
Overzicht KAMPEERSEIZOEN 2018 
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  
Onze camping gaat elk jaar open met Pasen.  Dit jaar viel Pasen heel vroeg, dus gingen we open 
op 1 april 2018.  Op 15 september 2018 hingen we ons bordje ‘Fermé’ weer op ons hek.  Het is 
voorbij gevlogen….    Het voorjaar was dit jaar duidelijk wat rustiger.  Het weer in Nederland en 
België was zo mooi, dat dit duidelijk invloed had op de zin naar het buitenland op vakantie,  een 
weekje of langer weg te gaan.  Gelukkig was het weer hier ook prima.  
 
Net als voorgaande 2 jaren hebben we in maart ‘klusweken’ gehad, waarbij lieve gasten/vrienden 
(Jan & Rita, Egbert & Ellen) ons 2 weken helpen met van alles en nog wat.  Het is alweer bijna 3 
jaar geleden dat Erik in het ziekenhuis belandde en het blijft nog steeds de goede kant op gaan,  
maar wat blijft is het eerder moe worden….en er blijven gewoon werkzaamheden die lastiger zijn 
dan vroeger. En dan is het zoo fijn dat we hulp hebben.  Wij wilden altijd alles zelf doen, maar 
helaas kan dat dus niet altijd en daar moet je mee leren leven..   Het financiële aspect blijft ook 
meespelen, is soms heel moeilijk, maar met zoveel mogelijk hergebruik van spullen en creatief 
omgaan met dingen, waren we begin april toch weer helemaal klaar voor het seizoen… 
De bezetting was weer prima, bijna altijd ‘complet’, heel veel terugkomers, maar ook veel nieuwe 
lieve, grappige, leuke, bijzondere mensen.   
 
Bijzonder  
….was dit jaar toch wel dat we veel Belgen te gast hebben gehad (een keer zelfs 4 stellen 
tegelijk!)  En…..dit jaar hadden we over het algemeen veel tenten en vouwwagens, alleen in 
september overheerste soms het aantal caravans.  Er waren ook weer heerlijk lieve oldtimer-

caravannetjes en caravans die 
door de eigenaren helemaal 
naar  hun idee/persoonlijkheid 
waren aangepast, leuk om  te 
zien.  Ook hadden we regelmatig 
mensen die alleen, met of 
zonder hond, kamperen.   Dat 
zijn vaak actieve mensen die 
lekker heel de dag op pad zijn 
en het fijn vinden met hun 
vragen bij ons terecht te kunnen 
en uiteraard af en toe mee 
kunnen eten en ’s ochtends hun 
soms nog warme croissantje op 

te kunnen eten….. 
De huurtent en de oldtimer-huurcaravan zijn ook goed verhuurd en mensen hebben genoten van 
het gemak bijna niks mee te hoeven nemen, maar toch te kunnen kamperen….. 



 
  
Table d’hôte  
…blijft voor ons een belangrijk iets…  Er komen zelfs mensen alleen daarom al voor terug .  Het 
is heel veel werk, alles vers bereid, zelf  mee-eten, 4 gangen en als je hier 3 weken bent, eet je 
nagenoeg nooit hetzelfde…….maar het geeft enorm veel voldoening.  Het is zooo gezellig, elke 
keer weer, al die jaren. Ons citaat van Facebook verwoordt het goed, daarom hierbij ‘in de 
herhaling’ :  
 

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...Minicamping LESFAYES...... 
 

 
 
 
Honden 
Mensen die bij ons komen, hebben meestal 1 of meerdere honden, maar er komen ook mensen 
zonder honden. Niet iedereen kan een hond hebben ivm werk, woonsituatie of wat ook, sommige 
honden kunnen niet mee (ouderdom, ziekte, moeilijk karakter) en dan vinden mensen het toch fijn 
om hier honden te zien, te kunnen aaien…..  Dit jaar hebben we weer heel leuke bekende en 
onbekende rassen mogen verwelkomen. Het ging allemaal heel gemoedelijk en gezellig. 
Wij noemen onszelf geen Hondencamping, maar een ‘hondgerichte’ camping. Bij ons blijft altijd 
RUST en NATUUR voorop staan…en daarbij zijn honden heel welkom en genieten hier enorm in 
een omgeving vol wandelparadijsjes, water en hondvriendelijke gelegenheden zoals 
restaurants….. 
 
Iedereen weet ook dat bij ons de honden los mogen, maar ALLEEN onder toezicht van de baasjes 
en mits ze ook gewoon buiten het terrein (het bos is naast ons) uitgelaten worden. Want het is niet 
de bedoeling om ’s ochtends je tent of wat ook open te doen, hond(en) naar buiten en dan zelf 
nog even uitslapen, terwijl de hond dan overal gaan snuffelen en/of zijn/haar behoefte doet.  
 



 
 
Wij hebben dit goed vermeld staan op onze website en Facebook, een uitleg hangt hier ter plekke 
op ons ‘schoolbord’ in de Grange en wij leggen alles ook uit bij aankomst…Voor 2019 zenden we 
de  uitleg ‘LOS’ ook mee met de boekingsbevestiging. Hierdoor ging het  gelukkig dit jaar heel 
goed ....omdat iedereen wel begrijpt hoe of wat op ons relatief klein terrein en dat was fijn..    
 

 
 

 
 
Weer  
Over het weer kunnen we kort zijn, het was over het algemeen 
helemaal geweldig ! Gelukkig is er 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 of caravan…   En mensen die niet de juiste spullen bij zich 
hebben, die kunnen bij ons altijd een extra dekentje, kussen of 
hulp bij bijvoorbeeld een lek luchtbed krijgen…  Wij denken graag 
mee en willen altijd helpen... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Nieuwe plannen/winterklusjes ‘in het kort’ 
Het kampeerseizoen begint volgend jaar op 21 april 2019, met Pasen en zal eindigen op 15 

september 2019.  Je kunt ons altijd even mailen voor de mogelijkheden 
om buiten het seizoen te komen kamperen (sanitair aan de zijkant van 
ons huis is altijd open en eventueel te verwarmen). 
 
De komende maanden gaan wij ons, gedeeltelijk met hulp (zoals de 
eerdergenoemde klusweken) bezig houden met allerlei onderhouds- 
en/of nieuwe dingen: 
 
- Onderhoud buitenkant oldtimer-huurcaravan, schoonmaken dak 
caravan zelf, de gaas-afscheiding met struikjes, vuurplek, etc. 

 

- Groen-onderhoud (over heel het terrein: snoeien, maaien, knippen, planten etc.). Weer 
zichtbaar maken / nieuwe laag op weggetje op ons terrein. 

 

- Terras GITE/huisje….willen we ook gaan aanpakken, zodat we het eindelijk onkruidvrij kunnen 
houden….links blijft een klein terrasje en een deel gras en het grootste stuk rechts en de zijkant 
wordt ‘verhard’ (beton, steigerplanken oid…)…  Het terras van de gite is totaal ca. 50 m2. 

 

- Verven plafonds en algemeen onderhoud in Sanitair 1 (zijkant van ons huis).  

 

- Sanitair 2 (Het ‘hokje’)… is vorig jaar van binnen grotendeels aangepakt (zie foto’s hieronder, 
oa nieuwe douchehoek, kranen, etc.) nu volgen er nog een paar dingen binnen en verder buiten…  
Inmiddels is de voorkant alvast Lavendelblauw geverfd…verder volgen werkzaamheden/ 
schilderen/onderhoud aan: de deur, de afwasplek en het hele stuk (gras, struiken, weggetje, 
planken bij de afwasplek, etc.) ervoor….. 

 

 

    (nieuwe kleur (ipv bruin)) 



 

- Aanpassing ‘winkeltje’ in de Cave.  

 

- Ruimte achterin de Grange wordt ‘Bibliothèque’. Vorig jaar is die ruimte al leeggehaald (was 
voormalig gereedschapsschuurtje) en hebben we een tijdelijke boekenkast en tijdschriften-tafel 
geplaatst.  De volgende stap is nu alleen maar boekenkasten/rekken aan de muren en een aparte 
plek voor de tijdschriften…  Wij hebben op onze zolders heeeel veel boeken en die krijgen daar 
allemaal een mooi plaatsje en zijn voor een ieder te leen… 

 

- Het INFO-caravannetje wordt helemaal van binnen en buiten aangepakt.  Deze keer met echt 
goede verf en de binnenkant wordt ook weer helemaal netjes. Uiteraard blijft ie in ‘Fayes-kleuren’!) 

.  

- De websites worden nagekeken, aangepast en bijgewerkt. 

 

- De Eend / 2CV6 heeft altijd wel wat onderhoud,laswerk…en dat geldt ook voor ‘Kuifje’ de 4x4 

 

- en nog veel meer………………….  
 
TENSLOTTE 
..bedanken wij nogmaals alle mensen met of zonder hond(en) 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 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 Collie ‘meisjes’ : Pebbles, Elfi & Hippie en 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  
 
campinglesfayes@orange.fr 
 
Les Fayes - Mini-camping - Gîte (vakantiehuisje) - Chambre-/table d'hôte - romantische oldtimer 
huurcaravan  
 
www.lesfayes.info 
www.gitelesfayes.info  
 

FACEBOOK:  https://www.facebook.com/MinicampingLesFayes

mailto:campinglesfayes@orange.fr
http://www.lesfayes.info/
http://www.gitelesfayes.info/

