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Bienvenue au Château de Barbet
Welkom op ons mooie en gezellige park! U heeft een lange
reis gemaakt en bent nu aangekomen op de plaats van bestemming waar u een welverdiende
vakantie gaat genieten. Of u hier
bent gekomen voor de rust of
voor sportieve activiteiten, we
hopen dat u gaat genieten! Om

uw vakantie nog aangenamer te
maken, staan wij voor u klaar.
Wij willen graag antwoord geven op uw vragen en u de informatie geven die u nodig heeft.
Om u op weg te helpen, hebben wij deze eerste editie van de
Château de Barbet journal uitgebracht. U kunt in deze eerste edi-

tie van onze krant lezen over het
Château, het park zelf en wat het
heeft te bieden. Verder kunt u ook
lezen over de omgeving en staat er
ook wat praktische informatie in.
Wij wensen u veel leesplezier en een fijne vakantie!

De geschiedenis van Château de Barbet
Château de Barbet is een kasteel
dat in de 17e eeuw is gebouwd
door François de Marcelier. Hij
was de heer van Gaujac, dit is
een gemeente ongeveer 10 kilometer bij Lombez vandaan.
Het Château is tot de 19e eeuw
uitsluitend bewoond door de familie Marcelier de Gaujac. Dit
veranderde in 1869 toen Mademoiselle Marcelier de Gaujac
trouwde met Etienne 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 interieur ( het mozaïekwerk van de
receptie, wandbekleding enzo-

D e Bakker

Nu u in Frankrijk bent, wilt u
natuurlijk ook lekker vers brood
en croissantjes eten. In het
hoogseizoen (juli en augustus)
komt de bakker iedere maandag
t/m vrijdag langs van 09h00 tot
10h00 uur met lekker vers brood,
croissants en meer lekkers! Hij
is te vinden bij het Château.

voorts) gerestaureerd zodat hij In 1997 is het bouwbedrijf Mider nog prettiger kon wonen met reth begonnen met een renovatie
van Château de Barbet. Daarzijn vrouw.
naast startte zij toen met het bouIn 1935 is er een luchtfoto ge- wen van de villa’s. Een jaar later
maakt. Deze laat zien dat er toen konden de eerste villa’s opgelenog een serre of erker aan de verd worden en was het Château
zijkant van het Château stond. goed op weg om zo mooi te worDeze muur springt nu terug en den als hij er nu uitziet.
u kunt er in de zomer nu genieten van de zonsondergang op het
terras.
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Er 180 villa’s op het park staan…
Deze villa’s onderverdeeld zijn in 4 			
type woningen…
John de parkmanager is…
Hij wordt geholpen door Irene…
Zij klaar staan voor uw vragen…
U ook uw vragen kunt stellen bij de 			
receptie…
U op het park kunt tennissen, beach 			
volleyballen, zwemmen, voetballen,
fitnessen en naast het park kunt golfen...
U ook naar de sauna kunt…
U verder ook mooie wandelingen kunt 		
maken in de omgeving…
Fransen alles heel rustig doen…
U dus in de supermarkt niet boos moet 		
worden als de caissière niet snel genoeg 		
gaat…
De specialiteit van de regio Foie Gras 		
is…
U dit bijvoorbeeld kunt kopen op de 			
markt van Samatan…
Er een clownschool is achter het park...
Wij voor u klaar staan om andere sug -		
gesties te geven…

Column Odette de Koning

Lombez is het dichtstbij-

winkels, een ziekenhuis, een
zijnde dorpje bij bibliotheek en verschillende
het park. Het ligt in de vallei sportfaciliteiten. Het is een
van Save en dit is 164 meter gezellig en levendig dorp dat
boven de zeespiegel. Het heeft verschillende activiteiten oreen geschiedenis dat terug ganiseert door het hele jaar
gaat tot de Romeinen. Bij hen heen. Voorbeelden hiervan
was Lombez bekend onder de zijn de bloemenmarkt in het
naam Lumbarium. In de zesde eerste weekend van mei, de
eeuw werd de eerste kapel ge- jaarmarkt van Saint Jean bebouwd en later in de geschie- gin juni en het dorpsfeest in
denis werd deze omgebouwd het tweede weekend van autot een klooster. In 1317 werd gustus. Voor een compleet
werd Lombez een bisdom. In overzicht verwijzen wij u naar
deze zelfde periode kwam de de activiteitenlijst.
dichter Petrarque in Lombez
omdat hij bevriend was met
de bisschop.
Tegenwoordig is er een tentoonstelling over Petrarque
in het stadhuis van Lombez.
Naast deze tentoonstelling
heeft Lombez verschillende

www.barbet.nl

De Gers, ook wel het groene balkon van de Pyreneëen genoemd is een ideale plek om te wonen, te werken of uw vakantie door te brengen.
Het gebied is een onderdeel van de Cascogne en
heeft een zogenaamd microklimaat. Hier groeien
palmbomen en mimosastruiken, u kijkt bij helder
weer uit over de glooiende heuvels naar de met
sneeuw bedekte toppen van de Pyreneëen. De gele
velden vol zonnebloemen en koolzaad of de groene
velden met mais en tabak zorgen er voor dat de Gers
elk jaargetijde iets oogstrelends te bieden heeft.
Het leven vindt voor een groot gedeelte van het
jaar buiten plaats. Wij hebben bijvoorbeeld in
februari in de stralende zon met 20 graden buiten in de zon gezeten. Met een uurtje rijden
stonden wij in diezelfde periode in de sneeuw.
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Château de Barbet			
Restaurant du
Château de Barbet
In het château is het Restaurant du
Château de Barbet gevestigd: hier
wordt U als gewaardeerde gast(e),
warm en gastvrij ontvangen in een
luxe kader, een kasteel waardig dus.
Het restaurant wordt gerund door Paul
en Marion Keijdener; twee mensen die
in Nederland reeds met Michelinsterren werden bedeeld, maar thans zich
hebben voorgenomen om Château de
Barbet een vaste plek op de Franse
gastonomische kaart te verschaffen.
Naast de verfijnde keuken presenteert het restaurant een puike wijnkaart, waarin Paul en Marion zich
gespecialiseerd hebben om alle
wijnen uit het Franse Zuidwesten
aan U voor te stellen.
Leuke bijkomstigheid is dat U deze
wijnen ook kunt kopen; niet tegen
restaurantprijzen, maar tegen aantrekkelijke winkelprijzen.....
“Un bon plat, un bon vin”, zegt een
Frans gezegde
Na de maaltijd wordt het tijd voor een
onvervalste Armagnac: het restaurant
beschikt over een uitgelezen assortiment Armagnacs....
Zoals U wellicht weet, bevindt U zich
momenteel in het Walhallah van deze
godendrank.
Wat maakt Armagnac nu zo speciaal ?
Laten we deze verfijnde eaux-devie de vin eens nader bestuderen.
Ten noorden van de Pyreneeën, tussen de Adour en de Garonne, ligt de
Armagnac,naamgever van de eau de
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Bent u de nieuwe eigenaar
van een villa op Château de Barbet?

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 voor een rondleiding of loop
binnen tijdens het inloopspreekuur
elke dinsdagochtend van 9h00 – 11h00
in het Château. De Nederlandstalige
makelaar kan u de verschillende woningtypen 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

vie van Gascogne.
Het traditionele productiegebied
voor de eau de vie d’Armagnac is bij
besluit van 25 mei 1909, gewijzigd in
1977, vastgelegd.
Dat besluit geeft de precieze grenzen
van dit gebied aan, bevestigt de gebruiken van de streek en preciseert
dat die uit de volgende appellations
bestaat:
Armagnac, Bas-Armagnac, Ténarèze
en Haut-Armagnac.
Het gebied van de appellation ligt
deels in het departement van de Gers,
loopt in de westkant in Les Landes
over en neemt in het noorden een
deel van Lot-et-Garonne in beslag.
Aan het eind van de 11e eeuw kwam de
wijnteelt in Gascogne tot ontwikkeling
- het eerst in de streek Bas-Armagnac.
Van deze wijnbouw zijn sporen te
vinden bij Sainte-Christie, Nogaro,
Fourcès, Cazeneuve en zuidelijker bij
Saint-Mont en Viella.
Vervolgens breidde de wijngaard zich
oostwaarts, in de streek van Ténarèze
uit.
Tegen 1280 zou Arnaud de Ville-

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 begeleid in het Nederlands bij de
aankoopprocedure: het tekenen van
de notariële aktes, het afsluiten van
de abonnementen bij de verschillende
nutsbedrijven, verzekeringen, etc.
Indien vervolgens het verhuren van
uw eigen woning ook een optie is, dan
leggen we uit welke opties u heeft en
op welk rendement u moet rekenen.
Steeds meer mensen realiseren zich
dat door de kredietcrisis een vakantiewoning kopen en verhuren
een betere belegging is dan sparen.

Ingrediënten:
400 gram ganzelever
4 stuks Elstar appels, elstar
25 gram roomboter
3 eetlepel bloem
1 eetlepel calvados

Het aantal tweede huizen [van Nederlanders, red.] stijgt sneller dan
ooit, ondanks de kredietcrisis. Of
liever: dankzij. Want wie een tweede
huis koopt en dat verhuurt als recreatiewoning, kan rekenen op een
aanzienlijk beter rendement over zijn
vermogen, dan bij beleggen in aandelen of je geld vastzetten op een
spaarrekening. Sterker: het verschil
is vaak duizenden euro’s per jaar.”
Mogen we u binnenkort verwelkomen
als eigenaar op ons schitterende park?

Een citaat uit de Volkskrant van dit
voorjaar:
“Wil Thijssen informeert naar de financiële voordelen van een tweede huis.
neuve, lijfarts van de Paus en alchimist,
de distillatie hebben ontdekt; die maakte het mogelijk in deel van de wijnoogst
in eau-de-vie om te zetten.
In het begin van de 16e eeuw was
de distillatie in Gascogne verbreid.
In 1600 wijst Olivier de Serres erop
dat de eau-de-vie van de streek van
een speciale druivensoort, de piquepoul (folle-blanche), afkomstig zijn.
Tegen 1650 is de handel in eaux-de-vie
van Armagnac al aanzienlijk. Maar de
landstreek Armagnac - ver van alle transport over zee, via rivieren slecht toegankelijk, behalve voor de beperkte streken
die aan de zijrivieren van de Garonne liggen - profiteert minder dan andere streken van de algemene economische bloei.
Bovendien vernietigde de phylloxera
(druifluis) tegen 1880 nagenoeg de gehele wijnbouw.
Een distilleerwijn moet zuiver van
smaak zijn met een laag alcoholpercentage ( 8 tot 9 ) en hij moet een hoge totale
zuurgraad hebben; die karakteristieken
zorgen voor een kwaliteits eau-de-vie.
De distillatie moet voor 30 april, volgend

Recept
Foie gras met gecaramelliseerde calvados appeltjes
Herkomst:
Frans
Basis:		
Gevogelte
Gang:		
Voorgerecht
Moeilijkheidsgraad: Makkelijk
Bereidingstijd: 10-30 Minuten
Aantal porties: 8
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Bereidingswijze:
Zorg dat de foie gras goed gekoeld bewaard wordt tot het moment van
bereiding.
Schil de appeltjes (stevige fris zoete) en steek met een appelboor de
klokhuizen er uit. Snijdt de appeltjes vervolgens in schijven van +/- halve
centimeter dik. Bak deze op een middelmatig vuur met wat boter goudgeel met een lichte bruining (caramel), besprenkel met wat druppels calvados en zet warm weg.
Snijdt de Foie Gras in stevige plakken van +/- halve cm dikte, bestrooi ze
lichtjes met wat bloem en bak ze in +/- 30 seconden aan beide zijden in
een koekenpan op matig vuur. (let op, er komt snel veel vet vrij!!). Leg
op elk bordje een rondje van appelschijfjes met daarop de gebakken Foie
Gras en serveer meteen.

op de oogst, hebben plaatsgevonden.
Vroeger gingen de alambics (distilleerkolom) door het platteland
van de armagnac om de wijn ter
plaats, bij de eigenaar, te distilleren.
Maar nu gaat de wijn, dankzij de
verbeterde
technieken,
meestal
naar de alambic bij een beroepsstoker of in de coöperatieve kelder.
De distillatieperiode is voor de hele
streek één groot feest, men ontmoet elkaar en men kan van de
kwaliteit van de armagnac genieten.
De oudering. Na de distillatie is de
Armagnac kristalhelder en glanzend.
Daarna wordt hij voor jarenlange
rijping in eikenhouten fusten weggelegd.
Daarvoor dient vooral wit gespleten
eikenhout. Bij afnemende maan wordt
het hout gekapt en gekloofd - niet
gezaagd.
De duigen drogen vijf jaar in de open
lucht; daarna verwerken kuipers ze tot
fusten met een inhoud van 420 liter, de
gebruikelijke inhoud van dez streek.
De keldermeester bewaakt het ouderen
van de eaux-de-vie en zorgt ervoor dat
niets hun langzame ontwikkeling kan
verstoren.
Hij beslist op welk moment de tanninestoffen en essences uit het hout
een optimaal gehalte hebben bereikt.
Dan wordt de eau-de-vie in fusten die geen tannine meer afgeven,
overgedaan, of in kuipen verzameld.
Vervolgens wordt het alcoholgehalte verlaagd, alvorens de Armagnac
voor consumptie wordt aangeboden.
Deze goed begeleide oudering
geeft de Armagnac zijn mooie amberkleur en laat hem alle geheimen
van
zijn
parfums
ontvouwen.
à votre santé
Paul Keijdener
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De leuke plekjes in de omgeving
U bent op vakantie in een schitterend gebied in
Zuid Frankrijk. U kunt hier genieten van de rust
en van het looiende landschap. Naast al dit mooie
natuur zijn er genoeg plaatsen die u ook kunt bezoeken tijdens uw verblijf hier op het park. Op
deze pagina worden enkele mogelijkheden gegeven. Daarnaast worden een aantal markten gegeven en een aantal restaurants uit de omgeving.

Auch
De hoofdstad van de Gers is Auch. Dit is twintig minuten rijden met de auto. Deze stad kent
25.000 inwoners en voelt gezellig aan met de
vele cafés, restaurants, winkels en authentieke
markten. Beroemde namen zoals d’Artagnan, de
aanvoerder van de drie Musketiers, komen hier
vandaan. Hij is één van de redenen dat deze stad
in de dertiende eeuw Frankrijk domineerde. Naast
deze historische feitjes, heeft Auch een prachtige
kathedraal die tot één van de meest indrukwekkende kerkgebouwen van Frankrijk behoort.
Naast deze Kathedraal zijn er ook nog vele andere gebouwen die de moeite waard zijn om te bekijken. Kortom Auch is een bezoekje zeker waard.
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verschillende pleinen die stuk
voor stuk voorzien zijn van een
fontein. U kunt natuurlijk heerlijk shoppen in deze stad, naar
musea gaan of neerploffen op
één van de terrasjes die Toulouse
rijk is. Maar u kunt ook heerlijk
ronddwalen en alle prachtige
gebouwen en tuinen van dichtbij bewonderen. Een van de
dingen die u zou kunnen doen
is een wandeltocht maken langs
de straten van de Garonne. Het
enige dat u dan hoeft te doen
is de gele straatnaambordjes
te volgen. Deze lopen parallel
aan de Garonne. Als u het leuker vind om het monumentale
hart in te gaan van Toulouse,
kunt u de langs de straten gaan
Toulouse is bij de Fransen bek- met de witte straatnaamborend als ‘Petite Paris’. Dit omdat djes. U komt dan bijvoorbeeld
het na Parijs de grootste studen- uit bij de basiliek Saint Sernin.
tenstad van Frankrijk is. Daar- Dit is één van de grootste Ronaast heeft de stad tientallen maanse kerken in Frankrijk.
DE grote stad in deze omgeving is Toulouse. U kunt met de
auto gaan maar nog makkelijker is om de bus te pakken vanaf
Lombez. U rijdt in anderhalf
uur naar Toulouse en u kunt genieten van het mooie landschap
en de verschillende dorpjes die u
passeert. U wordt afgezet naast
het treinstation. Vanaf daar is
het een paar minuten lopen naar
het centrum. Als u denkt dat u
meerdere malen naar Toulouse
gaat, kunt u een ‘carbnet’ kopen
bij de buschauffeur. Dit zijn zes
enkele reisjes voor de prijs van
vier. Deze zijn een aantal maanden bruikbaar en u kunt ze ook
gebruiken voor de terugweg.

Een andere bijnaam van Toulouse is La Ville Rose. Dit
omdat vele gebouwen een
prachtige roze gloed hebben
dankzij de rode bankstenen
waarmee de gebouwen zijn gebouwd. Om deze reden heeft het
mooie plein Place du Capitole
geen schreeuwerige winkelborden in hun huiskleuren maar
zijn deze allemaal vervangen
door goudkleurige varianten.

Leuk om te bezoeken is de markt van Samatan op
maandag. Dit is een markt met daarnaast een markt
met gevogelte. Op deze dierenmarkt worden levende dieren verhandeld die veelal worden gebruikt
voor consumptie. Er is hier ook een Foie Gras
markt waar u lekkernijen voor thuis kunt kopen.

Lourdes

 Iedere zaterdagochtend
Markten
in Lombez. Dit is 2,5 kiloEr zijn op verschillende meter van het park en ondagen markten in de om- geveer 3 minuten rijden.
geving van ons park. Al
deze markten zijn leuk om Iedere zaterdagochtend
te bezoeken en geven een in in L’Isle Jourdain. Dit
echt Frans gevoel. Daar- is 25 kilometer van het
naast kunt u hier ook verse park en ongeveer 25 miproducten kopen. Dit is nuten rijden.
ook weleens leuker dan
naar de supermarkt gaan. Iedere maandag in SaHieronder vindt u een matan. Dit is 4 kilomeoverzicht van de mark- ter van het park en onten in onze omgeving. geveer 5 minuten rijden.
Iedere dinsdag in Saramon. Dit is 17 kilometer van het park en ongeveer 20 minuten rijden.
Iedere woensdag in Gimont. Dit is 22 kilometer
van het park en ongeveer
25 minuten rijden.
 Iedere donderdagochtend in Rieumes. Dit is 25
kilometer van het park en
ongeveer 25 minuten rijden.
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Toulouse

Samatan

Wat iets verder bij het Château vandaan ligt, is
Lourdes. Dit is de grootste Katholieke bedevaartsoord van Frankrijk. U kunt er naartoe gaan om
de grotten, basiliek en andere gebouwen te bezichtigen maar u kunt ook vanuit spiritueel oogpunt
gaan. Één ding is zeker, het is de autorit zeker waard!
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Restaurants in de buurt
van Château de Barbet
 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 Cote Sud
Place de la Fontaine
32130 Samatan
Tel: 05 62 62 63 29
Voor de lunch op maandag
(marktdag) graag reserveren
 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

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

Carcassonne
Deze stad waarborgt een bijzondere historische schat genaamd Le
Cité. Dit is het oude Carcassonne
dat een oude vestigingsstad is.
Deze plek werd al bewoond in de
zesde eeuw voor onze jaartelling
en in de twaalfde eeuw is de stad
gebouwd zoals hij nu nog is. Het
heeft twee vestigingsmuren en was
een zeer strategisch punt tot 1659
toen de vrede van de Pyreneeën
werd getekend. Zodra u de stad
betreedt, gaat u terug in de tijd.

In de natuur
Als u meer van een mooie
natuuromgeving houdt, kunt u
een dagje naar de Pyreneeën
gaan. U kunt hier heerlijke wandeltochten maken of lekker op de
fiets stappen. In de winter kan hier
geskied worden en in de zomer
kunt u genieten van de mooie
groene omgeving en de mooie
uitzichten. Dit mooie gebergte
is ongeveer anderhalf uur rijden
met de auto vanaf het Château.
Andere mooie wandeltochten of
fietstochten kunt u ook dichter bij
het park vinden. Door Lombez en
Samatan loopt de rivier de Save.
Dit is een aftakking van de Garonne. Het heeft een prachtige
natuurlijke omgeving die op sommige plaatsen zelfs avontuurlijk is.

Gâteau de Barbet
Misschien een vreemde vergelijking, maar onze eerste vakantie op
Château de Barbet, in de zomer van 2008, hebben wij ervaren als een
heerlijke taart. Je kijkt er naar voordat je de taart bestelt en je krijgt
er meteen zin in. Terwijl je hem eet, geniet je er van. En als hij op is
denk je; dit genoegen wil ik nogmaals proeven. Omdat de ingrediënten van zeer goede kwaliteit zijn, kan de taart bijna niet mislukken.
Hierbij ons recept van een Gâteau de Barbet.
•
Warme en persoonlijke ontvangst bij aankomst.
•
Gezellig en comfortabel vakantiehuis.
•
Prachtig uitzicht vanuit het vakantiehuis.
•
Heerlijk zwembad.
•
Leuke animatie voor de kids.
•
Tennis-, golf- en fitnessmogelijkheden.
•
Culinair genieten in het restaurant van het Château.
•
Prachtige omgeving voor korte tochtjes.
•
Interessante steden voor een dagtocht.
•
Leuke markten om te bezoeken.
Familie Otter-Bakker (huurders)

Château de Barbet			
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Floc de Gascogne

Interview met Laurie
Laurie studeert Sport, management &
ondernemen. Voor deze studie moest
zij een stage zoeken. Afgelopen
zomer logeerde zij bij haar oom op
het park en kwam zij in aanraking
met de golf. Zij is toen begonnen met
golfen. Weer thuis kreeg ze de ingeving om een e-mail te sturen naar
Gert Jan met de vraag of zij stage
zou kunnen lopen op de golfbaan. En
zo is Laurie nu hier in de periode van
november tot er met april. W ij hebben haar een aantal vragen gesteld
over wat zij hier doet in haar vrije tijd.

Ik ben nu vooral aan het golfen. Verder ga ik af en toe een dagje naar
Toulouse, maar dat kan ook in de
winter. Dat maakt niet uit.

•
Wat doe je in die vrije tijd in
de winter?
Ik ben een aantal keer naar de Pyreneeën geweest om te snowboarden. Dat is echt een aanrader. Het is
daar super rustig. Hele fijne pistes,
goede liften en goed geprepareerd.
Ik had in eerste instantie gedacht
dat het een heel klein gebied zou
zijn, maar dat viel echt heel erg
•
Heb je veel vrije tijd naast je mee. Heel leuk om daar af en toe
stage op de golf?
een dagje naar toe te gaan. Is zeker
Ik heb elke week 2 dagen vrij. Deze niet te klein om je daar een dag of
kunnen in het weekend zijn of door een aantal dagen te vermaken. En
de week.
ook makkelijk te bereiken. Iets meer
dan een uurtje rijden en je staat op
•
Wat doe je in die vrije tijd in de parkeerplaats. Verder af en toe
het voorjaar?
naar Toulouse. Met de trein of met

de auto is beide prima te doen. En
natuurlijk golfen, dat gaat gewoon
door in de winter. Wat ik eigenlijk
het leukste vind is de afwisseling.
Dat je de ene keer eerst een dagje
gaat golfen in de zon en de dag
daarna in de sneeuw staat.
•
Kun je er ook andere winteractiviteiten doen?
Je kunt hier echt van alles doen. Het
enige dat misschien niet kan is in het
zwembad zwemmen, maar verder
kan nog steeds alles. Als hier het zonnetje schijnt dan is dat ook meteen te
merken en met goede kleding kom je
een heel eind. Mijn ouders zijn hier
geweest met mooi weer en die hebben de mooiste wandelingen hier en
in de Pyreneeën gemaakt. Ook hebben zijn met sinterklaas nog buiten
op een beschut terrasje een biertje
zitten drinken.

Golf du Château de Barbet
Golfliefhebbers kunnen hun hart
ophalen op ‘Golf du Chateau de Barbet’. Een schitterende en uitdagende
9 holes (par 72) golfbaan. U speelt
in een fantastisch glooiend landschap met schitterende vergezichten richting Pyreneen en wordt uitgedaagd spannende holes, doglegs,
mooie waterpartijen en spectaculaire
hoogteverschillen te bedwingen. De
baan wordt door alle spelers zeer gewaardeerd.
Niet alleen aan de
golfers is gedacht.
Het clubhuis heeft
een ruim terras met
een mooi uitzicht op
de golfbaan en het
glooiende
landschap. Hier is iedereen
van harte welkom;
golfers en niet-golfers. Er wordt zowel Nederlands als
Frans
gesproken.
Het clubhuis is van
‘s ochtends 08h00
tot ‘s avonds 20h00
geopend. De gehele
dag zijn er broodjes en tussen de
middag is het een petit restaurant en
maakt Nathalie, onze chef, de heerlijkste maaltijden en salades klaar.

Aan de golfbaan is een franse golfprofessional verbonden. Zijn naam
is Thierry Grenier. Hij is de Engelse
taal machtig en kan u een gevarieerd
lespakket aanbieden, zowel voor de
beginnende als de (ver)gevorderde
golfer. Hij maakt u op ons golfcomplex graag wegwijs in de wondere
wereld die golf heet.
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basisprincipes van de golf uitgelegd
en geoefend. Informeer van te voren in het clubhuis over de mogelijkheden.

Iedere donderdag ochtend is er de
LadiesDay. Alle vrouwen komen
dan bij elkaar om onderling een parcours te lopen. Op de vrijdagochtend
komen de mannen bij elkaar voor
U kunt individueel of in groepsver- de Men’sDay. Welke spelvorm er
band les nemen.
wordt gespeeld, verschilt elke week
Deze zomer worden er voor u allerlei en wordt pas op het laatste moment
bekend gemaakt. De
ene keer wordt er
slechts met drie clubs
gespeeld, een andere
keer wellicht een
teax scramble. Na
het golfen kan er met
z’n allen op het terras gezellig gegeten
worden. Nathalie bereid dan een heerljk
repas. Alle dames en
heren zijn welkom,
rdv om 9h30.

In de maanden juli
en augustus wordt er
activiteiten georganiseerd. Officiele elke week op dinsdag een ‘journee
wedstrijden en amicale evenement- du golf’ georganiseert. Dit betekend
en in allerlei spelvormen, waaraan een hele dag golfen. We ontmoeten
u zowel alleen als in groepsverband dan in wedstrijd verband verschilmee kunt doen.
lende speltypes en een aantal uitdagDoorgaans is de baan niet druk bezet.
ingen. Rdv om 10h00.
Daardoor kunt u hier nog in alle rust Om kennis te maken met de andere
uw ‘rondje’ lopen. Toch raden wij u golfers op het park, wordt er elke Voor meer informatie loop gerust
aan van te voren even te reserveren maandag middag een scramble geor- binnen of bel:
als u een baan wilt lopen, dan bent u ganiseerd. De starttijd is 14h30, Rdv 0033 (0) 5 62 66 44 49
zeker van een goede starttijd.
14h00
Onze equipe staat graag voor u
Tevens heeft ‘Golf Chateau de Bar- Heeft u nog nooit gegolfd, maar wilt klaar Nathalie Sanson, William
bet’ drie par3 oefenholes, een driv- u het wel een keer proberen, dan is er van Grootveld en Gert-Jan de Kort.
ingrange, een puttinggreen en oefen- elke dinsdagochtend (10h30-12h00)
bunkers.
een golfkennismaking onder leiding
van Thierry. In deze les worden de

De Floc de Gascogne (in het gaskons Lo
Flòc, bouquet de fleurs, bloemenboeket)
is een typisch streekgebonden aperitief, in
feite een met wijnalcohol versterkte druivensap (min of meer vergelijkbaar met
Madera, Port, Sherry of Vermout) afkomstig uit het wijnbouwgebied Côtes de Gascogne, gelegen in het zuidwesten van Frankrijk, in het Frans de Sud-Ouest genoemd.
Het mengsel ontstond
in de XVIe eeuw. Het
wordt samengesteld
voor 1/3 uit Armagnac
en voor 2/3 uit vers
druivensap afkomstig
uit de wijnstreek Côtes
de Gascogne. Het
bestaat in een rosé en witte versie en heeft
een alcoholpercentage tussen 16 en 18.
Sinds 1990 mag de Floc de Gascogne
zich een Appellation d’Origine Contrôlée
noemen. Het wordt gebruikt als aperitief
en soms bij het dessert. Men drinkt het
koel, gekoeld echter nooit met ijs. Amandel, jasmijn, rozen, honing, zwart fruit
en specerijen zijn kenmerkende aroma’s

Foie Gras

De specialiteit van de Gers is Foie
Gras. Deze eenden- of ganzenlever is
op verschillende manieren verkrijgbaar en te koop. Men zegt dat deze specialiteit het leven verlengt en dat zou
de verklaring kunnen zijn waarom de
mensen in de Gers langer leven dan de
mensen in andere gebieden in Frankrijk.
De geschiedenis van deze lekkernij gaat
terug tot de Egyptenaren. Zij snapten
dat de lever van deze dieren op natuurlijke wijze vetter werd voor de trekvluchten. Daarnaast proefden zij dat dit
lekker was en wisten zij op de een of andere manier dat het ook nog gezond was.
In de Gers zijn meer dan 1800 producenten van Foie Gras en daarmee is het
de grootste producent in Frankrijk. Hiervan is een groot gedeelte bestemd voor
direct gebruikt. Dit is verse Foie Gras
maar ook Foie Gras om te koken. Er is
een keuze tussen eenden- of ganzen Foie
Gras. Er is een verschil in smaak. Zo is
de smaak van de Ganzen Foie Gras een
beetje zoet van smaak. Men noemt deze
smaak fijn, elegant en koninklijk. De eenden Foie Gras is echter meer geneigd
naar een notensmaak gemixt met een
beetje een bitter. Op deze manier is er dus
voor ieder wat wils. Als u dus echt lokale
producten en gerechten wilt proe ven
dan is de Foie Gras een heel goed begin.

Château de Barbet			
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Vervolg Column Odette de Koning
Hier in de Gers is het massatoerisme
nog niet doorgedrongen. Op de markt
verkopen de marktlieden pure producten en geen toeristische rommel.
Het leven in de Gers gaat langzaam en
de lucht in de Gers behoort tot de zuiverste in Europa. Vervelen hoeft u zich
niet, er zijn vele recreatiemogelijkheden
zoals; golfen, vissen, fietsen, wandelen,
skieen, paardrijden, sportvliegen, kanovaren enz. De wildstand bestaat onder
andere uit dassen, vossen, reëen, everzwijnen en roofvogels, die je gewoon
zittend vanuit je tuintje kunt spotten.
Mocht u op enig moment toch verlangen naar mondaine modezaken
dan kunt u uitstekend terecht in de
prachtige winkels van Toulouse (het
Parijs van het zuiden). Wilt u toch wat
meer de drukte opzoeken dan kunt u

Agenda

In de zomermaanden wordt er
veel georganiseerd op het park
en in de omgeving die ook voor u
en jou heel leuk en gezellig kunnen zijn. Voor een overzicht van
de activiteiten op het park kunt
u kijken op het programmaoverzicht van de animatie. Deze is te
vinden op het bord bij de receptie. De georganiseerde activiteiten en festivals zijn hier gegeven.

naar Carcassonne rijden of de andere
kant op naar Biarritz. U zult zien op
de terugweg verlangt u alweer naar
de rust rondom Chateau de Barbet.
Gastronomisch komt u in de Gers ook
volop aan uw trekken. De regionale
gerechten zijn zeer goed bekend, zoals de Foie Gras (ganzenlever) welke
wij vers kopen op o.a. de markt in
Seissan en Samatan. Maar ook de
Confit de Canard (ingemaakte eend)
en Magret de Canard (eendeborst)
zijn niet te versmaden lekkernijen.
Al deze producten kunt u bij diverse
boerderijen in de regio kopen en dan
lekker thuis genieten met een goed
glas wijn, natuurlijk ook uit de streek.
Bekende wijnen zijn de “Madiran”
en de “St. Mont”. Als aperitief

Juni

Hoi wij zijn van de Animatie Compagnie. Wij zijn hier op Château de
Barbet om jong en oud te entertainen. Ver voor het seizoen is begonnen, hebben wij een training gehad
van de Animatie Compagnie. In deze
training hebben wij alles geleerd over
het plannen en organiseren van spelletjes, shows en andere activiteiten.
Wij zijn er nu helemaal klaar voor
om van jullie vakantie een nog leukere vakantie te maken! Wij organiseren de hele dag door activiteiten
en als je precies wilt weten wat er allemaal gaat gebeuren, kun je op het
bord bij de receptie kijken wat er in

Al dit moois hebben wij de afgelopen jaren ontdekt en iedere
keer ontdekken we weer meer.
Sinds 2002 hebben wij een woning
op Chateau de Barbet en zelf ben ik al
enkele jaren voorzitter van de verenig-

ing van eigenaren. Het enige waar we
in al die jaren eigenlijk weleens spijt
van hebben is van het feit dat we weer
huiswaarts moeten…de plicht roept!
Bent u te gast op ons park dan heet
ik u van harte welkom, mocht u een
woning willen aanschaffen dan kan
ik niet anders dan het u aanbevelen,
bent u al eigenaar dan hoop ik dat u
net zo van dit mooie franse leven geniet als wij dat iedere keer weer doen.
Odette de
Koning

01-06-2009				
					
					
				
12-06-2009 t/m 28-06-2009		

*Feria del Toro in Vic Fezensac
Dit is een stierengevecht evenement. Daarnaast is er muziek in de
straten van Vic Fezensac en is er nog veel meer te doen.

13-06-2009				
					

*Bal du Comité des fêtes in la Salle Polyvalente
Er wordt een vergoeding gevraagd van € 8,-

20-06-2009				
					

* Fête de la Musique à Masseube
Dit is een gratis concert op Place du Foirail

21-06-2009				
					

*Fête de la musique
*Vide Grenier de la Saint Jean par le Clef

04-07-2009 en 05-07-2009		
					

*Festi drolle in Simorre
Dit is een feestje georganiseerd voor kinderen

09-07-2009 t/m 14-07-2009		

*Coutry Music Festival

12-07-2009				

*Tour de France in de buurt

17-07-2009 t/m 19-07-2009		
					

*Cuivro Folis in Fleurance
Dit is een blaaskapelfestival

20-07-2009 t/m 31-07-2009		
					
					

*Nuits misucales en Armagnac
Deze musicals worden gegeven in Condom, Terraube, Lec toure en
Valence sur Baïse

23-07-2009 t/m 26-07-2009		
					

*Festival Tempo Latino Vic in Fesensac
Dit is een muziek festival met latijns, afro en cubaanse muziek

31-07-2009				

*Jazz in Marciac

Juli

Het animatieteam

drinken ze hier “Floc de Cascogne”
(ongegist druivensap met armagnac).
Heeft u een keer geen zin om te koken. In de omgeving zijn diverse uitstekende restaurants te vinden. Mocht
u het zich helemaal makkelijk willen maken reserveer dan een tafeltje
bij Chateau de Barbet le restaurant, op loopafstand van uw woning.
Alle statistieken bewijzen dat ondanks het rijke gastronomische leven
in de Gers, het de landstreek is met de
minste hartziekten, dus wat let u nog?

Augustus

01-08-2009 				
t/m 31-08-2009			
					
					
					
		

de planning staat. We beginnen bijvoorbeeld altijd met gezellig knutselen, in de middag zorgen we voor
een leuk spel en ’s avonds zorgen
we voor een leuke show. Iedereen is
welkom en iedereen mag overal aan
meedoen. We hopen jullie dan ook
allemaal te zien tijdens jullie verblijf.

*Festival Eclats de Voix

*Nuits musicales en Armagnac.
Deze musicals worden gegeven in Condom, Terraube, Lectoure en Va
lence sur Baïse
*Jazz in Marciac
*Festival Musiques et Danses Ancienne in Sarrant.

Château de Barbet			
Skiën in de Pyreneeën

TEN ZUIDEN VAN TOULOUSE ZIJN
DE PYRENEEËN. DIT IS VOOR DE INWONERS VAN TOULOUSE
EN OMGEVING EEN FAVORIET WINTERSPORTGEBIED.
Op winterse zaterdagochtenden
stond er voor Foix dan ook
meestal een forse file in zuidelijke richting; de meeste auto’s
hadden ski’s op het dak. Maar
die files zijn sinds begin 2001
verleden tijd, toen de nieuwe
tunnel die de snelweg langs
Foix leidt voor het verkeer werd
geopend. Gedurende de week
zijn de skigebieden (buiten de
kerstvakantieperiode) relatief
rustig, een verademing als u
houdt van wintersporten zonder
steeds in de rij te moeten staan.
Stijgende sneeuwgrens
“De opwarming van het klimaat
brengt het voortbestaan van de
lagere skistations in de Pyreneeën in gevaar”, zo schreef het
Franse blad ‘Pyrenees’ een tijdje
geleden in een toekomstspecial.
Boven de 2000 meter zou de
sneeuw wel blijven, maar daaronder zou de sneeuw in de loop
van de 21e eeuw steeds verder
afnemen. Uiteindelijk gaat de
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sneeuwgrens de komende decennia zo’n 300 meter omhoog.
Eén van de twaalf stations (er
blijven er naar verwachting in
de hele Pyreneeën nog 17 over)
die het jaar 2050 niet zou halen:
‘Les Monts d’Olmes’, nu een
prachtig onder de imposante Pic
de Barthelemy en de Pic du Han
gelegen skigebied met zo’n 20
kilometer aan pistes. Het kasteel
van Montségur, bekend uit de
kathaarse geschiedenis is vlakbij. Iets verder naar het zuiden
ligt vlakbij Ax-les-Termes één
van de grootse Pyreneese skigebieden: het Station d’Ax. Met
in totaal 75 kilometer aan pistes
kan iedereen hier de ski-ervaring
vinden die hij of zij zoekt. Bonascre is eigenlijk een klein
dorpje met cafeetjes en restaurants, waar de pistes vooral
door het bos lopen. Hogerop (tot
2300 meter) vindt u Le Saquet
met zijn ruigere karakter en het
Domaine des Campels (tot 2400
meter) dat vooral populair is bij
de snow-boarders. In het station
van Guzet (40 kilometer piste),
vanwaar de flanken van de Freychet beskied kunnen worden,
worden ook wandelingen per
sneeuwschoen georganiseerd.

Occitaans
werd
vroeger
in
een groot gedeelte van de
Midi
Pyreneeën
gesproken.
Naamborden van straatnamen in
het centrum van Foix vermelden
heden, behalve de franse benaming,
ook de straatnaam in het occitaans.
Ongeveer
halverwege
Frankrijk liep vroeger een denkbeeldige lijn, waar beneden langue
d’oc (“occitaans”) werd gesproken.
In de historie van dit gebied is één
van de meest opvallende perioden
die van de Katharen (ons woord “ketter” is afkomstig van kathaar). Dit
niet in het minst door de vervolging geleid door Jacques Fournier (de
bisschop van Pamiers) tussen 1318
en 1325, waarbij hij een uiterst nauwkeurig verslag liet schrijven over
de bevolking van Montaillou. Deze
katharen spraken occitaans, de taal
van het gebied waarin zij woonden.
Halverwege de 12de eeuw waren zij

In het kleine, intieme Goulier
Neige (Station Sport Nature du
Montcalm, alpiene skiën tussen
1500 en 2000 meter) is het ook
mogelijk skitochten te maken
waarbij de skiër door een paard
wordt voortgetrokken: ‘Balade
ski/cheval’. Het Plateau de Beille
(tussen 1800 en 2000 meter) is
het grootste lang-laufgebied van
de Pyreneeën. Hier kunnen ook
sledetochten met huskies worden
gemaakt. Ook Domaine du Chioula is met zijn 60 kilometer piste
een langlaufgebied van faam.
Zowel alpine als langlauf skiën
kunt u in Mijanès Donezan bij
Querigut, een gebied dat vooral
ook voor kinderen heel geschikt
is. Ook in Ascou Pailhères is aan
de kinderen gedacht, o.a. door
een ‘sneeuw-speeltuin’ voor de
5- tot 10-jarigen. In Etang de Lers
kan behalve gelanglaufd ook op
het bevroren meer geschaatst
worden, er is een baan van 14
kilometer uitgezet. Ook hier kan
‘ski-jorring’ worden beoefend,
een soort waterskiën, maar dan
over sneeuw achter een paard.
La Tour Lafont tenslotte is een
laatste skigebied dat genoemd
moet worden. In de stilte van de
winterse natuur kunt u hier magnifieke langlauftochten maken.

Editie 1 		

Page 6

Recept hoofdgerecht met
tuinbonen
Ingrediënten
*Ca. 300 g gedopte labbonen
*1 teentje look
*1 kleine sjalot
*4 tomaten
*1/3 glas witte wijn
*1/4 glas fond (vlees of groente)
*Olijfolie
*Peper
*Zout
*Basilicum
Bereiding
Kook de labbonen gaar en dop ze voor een tweede
keer, zodat er frisgroene boontjes tevoorschijn komen. Snijd de sjalot en kook fijn, ontvel en ontpit
de tomaten en snijd in blokjes. Stoof de sjalot en
look aan in een beetje olijfolie en voeg de tomaten
erbij, blus met de fond en de witte wijn en laat het
geheel op een zacht vuurtje inkoken tot het grootste gedeelte van het vocht is verdwenen. Breng op
smaak met peper en zout. Warm de labbonen op
in de saus en werk af met fijngesneden basilicum.
Lekker met lam en gebakken aardappelblokjes

Occitanië

overal in West Europa te vinden, maar
vooral in Zuid-Frankrijk en NoordItalië. De meest hechte groep met
een goede organisatie waren de Albigenzen (de Zuid-Franse katharen).
De Katharen noemden zichzelf
“christiani” (christenen). De Katharen beleefden hun gnostisch geloof
zelfbewust en intens. Naastenliefde
was daarbij een belangrijk aspect.
De levensopvattingen waren ten opzichte van het Rooms Katholicisme
strijdig. De Katharen hadden een
duidelijke voorstelling van God, de
spirituele en ‘Satan’, de aardse (dus
beleden eigenlijk geen monotheïsme).
Zij kenden een zuivere elite, de “perfectici” of “boni homines” (de volmaakten), als voorgangers te beschouwen tegenover de massa normale
gelovigen de “credentes”. Nadat de
perfectici hun “consolamentum” hadden ontvangen leidden zij een sober
leven, ascetisch, vegetarisch, celibatair en dienstbaar aan de anderen.
Het jeu de boules was in aanvang een
Romeins spel. De Romeinen speelden
hun spel met stenen ballen. Zowel het
spel als de ballen hebben sindsdien
nogal wat veranderingen ondergaan. In
Frankrijk zijn vele eeuwen lang ballen
gemaakt van palmhout (bukshout, Fr.
buis). Palmhout is een harde houtsoort
(2 x zo hard als eikenhout) en splijt
nauwelijks. Het hout werd vroeger
veel gebruikt voor meetlatten, instru-

Na
zware
vervolgingen,
kruistochten
(1209 en 1226) en strijd,
is deze sekte, na de ondergang van de Albigenzen,
langzaam
verdwenen.
Montségur, nu reusachtige
ruïnes bovenop een steile heuvel, was
een van de belangrijkste centra van de
katharen-sekte in dit gebied, tijdens de
13de eeuw. Het kasteel werd gebouwd
op een hoogte van 1207 m. op een rots
die “Pog” heette. De bouwconstructie
is als die van een zonnetempel, waarbij op 21 juni de zonnewende wordt
waargenomen. Tijdens de kruistocht
tegen de Albigeois is dit fort het symbool geworden van verzet van de
Comtes Méridionaux (Zuidelijke Graven) en hun Kathaarse onderdanen. Na
een belegering van tien maanden viel
het in 1244 in handen van het konink
lijke leger. Ruim 200 Katharen werden

Jeu de boules

menten en mechanische onderdelen.
De palmhouten ballen werden eerst
gepolijst, daarna werd het oppervlak
voorzien van talloze op kopspijkers
gelijkende nagels. In het begin van de
twintigste eeuw werden deze ballen
nog op grote schaal vervaardigd. Een
deel van de fabricage kwam als huisvlijt tot stand. Het belangrijkste centrum bevond zich in département Var.
Vóór de tweede wereldoorlog begon

aan de voet van de Pog verbrand.
[Goede wandelschoenen zijn niet overbodig voor de klim naar de Montségur.]
Een aaneengesloten keten van
kastelen heeft als buffer dienst
gedaan tegen de heersers van Aragon. De verdedigingslinie langs
deze zuidgrens vormden de kastelen:
Montgaillard - Roquefixade - Montségur - Bélesta - Puivert - Puilaurens - - Fenouillet - Peyrepertuse - Quéribus - Aguilard - Opoul.
In de meeste van deze burchten
hebben
de
Katharen
geprobeerd bescherming te vinden.

men met het vervaardigen van twee
halve metalen bollen, die samengesmeed werden tot één bal. Dankzij de
moderne technieken vervaardigt men
tegenwoordig fraaie glimmende metalen ballen, die voor een habbekrats te
koop zijn. Voor de echte profs zijn er
zeer fraaie exemplaren te verkrijgen.
Het spel wordt zeer serieus genomen hier in Frankrijk en in ieder dorp
vindt u wel een jeu de boules baan.
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Beroemd uit de Gers

Een beroemd persoon uit de Gers is
Charles de Batz- Castelmore, beter
bekend als seigneur d’Artagnan, vertrouweling van de Zonnekoning. Hij
is geboren op kasteel Catelmore te
Lupiac in 1610 of 1611. Hij is, net als
vele andere jonge edellieden uit de
Gascogne, naar het hof van Lodewijk
de Dertiende gegaan in 1627. Hier
werd hij opgeleid tot Musketier (lijfwacht) van de koning. Hij schopte het
tot commandant van de ‘witte’ Musketiers. Het wit staat voor de kleur van
de paarden waar deze garde op reden.
Als commandant vervulde hij delicate
opdrachten in dienst van de kroon. Er
kan hierbij gedacht worden aan het escorteren van belangrijke gevangenen
of het overbrengen van geheime boodschappen. Hij trouwde in 1659, maar scheidde na enkele jaren van zijn vrouw,
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die hem twee zonen had geschonken.
In 1672 werd hij gouverneur van de
Vlaamse stad Lille,
die pas sinds enkele
jaren bij Frankrijk
hoorde. Ook hier
moest hij tactvol en
met gezag optreden.
Inmiddels
staat
Frankrijk onder het
gezag van Lodewijk de Veertiende
en is d’Artagnan
een echte vertrouwelinge geworden
van deze koning.
Het is deze Zonnekoning die besloot
dat hij zijn rijk wilde
uitbreidden tot aan de grenzen van de
Rijn. Maar om dit te kunnen realiseren

Interview met Jan van Schooten
Een van de trotse eigenaren op het park
is Jan van Schooten. Hij heeft samen
met zijn vrouw Trees in 2002 een villa
gekocht en is nog steeds erg blij met
deze beslissing.

folders en artikelen over deze omgeving. Op deze manier blijft het lijstje met
activiteiten en bezichtigingen die Trees
en hij nog willen doen up to date. Één
van de manieren die zij gebruiken om
meer van de omgeving te ontdekken, is
door middel van het golfen op andere
golfbanen. Zo ontdekken zij nieuwe
plekjes en nieuwe restaurantjes waar ze
samen lekker kunnen lunchen en kunnen genieten van de Franse vriendelijkheid en gastvrijheid die deze omgeving
nog te bieden heeft.

Jan is financieel planner bij de Rabobank en dankzij deze functie kan hij
jaarlijks vier à vijf keer naar Château
de Barbet komen. Hij maakt de reis altijd met de auto. Dit omdat de afstand
niet al te ver is en omdat het prettig is
om hier een auto bij de hand te hebben.
Op deze manier kan hij ook eens met
zijn vrouw verder weg in de omgeving ‘Het verhuren doe ik in samenwerking
rondkijken.
met mijn buren.’ Er kan van de verhuurorganisatie gebruik gemaakt
Op de vraag hoe Jan juist hier terecht is worden voor de verhuur maar Jan regelt
gekomen, antwoordde hij dat hij
dit liever zelf. Hij heeft met een buurtoevallig een advertentie had gelezen man een website opgezet en in samenin de krant over de verkoop van villa’s werking met andere buren proberen ze
van Inproject. Vroeger gingen hij en een zo hoog mogelijke verhuur te geTrees altijd op vakantie naar Frank- nereren. Ook helpen zij elkaar, dus als
rijk met hun kinderen maar toen deze bekenden van Jan langskomen, regelt
groter werden, zijn Jan en Trees vooral hij dat ze in één van de huisjes van de
naar andere landen op vakantie gegaan. buren kunnen overnachten. Zodat ze
In 2002 waren zij in de Dordogne en dicht bij elkaar zijn tijdens de vakantie.
voelden zij zich weer helemaal thuis. Naast de verhuur vindt de dochter van
Om deze reden en met een vleugje van Jan het ook fijn dat haar vader een villa
toevalligheid zijn zij gaan kijken op het in Zuid Frankrijk heeft. Zij komt graag
park. Zij vonden de woningen zo mooi één keer per jaar langs om op het park
dat zij al vrij snel hadden besloten om van Château de Barbet te verblijven.
hier een tweede huis te kopen.
‘Het gevoel van ontspanning en rust
‘Het voordeel van een huisje in de Gers maakt dat ik hier altijd weer terug
is dat je van alle seizoenen iets hebt.’ wil komen.’ Als je ’s ochtends wakker
In de winter kun je de bergen in om wordt, hoor je de vogeltjes fluiten. Jan
te skiën en mooie wandelingen in de stapt dan vaak op de fiets om brood te
sneeuw maken en in de zomer kun je halen. Dit is zijn manier van wakker
hier in de omgeving mooie fietstochten worden. Hij vindt het fijn dat de streek
en wandeltochten maken en kun je niet toeristisch is waardoor de Fransen
ook naar de kust (de Middellandse en nog heel aardig zijn en waardoor je
de Atlantische kust) om daar lekker te nog echt een relax gevoel hebt zodra
ontspannen. In de tussenperiodes is het je in deze streek komt. Mochten Jan
ook leuk omdat er dagen zijn dat je in en Trees nu echt zin hebben in drukte
de achtertuin in de zon kunt zitten en en in nieuwe mensen dan gaan zij naar
daarnaast de Pyreneeën in kunt voor Toulouse. Dit om de gezellige sfeer te
de sneeuw.
proeven van deze studentenstad.
‘Wij zijn hier nog steeds niet uitgekeken.’ Jan heeft een map met informatie-
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moesten zij Maastricht veroveren wat
in die tijd een goede vestigingsstad was.

van de afgelopen nacht. Bij het passeren
van een nauwe doorgang werd zijn keel
door een musketkogel doorboord. De
In de nacht van zater- hertog stapte over zijn lijk en heroverde
dag 24 op zondag 25 de lunet. Daarna kon er binnen enkele
juni namen de Fransen dagen een bres geschoten worden in
de vooruitgeschoven de walmuur. Na een beleg van slechts
lunet voor de Tongerse- dertien dagen gaf de stad zich over.
poort in van Maastricht.
Deze werd echter op Charles de Batz- Castelmore was dus
zondagochtend door niet voor niets gestorven en naast
het garnizoen met be- deze overwinning kreeg hij ook een
hulp van springstoffen standbeeld in Maastricht. Deze staat
heroverd. De onbezon- symbool voor de deugd van trouw
nen jonge hertog van die elke man in zichzelf zou moeten
Monmouth haalde nu handhaven, maar die hij, voor zijn
de twee-en-zestigjarige gevoel althans, te vaak prijsgeeft als
d’Artagnan over deel het leven om compromissen vraagt.
te nemen aan een tegenaanval zonder voldoende dekking. De musketier was nau- Waarom de tuinen er
welijks bijgekomen van de gevechten

altijd zo mooi
uitzien…

Alle villa’s op het park hebben een tuin en daarnaast is er ook nog veel algemeen groen op het park te vinden. Dit zorgt voor een stukje rust en sfeer
op het park. Om dit allemaal in topconditie te houden, zijn er verschillende
hoveniersbedrijven aangesteld door Château de Barbet.
Deze bedrijfjes hebben allemaal een ander gedeelte van het park onder hun
hoede genomen. Zo zorgt Franck voor al het gemeenschappelijk groen en
doet hij verschillende aanlegklussen. Jean Marc zorgt voor de tuinen van
de villa’s van de verhuurorganisatie en Ivo verzorgt de tuinen van een groot
aantal van de privé villa’s.
Ivo is Nederlands en is in 1992 voor het eerst in Frankrijk komen werken.
Na de militaire dienst had hij een zomerbaantje gevonden bij een groenteteeltbedrijf. Hij is na de zomer terug gegaan naar Nederland maar hij besloot
dat hij zich meer thuis voelde in Frankrijk. Het jaar erop is hij terug gekomen naar dit gebied en hetzelfde bedrijf. In dit jaar leerde hij veel nieuwe
mensen kennen waaronder de zoon van een tuincentrum. Omdat Ivo de hovenieropleiding had gedaan op de middelbare tuinbouwschool, kon hij na zijn
zomerbaantje terecht bij dit tuincentrum. Op deze manier is het balletje gaan
rollen en is Ivo gaan wonen in Frankrijk.
In 2000 is hij op Château de Barbet gekomen als werknemer van een
tuinbedrijf. In deze periode heeft hij het park goed leren kennen. Nadat het
tuinbedrijf stopte, is Ivo via verschillende omwegen zijn eigen bedrijfje begonnen en is hij terug gekomen op het park in 2007.
In dit jaar hebben verschillende eigenaren Ivo gevraagd hun tuin te onderhouden. Omdat Ivo het park al goed kende, was dit natuurlijk geen probleem
voor hem.
De globale jaarplanning van Ivo ziet er als volgt uit: Vanaf half maart tot
er met half oktober maait Ivo het gras van de privé villa’s. Hij probeert alle
tuinen één keer in de twee weken te doen. Daarnaast moet Ivo in de maanden
maart, april en mei onkruid bestrijden, bemesten en het verticuteren en/ of
beluchten van de gazonnen. Ten slotte doet Ivo van half november tot er met
eind februari enkele aanlegklussen, beplanten en het snoeien van de beplanting. In de piekweken neemt Ivo verschillende mensen in dienst om zo deze
piek aan te kunnen.
Wanneer u ook op het park bent, u loopt het hele jaar de kans Ivo tegen het
lijf te lopen. Want zijn werk stopt nooit op Château de Barbet.

Château de Barbet			
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Het grote dieren
Kruiswoordpuzzel
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Vindt het woord...
Dolfijn
Kanarie
Kuiken
Paard
Tijger
Haan
Koe
Leeuw
Parkiet
Varken
Hond
Krokodil
Olifant
Poes
Zebra

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Een bekend Frans spel
Een lokale specialiteit
Dit betaal je bij aankomst in het park en
krijg je bij vertrek weer terug
De Pyreneeën bestaan hieruit...
Het departement waarin Lombez ligt
Hiervan zijn 2 banen op het park

Sudoku

Wij z ie n u gr aag te r ug op Châte au d e Barb et!!!

