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Waar Dom

Le portrait. Saint-Séverin (frankrijk)
aine
Wie Gespot door zowel Gerrie Boelhouwer & Jack van 't Pad
als Rita & Ton van Bedaf

Gerrie en Jack: "Met een bevriend stel gingen we in 2009 in het gebied van
de Cher en de Loire de Zadelpijn-route
boek. Als voorbereiding
en ontdekten

iets zuidelijker

Le Portrait.

hier een mooi plekje gemaakt
afrastering,

rijden - bekend van het gelijknamige

wilden we wel wat fietsen

voor naturisten.

mooie vergezichten.

Kortom:

in heuvelachtig

terrein

Tineke en Wim Ellenbroek

hebben

Weidse natuur, bijna geen

je ademt

natuur, naturisme

en je

komt tot rust. Dat is dan ook hun credo: naturusten.
De camping

_._-----------

--_._--

is kleinschalig,

heeft een zwembad,

wekelijks

een gezellige barbecue.

genieten!

Kamperen

nieuw sanitair

en er is

Tineke heeft als hobby koken en dat is écht

onder mooie fruitbomen

in de boomgaard

is heerlijk en

vlak bij de kippen (elke dag een vers eitje!). Dit jaar zijn we er weer geweest.
Het voelde als een warm bad, heerlijk!"

Rita en Ton: "Het is dat er af en toe in de verte iets beweegt, een wandelaar
of een tractor,

anders konden we alleen maar uitkijken

eten dat gastvrouw
ligstoelen

Tineke voor ons klaarmaakt.

van Le Portrait

kijken we oneindig

Wim grapt dat we de mensen

ver het landschap

ligt. Tineke heeft een groenteuitgestald.

onze vakantie

ongeveer

~

van de bedrijvige

en in de schuur

wereld af

is alles voor het

Onder het motto 'kies, pak en schrijf maar op' verrijken

de ingrediënten

vijgenlikeur

zwemmen,

we

en kersenjam.

luieren en heel ver kijken; dat zijn zo

van deze geslaagde

terug te keren naar deze plek van landgenoten
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en kruidentuin

met walnotenolie,

Lekker eten, goed wandelen,

"T'J::•. ;:r:l'I.ll'l'll"I.~r-•.'
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en de

in. Gastheer

die te lang in ons beeld staan, gerust weg

mogen sturen, Heerlijk, zo ver als deze camping

grijpen

naar het verrukkelijke

Vanuit het zwembad

vakantie.

We dromen

die het voelbaar

ervan om

goed met ons

voor hebben,"

~ilir*mn'1DIl";l'lf"''''('I1It:
Kijk voor meer info op www.leportrait.eu.

www.nfn.nl/UIT!
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