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Château de Barbet Journal

Belangrijke 
telefoonnummers
      
Receptie:  05 62 62 08 54 
Restaurant:  05 62 62 61 45 
Golf:    05 62 66 44 49
Verkoop:  05 62 62 08 54 

Alarmnummers  
Samu (medisch) 15
Politie       17
Brandweer  18

Dokter Despax (m) 05 62 62 46 90
Dokter Gipouloux (vr) 05 62 62 55 16

De bakker
Nu u in Frankrijk bent, wilt u natuurlijk 
ook lekker vers brood en croissantjes 
eten. In het hoogseizoen (juli en augus-
tus)  kunt u in de ochtend  vanaf  9  uur 
uw verse brood kopen bij de zwembad-
bar “l’ Ombrage”. De zwembadbar is 7 
dagen in de week open  en u kunt op elk 
moment van de dag  vers brood halen.

Wist u dat...
U voor 14 euro heerlijk kunt eten bij de •	
golfbaan.
De golf nog steeds 9 holes heeft,  maar •	
is uitgebreid tot 18 verschillende afsla-
gen? 
De Tour de France op 16 juli vertrekt •	
vanuit Samatan.
Ook deze zomer  het VVV in•	
Lombez  weer veel activiteiten verzorgt? •	
Op woensdagmiddag is er iemand die u 
in het Nederlands te woord staat.
Er op woensdagmiddag rondleidingen •	
in de kathedraal in het Nederlands ge-
geven worden.Opgeven bij de receptie.
Dit jaar Bart stage loopt bij de receptie.•	
Wij nieuwe frisse gezichten voor het  •	
animatieteam hebben.
De l’Ombrage dit jaar helemaal ver-•	
bouwd is.
U daar de hele dag verse broodjes kan •	
halen? 
Wij een nieuw betalingssysteem bij de •	
golfbaan hebben?
Chateau de Barbet dit jaar weer een  •	
Zoover award heeft gewonnen.
De petanquebaan en tafeltennis nu ook •	
s’ avonds verlicht zijn.

 ... waar, zoals iedereen weet “le bonheur est dans le pré”, 
ofwel het leven gelukzalig is. De Gers en de historische Gascogne 
zijn streken waar bon-vivants leefden, waar sommige tradities nog 
steeds levendig zijn en waar feesten plaatsvinden die net zo zwierig 
zijn als de uit deze streek afkomstige d’Artagnan. Men rijdt over 
wegen waarvan de bochten de omlijning van de grillig samengestelde, 
kaneel- of koekkleurige valleien benadrukken. De hellingen met 
hun wijngaarden, cipressen en parasoldennen, doorsneden met 
veelkleurige stukken land en met koolzaad beplante vierkantjes die 
door het labyrintachtige spel van de bergbeekjes zijn aangelegd, 
werden op een knappe manier door mensenhanden bewerkt. Men kan 
echt vol verbazing toekijken hoe de boeren zich in deze streek net 
zoveel om de elegantie van hun beplanting aIs over de kwaliteit van de 
producten schijnen te bekommeren. Uit dit alles ademt een positieve 
sfeer die in harmonie is met de gastvrije bouwstijl. De bastiden en de 

kleine actieve dorpjes, de kapitale boerderijen, de stralende hoofdstad 
Auch, het kasteel van Lavardens, de versterkingen von Larressingle, 
het op een bergkam uitgestrekte Lectoure, de abdij van Flaran, enz.: 
elk Gasconse sieraad ligt in een ideale omgeving en baadt zich in 
amberkleurig licht en Toscaanse zachtheid. 
 De Lauragais komt tot de zuidwestkant van Toulouse. 
Hier ontrollen zich weidse, glooiende perspectieven die door de 
wetten van de harmonie met elkaar verbonden zijn, omzoomd door 
zijdezacht koren en stralende zonnebloemen. Het is een boerenstreek: 
de vruchtbare, glooiende heuvels zijn bezaaid met boerderijen met 
bakstenen bogengalerijen, muurklokken, wiekloze molens en mooie, 
op een bergkam gebouwde dorpjes. De Lauragais, oorsprong van de 
pastel, is het luilekkerland waar men van droomt en waar men graag 
een tijdje zou willen aanleggen.

Welkom in de Gascogne

 We doen er alles aan om u met volle teugen te laten genieten 
van uw verblijf op Château de Barbet. U bent van harte welkom om 
nogmaals te huren. Maar wellicht bent u zo gecharmeerd van het park 
en van de omgeving, dat het kopen van een villa uw interesse heeft. 
Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak via de receptie voor een 
rondleiding.
 De receptie kan u de verschillende woning typen laten zien. Er zijn 
altijd wel enkele woningen in de doorverkoop. Tijdens de rondleiding 
krijgt u dan uitgebreide informatie over het reilen en zeilen van het 
park: hoe is het park juridisch opgebouwd, welke jaarlijkse kosten 
komen er bij kijken etc. Maar ook de bouwtechnische details van 
de woningen worden besproken en hoe de afwatering geregeld is, 

welke bouwgaranties afgegeven zijn en wat de isolatiewaarde van de 
woning is. Heeft u de woning van uw dromen gevonden? Dan wordt u 
uiteraard geheel in het Nederlands begeleid bij de aankoopprocedure: 
het tekenen van de notariële aktes, het afsluiten van de abonnementen 
bij de verschillende nutsbedrijven, verzekeringen, etc.
 Indien het verhuren van  uw eigen woning ook een optie is, 
dan leggen we uit welke opties u heeft en op welk rendement u kunt 
rekenen. Steeds meer mensen realiseren zich dat door de kredietcrisis 
een vakantiewoning kopen en verhuren een betere belegging is dan 
sparen. 
 Mogen we u binnenkort verwelkomen als eigenaar op ons 
schitterende park ?

Bent u de nieuwe eigenaar 
van een villa op Château 

de Barbet?
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entrée - plat - dessert
(1/4 vin et café incl.)
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Sinds vorig jaar heeft Chateau de Barbet in samenwerking 
met de VVV in Lombez, bij de Kathedraal, een site opgezet 
met daarop uitgebreide informatie over de omgeving en een 
complete agenda met daarin informatie over dorpsfeesten, 
rommelmarkten en andere activiteiten. 

www.gers-info.com

 Deze was kort maar hevig. Terwijl ik 
dit schrijf is het ruim 20°C, zo´n 30°C warmer 
dan in die winterperiode. We zeiden in okto-
ber, toen we ook nog zulk mooi weer hadden: 
”Zó tot kerstmis en dan weer een beetje be-
ter”. Bijna kwam dit uit, want met kerstmis 
kon je nog in je zomerjack rondlopen, zon-
der het koud te hebben. Maar toen kwam die 
februarimaand. Het begon met vorst en toen 
die sneeuw…! Die bleef notabene de hele 
dag liggen! Dát hadden we nog nóóit mee-
gemaakt. We hadden natuurlijk al wel eens 
eerder sneeuw gehad, maar tegen twaalven is 
die dan meestal wel weggedooid. Nu dus niet. 
Het was wel een mooi gezicht hoor: de Gers 
in het wit.

 Daags erna was er ’s nachts nog weer 
wat bijgevallen, wat de dikte op zo’n  20 cm 
bracht. Op een gegeven moment konden we 
zelfs het parc niet meer af. Wij wonen op nr. 
120 en als je de éénrichtingsroute zou nemen, 
moesten we helemaal omrijden, waarvan 
een deel behoorlijk steil omhoog loopt. Dat 
leek ons helemaal niets; er was daar namelijk 
eerder al een auto naar beneden gegleden 
en de bestuurder kon deze maar net op een 
parkeerplaats manoeuvreren, maar wil je bij 
ons op de doorgaande weg komen, dan moet  je 
óók nog een stukje de heuvel op. En dat deed de 
auto dus niet. Als je op het schuine stuk stond, 
spinden de wielen alsmaar in het rond, maar 
kregen geen grip op de weg. We hadden géén 
sneeuwkettingen, géén vierwielaandrijving  
en zelfs géén winterbanden: al die jaren was 
het goed gegaan, dus wie rekent hier nu op? 

 Gelukkig hadden we wel een 
goedgevulde vriezer en die hebben we toen 
maar leeggegeten. Na een dag of vier probeerde 
ik het nog eens en door in het spoor van een 
andere auto te rijden, lukte het mij om boven 
te komen. Hè, hè, we konden boodschappen 
doen. De D632 was goed berijdbaar, maar 
op de terugweg bleek ook de oprit naar het 
Château problemen op te leveren. Gelukkig 
had Ivo ons getipt om meteen na de inrit 
linksaf te slaan en zó naar boven te rijden. 
Die weg gaat wat geleidelijker omhoog. Zo 
gezegd, zo gedaan en inderdaad kwamen we 
boven. Voor de zekerheid hebben we de auto 
een aantal dagen op de openbare parkeerplaats 
neergezet. 

Ook de vogels hadden het moeilijk. Nu 
strooiden we elke dag vogelvoer en hingen 
vetbollen op aan het vogelhuisje en daar was 
het dan ook een gekrioel van allerlei soorten 
vogels: steevast zaten er al twee duiven 
te wachten op de pergola; op een gegeven 
moment noemden we hen zelfs “Gerrit” 
en “Mathilde”, maar ook hele zwermen 
mussen kwamen erop af, en koolmezen, 
pimpelmeesjes, vinken, merels, boomklevers, 
roodborstjes, een zwartkopje en zelfs een 
Vlaamse gaai. Eén merel en één roodborstje 
kwamen zelfs tot aan de serredeur. Daar lag 
namelijk geen sneeuw en konden ze even 
droge voetjes halen. We strooiden toen ook 
dáár voedsel neer en als dat op was, hipte 
het roodborstje  zó tegen het raam aan: 
roodborstjes tikken dus wérkelijk tegen het 
raam!

Toen het écht bar was, klom zelfs een 
eekhoorn het vogelhuisje in en die zat daar 
dan parmantig op zijn staart steunend de 
zaden en nootjes op te peuzelen.
En zo hielpen wij dus de dieren rondom 
het huis de winter door. Dat de temperatuur 
ook overdag niet boven de 0°C uitkwam, 
duurde ongeveer een week en alles bij elkaar 
zo’n dag of 14. Kort maar hevig, zoals ik 
dit stukje begon. Helaas heeft de strenge 
vorst ook nogal wat schade aangericht 
aan de natuur: diverse bomen, struiken en 
planten zijn doodgevroren en ook een aantal 
waterleidingen en watermeters hebben de 
vrieskou niet doorstaan.Maar, zo plotseling 
als het begon, zo plotseling was alles ook 
weer weg, want als de zon eenmaal doorkomt 
en het begint te dooien, dan is alle sneeuw 
ook zó verdwenen. En nu genieten we al weer 
een aantal weken van prachtig weer. “Zó tot 
kerstmis, en dan weer een beetje beter…”

De winter van 2012
door Wim Stevenaar

Wij bieden u in de maanden juli en augustus de mogelijkheid om 
kennis te maken met deze snel groeiende sport. Onze golfleraar 
geeft dan elke dinsdag van 9.30 uur tot 11.00 uur een groepsles 
waarin u kennis maakt met alle facetten van deze fascinerende sport. 
Wordt u tijdens deze kennismakingsles gegrepen door het spel 
dan is er uiteraard de mogelijkheid om meer lessen te nemen. 
De taal hoeft geen probleem te zijn; de lessen worden gegeven in 
de Engelse taal, indien u dat wenst.

Buiten de lessen om kunt u uw vaardigheden trainen met onze 
aanbieding voor beginners (kijk hiervoor elders in deze krant).

De kosten van de kennismakingsles bedragen 20,00 p.p. 
Voor gezinnen vanaf 2 kinderen hebben we een gezinstarief van 

70,00 per les. Golfballen en het gebruik van golfclubs zijn inbe-
grepen.

Het aantal inschrijvingen per les is gelimiteerd. U kunt zich in-
schrijven in het clubhuis van de golfbaan. Wij vragen u bij de 
inschrijving te betalen. 

Wij hopen u te zien bij een van onze lessen.

GOLF VOOR BEGINNERS IN DE ZOMERVAKANTIE

Nog nooit golf gespeeld? Bent u nieuwsgierig?

Het kruis van Occitanië vond zijn oorsprong in 
het wapenschild van de graven van Toulouse (12e 
eeuw) In dit embleem en deze vlag herkennen de 
inwoners van de regio Midi-Pyrénées zichzelf.
Het Occitaanse kruis is een gedeeld symbool en 
staat voor een hele wereld. Het vertegenwoordigt 
tegelijk de taal, de geestesgesteldheid en de cul-
tuur van Occitanië (een gebied dat overeenkomt 
met het zuiden van Frankrijk). Deze nog steeds le-
vende cultuur kan men op 101 manieren ervaren : 
op radio en tv, in literatuur en poëzie (een traditie 
die teruggaat tot de tijd van de middeleeuwse trou-
badours), in muziek, dans en festivals en ten slotte 
ook in de gastronomie, met hoogvliegers en speci-
aliteiten zoals de cassoulet of de eendenlever.

Het Occitaanse kruis

In de Midi-Pyrénées is rugby veel meer dan alleen 
een sport die op het einde van de 19e eeuw is over-
gewaaid uit Engeland. Rugby kreeg vaste voet in 
zowat elk dorp van de streek en groeide uit tot een 
echte cultuur met waarden en enthousiasme die zo-
wel het platteland als de steden begeesteren, van 
Albi tot Montauban en van Castres tot Toulouse. 
Men mag zelfs stellen dat de ovalen bal een soort 
religie is geworden, zoals de schrijver Henri Rozès 
resumeerde: ‘in het koninkrijk van de pastel is rugby 
God’. Zondagsmatch of topwedstrijd, rugby brengt 
generaties, famillies en vrienden samen, groot en 
klein. De streek is al 100 jaar de wieg van de beste 
teams, zoals Stade Toulousain dat 5 keer Europees 
kampioen werd.   Ook Lombez heeft natuurlijk een 
rugby club.  Sinds 1960 vomt zij samen met Sama-
tan de Lombez Samatan rugby club.

Met gemiddeld meer dan 2000 uur zon per jaar is de Midi-Pyrenees een van de streken in 
Frankrijk waar de zonbestraling het sterkst is. Op het grootste gedeelte van het grondgebied van 
deze streek worden 60 tot 80 dagen per jaar temperaturen waargenomen van meer dan 25°C. De 
Midi-Pyrenees kan wat dat betreft concurreren met de Middellandse zeekust en het Rhonedal. Het 
voorjaar valt zeer vroeg en geeft al een voorproefje van de zomer. Dit is het jaargetijde dat bij 
trekkers en wandelaars het meest geliefd is. Als er nog sneeuw ligt op de toppen van de Pyreneeen 
komt het koren al boven op de heuvels van de Gascogne en krijgen de boomgaarden van de Tarn-
et-Garonne al violetroze tinten. Tussen begin april en eind juni liggen de gemiddelde maximum-
temperaturen tussen 16°C en 24°C. 
In juli en augustus is het hier overheersend zonnig en warm. De gemiddelde minimum-temperaturen 
zijn al hoog en varieren morgens tussen 13°C en 15°C. In de loop van de dag lopen de maximum-
temperaturen gemiddeld op tot 26°C-28°C. Maar ‘s nachts is het buiten heerlijk koel. De nazomer 
is vaak heerlijk zacht en warm, met prachtige dagen en een paarsblauwe hemel. In het prachtige 
septemberlicht  bedragen de maximum-temperaturen 21°C -25°C.  Ook in oktober blijven deze 
temperaturen bijzonder zacht, met gemiddelde maximum-temperaturen van 16°C tot 19°C. Ideaal 
om er even tussenuit te zijn als de anderen aan het werk zijn! 

•	 Bron:	Meteo	France.

Het weer tijdens uw vakantie

Rugby
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 Château de Barbet is een kas-
teel dat in de 17e eeuw is gebouwd door 
François de Marcelier. Hij was de heer 
van Gaujac; dit is een gemeente onge-

veer 10 kilometer bij Lombez vandaan.
 Het Château is tot de 19e eeuw uitsluitend 
bewoond door de familie Marcelier de Gau-
jac. Dit veranderde in 1869 toen Mademoi-

selle Marcelier de Gaujac trouwde met Eti-
enne de Scorbiac. Deze vrouw was de enige 
erfgename van haar vader dus dat het Château 
uit de familie zou gaan, was onvermijdelijk. 
De heer Scorbiac kwam van oorsprong uit 
Montauban en was het kasteel goedgezind. 
Hij heeft in 1829 het gehele interi-
eur (het mozaïekwerk van de re-
ceptie, wandbekleding enzovoorts) 
gerestaureerd zodat hij er nog pret-
tiger kon wonen met zijn vrouw. 
In 1935 is er een luchtfoto gemaakt. Deze laat 
zien dat er toen nog een serre of erker aan 
de zijkant van het Château stond. Deze muur 
springt nu terug en u  kunt er in de zomer nu 
genieten van de zonsondergang op het terras. 
 In 1997 is het bouw bedrijf Midreth 
begonnen met een renovatie van Château de 
Barbet. Daarnaast startte zij toen met het bou-
wen van de villa’s. Een jaar later konden de 
eerste villa’s opgeleverd worden en was het 
Château goed op weg om zo mooi te worden 
als het er nu uitziet.

De geschiedenis van Chateau de Barbet

 De bastiden, steden die in de 13e 
en 14e eeuw gebouwd werden, vormen 
een van de meest markante trekken van 
de regio Midi-Pyrenees. Maar liefst 
300 van deze vestingstadjes liggen in 
deze streek. De oudste is Montauban 
(1144), de meest recente Revel (1342). 
De bastide beantwoordt aan strategische, 
economische en sociale eisen die werden 
gesteld door de stichters (de graven 
van Toulouse, koningen van Frankrijk, 
landheren en geestelijken). Een bastide 
onderscheidt zich door zijn vierkante of 
rechthoekige stratenplan, met percelen 
die als blokken rond een middenplein 
zijn gelegen. Op het door bogengalerijen 
omgeven centrale plein bevinden zich 
een markthal en een gemeenschapshuis: 

de zetel van de gekozen consuls. In dit 
regelmatig opgezette schema is altijd plaats 
voor enige originaliteit. Het stratenplan 
kan vierkant of visgraatvormig zijn, de 
galerijen zijn soms ondersteund door 
arcades of pilaren, de markthal heeft een 
eenvoudig of een ingewikkeld geraamte, 
men kan gebruik gemaakt hebben van 
gehouwen stenen of bakstenen, de 
woningen zijn vakwerkhuizen of voorzien 
van erkers, enz. Elke bastide heeft zijn 
eigen taal. Geen enkele bastide lijkt op 
die ernaast en de reiziger is wel de laatste 
die zich beklaagt over een zo vruchtbare 
verbeeldingskracht.

Bijzondere kenmerken 
van de bastide

 Maandag 16 juli, zal de Tour 
de France de Gers doorkruisen. Sterker 
nog, de tour zal die dag vanuit Samatan 
vertrekken.  Een prachtig evenement voor 
zo’n kleine stad, die al maanden bezig is 
om er een  mooi feest van te maken. Het 
avontuur van Samatan begon vorig jaar, 
toen de stad de wielerronde “La Route 
du Sud cycliste-La Dépêche du Midi “, 
ontving.
 Samatan heeft zich vervolgens 
ingeschreven om etappestad te zijn voor 
de Tour van 2012 en zij werd  gekozen om 
vertrekplaats te worden van de vijftiende 
etappe Samatan - Pau, op 16 juli. Deze 
160 km lange etappe gaat voor een groot 
gedeelte door de Gers; de startlijn is bij 

de mediatheek in Samatan. De échte start 
is even buiten Lombez waar de tijdmeters 
worden geactiveerd. Het peloton vertrekt 
van Samatan om 13.40 uur. Na iets meer 
dan	 twee	 uur	 fietsen	 ze	 de	 Gers	 weer	
uit.	 De	 route,	 zoals	 gedefinieerd	 op	 20	
februari, vertrekt dus vanuit Samatan, 
loopt dan via Lombez en zal de D262 
volgen via Mongauzy en Saramon. 
 Dit festijn zal enkele 
vervoersbeperkingen tot gevolg hebben: 
wegen worden minstens één uur voordat 
de karavaan passeert gesloten en zij 
worden  een half uur na de doorkomst van 
de laatste renner pas weer vrijgegeven. De 
toegang tot Samatan zal maandag 16 juli 
na 7 uur ‘s morgens worden afgesloten 
voor alle autoverkeer, maar er zullen 
genoeg gratis parkeerplaatsen zijn aan de 
rand van de stad.. 

Le tour de France in Samatan

De reclame-
karavaan  passeert 
Lombez om 12:05.

 De zomer 2012 is begonnen! We 
zijn blij dat U er allemaal weer bent om 
van deze unieke plek  te genieten. Dit jaar 
opent de zwembadbar van 9h s’ochtends 
tot zolang het gezellig is maar uiterlijk 
middernacht. 
 Stelt U zich nou eens voor s’ochtends 
eerst even langs de zwembadbar om uw 
verse stokbrood en croissantjes te halen. 
Daar hoort natuurlijk een lekker kopje 
koffie	bij	op	ons	 terras	 terwijl	U	van	het	
uitzicht en een nederlands krant geniet. 
Wat is het leuker dan een lekker kopje thee 
met vriendinnen als de kinderen bij de 
animatie zitten…even lekker bijkletsten. 
Het is natuurlijk weer een jaar geleden. 
Of nog beter een frietje tussen de middag 
voor de kinderen, een lekker broodje of 
salade voor U, hoeft U ook niet helemaal 
naar huis te lopen. 
En wat wil elk kind tijdens een dagje 
zwembad?? Natuurlijk.. een lekker ijsje, 
nou dat komt goed uit want er zit voor 
iedereen wat lekkers tussen in onze 
vriezer. Kunnen ze er gelijk één voor papa 
en mama meenemen. 
Om zo’n heerlijk dag af te ronden gaan we 
eerst is even lekker met zijn alle borrelen 
in de lounge banken op het terras.. ahh een 
lekker TAP biertje, een cool wijntje of wat 
fris, echt heerlijk! 
En dan is natuurlijk het moment 
aangebroken dat er gekookt moet worden…

bah, laten we gewoon zo’n lekkere zak 
frites afhalen bij de zwembadbar, kroket, 
frikandel of nuggets erbij en klaar. 
Voor alle sportliefhebbers hebben we 
goed nieuws want de hele zomer lang 
volgen we op de TV in de zwembadbar de 
Tour de France, Wimbledon en natuurlijk 
de Olympische Spelen in Londen. Zet dat 
Tap bier maar klaar! 

Zo en nu zijn alle dagelijkse zomervakantie 
probleempjes ook weer opgelost, heeft U 
een heerlijk dag gehad en zijn wij met 
het hele personeel blij dat we daar voor 
hebben kunnen zorgen! 

Zwembad bar “L’ombrage”

Retour
Al	flonkert	de	rosé	nog	immer	in	mijn	glas	en	

onderhoudt een heldere zon op het terras 
nog steeds de zomer, ik merk dat de dromer 

die ik was, verandert bij de wisseling der seizoenen
en zoals lavendel, romarin en ander kruidgewas 

geur en kleur ruilen voor hun grijs- en grasgroene 
gewaden, maken wij ons op, onwillig nog, 
voor een retour naar koeler breedtegraden. 

Gegroet geliefde heuvels, pétanque en pastis, 
gegrilde entrectôte, bouillabaisse en chablis. 

We keren terug ook deze keer 
naar regen, mist en winterweer.

door T. Hubert
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MOISSAC - is een etappeplaats langs de 
bedevaartsweg naar Santiago de Compostella. Sinds de 
middeleeuwen is deze bedevaartsweg in gebruik en dat 
is vandaag de dag nog steeds het geval.  De belangrijkste 
bezienswaardigheid is de Abdijkerk van Saint-Pierre en 
werd door Unesco op de lijst van Werelderfgoed geplaatst. 
Het voorportaal, dat gebouwd werd in de 7e eeuw, stelt het 
laatste oordeel voor.  Deze afbeelding wordt beschouwd 
als een van de hoogtepunten van de Romaanse kunst in 
Frankrijk. Het Abdijklooster, dat er  naast ligt, heeft een 
kloostergang uit 1100 die uniek in de wereld genoemd mag 
worden door de staat waarin hij bewaard is gebleven en door 
zijn stilistische perfectie. Wat is er verder te zien in Moissac? 
Het is een gezellig stadje: het heeft leuke winkelstraatjes en 
gezellige  eetgelegenheden. Bijzonder is ook de markthal: 
die is rond in plaats van vierkant of rechthoekig. De stad 
bevindt zich op een kruispunt van grote waterwegen. Het 
zijn het Canal de Garonne, dat het Canal du Midi verbindt 
met de stad Bordeaux, en het kruist de rivier de Tarn, 
dankzij een kanaalbrug, een heel opmerkelijk bouwwerk. 
De brug is 356 meter lang en heeft 15 bogen. U kunt over de 
kanaalbrug	wandelen,	en	ook	fietsen,	dus	over	de	rivier	de	
Tarn. Een bijzondere ervaring! U kunt de brug vinden door 
de borden Pont Cacor te volgen.

 AUVILLAR - Na een bezoek aan Moissac kunt 
u ook een kijkje nemen in het dorpje Auvillar dat aan de 
andere kant van de oever van de rivier ligt richting Agen. 
Het is één van de mooiste op een heuvel gelegen dorpen 
van Frankrijk !   Wat is er zo mooi aan Auvillar?  Het dorp 
ligt hoog op de oever en heeft een geweldig uitzicht over 
de Garonne. Het marktplein  in het centrum, is driehoekig 
met  half overdekte galerijen en omgeven door huizen uit de 
17 en 18e eeuw. Verschillende kunstenaars hebben dit dorp 
ontdek  en er hun werken tentoongesteld.  Auvillar is ook 
een pleisterplaats voor mensen die een pelgrimage maken 
naar Santiago de Compostella. In de kleine straatjes van 
het dorp ziet u bordjes hangen voor overnachtingen en zijn 
er veel  kleine en gezellige restaurantjes voor een heerlijke 
lunch.
 Na een vermoeiende maar boeiende dag, terug 
naar Chateau de Barbet  voor een verkoelende duik 
in het zwembad en een heerlijk glas witte wijn van de 
Chasselasdruif.

Een	fijne	dag	!   

Een dagje in 
Moissac en Auvillar

door Diny Langezaal-Sjardin

AANBIEDING BEGINNENDE GOLFERS

● 1 week vrij gebruik oefenparcours
 (drivingrange, par 3 baan en putting green)

● 1 week vrij gebruik golfclubs

● 10 muntjes ballenmachine
 (ca. 160 ballen)

Gezinstarief 120,00�
(gezin vanaf 4 personen, max. 40 muntjes ballenmachine) 

Inschrijven in het clubhuis van de golfbaan

35,00 p.p.

 Als u vanuit Chateau de Barbet een cultureel uitstapje wilt maken, kunt u met recht alle kanten op. Wat dacht 
u van een ritje naar het noorden ? Allereerst kunt u een bezoek brengen aan de mooie stad Moissac. Deze stad, die in de 
Tarn en Garonne ligt, heeft een heel ander landschap dan we in de Gers gewend zijn en ligt op nog geen 1,5 uur rijden van 
Lombez. In deze streek zijn veel boomgaarden en hier wordt ook  de beroemde druivensoort  de Chasselas-druif gekweekt. 
Deze		doorzichtige	druif	heeft	een	verfijnde	smaak	en	fris	sap.	De	trossen	met	kleine	druiven	worden	met	de	hand	geplukt.	
Sinds de 18e eeuw maakt de Chasselesdruif deel uit van de geschiedenis van Moissac.

Restaurant Au Canard Gourmand
‘La Rente’ 32130 Samatan
Tel: 05 62 62 49 81

Hotel restaurant Le Val de Save
18 Boulevard des Pyrénées
32220 Lombez
Tel: 05 62 62 55 72

Domaine au Piet 
Montpezat
Tel:05 62 62 44 52
Reserveren voor 11uur (nederlands)

Restaurant Cote Sud
Place de la Fontaine
32130 Samatan
Tel: 05 62 62 63 29
Voor de lunch op maandag (marktdag) graag 
reserveren

Relais du Chateau
Adres le village 32140 
Saint Blancard  
Tel: 05 62 66 0135 (nederlands)

Restaurant Ducs de Gascogne
32200 Gimont
Tel: 05 62 67 84 75
Open van dinsdag t/m zondag
10h00 tot 19h00
Restaurant is enkel ‘s middags open

Château de Larroque
Route de Toulouse
32200 Gimont en Gascogne
Tel:  05 62 67 77 44

Restaurant Les Rendez Vous D’eole
Brugelles
32420 Simorre
Open van woensdag t/m zondag iedere lunch 
en diner

Le Lias 
31230 Molas
Tel: 05 61 94 14 60

Restaurants in de buurt van Château de Barbet
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Fietstocht langs het Canal du Midi en het Canal de la Garonne. 

Wetenswaardigheden.

 In Lombez is een mooie 
bibliotheek, waar op zaterdagochtend 
conversatielessen worden gegeven 
in het Frans en in het Engels. Frans 
voor diegenen die dat graag willen 
leren spreken en Engels voor de 
Franstaligen die graag het Engels 
willen spreken.  Een gemengd 
gezelschap van Fransen, Engelsen en 
Nederlanders die zo’n 2 uur met elkaar 
doorbrengen, onder leiding van een  
Française, die ook vloeiend Engels 
spreekt en zelfs onze taal “un peu” 
kan verstaan en spreken. Wij hebben 
er , met regelmatige tussenpozen, ook 
heel wat uurtjes doorgebracht. Wat zo 
leuk is, in zo’n  gemengd gezelschap, 
dat we veel van elkaar kunnen leren. 
Als je iets niet begrijpt in het Frans, 
vraag je het in het Engels, zo krijg 
je ook  beide talen weer een beetje 
onder de knie. Leuke momenten zijn 
hoe Fransen het Engels uitspreken 
en hoe wij Hollanders weer eens 
het Frans zitten te verhaspelen. Het 
prettigst vonden wij, dat er zoveel 
over de Franse geschiedenis werd 
verteld, dingen die wij niet op school 
hebben geleerd. 

Hieronder een voorbeeld.

 Als destijds iemand, die 
in een gehucht woonde, hulp nodig 
had, kostte het soms dagen om de 
bewoonde wereld te bereiken. In de 
Franse Revolutie in 1789 werd er 
door de assemblee gedicteerd: “dat 
iemand die hulp nodig had in één 
dag  heen en terug  moest kunnen  
komen van zijn verblijf om hulp 
te krijgen.”  De gemeten afstand  
werd een  “Canton” genoemd. Deze 
Cantons zijn heden ten dage nog 
steeds in functie. Wij, als Château 
de Barbet zijn gevestigd in canton 
Lombez, waar veel dorpen onder 
vallen. De gezamenlijke 6 cantons in 
de Gers, heten het arrondisement,  het 
totaal is het departement Gers. Het 
departement Gers heeft een nummer 
, namelijk. nr. 32. Dit nummer kunt u 
herkennen b.v. op de kentekenplaten 
van de auto’s in de Gers en ook  als de 
eerste 2 nummers van de postcodes.

Nog een aardige 
vertelling.

 Als Napoleon Bonaparte 
met zijn troepen door het Franse 
land marcheerde, viel het hem op 
dat in de warme tijd zijn soldaten 
vaak, vermoeid en bezweet door 
de dorpen strompelden, in plaats 
van te marcheren. Dat was voor de 
generaal geen goede zaak. Dus werd 
er een bevel uitgevaardigd, dat bij 
alle dorpen aan beide kanten van de 
weg bomen geplant moesten worden, 
zodat zijn soldaten in de lommerrijke 
schaduw van de bomen door de 
dorpen  konden marcheren.
En zo geschiedde. Nu  snappen we 
waarom er zoveel bomen in lange 
rijen langs de wegen vlakbij de 
dorpen staan, waar wij ook nog van 
de schaduw kunnen genieten als het 
weer erg warm wordt in de Gers. 

door Diny Langezaal-Sjardin

 U bent te gast voor een heerlijke vakantie op le Résidence 
Chateau de Barbet. Naast dit mooie park ligt een Golfbaan met 
haar clubhuis. Het clubhuis beschikt over een prachtig terras 
met uitzicht op de baan. Het clubhuis is er ook voor niet golfers. 
Iedereen	 is	 er	 van	 harte	welkom	 voor	 een	 kopje	 koffie	 of	 een	
lekker	biertje	van	de	tap.	Het	clubhuis	is	ook	en	vooral	een	fijne	
plek waar je kunt genieten van een echte franse lunch voor een 
prima prijsje. Wat dacht u van een entree, plat en dessert voor 
slechts 14€. Bij deze prijs is inbegrepen een karafje wijn en een 
lekker	kopje	koffie	na.	
 Onze chef Nathalie zwaait al sinds de opening van het 
clubhuis in 2007 de scepter over de keuken. Door het seizoen 
heen kookt ze voor de locale bevolking en vaak ook voor groepen 
uit Toulouse zoals Airbus en Air France. Wat maakt voor haar 
eigenlijk het werken zo leuk in het clubhuis van de Golfbaan? 
Tijd voor een goed gesprek...

Hoelang werk je eigenlijk al in een restaurant ? 
Oefff...eigenlijk al mijn hele leven. Na mijn opleidng heb ik in 
diverse restaurants gewerkt voornamelijk in de Ariège. Daarna 
ben ik gevraagd om te komen werken in het restaurant van château 
de Barbet. Daar ben ik eind jaren negentig terecht gekomen totdat 
ik werd gevraagd om de keuken te gaan doen van het Clubhuis op 
onze Golfbaan.

Waarom heb je die stap gezet?
 Wel,  als je in een keuken werkt van een restaurant heb 
je weinig contact met klanten. In ons clubhuis is het werk breder 
dan alleen de keuken. Ik doe ook de ontvangst van de gasten, de 
balie voor de golfers en de bar. Ik ben dus de hele dag in de weer 
met mensen en dat vind ik leuk. We werken bovendien in een 
heel klein team met een zeer persoonlijke sfeer onderling. Dat 

proberen we ook over te dragen op onze gasten. Het is eigenlijk 
of u bij ons thuis komt eten.

Vind je het dan niet moeilijk te werken met mensen uit 
verschillende landen en culturen?
 Nee, dat is juist wat het zo leuk maakt. Ik werk nu al meer 
dan 10 jaar o.a. met Nederlanders. Het schept een band wanneer 
we soms wat onhandig met elkaar moeten communiceren. Ik leer 
de gasten wat Frans en zij aan mij wat Nederlands. Ik versta het 
Nederlands inmiddels heel behoorlijk. Spreken blijft lastig met 
die gekke klanken van jullie, hahaha...
 De meeste mensen zijn hier al vaker geweest op 
vakantie en we kennen elkaar dan inmiddels ook wel. Ook dat is 
steeds weer leuk als er na een jaar weer bekende gezichten binnen 
komen lopen. Het is vaak alsof ze niet zijn weg geweest.

Wat kook je zoal?
 We koken voor elk wat wils, zelfs kroketten en 
fricadellen.Voor het dagmenu probeer ik altijd vers te koken met 
produkten van het seizoen en uit de regio. We zijn dit jaar ook 
begonnen met het kweken van onze eigen groenten en kruiden. 
Zolang dat groeit bereiden we dat voor de gasten. Onze regio 
staat bekend om haar diversiteit aan vlees en gevogelte. We zijn 
hier ‘in de Campagne’. Kijk maandagochtend maar op de markt 
wat hier allemaal groeit en bloeit. Natuurlijk is eend een produkt 
waar we om bekend zijn en dat gebruik ik ook veel. Het eendevet 
is	 gezond	 en	 geeft	 een	 hele	 fijne	 smaak	 bijvoorbeeld	wanneer	
ik de aardappels daarin bak. Een lekkere salade vooraf en wij 
Fransen houden van desserts. Dat hoort bij een bon répas.

Wat kun je de mensen in het bijzonder aanbevelen?
 Dat is moeilijk. Qua eten zijn er zoveel lekkere dingen. 

Natuurlijk ook, onze heerlijk wijn uit de Gers zoals onze Pellehaut. 
Wat ik de mensen echt wil aanraden is het volgende; U bent hier 
in een streek waar de tijd nog wat heeft stilgestaan. Laat u dat 
zich voor uw vakantie maar eens lekker overkomen..... Vergeet 
de stress en geniet van het goede Franse leven. Neem uw tijd 
voor een lekkere maaltijd. Tussen 12.00 en 14.00 uur staat hier 
het leven even stil en nemen we de tijd voor onszelf. Natuurlijk 
een lekker glaasje wijn erbij ook al is het nog geen avond, zoals 
de nederlanders vaak zeggen.
 Op ons terras kunt u in de schaduw van het zonnescherm 
genieten van het prachtig uitzicht en ziet u de spelers binnenkomen 
op de laatste hole. Ook als niet golfer bent u bij ons van harte 
welkom. En ik kook graag voor u. Leer ik u een paar woorden 
Frans en u mij een paar woorden Nederlands, afgesproken?

Restaurant Clubhuis Golfbaan
Interview Nathalie, chef de cuisine.

Iedere eerste zondag van de maand is Toulouse autovrij.
Een	goede	mogelijkheid	om	de	stad	per	fiets	te	doorkruisen.	Een	
heel leuke ervaring.De stad Toulouse heeft de mogelijkheid een 
fiets	te	huren.	Op	bijna	iedere	hoek	staan	een	aantal	fietsen	die,	
met behulp van een creditcard, voor een bepaalde tijd zijn te 
huren.

Wij	fietsten	vorig	jaar	met	onze	(eigen)	fietsen	een	stuk	van	
de route langs het Canal du Midi (totaal 240 km) in zuidelijke 
richting.Het Canal du Midi loopt door Toulouse en het station 
is een prima vertrekpunt. Het Canal is aan beide kanten te 
fietsen.	Niet	moeilijk	dus.	Een	lekker	zonnetje	begeleidde	ons	
in zuidelijke richting en al spoedig waren we buiten de stad. 
Onder de bomen, vaak in het schaduw langs het jaagpad is het 
heerlijk	fietsen.	De	inwoners	van	Toulouse	wandelen	hier	met	
hun	kindertjes,	er	wordt	enthousiast	geskate,	gejogd,	gefietst	op	
de	gemeentelijke	(huur)fietsen	van	de	stad	en	op	vele	plaatsen	
wordt er gezellig gepicknickt.
We	fietsten	tot	écluse	(sluis)	de	Castanet	waar	een	leuk	restau-
rantje	is.	Heen	langs	de	linkeroever	(fietspad)	en	terug	langs	de	
rechteroever (onverhard).

In mei hebben wij een stuk van de route langs het Canal de la 

Garonne	(193	km)	van	Toulouse	naar	Bordeaux	gefietst.
Van Moissac naar Toulouse. Ongeveer 60 km en een mooie 
afstand	voor	een	dagje	fietsen	zonder	echte	hoogteverschillen.

	Het	vergt	voorbereiding	want	de	fietsen	moeten	er	zijn,	evenals	
de twinnyload en ook moet het traject per trein bereikbaar zijn.
De	fietsen	namen	we	ditmaal	mee	in	de	trein	van	Toulouse	naar	
Moissac. De vertrektijden zijn via www.sncf.fr te raadplegen. 
Alles erg gemakkelijk.Maar eerst nog even naar de Information 
du	Tourisme	voor	de	gespecificeerde	routekaart	en	na	een	kopje	
koffie	vertrokken	we	met	de	trein.
Moissac, ligt aan de Tarn en is een prachtig historisch plaatsje. 
Bovendien	kom	je	met	een	fiets	overal.	Zeker	een	bezoekje	
waard.Bijzonder op dit traject is dat het Canal door middel van 
een aquaduct over de rivier de Tarn gaat. Men kan erlangs lopen 
en	fietsen.	Een	heel	rare	ervaring.
Langs de route zijn diverse leuke plaatsjes en langs het water 
zijn leuke plekjes om te picknicken of even de benen te strek-
ken. Na de lunch in Grisolles gingen we weer verder, lekker het 
windje mee.

Langzamerhand kom je in bekend gebied. De snelweg van Mon-
tauban naar Toulouse zie je in de verte, de auto’s razen voorbij.

Al	fietsend	is	het	genieten	van	de	omgeving	en	de	prachtige	
ontluikende natuur.
Toulouse is alweer bereikt en het stuk door de stad op zoek naar 
de auto is een leuke afsluiting van een heerlijke dag.
En nu weer snel naar Barbet voor een glas heerlijke koele wijn.

A bientôt. Jan & Trees van Schooten
www.barbet132.nl
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Hieronder geven we alfabetisch antwoord 
op vragen die u wellicht heeft. Voor andere 
vragen bent u welkom bij de receptie.

Alarm
In geval van nood kunt u met uw GSM 
nummer 112 bellen.

Apotheek
U vindt een apotheek in Lombez, 5 minuten 
van het park. De apotheek bevindt zich aan 
de doorgaande weg richting Toulouse aan de 
linkerkant.

Arts
In Lombez zijn ook diverse huisartsen. Ga eerst 
langs de receptie voor meer informatie over de 
spreekuren of het maken van een afspraak.

Auto’s
U mag 1 auto parkeren bij uw villa, overige 
voertuigen parkeert u op het parkeerterrein 
voor het Château.

Bezoekers
Bezoekers parkeren hun auto op de algemene 
parkeerplaats bij het Château. Hieraan ziin 
geen
kosten verbonden. Indien dit bezoek blijft 
overnachten dient u toeristenbelasting te 
betalen.

Brand
Bij brand waarschuwt u direct de receptie en de 
brandweer. Tel no. 18

Bromfietsen/motoren
Vanwege	het	geluid	mogen	bromfietsen	en	
motoren alleen bij aankomst en vertrek over 
het	terrein	rijden.	U	kunt	dus	wel	uw	bromfiets	
of motor bij uw vakantiewoning parkeren.

Calamiteiten
U vindt een lijst met noodnummers op de 
voorpagina van deze krant.

EHBO
Hiervoor gaat u naar de receptie of 
zwembadbar.	De	defibrillator	bevind	zich	naast	
de	ingang	van	de	fitness

Fietstochten
Bij	de	receptie	vindt	u	fiets-	en	wandelroutes.

Fietsverhuur
Fietsen zijn zolang de voorraad strekt te huur 
bij de receptie. 

Geldautomaat
De dichtstbijzijnde geldautomaat bevindt zich 
in Lombez, maar ook bij de intermarché..

Glas/papiercontainer
Flessen, potten en/of kranten ed. deponeert 
u in de containers bij de receptie. Zie ook 
‘Vuilafvoer’.

Handdoeken
Deze huurt u bij de receptie.

Hot Spots
Chateau de Barbet is uitgerust met een WiFi 
netwerk. U blijft dus online met laptop of 
tablet. Voor verdere informatie verwijzen wij 
u naar de receptie. Een computer met internet 
verbinding voor algemeen gebruik vind u in het 

chateau.

Infokanaal
Kijk dagelijks even naar het infokanaal op uw 
televisie voor de laatste informatie.

Inventaris
Mocht er tijdens uw verblijf lets breken of 
beschadigd raken, dan meldt u dit bij de 
receptie.

Koelkast
Bij aankomst:
- eventueel restant dooiwater opnemen
- koelkastthermostaat eventueel hoger zetten
Bij vertrek:
- koelkastthermostaat vroegtijdig op 0 zetten
- koelkast schoon achterlaten voor het verlaten 
van uw vakantiewoning dooiwater opnemen
koelkastthermostaat op stand 1 zetten en de 
deur goed sluiten.

Linnengoed
Bij aankomst ligt voor het juiste aantal 
personen een lakenpakket in huis. Dit kunt u 
wekelijks op zaterdag wisselen bij de receptie 
tussen 10,00 en 12.00 uur.

Nachtstilte
Op het gehele terrein dient een nachtstilte in 
acht te worden genomen van 23.00-07.00 uur. 
Bedenk wel dat er kinderen zijn, die al voor 
23.00 uur slapen. Laat ook op andere tijden uw 
buren niet “meegenieten” van uw geluid. Houd 
radio- en televisiegeluid in uw woning.

Overlast
Overlast in welke vorm dan ook is niet 
toegestaan op het park. Klachten hieromtrent 
dient u te melden bij de receptie. Het 
parkbeheer zal al het nodige doen om 
mogelijke overlast van tuinonderhoud en ander 
noodzakelijk onderhoud tot een minimum te 
beperken. Eens per 14 dagen worden de gazons 
gemaaid, hiervan kan niet worden afgeweken. 
De parkmanager en/of diens vervanger 
hebben de bevoegdheid om iedere persoon, 
die onnodig overlast veroorzaakt (waarbij 
inbegrepen regels zoals deze in het normale 
maatschappelijke verkeer worden gehanteerd) 
van het terrein te verwijderen. Bij eventuele 
schade	kan	een	financiële	vergoeding	worden	
opgelegd.

Post
Binnengekomen post wordt door het 
receptiepersoneel verzameld en bij de receptie 
bewaard.
U dient zelf te controleren op binnengekomen 
post.

Postkantoor
U vindt een postkantoor in Lombez . Het 
bevindt zich aan de doorgaande weg richting 
Toulouse.

Receptie
U kunt dagelijks terecht bij de receptie 
voor alle informatie over de omgeving, 
parkfaciliteiten, reserveringen en overige 
informatie.
Gedurende het hoogseizoen (juli en augustus) 
is er een recreatie-programma voor jong en 
oud. Op de diverse informatieborden leest u het 
programma.

Storingen
Meld technische storingen in de woning zo 
spoedig mogelijk bij de receptie. Wij doen ons 
best om deze zo snel mogelijk te verhelpen. 
Daar wij op de aankomst-/vertrekdag druk 
bezet zijn, verzoeken wij u dringend om niet 
pas bij vertrek de storing te melden. Maak 
bij het melden van een technische storing 
kenbaar of u bezwaar heeft als een technisch 
medewerker de storing verhelpt wanneer u 
afwezig bent.

Tandarts
De dichtstbijzijnde tandarts zit in Lombez. 

Televisietoestel
Uw toestel is aangesloten op een 
schotelsysteem. U ontvangt o.a. Nederlandse 
zenders en het info kanaal.

Tennisbaan
De tennisbaan mag alleen met het juiste 
schoeisel worden betreden. Het gebruik van 
gratis. In het hoogseizoen svp reserveren bij de 
receptie.

Vertrek
Wij verzoeken u vriendelijk om één dag 
vóór vertrek bij de receptie door te geven 
hoe laat u wilt vertrekken. Dan houdt de 
schoonmaakdienst daar rekening mee bij het 

maken van een planning. Op de dag van vertrek 
levert u de sleutel uiterlijk om 10.00 uur in bij 
de receptie. Wat te doen bij vertrek:
- bedden afhalen en het linnengoed in een 
kussensloop of opgevouwen binnen bij de 
voordeur
- afwas doen en opruimen 
- inventaris schoon achterlaten (eventueel 
aanvullen)
vriezer, indien aanwezig, ruim voor vertrek 
ontdooien; zie kopje koelkast
- alle binnendeuren open laten staan 
- vuilnis op de daarvoor bestemde plaatsen 
deponeren 
- Laat uw woning bezemschoon achter
- Sluit de woning af, ook de terrasdeur
vergeet niet uw sleutel in te leveren
- indien u vertrekt buiten de openingstijden 
van de receptie, dient u hierover afspraken te 
maken met de receptie.

Verwarming
Iedere woning heeft electrische vloer 
verwarming. In de woonkamer vindt u de 
thermostaat. Een storing meldt u bij de 
receptie.

Vuilnisafvoer
Volle vuilniszakken deponeert u dichtgebonden 
in de vuilnis-containers bij het chateau. Zie ook 
het infokanaal op uw televisie.

Waslijnen
Het is niet toegestaan om zelf lijnen te spannen. 
Voor het drogen van uw was kunt u gebruik 
van de droogmolen in uw woning (indien deze 
hier beschikbaar is).

Wettelijke aansprakelijkheid
Cháteau de Barbet is niet aansprakelijk voor 
schade of letsel ontstaan, alsmede
 voor schade ondervonden door het gebruik 
van de aanwezige faciliteiten. Cháteau 
de Barbet is niet aansprakelijk voor 
schadeclaims voortvloeiend uit geluidsoverlast 
veroorzaakt door derden. Voorts wordt geen 
aansprakelijkheid aanvaard voor het onklaar 
raken dan wel buiten gebruik zijn van bepaalde 
faciliteiten en/of voorzieningen.

Zwembad
Bij het gebruik van het zwembad bent u 
verplicht de daar aanwezige douche en 
voetenbak te gebruiken vóórdat u een frisse 
duik neemt. Roken is niet toegestaan bij 
het zwembad en het meenemen van eten en 
drinken binnen de zwembadomheining is ook 
niet toegestaan. Dit is niet omdat wij u iets in 
de weg willen staan maar de strenge Franse 
wetgeving op het gebied van hygiëne laat ons 
geen andere keuze. Het is niet toegestaan om 
buiten de openingstijden (van 09.00 tot 21.00 
uur) in of rondom het zwembad aanwezig 
te zijn. Als ouder/begeleider dient u er op 
bedacht te zijn dat er geen toezicht is op en 
rond het zwembad tijdens openingstijden 
en daarbuiten. De parkbeheerder en de 
vereniging van eigenaren aanvaarden dan 
ook geen enkele aansprakelijkheid . Kinderen 
zonder zwemdiploma’s mogen uitsluitend 
onder begeleiding van een volwassene en met 
zwemhulpmiddelen het zwembad gebruiken. 
Gelieve stoelen en/of parasols na gebruik 
weer op een juiste manier terug te zetten en 
eventueel in te klappen.
Het reserveren van ligstoelen (door er een 
handdoek of andere spullen op te leggen) is 
niet toegestaan. Wees op dit punt sportief!

Château de Barbet: ABC

A bientôt




