
Overzicht KAMPEERSEIZOEN 2019 
Kleine natuurcamping – MINI-camping LES FAYES 

 
 

 
 

Les Fayes……waar rust nog heel gewoon is 
 

 

Algemeen   
…onze camping ging dit jaar open met Pasen op 21 april 2019 en sloot op 15 september 2019.  
 

 
 

Bijzonder  
….dit jaar was de start van het 
seizoen wel heel bijzonder, want zus 
& zwager Caroline en Fred 
(woonachtig in Canada) waren hier 
voor een kleine week. Het was heel 
leuk dat ze een beetje mee konden 
beleven hoe wij hier wonen & leven. 
Er waren al kampeergasten, dus ze 
hebben ook mee kunnen doen met 
een table d’hôte in ons 
‘eetkamertje’….was geweldig en 
heel gezellig ! 
 
 

 

Bezetting / soort kampeermiddelen 
Het was een heel goed jaar, vanaf Pasen/opening al mensen en vanaf eind mei constant goede 
bezetting.  Vanaf de tweede helft juni tot en met eerste week september nagenoeg altijd ‘complet’.  
Om 15 september weer te sluiten met een gezellige groep mensen, waarbij ook onze 2CV-
vrienden uit Nederland  
 



Dit jaar hebben we, vooral tweede helft juni en in het hoogseizoen, heel veel tenten en 
vouwwagens gehad. Af en toe een kampeerbusje.  Alleen in mei en laatste gedeelte van 
september hadden de caravans de overhand…  De huurcaravan Constructam  is ook heel goed 
verhuurd geweest.  De huurtent verhuren we niet constant door (hangt af van de drukte, oa het 
totaal aantal mensen aanwezig op Les Fayes), maar de nieuwe plek is heel goed bevallen bij de 
mensen die de tent gehuurd hadden of er een nachtje in geslapen hebben om diverse redenen. 
Opvallend is ook dat we veel kampeerders hadden die lang bleven en ook langer wilden blijven 
(indien mogelijk), zelfs als ze daarvoor naar een andere plek moesten verhuizen  en sommige 
kwamen zelf een paar maanden later terug en zijn in totaal  weken hier geweest met hun 
caravan…. 
 

Table d’hôte  
 

 …eigenlijk is er maar 1 woord voor : geweldig !!!..  Het is zo fijn om te doen en zo belangrijk voor 
de sfeer, de contacten op onze camping.  Het is enorm veel werk, alles vers bereid, zelf  mee-
eten, 4 gangen, opgemaakte borden, veel soorten servies/bakjes…etc… 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.   Dit jaar voor het eerst een ‘bierproef’ gedaan, was een 
groot succes, heel gezellig…en is voor herhaling vatbaar….. 

 
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... LES FAYES...... 

 
 



Honden 
Mensen die bij ons komen, hebben meestal 1 of meerdere honden, maar er komen ook regelmatig 
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…..   
 
Ook dit jaar weer hebben we heel leuke bekende en onbekende rassen mogen verwelkomen. 
Rassen die wij het meest te gast hadden waren Labradors & Border Collies … Het ging allemaal 
heel gemoedelijk en gezellig. Wij noemen onszelf geen Hondencamping, maar een 
‘hondgerichte’ camping. Bij ons blijft altijd RUST en NATUUR  en ‘adults only’ voorop 
staan…en daarbij zijn honden heel welkom en genieten hier enorm in een wandelparadijs-
omgeving en de gehele streek is heel hondvriendelijk…….. 
 

Weer  

 
…over ‘bijzonder’ gesproken, dat was het weer dit jaar zeker !  Normaliter zijn de zomers al 
heerlijk zonnig, maar dit jaar hebben we meerdere keren een ‘canicule’ gehad = hittegolf.   
Echt heeel warm. Gelukkig hebben we voldoende schaduw op ons terrein en de nachten koelen 
hier altijd wat meer af dan in lagere gebieden….maar het was zooo warm.  Vanaf juni hebben we 
nagenoeg geen regen meer gezien, alles werd droog, watervallen droogden zelfs bijna op, water 
in sommige meren en rivieren stond heel laag. Helaas in de bossen ook geen slootjes en kleine 
meertjes.  Voor de boeren is het echt een ramp…..er waren ook maatregelen om water zo zuinig 
mogelijk te gebruiken, niet sproeien, geen zwembaden vullen (hebben we gelukkig al niet), niet te 
lang douchen en gewoon met alles zuinig zijn met water….    Inmiddels in begin oktober heeft een 
aantal keren eindelijk goed geregend en alles ziet er weer steeds groener uit...maar voor de 
natuur is het nog lang niet genoeg……………. 
 
 

Nieuwe plannen/winterklusjes ‘in het kort’ 
Het kampeerseizoen begint volgend jaar op 18 april 2020,  zal eindigen op 18 september 2020.   

 
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 (oa zoals 
ook de laatste jaren door middel van 2 klusweken in het voorjaar met 
2 lieve klusvriendenstellen ) bezig houden met allerlei onderhouds- 
en/of nieuwe dingen: 
 
- Onderhoud buitenkant oldtimer-huurcaravan. 

 

- Groen-onderhoud (over heel het terrein: snoeien, maaien, knippen, planten etc.). Weer 
zichtbaar maken / nieuwe laag op weggetje op ons terrein.  Aanpakken ‘oprij-stuk’ nabij het 
toegangshek (is door de droogte nogal ‘hobbelig’ geworden). 

 

- GITE/huisje….aanrechtblad vernieuwen…. 

 

- Algemeen onderhoud in Sanitair 1 (zijkant van ons huis).  

 



- Sanitair 2 (Het ‘hokje’)… de vloer gaat vervangen worden, tevens worden de leidingen/afvoer 
aanpast. Zoals het er nu naar uit ziet gaan we de ruimte splitsen, WC apart van de doucheruimte 
met wastafel.  

 

- Aanpassing ‘winkeltje’ in de Cave.  

 

- Ruimte achterin de Grange wordt ‘Bibliothèque’. Dit willen we al heel lang, nu gaat het echt 
gebeuren.. Kunnen eindelijk alle boeken van de zolder daar heen, dat zijn er heeeel veel !    

 

- De websites worden nagekeken, aangepast en bijgewerkt. 

 

- Ons ‘wagenpark’ heeft ook het nodige onderhoud nodig……………… 

 

- en nog veel meer………………….  
 
 
TENSLOTTE 
..bedanken wij nogmaals alle mensen die een gedeelte van hun vakantie bij ons hebben 
doorgebracht. 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
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