
Mini-camping & gîte LES FAYES 

Terugblik kampeerseizoen 2016 

 
Les Fayes…waar rust nog heel gewoon is.…. 

 

Kampeerseizoen 2016 (Pasen – 17 september 2016) 
 
….was voor ons één van de mooiste, maar ook één van de meeste vermoeiende ooit……  
 
Leven kan raar lopen…………wij zeggen vaak ‘ geniet nu’  want het leven kan zomaar 
opeens veranderen en helaas hebben wij dat afgelopen winter aan den lijve meegemaakt..  In 
de eerste week van november 2015 heeft Erik een soort TIA gehad. Hij heeft veel geluk 
gehad, maar het heeft wel impact gehad..  Hij moest opnieuw leren lopen en ook zijn 
hand/arm had wat te oefenen. Inmiddels kan hij weer best goed lopen en bouwt het nog 
steeds op…  
Vooral de conditie en het evenwicht..hij moest bij NUL beginnen….alles rustig en niet alles 
even snel of tegelijk.  Gelukkig heeft hij niks met praten, hoofd, geheugen etc.  dat is nog 
allemaal OK.  Hij heeft nu medicijnen en als het goed is loopt hij nu niet meer risico als ‘ 
gezonde’  mensen. Langzamerhand zal hij weer zo goed mogelijk de oude worden. 
 
Het seizoen kwam eigenlijk iets te vroeg, maar was ook weer zeer belangrijk voor de 
inkomsten ed. en ook gewoon leuk.  Qua drukte was het seizoen weer prima.  Onze 
doelgroep (geen gezinnen, honden- en wandelfans, natuurliefhebbers, oldtimerliefhebbers, 
lekkereten-liefhebbers etc.) blijft ons vinden en ook heel belangrijk, komen heel vaak terug, 
soms na een paar jaar, soms ieder jaar……. 
Pasen viel heel vroeg en het weer was in het voorjaar niet altijd optimaal en eigenlijk in de 
nachten vaak te koud om te kamperen in een tent…maar daarna is het helemaal goed 
gekomen.  Het weer was echt fantastisch !  Heel veel zon, weinig regen en onweer, gewoon 
lekker.  Af en toe een paar dagen minder en dat is jammer als je dat treft….maar dat hoort bij 
het risico van kamperen  



Gelukkig heeft ons terrein voldoende schaduw, heeft 
elke plek een parasol en je altijd gaan zitten waar je wilt, 
in de zon of juist niet…  Om af te koelen hebben honden 
en baasjes volop genoten van alle watermogelijkheden, 
zoals: de watervallen bij st. Priest des Champs en 
Sauret-Besserve, de Sioule, het meer van Confolant en 
het kratermeer Gour de Tazenat, Lac de Guery en nog 
veel meer.  
 
Ook dit seizoen weer zag je weer regelmatig dat de 
mensen het heel goed met elkaar konden vinden en dat 
geeft (mede doordat het geen ‘ kliekjesgedoe’ werd, 
maar dit juist positief bij draagt aan alle kampeerders en 
het algemene gevoel welkom te zijn) een bijzondere, 
fijne sfeer. 
 
 
 
 

 
 
Table d’hôte blijft erg belangrijk bij ons: met z’n allen eten, 
voor de gasten lekker makkelijk, 
niet nadenken, geen boodschappen doen, niet koken en 
uiteraard niet afwassen .  
Gewoon dag ervoor inschrijven op het ‘ schoolbord’ in de 
Grange en dan aanschuiven en onder het genot van een 
drankje gezellig eten met elkaar.. Ook dit jaar begon het diner 
altijd met een ‘ aperitiefje’  op het ‘ Rotonde-terras’  om 
daarna in de open Grange aan tafel te gaan.  Mensen die 
elkaar niet kennen, kunnen dan ook even ongedwongen 
kennismaken, evenals de honden die nog even lekker kunnen 
rennen. 
 
Verder werd er ook dit jaar weer veel genoten in bijv. het 
restaurantje in Gouttières om daar een ‘midi-tje’ te eten 
(simpel menu van 4 gangen incl. wijn en koffie voor 13 euro.  
Midi-menu wordt geserveerd globaal tussen 12.00 en 14.30. Leuk is dat je daar gewoon 
tussen de Franse bewoners en werkmannen eet. Er zijn hiervoor veel mogelijkheden in de 
omgeving, wij geven altijd graag advies.. 
 
Meest bijzondere combi…. 
..was dit jaar toch wel Noel & Miriam met de combi Rolls-Royce met een Yvonne Mustard 
caravan uit 1965. Hoewel wij niet aan ‘animaties’ doen….waren er wat vrijwilligers om op een 
ochtend met Erik brood te gaan halen in st. Gervais, met Noel en de Rolls èn ja…er zijn 
dromen uitgekomen, wie er zelf! in wilde (lees:durfde) te rijden……..dat mocht !  helemaal 
geweldig toch……….  Noel kwam hier eerder met een 2CV-cabrio, DS, Bentley en 
DaciaDokker.. duzzz. We zijn benieuwd  naar de volgende keer, moeilijk een Rolls te 
overtreffen haha… 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Honden 
Uiteraard zijn er weer veel honden te gast geweest, allerlei soorten, grote, kleine, oude en 
jonge. Sommige met 1 hond, sommige met 5 honden! En…ook gewoon sommige zonder 
hond, want die zijn hier zeker ook welkom. Door bepaalde omstandigheden kan niet iedereen 
een hond hebben…en die vinden het heerlijk hier af en toe een hond te kunnen aaien. 
Overlast mogen honden hier nooit geven, niet aan gasten met honden en niet aan die zonder 
honden, maar we hebben geen klagen tot nu toe. Over het algemeen gaat het allemaal goed 
samen en is LES FAYES een paradijsje voor mens en dier. 
 
Kampeerplaatsen...de picknickbank en parasol op elke kampeerplaats blijven heel goed 
gebruikt en erg gewaardeerd… Verder blijft het heerlijk lekker weg te kijken, naar de bossen, 
bergen en weilanden met de Charolais-koeien. Volgend jaar worden ‘de heggetjes’ weer laag 
gesnoeid, zodat je zo goed mogelijk van het uitzicht kan genieten. 
 
Plannen voor 2017… ja, plannen zijn er altijd wel, maar ja het gaat ook om de centjes, maar 
hieronder onze prioriteiten: 
 

- SANITAIR: het ‘hokje’ / Sanitair 2 wordt geheel opgeknapt. Het probleem aldaar, de 
wanden worden weer helemaal OK gemaakt. Verder wordt de douchekraan/stang 
vervangen. Bij Sanitair 1 (zijkant huis) wordt gewit en wat dingen bijgewerkt. Ook krijgt 
‘het hokje’ buiten een lamp op zonne-energie met bewegingsmelder (net als nu bij het 
andere Sanitair binnen). 
 

- HUURCARAVAN CONSTRUCTAM: de voortent is helaas niet meer bruikbaar volgend 
jaar. Waarschijnlijk kopen we geen nieuwe, maar maken we 2 vaste zijwandjes met 
ramen erin (zoiets als bij ons huis, met echte oude kozijnen, is heel leuk. Daarboven 
een doorzichtig dak….wordt nog bepaald en in het voorjaar gaan we het maken. 
Uiteraard blijft de prachtige vorm van Constructam zichtbaar. Tevens worden de 
rubbers van de dakramen vervangen (we hebben al nieuwe klaarliggen). 
 

- HUURTENT: de ruime katoenen tent (ingericht voor 2 personen) is dit jaar 1 keer uit 
geprobeerd en goed bevallen. Hij is te huur voor min. een week en zal geen vaste 
plaats krijgen, maar gewoon een plek die vrij is bij het boeken. Het wordt zeker geen 
‘glamping’, dat past niet bij ons, maar gewoon een fijne mooie kampeeruitrusting en 
slapen op een matras. Uiteraard met tuinstoelen tafel, ter uitbreiding van de al 
aanwezige picknickbank en parasol op elke plek. Deze mogelijkheid wordt binnenkort 
opgenomen op onze website. 
 

- ROTONDE-TERRAS : plan is een houten vlonder te maken, omdat het onkruid niet 
goed genoeg weg te halen is… Door een houten vloer staan de stoelen ed. ook 
steviger..  Het terras blijft wel dezelfde ronde vorm houden en ook de wilde bloemen 
erom heen zullen terugkeren. 
 

- INFO-CARAVANNETJE : uit 1967…en is niet echt wit meer. We gaan hem ‘leuk’ 
verven…wordt een vrolijk ding  
 

- GRANGE : op termijn (kan ook in 2018 zijn) zal het schuurtje achterin in die functie 
verdwijnen en wordt de ruimte een soort ‘bibliotheek’ … 
 

- ALLERLEI…diverse dingen……….algemene tips uiteraard altijd welkom, mail ze 
gerust even naar info@lesfayes.info. 

 
Helaas zijn we nog steeds superjong (haha) en geen pensioen, AOW. of wat voor uitkeringen 
dan ook……..dus blijft het moeilijk rond te komen en om bepaalde aanpassingen te 
bekostigen, maar we doen ons best en klagen zeker NIET…zijn en blijven helemaal gelukkig 



hier en hebben weinig nodig…. Onze lieve beesten, ons mooi plekje, lieve vrienden en 
gasten, lekker eten en drinken…………mmmm…heureux ! 
 

DANK…in hoofdletters !...aan veel gasten die ons hebben geholpen dit 
seizoen. Hoewel we altijd het liefst alles zelf doen – tenslotte hebben 
gasten vakantie -  waren we dit jaar heel blij met hulp…..sjouwen 
borden/servies/pannen ed. van huis naar Grange visa versa bij de Table 
d’hôte, onkruid verwijderen bij de gîte, het Rotonde-terras ed… Was heel 
fijn en ontroerend soms zelf…met als hoogtepunt een keer in de 
namiddag, we kwamen terug van even weg en ‘moesten’ een drankje doen 
met enkele kampeergasten op ons Rotonde-terras……had kampeerder 
Johan het lievelingsliedje van Erik en mij ‘ You’ve got a friend / James 
Taylor’ helemaal ingestudeerd met tekst en al…hierbij te noemen dat hij 

geen noten kan lezen, super !  Hij zong het onder begeleiding met zijn eigen 
akoestische gitaar….was zeer ontroerend ! Dat soort dingen zijn heel fijn in een seizoen 
als dit……….en zullen we nooit vergeten…Johan merci ! 
 
 
Tenslotte….wensen wij iedereen een hele fijne herfst en winter en hopelijk tot ziens in 2017 
op onze minicamping. Ons huisje/gîte is uiteraard het hele jaar te huur, voor de 
beschikbaarheid, prijzen en aanbiedingen, kijk op: www.gitelesfayes.info/prijzenboeken.html 
 

 
Erik en Rosalinda Jansen 
(& hondenmeissies Pebbles, Elfi en Hippie & poes Jolie) 

Les Fayes, 63390 Gouttières 
 
--------------------------------------------------------------- 
 

LES FAYES….minicamping….huurcaravan….gîte/vakantiehuisje….table d’hôte…. 

Vakantie op een camping…. 
….waar iedereen gewoon even een soort hetzelfde is…. 
….in het dagelijks leven directeur, adviseur, leraar, werkloos, student, gepensioneerde… 
… nu even allemaal gelijk….slapen onder een doekje, kunststof dak of wat ook…. 
… koken op 1 pitje, 3-pitter of een BBQ of skottel… 
….een leraar, normaal druk met kinderen, dag in dag uit, hier even zonder… 
… een oppasoma…..ff niet oppassen, ff alleen denken aan jezelf, genieten van rust… 
….een werkzoekende die heel het jaar bezig is en vol stress hier aan komt… 
….maar langzaam neemt de rust en het genieten een overhand op hem of haar…. 
… echt uitrusten, daarna klaar voor weer een nieuwe start naar een fijne baan, een fijn leven. 
….mensen die een zwaar jaar achter de rug hebben (gezondheid, familie, werk, wat ook..)…. 
….en hier weer zichzelf vinden en weer leren te genieten van de mooie dingen des levens… 

 
Mooi…. 
…. is dat men weer even bewust wordt van de dingen waar het eigenlijk om gaat in het 
leven…de liefde & leven samen, lekker eten, goed weer, beleven van ongerepte natuur, elke dag 
weer wisselende luchten die zich als schilderijen presenteren…het niks ‘moeten’……het even 
wegzijn uit de dagelijkse beslommeringen, verplichtingen en stress… 
even op vakantie op MINICAMPING LES FAYES….waar rust nog heel gewoon is.. 

 

http://www.gitelesfayes.info/prijzenboeken.html

