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Zomerseizoen 2012 
Het zomerseizoen van dit jaar heeft alle verwachtingen overtroffen. Hoewel we al jaren goed 

draaien, was dit seizoen echt super!  Vanaf eind april heeft de mini-camping steeds zo goed als vol 

gezeten. Alleen in een week in juni was het, mede door het weer toen, iets minder. De laatste 

kampeerder is pas na half september vertrokken.  De gîte is voorlopig nog bezet tot eind oktober. 

De mensen…. 

We hebben weer zoveel leuke, aardige, gezellige, vaak heel bijzondere mensen mogen ontmoeten. Het 

viel dit seizoen op dat we veel meer variatie in de leeftijden hadden. Naast de stellen van veertigers en 

vijftigers ook gepensioneerden, jonge stelletjes in de 20 of 30, alleenstaanden, gemengde stellen, 

zwangere dames met man, stellen van alleen vrouwen of mannen, Nederlanders, Belgen, Fransen en ook 

een record aantal lieve honden. Het blijft ook leuk dat de mensen zo verschillend zijn, qua opleiding en 

beroep, qua type etc. Juist daardoor krijg je bijvoorbeeld tijdens de table d’hôte-avonden gezellige 

gesprekken. Discussies worden niet vermeden, maar blijven op een gezellig niveau. Uiteindelijk zijn er 

altijd voldoende overeenkomsten tussen de mensen….de vraag naar rust, natuur en zo puur mogelijk 

genieten van ons plekje, de omgeving, de streekprodukten. Dat kan hier nog steeds.  

Onze uitgangspunten…. 

Het tweede seizoen zonder kinderen is echt zo goed bevallen, er blijkt echt enorme vraag naar te 

zijn…Fantastisch toch dat er tegenwoordig voor elk soort kampeerder voldoende passende 

vakantiemogelijkheden zijn!. 

Wij blijken een bijzonder plekje te zijn in het overweldigende aanbod van campings, glampings, 

kinderparadijzen, etc.  Gewoon lekker basic à la campagne, maar wel met de nodige dingen voor het 

optimaal genieten des Franse levens (heerlijk warme douches, table d’hôte, kraakvers brood en croissants-

service, wifi-internet, een hele ruime bibliotheek, gebruik kampeerderskoelkast en nog veel meer). 

Een dag in het volle hoogseizoen: 20 volwassen mensen aanwezig, soms wel 12 honden….. en over het 

algemeen hoor je gewoon niets….lijkt ongelooflijk, maar het bestaat en het is heerlijk !! 
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Hondvriendelijk….. 

Op Les Fayes zijn honden echt welkom. Bijna nergens op campings of in huisjes zijn honden gratis, en 

zeker niet de tweede of derde, bij ons uiteraard wel.  Wij vinden het heel gezellig al die lieve beesten hier. 

Over het algemeen gaat het allemaal goed. Elk baasje weet wel of zijn/haar hond(en) moeilijk zijn, wel of 

niet los kunnen lopen etc. Wij hebben ook een schapenhekje te leen en daar is ook een paar keer 

dankbaar gebruik van gemaakt. Aan uitlaatveldjes enzo doe wij niet, die zien veel mensen al genoeg als ze 

thuis zijn. Hier loop je gewoon lekker met je honden het bos naast ons in. Verder volop mogelijkheden voor 

korte of lange wandelingen, zwemmen in meren of rivieren etc. in de nabije omgeving.  De hoogtepunten 

op hondengebied waren toch wel de volgende: 

          

Twee honden in een motorfiets met aanhanger………..…….Drie honden met een eigen tent en slaapkamertje. 

 

Drie honden op een brommer. 

 

Op onze hondenpagina (www.lesfayes.info/honden.html) willen we graag alle honden die hier ooit geweest 

zijn op de foto hebben. Staat je/jullie hond er nog niet bij, mail ons gerust even een leuke foto. 

 

http://www.lesfayes.info/honden.html
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Veranderingen voor 2013 

Wij hebben ook dit jaar weer echt een tekort aan kampeerplaatsen gehad, zeker in het hoogseizoen. 

Daarom hebben wij besloten om de huurcaravan Solifer vanaf volgend jaar niet meer te verhuren, ook al 

hebben we hem dit jaar best veel verhuurd.  

De plek (bovenhoek van het terrein met uitzicht op de Puy-de-Dôme en Le Sancy) wordt leeg gemaakt 

voor een extra kampeerplek. Bijkomende redenen zijn dat wij het gewoon heel leuk vinden als mensen met 

hun eigen tent of (vouw-) caravan komen en de Solifer ook steeds meer onderhoud behoeft (is ook alweer 

uit de jaren 80).  

De oldtimercaravan ‘Constructam’ blijft uiteraard gewoon te huur. Wel komen daar wat extra’s bij, zoals 

een buiten-kookgelegenheid, een uitbreiding van de inventaris ed. Wat blijft bij de Constructam is natuurlijk 

het idylische hoekplekje met vele pricacy en fantastisch vrij uitzich, de kampvuurplek, de picknicktafel en 

het aparte opgemaakte bed met aan de andere kant van de caravan een gezellig zitje. Andere leuke 

dingen aan deze oldtimer zijn de echt-glazen ramen (de gebogen ramen zijn wel kunsstof), het halve 

deurtje, weinig plastic/kunstof, houten kastjes, goede kussens op het bed, etc.). 

   

De ‘constructam’ oldtimer-huurcaravan…… 

Naast de honden, poezen, kippen en de kalkoenen die we nu hebben, zullen er nog een paar andere 

dieren bijkomen in de loop der tijd, van alles 2 vrouwtjes. Met alleen mannetjesdieren (zoals de eenden 

vorig jaar die later canibalistisch werden richting de kippen..helaas) hebben we niet zulke goede ervaring. 

We denken nog aan 2 parelhoentjes, 2 pekingeenden en nog wat….we zien wel…dieren blijven leuk !  

Verder zie je hier natuurlijk altijd nog regelmatig herten, vossen, konijnen en hazen en vooral veel 

roofvogels en niet te vergeten de prachtige witte Charolais-koeien in de weilanden naast ons… 

                            

        toen de kalkoentjes nog klein waren….                                    gezellig loslopende kippen bij de kampeerders….. 



4 
 

Table d’hôte…. 

Voor onze camping is dit één van de belangrijkste dingen….altijd gezellig,  makkelijk voor de gasten (even 

niet denken aan boodschappen doen, afwassen, niet met de auto op stap te hoeven etc.). Gewoon de dag 

vantevoren je naam op ons ‘schoolbord’ in de Grange schrijven en gezellig mee-eten met de andere 

gasten. Uiteraard eten wij zelf ook altijd mee. Zo leren wij de gasten en de gasten elkaar beter kennen. 

Zonder uitzondering zijn de table d’hôte-avond allemaal heel gezellig. De complimenten over het eten 

vliegen veelvuldig over de tafel…en daar worden wij wel heel blij van.  Het is een hoop werk, mede omdat 

wij alles vers maken en geen ingevoren gerechten etc. gebruiken, maar het 

geeft echt enorm veel voldoeding ! 

 

 

 

 

 

Spontane actie’s zijn ook altijd leuk…..voorbeeld: er zou een 

kampeerder de volgende dag gaan vertrekken en toen 

hebben we met z’n allen pizza’s uitgezocht, Erik heeft ze bij 

de Table de Gouttières besteld en gehaald. Door een volle 

stempelkaart kregen we er eentje gratis…..en zo kwam het 

dat de grote eettafel in de schuur vol stond met allemaal 

verschilllende pizza’s. We hebben met z;n allen betaald, met 

z’n allen voor drankjes gezorgd..kortom, het werd een 

supergezellig afscheidsfeest ! 

 

 

 

 

Het weer…. 

Zeker op een camping een altijd terugkerend onderwerp….  Deze zomer mochten wij 

niet klagen, we hebben over het algemeen heerlijk zomers weer gehad met zelfs een 

hele tijd een echte hittegolf. De temperatuurmeter in Saint Gervais d’Auvergne stond 

toen zelfs een keer op 40 graden!  Helaas zijn er ook wel eens een paar mindere 

dagen, het is jammer als mensen die pech hebben, maar dat hoort erbij.  Het is nu al 

maanden heel droog….het gras en de natuur schreeuwt echt om regen, maar tot nu 

toe is er niet veel gevallen. Jammer van de honden, want alle slootjes in het bos naast ons staan helemaal 

droog. Gelukkig is er elders in de omgeving genoeg water om van te genieten. 

Begin september had enkele koudere avonden en nachten, maar toen hebben we kampeerders een extra 

dekbedje gegeven en een kampvuur geregeld..  Dat was weer heel gezellig zo met z’n allen onder het 

genot van wat drankje kletsen bij het vuur.   
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Tenslotte….. 

De eerste boekingen voor 2013 zijn alweer binnen……als men zeker wil zijn van een fijne kampeerplek dat 

is reserveren noodzakelijk. Dus hou de tijd in de gaten!   

Onze gîte/vakantiehuisje is heel het jaar te huur, zodat je ook kunt genieten van andere seizoen. Elk 

seizoen heeft haar eigen charme…..  Voor de koudere maanden is er in de gîte, naast de electrische 

verwarmingen,  een heerlijke Noorse houtkachel aanwezig, het hout wordt (bij normaal gebruik) gratis 

verstrekt aan onze huurders. Wat is er heerlijker dan na een mooie wandeling in de indiansummer-

herfstbossen of de besneeuwde paden in de winter ‘thuis’ te komen in het huisje om daar lekker bij de 

houtkachel te genieten van een drankje en hapje.  

Table d’hôte is ook heel het jaar mogelijk (diner en ontbijt). Op dagen met lekker weer eten wij buiten, in de 

grote open schuur (de Grange). In de koudere maanden eten we in ons ‘eetkamertje’ ….een knus 

restaurantkamertje in ons huis.  

Dit seizoen hebben wij heel wat ‘terugkomers’ gehad…..sommige hebben zelfs ook alweer voor volgend 

jaar geboekt!  Terugkomers…dat is voor ons het ultieme compliment en we zijn daar heel blij mee. Iedere 

terugkomer krijgt een lekkere fles wijn uit de Auvergne als dank. De terugkomers komen over het 

algemeen in verschillende weken, zodat er hier geen sprake is van een ‘kliek’  want dat is niet altijd leuk. 

Gewoon iedereen is welkom en met z’n allen proberen we het gewoon steeds weer heel gezellig te maken, 

zodat men daarna uitgerust weer naar huis kan keren. Veel gasten nemen kaas en wijn van hier mee en 

vragen om recepten van de table d’hôte…om thuis nog even lekker na te genieten, leuk! 

Wij wensen iedereen een hele mooie herfst en winter met veel genieten…… 

Erik en Rosalinda Jansen & de honden Pebbles & Elfi & poezen Jolie & Swiebertje 

Les Fayes 

63390 Gouttières      FRANCE 

 

Alle info: 

www.lesfayes.info 

www.gitelesfayes.info 

Bezoek ons ook op Facebook!     

https://www.facebook.com/MinicampingLesFayes 

(onder de 200ste ‘vind-ik-leuk’ op Facebook wordt een leuke prijs verloot !) 
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