Nieuwsbrief Camping Le Mondou
De inhoud van deze
nieuwsbrief:
• Al 15 jaar in het vak
• Een nieuwe plattegrond
• De boules-dag veranderd
 Lakenpakket
Fête de la musique
21 juni 2013

Nieuwsbrief mei 2014

Een andere dag

Een beetje later dan u van ons
gewend bent, maar hier is dan toch
eindelijk de nieuwsbrief. Ons zestiende
seizoen is al weer zes weken geleden
begonnen. Toen we vijftien jaar
geleden de campingdeuren voor het
eerst opengooiden was het al juni, en
de start was moeizaam. Maar we
waren vol goede moed en nu
terugkijkend op al die jaren, waarin we
ups en downs hebben gekend, mogen
we best zeggen dat we het niet slecht
hebben gedaan. We kijken nog steeds
ieder jaar uit naar nieuwe gasten, we
bedenken nog steeds plannen, kortom
we blijven enthousiast. En hopelijk
dragen we dat ook nog steeds uit. We
hebben
weer
allerlei
wetenswaardigheden voor u opgezocht om
de
nieuwsbrief
te
vullen.
Veel
leesplezier en een hele goede zomer
toegewenst!

In de afgelopen jaren hebben we het
jeu het boules-toernooi altijd op
dinsdag gehouden, terwijl we op
maandag altijd gingen kanoën, tenzij
er omstandig-heden waren dat we het
programma om moesten gooien.
Omdat dat toch wel een aantal keren
voorkwam, houden we voortaan het
toernooi op maandagavond en het
kanoën op dinsdag. Misschien komt
het niet altijd uit tijdens het WK-voetbal,
maar daar passen we dan ook wel
weer een mouw aan. In de afgelopen
weken hebben we al een paar
toernooitjes gehouden en hebben we
een keer uit moeten wijken vanwege
slecht weer naar de dinsdag, en dat
geeft meteen aan dit nu ook tot onze
mogelijkheden behoord.

Enkele data
houden!
21/6
12-13/7
29/7
12/8

om

te

Fête de la musique
Fête 14 juillet
Marché de gourmand
Marché de gourmand
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Beheer en hulp
Voor dit jaar hebben we Lammie Pol
bereid gevonden om onze tenten te
beheren en ons in de drukke periode
bij te staan.
Veel succes, Lammie!

 WK voetbal

‘En wie
weet,tussen
Nederland en
België……'

Een kleurrijk plaatje van het
zwembad in het hoogseizoen

Volgt u ons al op facebook?
Zo blijft u altijd op de hoogte!
https://www.facebook.com/D
ordogne.Camping
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Al 15 jaar in het vak !

De camping anno 1995

Marché de gourmand
Twee dagen in het hoogseizoen wordt er in ons dorp
de marché de gourmand gehouden. Een markt
waarbij u met eigen bord en bestek naartoe gaat
om uw maaltijd zelf samen te stellen bij de diverse
kraampjes en daarna aanschuift aan lange tafels
onder het genot van een flesje wijn. Dit jaar zullen wij
een van deze kraampjes bemannen met onze
gerookte forel. Volgens de organisatoren een
welkome afwisseling. We zijn benieuwd!

Lakenpaketten
Eén van de dingen waar we regelmatig vraag naar
hadden was de verhuur van linnengoed. Sinds dit
jaar kunt u een lakenpakket bij ons bestellen zodat u
dat niet mee hoeft te nemen, dat scheelt veel
ruimte in uw auto! Een een-persoons lakenpakket
kost € 13,- en een twee-persoons lakenpakket kost €
15,-. U kunt dit opgeven bij uw reservering of u meldt
het uiterlijk een week van tevoren bij ons.

In mei 1999, nu 15 jaar geleden,
kregen we de sleutel overhandigd
van de camping! Het ging natuurlijk
niet zomaar, een paar maanden
van voorbereiding gingen er aan
vooraf, maar toen werd het dan
toch eindelijk een feit. De camping
had zijn deuren voor het eerst
geopend in 1983, en in 1993 werd
het zwembad geopend maar
verder was er niet veel aan
onderhoud gedaan. Terugkijkend
op die 15 jaar, hebben we heel wat
aangepast. Als eerste een terras
aangelegd en de keuken gebouwd, zwembad gerenoveerd,
nieuwe buitenverlichting, nieuw
sanitair, een huis gebouwd, de
speelweide gerealiseerd, stacaravans en chalet geplaatst, een
aantal elektra-palen vervangen,
waterleidingen vervangen en ga zo
maar door. Maar het was en is nog
steeds de moeite waard!
Als u gekoppelde tekstvakken wilt
kopiëren of verplaatsen, selecteert
u het eerste vak in het verhaal.
Vervolgens houdt u Shift ingedrukt
terwijl u elk ander tekstvak
selecteert dat u wilt kopiëren of
verplaatsen. Klik in het menu
Bewerken op Kopiëren of Knippen.
Klik op de plaats waar u de
tekstvakken naartoe wilt kopiëren of
verplaatsen en klik ten slotte in het
menu Bewerken op Plakken.
U kunt ook de koppeling tussen
twee tekstvakken in een verhaal
verbreken. Hiervoor selecteert u het
tekstvak en klikt u op de werkbalk
Tekstvak op Voorwaartse koppeling
verbreken.

Weer drie
Afgelopen winter hebben we twee elektra-palen
vervangen voor nieuwe en een paal extra geplaatst,
allen bestemd voor de bekende blauwe Europese
stekker.

Leuke link:

Sarlat la Canéda

http://www.ontdek-dordogne.nl/

Pagina 2

Mei 2014 ● Volume 7, editie 1 ● Camping le Mondou ● 0033-553297037

Camping Le Mondou
John, Lia & Nick Doejaaren
Le Colombier
24370 Saint-Julien-de-Lampon
Telefoon :
0033-553297037
Email :
lemondou@campingdordogne.info
Website :
www.camping-dordogne.info

Facebook:
https://www.facebook.com/D
ordogne.Camping
Twitter :
https://twitter.com/dumondou

Openingstijden :

Een nieuwe plattegrond
Onze lieve nicht Ria heeft de plattegrond van de camping op onze website
aangepast. Bedankt Ria. Wilt u zien hoe
de plattegrond er nu uitziet? Kijk dan op
de volgende link:
http://campingdordogne.info/plattegrond.html

Spooktochten, te griezelig
voor woorden….
Natuurlijk gaan we ook dit jaar van alles
organiseren zoals iedereen van ons
gewend is. De spooktochten zijn
natuurlijk favoriet, en niet alleen bij de
jongeren, maar ook bij de ouders die
druk meedoen. Maar we hopen altijd op
meer, dus als er ouders zijn die wat leuks
willen organiseren, samen met ons, laat
het ons dan weten of breng alvast
eventuele attributen mee. Uiteraard
gaan we weer wekelijks kanoën,
survivallen, of tweewekelijks vissen maar
u kunt ook gaan parasailen, of, iets
rustiger, schilderen. Of natuurlijk helemaal
niets, lekker luieren in de zon!

Zoooo, dat ziet er gezellig uit!

1/4 tot 15/10

Een hele fijne en warme zomer toegewenst!
Aangesloten bij:
SVR
ACSI
ANCV
ANWB
Alan Rogers
Michelin
SDHPA

Aan vakantie toe?

Voetballuh……………
Nog even en het voetbalgeweld barst weer los. Natuurlijk kunt u alles op
grootbeeld bij ons zien! De eerste wedstrijd wordt afgetrapt op 12 juni om 21.00 uur
tussen Brazilië en Kroatië. Voor Brazilië telt deze zomer maar één ding:
wereldkampioen worden in eigen land. Met niets minder nemen de 'Goddelijke
Kanaries' genoegen. De druk op de ploeg van bondscoach Luiz Felipe Scolari is
immens. Mede door het glansrijk winnen van de Confederations Cup, vorig jaar, zijn
de verwachtingen hooggespannen.
Wij gaan natuurlijk Nederland en België volgen.
Nederland speelt in Groep B op
13/6 – 21.00 uur Spanje – Nederland
18/6 – 18.00 uur Australië – Nederland
23/6 – 18.00 uur Nederland – Chili
België speelt in groep H op
17/6 – 18.00 uur België – Algerije
22/6 – 18.00 uur België – Rusland
26/6 – 22.00 uur Zuid-Korea – België
Vanaf 28 juni begint dan de knockout fase en op zondag 13 juli om 21.00 uur wordt
de finale gespeeld. En wie weet, tussen België en Nederland!
Bijschrift bij foto of afbeelding

Kom dan naar
camping Le Mondou!
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