we nog een avond dansles
gekregen van een van onze Belgische
gasten, en hoewel het erg warm was,
gingen de voetjes goed van de vloer.
In juli heeft Yumi nog een kampvuur
georganiseerd aan de rivier.

Er werden worstjes gebraden en
marshmellows verwarmd maar vooral
gechilled door de aanwezige jeugd!
Ook dit jaar stonden we weer twee
keer op de marché de gourmand met
onze gerookte vis en dit keer hadden
we ook aardbeientaart en walnotentaart die door de plaatselijke traiteur
waren gemaakt. We hebben weer
veel hulp gehad en daarvoor
natuurlijk onze hartelijke dank Paul,
Ine, Willem, Leon, Lammie, Jos, Sabine
en Tessa!

Met veel dank aan Ine en Paul Ooms,
Leon Doejaaren en Willem OldenVeel geluk, gezondheid en
menger! We hebben er van genoten!

plezier in 2016!
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