
Overzicht KAMPEERSEIZOEN 2017 

Kleine natuurcamping – MINI-camping LES FAYES 

 

LES FAYES............waar rust nog heel gewoon is....... 

waar je jezelf kunt zijn... 

waar je kunt genieten van samen eten.... 

waar je heerlijk kunt wandelen met of zonder hond.... 

waar niks moet en bijna alles mag.... 

waar je even kunt 'wonen' op het platteland... 

zonder poppenkast, toeters en bellen.... 

maar met de dingen wat leven fijn maakt en genieten makkelijk..                                   

ALGEMEEN 

Het kampeerseizoen liep dit jaar van half april tot half september.  Hoewel het met Erik best goed gaat, 

is hij (nog) niet helemaal dezelfde. In vergelijking met vroeger is hij toch sneller moe en sommige 

werkzaamheden zijn wat lastiger uit te voeren.  Daarom hebben we in maart ‘klusweken’ gehad om 

wat belangrijke dingen zo goed mogelijk te realiseren. Hierbij hebben wij echt superhulp gehad van 

heel lieve mensen/vrienden (Jan, Egbert & Ellen merci!).  Het sanitairhokje is helemaal gerenoveerd, 

de afwasplek is aangepast.  Het ‘Rotonde-terras’ is geheel veranderd met steigerplanken waardoor 

alle stoelen en tafels ed. nu heel stevig staan.  Verder veel bloemen en planten daar en het INFO-

caravannetje (stond eerst naast het entreehek) is bij het terras komen te staan en de buitenkant is 

geheel gepimpt in de ‘Les Fayes-kleuren’. Verder heeft de oldtimer-huurcaravan een vaste 

‘voortent’/veranda gekregen: harde vaste vloer, zijkanten van echte ramen en oude boeren-eiken-

planken. Verder een ruim keukenblad en een keukenkastje.  Op de veranda is een extra zitje met tafel 

& 2 stoelen geplaatst.  Ook is er enorm veel gesnoeid, geknipt, gemaaid…de heggetjes zijn weer laag 

genoeg gemaakt om vanuit je stoel naast tent of caravan zo de verte in te kijken… 

Omdat de financiële middelen altijd wat moeilijk blijven in ons back-to-basic-leven zijn wij supertrots dit 

in maart allemaal gerealiseerd te hebben met z’n allen. 

Het kampeerseizoen 2017 was weer goed !  goede bezetting, veel ‘complet’ en heerlijke mensen ! 



 

Weer  

Over het weer konden we weinig klagen..  Met name in juni en juli en half augustus was het echt heel 

lekker warm zomerweer.  Het weer sprak over canicule/hittegolf, maar gelukkig is dat hier geen 

probleem, er is genoeg schaduw overal bij ons en in de omgeving is veel bos en veel water om op zo’n 

dag van te genieten..  ’s Avonds koelt het, door de hoogte hier van bijna 700 meter, over het algemeen 

wel voldoende af om lekker te slapen in je tentje… 

(weerbericht van 10 juni)  

Bijzonder 

….was dit jaar toch wel dat we op een moment in juni gewoon 3 stellen met vouwwagens hadden van 

hetzelfde merk Holtkamper………dat is toch wel bijzonder en was ook grappig.  De stellen noemden 

zichzelf bij het inschrijven bij de table d’hôte ‘vouw1’, ‘vouw2’ en ‘vouw3. 

 

Verder zijn er meerdere vouwwagens, ook van andere merken gekomen. Ook weer een aantal leuke 

kleine oltimer-caravannetjes, altijd leuk!  Over het algemeen minder ‘gewone’ caravans en meer 

tenten/vouwwagens etc………. 

Eén van de Holtkamper-vouwers (Vouw1, de rechtse op de foto) kwam zelfs, na in juni 2 weken hier 

geweest te zijn, in september weer terug voor 2 weken……geweldig toch ! 

Ook waren er op 1 dag 3 nagenoeg dezelfde tenten..lichtblauwe van de Decathlon  



    Table d’hôte    

…wat was het weer gezellig, al die avonden…..ik citeer even mijn tekst van onze Facebook-pagina, 

omdat die voor zich spreekt: 

Table d’hôte.........mensen overal en nergens vandaan.....allemaal anders...toch een hoop 

gemeen.........veel voor, maar ook tegenspoed in het leven.........even samen zijn...tijdens de 

table d’hôte, lekker eten, gezellig praten, even weg van de grote boze wereld.......zo fijn, zo 

bijzonder.....kan het hier zijn...c'est la vie ici...MinicampingLESFAYES...... 

Hoewel we normaliter een max. van 12 personen proberen aan te houden (omdat we geen 

professionele keuken hebben, een simpele afwasmachine en dan kan ook iedereen met elkaar 

praten)…hebben we nog meerdere keren met 14/15 man/vrouw gegeten, omdat gewoon iedereen die 

dag mee wilde eten ….. 

   

 

Honden 

Tsja…zoveel lieverds zijn hier weer geweest.  Ook rassen die we nog niet kenden en het is dan leuk 

die mee te maken, te leren kennen.  Over het algemeen gaat het allemaal prima en ook in warme 

dagen is er voldoende schaduw en ook heel veel water in de omgeving. Met wandelingen denken we 

ook altijd mee…..schaduw, zon, bos, stijl, bergen…wat ook, er is ook zoveel keus  

Binnenkort komt het overzicht van de honden van dit jaar op onze Facebookpagina en website…  

Foto’s kunnen nog altijd naar ons gemaild worden: info@lesfayes.info (liever niet via FB). 

mailto:info@lesfayes.info


   

Nieuwe plannen/winterklusjes 

Het seizoen in 2018 begint op 1 april, dan is het Pasen en zal weer eindigen op 15 september 2018. 

De komende maanden gaan we ons, gedeeltelijk met hulp, bezig houden met dingen als: 

- Onderhoud binnenkant oldtimer-huurcaravan, dat verdient die wel nu met zo’n  mooie 

veranda… 

- Groen-onderhoud (snoeien, maaien, knippen, planten etc.) 

- Aanpassing bij rand douchebak in sanitair 1 (zijkant huis)…kitrand worden weggehaald en 

anders opgelost. 

- Aanpassing ‘winkeltje’ in de Cave. 

- Schuurtje achterin de Grange wordt leeggehaald en naast ons huis (bij het kippenhok en 

houtopslag) komt een ‘nieuwe’ opbergruimte.  De ontstane lege ruimte in de Grange wordt 

anders gebruikt, wellicht als bibliotheek of anders... 

- Binnenkant INFO-caravannetje wordt ook gepimpt/opgeknapt.. 

- Foto’s op websites worden nagekeken en aangepast, vooral op de site van de Gite staan 

verouderde foto’s…. 

- De Eend / 2CV6 heeft laswerk…en nog wat ander onderhoud. ‘Kuifje’  de 4x4 heeft ook wat 

dingen die voor onderhoud gedaan moeten worden. 

- ‘Hussie’  de grasmaaier krijgt een overdekt iets om droog en schoon te staan.. 

- en nog veel meer…………………. 

…  

 

TENSLOTTE……….bedanken we alle mensen & honden die bij ons (een gedeelte van) hun vakantie 

bij ons hebben doorgebracht.  Zonder gasten is een camping of huisje nergens….  Wij hebben bijna 



altijd zulke lieve, leuke, grappige gasten…ze verrijken ons leven en maken het best harde werken tot 

een fijn iets.  We hebben nog altijd heeel veel terugkomers en dat is en blijft voor ons het grootste 

compliment…merci………..en hopelijk tot volgend of een ander jaar.  Vergeet  niet: ons huisje/gîte is 

heel het jaar te huur !    

 

Erik & Rosalinda Jansen 

Border Collies Pebbles, Elfi & Hippie, poes Jolie 

    

Les Fayes, 63390 Gouttières 

Les Combrailles - Puy-de-Dôme - Auvergne - France 

(0033) (0)473 85 81 19 / (0033) (0)634 95 77 00 

info@lesfayes.info 

Les Fayes - Mini-camping - Gîte (vakantiehuisje) - Chambre-/table d'hôte - romantische oldtimer huurcaravan 

www.lesfayes.info 

www.gitelesfayes.info 

Bezoek ons ook op Facebook!     

https://www.facebook.com/MinicampingLesFayes 
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