
  

OVERZICHT Kampeerseizoen 2020 
 

Bijzonder & onwerkelijk……..dat was ons kampeerseizoen 2020 
 
CORONA…maart 2020….. ‘lockdown’ / ‘confinement’ Frankrijk….wie had toen kunnen denken dat 
er toch gasten zouden kunnen mogen komen. Hoewel er heel veel ‘niet leuk, niet fijn en verdrietig’ 
was, willen we daar toch niet te lang bij stil staan. Sommige dingen zijn gewoon zo of worden zo 
bepaald…..met name het feit dat je er zelf geen invloed op hebt of kan hebben, is het meest 
vervelende. 
 

EVEN KORT ‘niet leuke dingen’: klusweken konden niet doorgaan, 
annuleringen, verschuivingen, heel moe worden van verkeerde info in 
NL en B en het samen met collega’s proberen toch op een rijtje te 
krijgen en duidelijk te kunnen doorgeven aan kampeerders, 
gitehuurders, weer eens weten dat kranten, tv…..zoveel verkeerd 
nieuws brengen ‘alleen om de cijfers, alleen om met een krantenkop 

lezers te trekken……….vooral de onzekerheid, hoe rondkomen als bijna niemand hier mag komen 
tot half juni, hoe om te gaan met reserveringen die er al waren, betalingen die 
uitbleven uit onzekerheid, etc…… 
 
GELUKKIG…..kunnen we ook positief terugkijken op het kampeerseizoen 
(normaal van Pasen tot half september, dit jaar van 15 juni tot ca. 1 oktober).  
Ondanks alles zaten we vanaf de tweede helft van juli tot en met helft 
september meestal zelfs gewoon vol, ‘complet’…en het weer was over het 
algemeen heerlijk ! Door het heerlijke weer was het ook geen probleem dat de 
Table d’hôte-avonden alleen buiten in de open Grange plaats konden vinden 
en niet in ons ‘Eetkamertje’ binnen (ivm de Corona-maatregelen).  
 
 

 
 
DANK …allereerst willen we iedereen die 
toch naar ons gekomen is !!  die 
voldoende vertrouwen in ons en onze 
omgeving heeft/had om hier heerlijk rustig 
vakantie te komen vieren, even weg van 
alle C-gedoe en drukte…… HEEL ERG 
BEDANKT, we weten niet goed hoe het 
zonder jullie had moeten gaan…  Voor 
mensen die niet konden, durfden of 
wilden komen, hebben wij naar ons idee, 
in overleg, elke keer de juiste ‘oplossing’ 
kunnen vinden en dat is wel heel fijn…. 



 
TERUGKOMERS…ook dit jaar hebben we weer heel veel 
‘terugkomers’ mogen verwelkomen, met als uitschieters 1 stel dat 
hier 5 weken in totaal is geweest (gite en camping), 1 stel dat 5 
weken op de camping is geweest en (indien mogelijk) in 
december weer een week in de gite komt en een kampeerster die 
hier ook 5 weken heeft gekampeerd.  Klaas, Sjoukje, Rita, Arthur 
en Carla, en hun honden Muffin, Sanne en Droppie..bedankt ! 
 
KLUSBONUS….we waren ook heel 
blij dat 1 van onze klusstellen alsnog 
aan het einde van het seizoen een 
week kon komen ……..zodat 

‘Timmerjan’ ons weer met van alles en nog wat geholpen heeft, dat 
was heel fijn !  Verder zijn de klusweken voor het begin van het 
kampeerseizoen volgend jaar, samen met het andere 
klusvriendenstel,  al vastgesteld. We gaan er vooralsnog even vanuit 
dat het dan mogelijk moet zijn..pff…zo niet, dat zien we dan wel 
weer.  Hierdoor is onze openingsdatum van de camping ‘onder 
voorbehoud’ vastgesteld op 24 april 2020.  Kamperen buiten ons 
kampeerseizoen kan ook mogelijk zijn, mail ons dan even over de 
mogelijkheden. 

 
BOEKEN voor 2021 
Uitaard kan dit al en we hebben al boekingen 
mogen ontvangen.  Mocht je nog niet zeker weten 
of je weg mag van werk ofzo, mail ons dan even 
voor een OPTIE..   
Voor 2021 gelden (naast de ‘normale’ 
voorwaarden) onze aanvullende voorwaarden ivm 
‘corona’, hier is de link: 
http://www.lesfayes.info/images/CORONA2021.pdf 

 
 

TENSLOTTE…wensen wij iedereen een hele fijne herfst- 
en winterperiode zonder al teveel tegenslagen, 
gezondheids- of andere problemen. Laten we met z’n allen 
hopen dat het Corona-gebeuren toch ook weer de goede 
kant uit gaat.  Ook al ziet dat er nu soms nog niet 
helemaal naar uit, hopen & wensen kan altijd,….veel meer 
kunnen we niet doen. 
Probeer zoveel mogelijk te genieten en hopelijk tot ziens 
volgend of een ander jaar ! 
 
Knuf voor alle honden en andere huisdieren ! 
 
 

Erik en Rosalinda 
Pebbles, Elfi & Hippie 

Jolie 
 
 
 
 

PS.  leuke foto’s van het verblijf hier, al dan niet met een hond, ontvangen we nog steeds graag. 
Bij voorkeur via mail (campinglesfayes@orange.fr ; bij grote bestanden graag via wetransfer of via 
PB Facebook.  Binnenkort kunnen het foto-overzicht 2020 maken. Alvast bedankt. 
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