
Mini-camping & gîte LES FAYES 

Terugblik kampeerseizoen 2015 

Vakantie op een camping…. 

 

…iedereen gelijk…. 

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 of een skottel, terwijl thuis de buitenkeuken wacht (met 5 pitten…nog als nieuw, bijna  

….niet gebruikt door alle drukte in NL ) 

….een directeur die de doucheruimte uit komt met een t-shirtje binnenstebuiten & achterstevoren… 

….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… 

…..het mooie 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 weg 

zijn uit de dagelijkse beslommeringen, verplichtingen en stress…even op vakantie op MINI-

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

Kampeerseizoen 2015  (Pasen – 18 september 2015) 

was best bijzonder, zeker qua weer…het weer was echt heel goed, soms tropisch 

heet…mmm….afgezien van een enkele dag of week….je moet ook geluk hebben.           

Heerlijk superzomers weer waar volop genoten werd van de aangeboden afkoeling in de 

omgeving, vooral de waterval bij st. Priest des Champs, de Sioule, het meer van Confolant en 

het kratermeer Gour de Tazenat, waren erg in trek, zowel bij hond als baasje. 



We hebben weer een superseizoen gehad, open vanaf Pasen en vanaf half mei bijna steeds 

helemaal vol.  Ook de huurcaravan, onze oldtimer Constructam, is goed verhuurd geweest. 

Veel soorten mensen, veel soorten honden, heerlijk iedereen te ontmoeten. Dit jaar viel het op 

dat de gasten onderling het erg goed samen konden vinden.  Mede door te table d’hôte-

avonden, vonden mensen  overeenkomsten/dezelfde interesses/levensmotto’s.. waardoor het 

verblijf een extraatje kreeg, zonder dat dit al teveel verplichtingen opleverde…..want het moet 

geen ‘kliekjesgebeuren’ worden, dat zie je vaak op andere camping……….. 

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 aanschuiven en onder het genot van een drankje 

gezellig eten met elkaar..           Uit ervaringen van de gasten is gebleken is dat 

het niet overal is zoals bij ons (alles vers en uitgebreid eten met 4 gange, 

opgemaakte borden en gezellige tafelaankleding) en daarom zijn wij extra trots 

op het feit dat wij mensen blij kunnen maken met ‘ons eten’…en sommige komen zelfs speciaal 

hiervoor terug .   

 

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 12,50). Midi-menu wordt 

geserveerd globaal tussen 12.00 en 14.30.  Leuk is dat je daar gewoon tussen de Franse 

bewoners en werkmannen eten. Er zijn hiervoor veel mogelijkheden in de omgeving. 

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 werd heel goed gebruikt en erg 

gewaardeerd…   Verder blijft het heerlijk lekker weg te 

kijken, naar de bossen, bergen en weilanden met de 

Charolais-koeien.                                                                 

Omdat wij geen aparte parkeerplaats hebben en die ook 

niet kunnen maken, zijn wij wel bewust geworden dat er 

maar 1 auto per plaats kan staan, om alles ruimtelijk te 

houden.   In principe kunnen er max. 2 personen per plek 

zijn, want wij zijn geen gezinscamping en houden ons aan het max. aantal mensen op heel Les 

Fayes (dus incl. huurcaravan, gîte en wijzelf) van 20….dit is ideaal gezien het sanitair, de ruimte 

etc.  Uitzonderingen kunnen uiteraard incidenteel gemaakt worden…in overleg kunnen wij 

kijken of in de gewenste periode het mogelijk is 1 of 2 personen extra op een plek te hebben. 

Dit jaar hebben wij op de zijkant (rechts) maar 1 plek aangehouden (was voorheen 2 ) en dat is 

prima bevallen..iedereen heeft dan echt heel veel ruimte. 

Plannen voor 2016…   ja, plannen zijn er altijd wel, maar ja het gaat ook om de centjes.  

Helaas zijn we nog steeds superjong (haha)  en geen pensioen, AOW. of wat voor uitkeringen 

dan ook……..dus blijft het moeilijk rond te komen………..maaarrrrrrrrr  we klagen 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 ! 

Afgelopen kampeerseizoen is wel gebleken dat we iets gaan doen aan het sanitair. We houden 

het altijd heel schoon, maar vocht & tegels gaan niet samen…………we gaan e.e.a. veranderen 

waardoor er nagenoeg geen tegels & voegen meer zullen zijn..dit ter bevordering van alles 

lekker schoonhouden, ook op het oog, dat is belangrijk.  Ook wordt de vloer in het ‘hokje’ 

vernieuwd. Het komt allemaal goed…volg alles begin 2016………….:-).   

De betonnen vloer in de Grange is prima bevallen en daar zijn we heel blij mee…verdere 

stappen volgen…het ‘terrasje’ voor de Grange en tevens ‘het Rotonde-terras’… door de 

weersinvloeden is het onkruid aldaar wat uit de hand gelopen, hoe heerlijk en gezellig de 

Rotonde ook is   Momenteel hebben we Rotonde / grintterras afgedekt met plastic zodat al het 

onkruid, gras dood gaat, zal geen probleem zijn, het is allemaal oppervlakkig zonder veel 

wortels. In het voorjaar gaan we het weer helemaal mooi maken….:-) 

Tenslotte….wensen wij iedereen een hele fijne herfst en winter en hopelijk tot ziens in 2016 op 

onze minicamping. Ons huisje/gîte is uiteraard het hele jaar te huur, voor de beschikbaarheid 

en prijzen kijk op: www.gitelesfayes.info/prijzenboeken.html 

 

Erik en Rosalinda Jansen  

(& hondenmeissies Pebbles, Elfi en Hippie & poes Jolie) 

Les Fayes, 63390 Gouttières 
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