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De jaarlijkse Nieuwsbrief van La Combe de Ferrière, die
kleine naturisten camping in de Zuid Franse Cevennes.

Ook dit jaar was het weer leuk.

Ook in de zomer 2010 hebben we weer een
aantal aardige en leuke mensen mogen
ontvangen. Naast nieuwe gasten, ook een aantal
bekende gezichten en zelfs een paar mensen die
in 1992 , ons allereerste jaar, geweest zijn.
Gezellig herinneringen ophalen en met trots de vele veranderingen laten zien: bijzonder aangenaam
!

Veranderingen op het terrein

Ook afgelopen najaar hebben we weer een aantal geplande werkzaamheden kunnen uitvoeren. Zo hebben we de
parkeerplaats wat laten vergroten (minder passen en meten als alle plekken bezet zijn) en tegelijkertijd de draai vanaf de
gemeenteweg de camping op, laten verruimen. Dus zelfs voor campers met een grote draaicirkel is het nu mogelijk in
één keer de oprit op te rijden.
Verder hebben we van de aanwezigheid van de shovel geprofiteerd om de
toegang naar verschillende plekken voor caravans te verruimen.
En op dit moment worden opnieuw een aantal bomen gekapt om nog meer
plekken met ruim uitzicht over de vallei te hebben. In die 19 jaar dat we hier
wonen is alles flink uitgegroeid (en soms dichtgegroeid), dus dit onderhoud is heel
nuttig.

Een beetje anders
Wat een beetje anders zal zijn, is de periode waarin wij onze gewaardeerde
wandelweken houden. We hebben zowel de voorjaars wandelweek als de nazomer
wandelweek ietsje later gepland.
Van 28 mei tot 4 juni kun je desgewenst meelopen naar een aantal mooie plekken
van onze veelzijdige Cévennen. Jur, die de wandelingen begeleidt, gaat dan weer 5
dagen op pad naar een aantal mooie plekken, waar je ander niet snel zou
komen.....En na de wandelingen heeft Lisa weer een heerlijke maaltijd bereid.
De nazomerweek vindt plaats van 3 tot 10 september. De natuur laat dan z’n schoonheid van de overgang van de zomer
naar de herfst zien. Wandelingen op de Mont-Lozère, de Causse Méjean, over een bergkam van leisteen, door een
beekdal en een heerlijke boswandelingen maken zo’n week tot een heerlijk moment van “op adem komen”.
In beide weken is het ook mogelijk voor andere gasten om aan één of meer wandelingen deel te nemen.
En als het een beetje wil, gaat Jur van de zomer weer wandelingen van een dag begeleiden en kinder-aktiviteiten doen.
We hopen ook dit jaar weer een nachtwandeling bij volle maan te kunnen organiseren: iets om niet te missen !

Onze kinderen: anders en ook hetzelfde
Zarina leert met grote snelheid alles wat ze zich maar eigen kan maken
en wordt ook sterker en groter: ze is echt klein meisje af . Gelukkig
blijft ze ook haar vrolijke, spontane, lieve en onbevangen zelf.

Todor heeft in september de overstap gemaakt naar de franse middelbare school. Nieuwe vakken, nieuwe inhoud, veel
meer huiswerk, verschillende leerkrachten.…. Maar Todor kan deze veranderingen goed aan en is in z’n hoofd al bezig
met wanneer hij brommer mag gaan rijden en wanneer hij het huis uit gaat.
Ze zitten alle twee op paardrijden, Zarina gaat misschien op de zwemclub maar dan moet ze de muziek les laten vallen
terwijl ze dat ook goed doet en ook leuk vindt, dus daar zijn we nog niet uit. En Todor wil heel graag boksen ! We zijn
er geen van twee erg enthousiast over; vooral Jur blijft het een agressieve activiteit vinden, maar Todor heeft ook
behoefte aan echt fysieke inspanning. Lastige keuze dus.
En afgelopen zomer hebben ze met vriendjes buiten geslapen op de camping. Ook zij genieten volop van de vele
mogelijkheden die onze plek biedt!

Niet anders
Net als voorgaande jaren is het verstandig te reserveren voor een plek op de camping
tussen half juli en half augustus. Of anders in ieder geval even van te voren te bellen:
het is zo sneu als je voor niets komt.
Voor de gîtes is van te voren reserveren altijd nodig en het is dringend aan te raden
voor de studio’s. Ze beginnen trouwens al aardig vol te lopen, dus wacht niet te lang
met reserveren. Op de camping is er
op dit moment nog ruim plaats.
En het is ook nog steeds mogelijk om
’s avonds mee te eten: lekker,
gezellig en gemakkelijk om bij
aankomst (of op een ander avond)
heerlijk ontspannen aan te kunnen schuiven.
Uiteraard gaan we door met onze inzet voor een milieuvriendelijk
beheer, voor het gebruik van duurzame energie en voor ecologisch
toerisme. Ook dit jaar hebben we weer het europese milieulabel Green
Key / Clef Vert en we zijn officieel partner van het Nationaal Park van de Cevennen met wie wij een Charte voor
duurzaam toerisme getekend hebben.
Verder blijven we onze gasten graag rustig bij een welkomstdrankje op ons terras welkom heten. En als mensen dan
weer aangeven dat ondanks alle veranderingen de sfeer het zelfde is gebleven, dan doet ons dat altijd weer goed.

Wees dus welkom.
Lisa, Jur, Todor, Zarina

