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ZWART of WIT
Le Lindois
Van de hoofdredacteur

NEE…..GEWOON GEKLEURD !

Menig echtgenoot tilde zijn vrouw op,
vervolgens de pompoen om het gewicht te
raden….op zich al een aardig spektakel. Tot
een Engelsman van geringe taille, die met zijn
hoofd niet eens boven de pompoen op de bar
uitkwam, aan de baas vroeg of deze de
pompoen even wilde optillen. Geen probleem,
zo gevraagd zo gedaan, maar de vraag daarna
of de baas de Engelsman wilde optillen?! En
vervolgens de vraag: “Ben ik zwaarder of
lichter dan de pompoen?” Fantastisch om te
zien hoe inventief mensen zijn om een
prijsvraag zoals deze te winnen. Om het juiste
gewicht te weten werd de pompoen
meegenomen naar de dierenarts, wederom in
een kruiwagen. De dierenarts heeft namelijk
een zeer grote weegschaal voor het wegen
van honden. Aldaar werd het juiste gewicht
bekend: 38,8 kg.

Ook 2017 was weer een kleurrijk jaar, dat is
dan ook de rode draad door deze ‘Gazette’. In
geuren en kleuren wordt in gegaan op wat er
zoal gebeurde op een blauwe maandag, over
de Bruin die een bruin leven heeft en mocht u
na dit gelezen te hebben zich al groen en geel
ergeren…..leg dan deze krant opzij of zet een
roze bril op!
Ik wens u veel leesplezier.

VAN DE PLAATSELIJKE CORRESPONDENT

ORANJE
Afgelopen oktober, rondom Halloween, moest
er natuurlijk weer een prijsvraag voor de
klanten komen.
Met de, door Mario, geschonken pompoen kon
het niet anders dan dat het gewicht geraden
moest worden.
Het gewichtige exemplaar was dermate zwaar
dat de optie ‘uit de auto en even in de armen
nemen en op de bar zetten’ absoluut niet in
aanmerking kwam. De kruiwagen moest er
aan te pas komen!

ADVERTENTIE

Ook in 2018 staat de koffie

BRUIN
Komt u (weer)?
Camping de L’Etang geeft voor de
kampeerders die boeken voor eind februari
een aantrekkelijke korting!
Bel gerust: 0033-545650267
LIEFST TIJDENS KANTOORUREN

GRASGROEN
Van P.Elleboer

Het gras kon niet groener in juli en augustus.
Deze twee maanden werden gekenmerkt door
meer neerslag dan we gewoonlijk gewend zijn
in deze periode.
Daarentegen waren alle maanden daarvoor en
erna echte zomermaanden. De BBQ werd al
opgestart begin juni. De eerste kampeerders
zwommen in het meer rondom half april en de
laatste half oktober.
Peter en Ilona zaten zelf nog, begin november,
heerlijk buiten te lunchen.
“Tja…..het gras is altijd groener bij……”

IN GEUREN EN KLEUREN
Van de lokale reporter

Er gaat geen dag voorbij of Facebook vraagt
wat je aan het doen bent. Velen gaan hier op
in en geven aan dat ze in een restaurant zitten,
aan het winkelen zijn of lekker uitgeslapen
hebben. Het hierna volgende willen we de
trouwe lezers van de “Gazette” echt niet onthouden.

PS: ZIT OOK IN Z’N ACHTERNAAM

In november wanneer Peter en Ilona vakantie
hebben wordt er elke dag met de honden
gewandeld.

Zo liep Ilona met de honden op een blauwe
maandag achter op de camping toen een hert
opgeschrikt werd en een vlucht uit de bosjes
nam. Het ging allemaal zo snel dat ze niet
eens een foto kon nemen terwijl ze de camera
in haar handen had. Een luide schreeuw was
het belangrijkste want de honden, wellicht met
Kerst in het vooruitzicht hadden waarschijnlijk
trek in reebout en namen de run achter het
hert aan. Een tweede schreeuw en Boule bleef
staan terwijl Bluf een derde schreeuw nodig
had om vervolgens in het weiland van de
buren te beseffen dat hij te ver ging. Enfin; een
schorre keel, maar de honden weer terug en
de wandeling werd voortgezet.
Met de camera in de hand werd er in de bosjes
een fantastisch mooie paddestoel gespot die
toch even vereeuwigd moest worden. Op de
hurken werd de foto genomen. Om op de
staan, denk aan de leeftijd, moest er met één
hand een klein zetje gegeven worden. Stel je
voor dat je een glibberige, weke (gelukkig
NIET warme) substantie voelt….Juist: een
hondendrol.
Waarneer ze nou een donkerbruin vermoeden
had gehad dan had ze een andere paddestoel
gefotografeerd of haar hand toch echt elders
geplaatst….Zoals Peter zei: “Was er op 10
hectare geen plek genoeg?”.
Over geluk gesproken!!!

WIE…… BAKT ZE

ECHT

BRUIN?
Van de roddeljournalist

Biefstuk, biefstuk van de haas, tartaar….Al het
rode vlees uit de keuken van het restaurant is
het echte onvervalste “Limousin” vlees. Dat
kan ook niet anders wanneer je in deze streek
woont. Goed vlees, een goede slager en een
goede kok doen de rest om regelmatig
complimentjes te verkrijgen.
Het compliment dat dit jaar er echt uitsprong
willen we u niet geheel onthouden.
Peter had een biefstuk van de haas in de
roomboter gebakken. Is ook echt iets om je
vingers bij op te eten. Dat vond de klant dan
ook, maar gelukkig niet letterlijk.
Toen er tijdens het nuttigen van zijn maal
gevraagd werd of alles naar wens was, werd
er geantwoord: “Ik zal de tafel laten staan”.
“Tafel laten staan??? Wat bedoelt de beste
man”?? Onder de verbaasde blik bij deze
vraag antwoordde de klant: “Dit is ZOOOOOO
lekker dat ik er gewoon een stijve van krijg!”
Tja van zo’n opmerking ga je je echt niet
groen en geel ergeren.

ADVERTENTIERUBRIEK

STAAT ER GEKLEURD OP:

Vlakbij de camping is de mogelijkheid om uw
caravan overdekt te stallen. Daags voor uw
aankomst even bellen en uw caravan staat op
zijn plek. Even kortsluiten met Peter en Ilona
en het wordt geregeld.
•

Komt u volgend jaar weer en wilt u een
bepaalde plek? Even doorbellen!!
•

•

U heeft zeker al een donkerbruin vermoeden;
het betreft om het reserveren van een plek in
het hoogseizoen.

Onze enorme dank gaat uit naar alle mensen
die geholpen hebben, voor/tijdens/na de
werkweek. Weer enorm veel werk werd er
verzet, er werd gelachen, gegeten en…..
Kortom: zo fijn en lief van alle “helpers”!

Ook enorme dank aan:
alle vrijwillige muzikanten, zangeressen en
zangers.

.
MEDE DANKZIJ UW MEDEWERKING HEBBEN WE
HEERLIJKE ZOMERAVONDEN MOGEN BELEVEN.

•

15 juli werd er al gereserveerd voor
oudejaar. Elk jaar wordt er op de camping
e
de 31 december een feestje gevierd. De
klanten die al zo vroeg gereserveerd
hadden zaten er al twee jaar naast: VOL.
Dus dit jaar waren ze er werkelijk op tijd bij!
In het hoogseizoen zijn er altijd wel dagen
waarop
meerdere
plekken
bezet
worden…..dus wat drukker bij de “receptie”.
Dit jaar was er zo’n dag dat er 30 plekken
gelijk bezet werden. Nee, nee geen
individuele plekken….een wielrennersclub
kwam met zijn leden, op doorreis, een
nachtje aandoen. Allemaal kleine tentjes
die met gemak in het “grand parc” konden
worden neergezet. Allemaal avondeten en
ontbijten, even wat drukte maar super
gezellig!
En toen kregen we een oldtimerclub.
Zeventig leden en dus 70 maaltijden.
Fantastisch: van lelijke eendjes tot mini’s
tot een bugatti. Een klant, geen lid van de
club, hoorde van dit gebeuren en kwam
met zijn auto ook even langs. Maar dit
betrof niet een oldtimer. Het was de
allernieuwste BMW sport (elektrisch)!! Het
verschil!
En wanneer we het dan toch hebben over
maaltijden….Een vrijdagavond in oktober,
dertig eters, was in de regio iemand met
zijn drone aan het “spelen”, laat deze tegen
een hoogspanningskabel komen waardoor
een groot deel van Le Lindois, dus de
camping ook, zonder licht kwam te zitten.
De baas loste het probleem op door de
auto op het terras te zetten met de
mistlichten aan en kaarsen op de tafels
deden de rest.
Hoe dan ook alle klanten kunnen in geuren
en kleuren vertellen dat met de nodige
improvisatie ze lekker gegeten hebben.

U heeft wat wetenswaardigheden
zwart op wit gekregen.
In 2017 stonden we er gekleurd op!
En voor 2018 zijn we niet van plan
om over de rooie te gaan!
Wilt u getuige zijn? Kom gerust langs…
U bent van harte welkom!
Peter en Ilona

