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Bienvenue au Château de Barbet
Het is fantastisch op Chateau de
Barbet. Een verblijf op onze residentie, of dat nu kort of lang
duurt, is een ultieme beleving.
Een beleving van rust, ruimte en veiligheid. Bij ons staat
gastvrijheid
bovenaan
onze
lijst met belangrijke zaken.
Vanaf het moment dat u bij ons de
toegangshekken passeert vallen
de zorgen van alle dag van u af.
In de schitterende omgeving voelt u
zich werkelijk als God in Frankrijk.

maanden is er animatie voor
de jeugd van alle leeftijden. Het
gehele jaar door kunt u tennissen, beach volleyballen, een
spelletje petanque spelen of
rustig een boek lezen in onze
goed gevulde bibliotheek op
de 1e etage van het Chateau.
In de fitnesszaal kunt u gebruik maken van de apparatuur en de sauna. Verder zijn er
mogelijkheden voor minigolf,
ping-pong of gewoon een potje
voetbal. Een aantal maanden
Ook bij uw woning op ons park per jaar (april - oktober) is ons
kunt u dat gevoel vasthouden. zwembad geopend, de temperaGaat u er maar eens rustig voor zit- tuur van ons bad is aangenaam.
ten en sluit gerust even uw ogen.
U wordt getrakteerd op een waar- In het restaurant op ons park
lijk concert van onze zangvogels, of in de omgeving kunt u gede rust omhult u als een goed zitten- nieten van alle natuurlijke prode jas, de geur van bloemen, gras ducten, de koeien, geiten, schaen kruiden streelt uw neus. Met pen, eenden en ganzen lopen
een beetje geluk schijnt de zon en en leven gewoon nog in de vrije
voelt u door de weldadige energie natuur. Zodra ze dan op uw bord
uw vermoeidheid wegsmelten. belanden proeft u nog het goede
Of u nu met kinderen, vrien- buitenleven wat zij hebben gehad.
den of grootouders op ons domein verblijft, niemand hoeft Toulouse is een schitterende stad
zich te vervelen. In de zomer- die zich kan meten met diverse

wereldsteden. In de winter doen
de Pyreneëen niet onder qua skigebied voor die van de Alpen.
Ook in de zomer zijn ze een
bezoek
meer
dan
waard.
De dorpjes zijn nog authentiek,
in de middagzon kunt u nog lekker lunchen op een terrasje onder
het toeziend oog van twee oudjes op een bankje bij de Fontein.
De verstilde rust doet weldadig aan. Bij ons vind u geen
disco’s of andere stadsefratsen.
Bij ons is het genieten van
de puurheid van het bestaan.
Gun
uzelf
die
beleving,
Joie de vivre! .
..

Odette de Koning
Presidente SCI
.

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. Wij kunnen 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 hoe de
afwatering geregeld is, welke bouwgaranties afgegeven zijn en wat
de isolatiewaarde van de woning is.

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.

Heeft u de woning van uw dromen
gevonden? Dan Kunt u uiteraard
geheel begeleid worden in het
Nederlands bij de aankoopprocedure: het tekenen van de notariële
aktes, het afsluiten van de abonnementen bij de verschillende

Mogen we u binnenkort verwelkomen als eigenaar op
ons schitterende park?
Verkoop informatie bij de
receptie
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Belangrijke telefoonnummers
Receptie: 		
Restaurant:
Golf:			
Verkoop:		

05 62 62 08 54
05 62 62 61 45
05 62 66 44 49
05 62 62 08 54

Alarm nummers
Samu (medisch):
Politie: 		
Brandweer: 		

15
17
18

Dokter Despax :
Dokter Gepouloux:

05 62 62 46 90
05 62 62 55 16

Gratis.

Vraag om de inlogcode bij de receptie.

Van de website van Chateau
de Barbet bestaat inmiddels ook een mobile versie.
Handig voor als u op het
park bent en met uw iphone
of een andere merk mobile
telefoon het internet op
gaat. Op deze site veel extra
informatie zoals de agenda,
rommelmarkten in de buurt,
kalender golf, de tvgids enz.
http://www.barbet.nl/ index-pda.html
of gebruik de hierboven afgebeelde flashcode
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Van droomhuis tot woonhuis.

komen zetten we alles in werking om het huis daadwerkelijk te kopen en in juni organiseerden we een
Jarenlang zijn we op vakantie geweest aan de Côte werkweekend met onze zoon, zwager en schoonzus
d’Azur, waar we in Cagnes sur Mer logeerden bij Ne- om het huis in te richten. In juli 1999 kwamen we
derlandse mensen. Toen al droomden wij van een ei- terug om onze eerste vakantie in ons eigen huis door
gen huisje in Frankrijk. De bedoeling was om dat na te brengen.
ons pensioen te realiseren, dus erg actief in het zoeken Apetrots waren we, dat we inderdaad onze droom verwaren we niet. Totdat we eens, op een sombere novem- wezenlijkt hadden en we hebben genóten.
berzondag van 1998, een advertentie van Inproject in
de krant zagen staan met de slogan: “Uw droomhuis
in Frankrijk hoeft geen droom te blijven”. Die zin
sprak ons zó aan dat we de presentatie in een hotel in
Best gingen bijwonen. We werden er met alle egards
ontvangen: met champagne, een duidelijke uitleg, een
prachtige maquette, een driedimensionele landkaart
van Frankrijk (op dat moment hadden we nog geen
flauw benul waar Lombez en het departement Gers
lagen) en een videoband van de eerste bouwactiviteiten. Enfin, we werden enorm enthousiast gemaakt en
bij vertrek mochten we de videoband alsmede een fles
wijn meenemen. We hebben de videoband wel tien
keer bekeken en we werden steeds enthousiaster. Indertijd was ik pas 51 jaar, dus van pensionering was
nog absoluut geen sprake. Toch bespraken we de mo- In het vervolg brachten we alle schoolvakanties (ik
gelijkheid van aankoop met onze financieel adviseur was werkzaam in het onderwijs) in Lombez door, al
en hij raadde ons aan tot aankoop over te gaan: Toine dan niet met vrienden of familie. Zó maakten we ook
(mijn vrouw) en ik werkten toen nog allebei, waardoor de verschillende seizoenen mee.
we de financiële consequenties konden opbrengen én En elke keer dat we er kwamen, zagen we het parc
we konden al tien jaar vóór onze pensionering van het
huis genieten tijdens onze vakanties. Inproject organiseerde kijkweekenden, maar daaraan wilden wij niet
meedoen.
Een weekend vonden we te kort, temeer omdat we de
streek niet kenden en voordat we tot aankoop zouden
overgaan wilden we eerst bekijken of de streek ons
beviel. In mei 1999 huurden we voor 10 dagen een
Campagne, eenzelfde huis als waar we ons oog op
hadden laten vallen. We struinden in die vakantie de
hele omgeving af en hoewel we geen al te best weer
hadden, vielen we voor het glooiende landschap dat
ons omringde. We vonden het schitterend.
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mooier worden.
We gingen er steeds opgewekter heen en steeds meer
gingen we met een lang gezicht terug naar Nederland,
waarbij we in de auto langdurig zwegen.
Toen besloten we om permanent in Lombez te gaan
wonen en allebei met prepensioen te gaan.
We zetten ons huis in Rosmalen te koop en toen dat
in 2007 werd verkocht, vertrokken wij voorgoed naar
Château de Barbet no. 120.
Inmiddels hebben we een schuurtje en een serre laten
aanbouwen en binnenkort wordt onze badkamer gerenoveerd.
We hebben geen moment spijt gehad van onze beslissing, want het is hier fantastisch. We nemen deel aan
veel culturele bezigheden in de omgeving, we zijn lid
van een koor in Boulogne sur Gesse Toine is vrijwilliger geworden van het Syndicat d’Initiative (het
Franse V.V.V.) in Lombez en ik ben vrijwilliger op
het parc. Zo geven we een zinvolle, maar vooral plezierige invulling aan onze vrije tijd. We hopen nog
lang te mogen genieten van ons droomhuis dat nu tot
woonhuis geworden is.

Toine en Wim Stevenaar: Campagne 120

En zo namen we een optie op huis nr. 120. Thuisge-

Laat je verassen, middenin de zonnebloemvelden…
Daar vind je namelijk Chateau de Barbet, dat met
zijn vele voorzieningen elk jaar weer een uitstekende
locatie is voor de animatie. De tennisbanen, zwembaden, golfclub en vele grasvelden bieden plek voor
een hoop verschillende sportieve activiteiten. De
muren van het kasteel zijn uitermate geschikt voor
outdoor-filmavondjes en het terras is een uiterst geschikte locatie voor de vele talentenjachten, quizzen
en Ameezingshows!

Wie zijn wij?

De gasten van afgelopen zomer kennen mij misschien al, aangezien ik toen samen met mijn vriend de
animatie heb verzorgd voor de kinderen van 12 jaar
en ouder. Dit beviel zo goed, dat ik dit jaar de gehele
animatie verzorg. Dit doe ik natuurlijk niet alleen.
Ik heb een enthousiast team bij elkaar gezocht, en
met elkaar gaan we er een onvergetelijke zomer van
maken.

Dagelijks vermaak voor jong en oud.

Op Chateau de Barbet is er voor ieder wat wils. Zijn
uw kinderen nog geen 12 jaar, dan kunnen ze meedoen met dagelijks wisselende activiteiten; van het
knutselen van mooie maskers en coole kikkers, tot
het spelen van hockeytoernooien, voetbalwedstrijden
en zwembadspelletjes. Ook de talentenjachten zijn
altijd een groot succes. En zijn ze niet bang in het

donker? Dan kunnen ze meelopen met de spannende
spooktochten..
Met de kinderen van 12 jaar en ouder zullen sporttoernooien centraal staan.
Daarnaast verzorgen wij ook pokertoernooien bij de
zwembadbar, nachtspelen en moordspelen. Ook zijn
wij altijd blij met hulp tijdens de spooktocht, lekker
met zijn allen de kleintjes bang maken. En eens in
de week is er een (alcoholvrije) cocktailparty aan het
zwembad!

Meeleeftheater en dans

Bep Oorklep en Loes Appelmoes zullen vaak te
zien zijn op Chateau de Barbet. Ze rijden rond over
het park in hun Golfkarretje, doen soms mee met
speurtochten en verzorgen drie keer in de week een
spetterende show, waar ze de meest gekke avonturen
beleven.
Dit jaar is er ook een apart dansrooster. Er zullen
drie keer in de week danslessen verzorgt worden,
door een gespecialiseerde dansdocente. Van Hiphop
tot modern, en iedereen mag hieraan meedoen (ook
de ouders)!

Programma

Elke week ligt er bij de receptie een overzicht van
het animatieprogramma voor u klaar. Er hangt er
altijd één bij het animatiehonk (links van de receptie)

en op de ‘Chateau de Barbet televisiezender’ in uw
huisje komt ons programma ook voorbij. Dan weet u
precies wanneer wij er weer voor u zijn!
Tot slot…
Wij zijn klaar met de voorbereidingen en staan klaar
voor weer een enthousiast, vrolijk, doldwaas animatieseizoen op Chateau de Barbet!
Marleen Kramer
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De leuke plekjes in de omgeving

‘Fonteinpleinen’, daarvan heeft Toulouse
er een stuk of veertig. De sfeer spat ervan
af. Daar kom je al snel achter tijdens een
wandeling in deze Zuid-Franse stad, waar
McDonalds’s en Pizza Hut de namen
goudkleurig op de gevel moeten schrijven.
Na ongeveer een uur moet de boot alweer
rechtsomkeert maken omdat het water te
ondiep is. Jammer? Eerlijk gezegd niet.
Want varend op de Garonne een stad als
Toulouse bekijken, dat is aardig, maar
achteraf niet de beste manier. Het uitzicht
vanaf de plastic stoelen maakt nieuwsgierig naar iets waar je steeds net niet bij
kunt. Toulouse is geen ‘vaarstad’, maar
veel meer een wandelstad. Niet dobberen
maar lopen in deze Zuid-Franse stad met
zo’n 400.000 inwoners. Een mooi vertrekpunt is de Place du Capitole, dat vlak
bij de oevers van de Garonne ligt. Het is
zo’n chic plein dat McDonald’s, Pizza
Hut en C&A zich alleen in deze omgeving mochten vestigen als de schreeuwerige huiskleuren werden vervangen door
een goudkleurige variant. Dat is gebeurd,
En het moet gezegd, het combineert
prachtig met de roze gloed die sommige
gebouwen hebben. Toulouse heeft niet
voor niets de bijnaam La Ville Rose.

vermijdelijk of zo’n straat leidt naar een
van de vele monumentale gebouwen. Dat
geldt onder meer voor de basiliek SaintSernin die wordt gerekend tot de grootste
Romaanse kerken in Frankrijk. Pelgrims
op weg naar Santiago de Compostela
overnachten hier voor dat ze begonnen
aan de oversteek naar de Pyreneeën. Tijdens restauratiewerkzaamheden werd
in de kerk een l2e eeuwse fresco gevonden. De opknap beurt is zes jaar geleden
voltooid.Maar in een andere bijzondere,
kerk genaamd Saint Etienne is de restauratie nog niet achter de rug. Waarom
haasten zou je zeggen, want de bouw
heeft meer dan 600 jaar in beslag heeft
genomen. Tot de blikvangers van de kerk
behoren rozetraampjes uit de 15de eeuw.

Antoine en Rue Lapeyrouse liggen vlakbij
het plein Place du President Max Wilson
dat met de Place St. Georges tot de meest
levendige pleinen van Toulouse behoort.
Probeer tegen schemering op de Place du
Wilson te zijn.Er is een halteplaats van het
toeristentreintje dat dagelijks van 10.30
tot 19.00 door de stad rijdt. Het grote aantal houten banken in het parkje verraadt
al dat je hier in allerlei opzichten goed zit.
Veel jongeren, in Toulouse wonen
120.000 studenten, zijn vaak te vinden
aan de Place Saint Pierre, aan de oever
van de Garonne. Bar Chez Tonton is een
geliefd adres, vooral op vrijdagavond tijdens ‘happy hour’. Het ‘groene’ plein
Grand Rond dat heel wat verderop ligt
is vooral geliefd bij ouders die er hun
kinderen in het speeltuintje laten spelen.

De kerk ligt aan een van de veertig ‘fonteinpleinen’ van Toulouse. Het plein met
een spuitmonument uit 1546 is een van Een flinke wandeling maakt minde oudste van de stad. Vlakbij de kerk ligt stens een ding duidelijk: Toulouse
een van de aardigste buurten van de stad. heeft voor iedereen zijn eigen plein.
De eethuisjes Zijn er vooral ‘s avonds
geliefd. Overdag zijn de pastelkleurige
(heren)huizen bezienswaardig. Maak een
blokje om door de Rue Neuve, Rue Fermat, Rue Espinasse, Rue Mage en Rue
Ozenne. Wie houdt van aparte kledingwinkels kan goed terecht in de Rue Saint
Antoine. Er zijn onder meer filialen van
De straatnaamboordjes hebben verschil- Scapa, Zara, Oliver Grant en Cacharel.
lende kleuren. Ze zijn vaak geel of wit. Wie zich maatkleding kan veroorloven
Geel betekent dat de straat parallel aan de kan het proberen in de Rue Lapeyrouse.
Garonne loopt. De witte bordjes hangen Op nummer 5 is een ‘Chemiserie traditioin straten die daar van afwijken. Het is on- nelle sur messure’ gevestigd. De Rue Saint

Pau en Jean-Baptiste Bernadotte
Door Diny Langezaal-Sjardin

Op ongeveer 2 uur rijden van Lombez
ligt de mooie stad Pau.
Pau is een stad met 85.000 inwoners
en heeft uitzicht op de Pyreneeën. Het
centrum heeft gezellige winkelstraten en
wat opvalt zijn de Engels getinte namen
van de eetgelegenheden. De stad en de
omgeving heeft dan ook een groot aantal
Engelse inwoners.
Een Schotse arts heeft destijds Pau
uitgeroepen tot de meest gezonde stad
van Frankrijk. Er waren in het Engeland van de 19 e eeuw veel mensen met
longaandoeningen. De medicus kwam
op zijn reis naar Frankrijk in Pau terecht
en ontdekte dat de lucht er veel zuiverder
was dan in Engeland en het klimaat ook
veel beter . Zodoende adviseerde hij zijn
patienten, de winter in Pau en omgeving
door te brengen om gezondheid op te
doen.
Veel Engelsen zijn toen in Pau neergestreken , vandaar de Britse inbreng in de
stad .
Breng vooral
een bezoek
aan de mooie
Boulevard des
Pyrenees. De
boulevard ligt
hoog op de
oever van Gave

de Pau en bij goed weer heeft men een
prachtig uitzicht op de Pyreneeen. Deze
promenade werd destijds in opdracht van
Napoleon aangelegd.
Aan het eind van de boulevard bevindt
zich Chateau de Pau, wat de bakermat is
van de Bourbons.
Het is een prachtig museum en kan bezocht worden.
Wilt u nog meer historie dan kunt u een
kijkje nemen in het geboortehuis van
Jean-Baptiste
Bernadotte, de grondlegger van de huidige Zweedse dynastie.
In het geboortehuis, Musee Bernadotte,
is alles te vinden als herinnering aan deze
veldheer, die in dienst was van Napoleon
Bonaparte.

om daar het bestuur op poten te zetten in
zowel Zweden als Noorwegen. Omdat er
in Zweden geen erfopvolger was werd hij
tot opvolger van de toenmalige koning
benoemd.
In 1818 besteeg hij de troon van zowel
Zweden als Noorwegen. In Zweden
kreeg hij de naam
Karel XIV Johan van Zweden en in
Noorwegen Karel III Johan van Noorwegen. Tijdens zijn regeerperiode heeft
hij Zweden en Noorwegen tot grote bloei
gebracht.

Het leven van
Jean-Baptiste Bernadotte

De huidige koning Karel Gustaaf ,
getrouwd met koningin Sylvia is zeer
gezien in Zweden.
Een mooi slot van een historisch verhaal
dat echt is gebeurd !

Jean-Baptiste werd geboren in Pau in
1763. Hij nam vrijwillig dienst in het
Franse leger en na de Franse revolutie in
het leger van Napoleon. Hij heeft bijna
alle grote veldslagen onder Napoleon
meegemaakt en wist zich op te werken
tot luitenant later tot maarschalk .
In 1798 trouwde hij met Desiree Clary,
de voormalige verloofde van Napoleon
Bonaparte. Na onmin met Napoleon werd
Jean –Baptiste naar het Noorden gestuurd

Zijn nageslacht regeerde tot 1905 over
beide landen tot Noorwegen zich afscheidde en de Deense prins Karel werd
uitgeroepen tot Koning Haakon VII.

Een heel mooie roman, “Desiree” geschreven door Annemarie Selinko, is een
echte aanrader voor diegenen die van
historische romans houden.
In dit boek is het leven beschreven van
de drie hoofdpersonen, Napoleon, JeanBaptiste en Desiree.
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Markten

Er zijn op verschillende dagen
markten in de omgeving van ons
park. Al deze markten zijn leuk
om te bezoeken en geven een echt
Frans gevoel. Daarnaast kunt u
hier ook verse producten kopen.
Dit is ook weleens leuker dan naar
de supermarkt gaan.
Hieronder vindt u een overzicht
van de markten in onze omgeving.
- Iedere zaterdagochtend in
Lombez. Dit is 2,5 kilometer van
het park en ongeveer 3 minuten
rijden.
- Iedere zaterdagochtend in in
L’Isle Jourdain. Dit is 25 kilometer van het park en ongeveer 25
minuten rijden.
- Iedere maandag in Samatan.
Dit is 4 kilometer van het park en
ongeveer 5 minuten rijden.
- Iedere zaterdagochtend in l’isle
en dodon. Dit is 10 kilometer van
het park en ongeveer 10 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.
Natuurlijk zijn er ook iedere week
rommelmarkten in de buurt.
Kijk voor de actuele lijst op:
www.barbet.nl/agenda

DEBUTANTEN
AANBIEDING
GOLF
1 WEEK VRIJ GEBRUIK
OEFENPARCOURS.
drivingrange, par 3 baan en
putting green
1 WEEK VRIJ GEBRUIK
HUURCLUBS
10 MUNTJES BALLEMACHINE
(ongeveer 160 ballen)
TARIEF 30,00 € PP
GEZINSTARIEF 100,00€
( gezin vanaf 4 personen,
max. 4 ballenkaarten)
Inschrijven Clubhuis Golf
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Afzien naar de top van de Tourmalet
Een fietservaring in de zomer van
2009
Een klim van naam in Pyreneeën,
de Col du Tourmalet. Eens moet je
er als wielrenner geweest zijn, eens
moet je er overheen gereden hebben.
Tijdens onze vakantie op Chateau de
Barbet heb ik meerdere malen de fiets gepakt voor een verkenning in de
geweldige omgeving van de Gers. De
glooiende heuvels in de buurt vroegen na enige dagen training echter
om meer, meer om het échte werk!

Maar ja, hoe knap je zoiets op in je
eentje en hoe pak je dat aan? Op een
goeie zonnige en warme dag met 30
graden in je eentje zo’n berg op fietsen is vragen om moeilijkheden.
Je hebt hier op z’n minst wellicht
meerdere sportievelingen voor nodig om deze uitdaging aan te gaan,
al is het maar om het succes en de
pijn van een fietser mee te kunnen
delen! Een volgauto?! Een ‘mental
coach’?! Supporters?! Ja! De lobby
kon beginnen! Alleen is maar alleen,
maar met meer wordt het veel leuker!

te initiëren en succesvol te maken.
Met de kaart erbij was het al snel
bekeken, een trip diep de Pyreneeën
in. De plaats werd gespot en de TomTom ingesteld naar Bagnères-de-Bigorre. Met een volgauto, supporters,
een ‘mental coach’ en een stel enthousiaste jongens van verschillend fiets
kaliber om de rit mee te uit te rijden.
Van te voren nog een pitstop gemaakt
bij de supermarkt voor het nodige
proviand en vooral vèèl water om de
rit mee door te komen op deze warme
dag (ca. 30 graden) in augustus.
Bagnères-de-Bigorre bleek de perfecte uitvalsbasis voor een prachtige
rit door de bergen en over de Col
du Tourmalet. De uitzichten waren
geweldig, de bergen afzien, maar al
met al zeer de moeite waard! Het belang van de enthousiastelingen in de
vorm van supporters die mee waren
en langs de weg stonden, leidde ons
naar de top. We hadden ze deze dag
niet kunnen missen. Op karakter
kom je met wilskracht en toejuichen
uiteindelijk boven! Yes! We did it!

Uiteindelijk na een aantal dagen hier
en daar wat bekenden en onbekenden aanspreken op het park, o.a. bij
de animatie en de receptie waren
alle facetten compleet om deze dag

Deze rit en o.a. een rit eerder gemaakt over de Alpe d’Huez, hebben de basis gelegd voor het idee
van wat uiteindelijk Beau Cycling
is geworden. Beau Cycling heeft
zijn krachten gebundeld en met de
passie voor het racefietsen en groot
organisatietalent. Hierdoor hebben
we uiteindelijk voor Beau Cycling
een mooi aanbod kunnen neerzetten
naar bestemmingen in Frankrijk
om daar het fietsen op een andere
manier te kunnen beleven, zowel
met als zonder fietsbegeleiding
en óók vanuit Chateau de Barbet!
Chateau de Barbet is in dit geval de
perfecte uitvalsbasis om je fietsvakantie te combineren met een gezinsvakantie. De aangename ontspannen sfeer van het park en een goede
manier om je training rustig op te
kunnen bouwen in de glooiende
omgeving van de Gers zijn de perfecte start om uiteindelijk een keer
te kunnen pieken in de Pyreneeën!

www.beaucycling.com

Tour de france 2010
Dit jaar beklimmen de
deelnemers van de tour
de France maar liefst
twee maal de Tourmalet
en wel op 19 juli en op
22 juli

GOLF VOOR BEGINNERS IN DE ZOMERVAKANTIE.

Supermarkten

Nog nooit golf gespeeld? Bent u nieuwsgierig?

Intermarche lombez
Maandag,Donderdag, Vrijdag en
zaterdag van
9h00 tot 19h30
Dinsdag en Woensdag
9h00 tot 12h00 en van
14h00 tot 19h30

Wij bieden u in de maanden juli en augustus de mogelijkheid om kennis
te maken met deze snel groeiende sport. Onze golfleraar geeft dan van
10.00 uur tot 11.30 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 mogelijk om meer lessen te nemen. Bespreek hiervoor de
mogelijkheden met onze leraar. 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 via onze aanbieding
voor beginners. Zie elders in deze krant.

Aldi Lombez
9h00 tot 12h00 en van
14h00 tot 19h00

De kosten van de kennismakingsles op dinsdag bedragen €20,00 p.p.
Voor gezinnen vanaf 2 kinderen hebben we een gezinstarief van €70,00
per les. Het gebruik van clubs en ballen is inbegrepen.

Shopi Samatan
Maandag t/m zaterdag
9h00 tot 19h30
In juli en augustus. Zondag
van 9h00 tot 12h00

Het aantal inschrijvingen per les is gelimiteerd. U kunt zich inschrijven
in het clubhuis van de Golfbaan. Bij inschrijving moet ook de betaling
worden gedaan.

Zondag’s zijn de winkels in het
dorp Lombez open tot 12h30

Wij hopen u graag te zien bij één van onze lessen.

GOLF château DE BARBET.
Tel: 05 62 66 44 49

www.barbet.nl
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Franse kaas?
Hoe is kaas eigenlijk ontstaan?
Er zijn verschillende lezingen over hoe kaas is
ontstaan, maar een feit is dat kaas al eeuwen
geleden werd gemaakt of per ongeluk tot stand
kwam. Een bekende legende is, dat het kaasmaken uitgevonden werd door een Arabier.
-Een rijke Arabier trok met zijn karavaan door
de woestijn van de ene oase naar de andere. Op
de rug van een van zijn kamelen, had hij in een
gedroogde schapemaag ,een hoeveelheid melk
. Gedurende de woestijnreis was de melk door
de hitte en het klotsen echter dik geworden.
Toen de Arabier in een oase aankwam en zijn
dorst wilde lessen, ontdekte hij, dat zich in de
gedroogde schapemaag, in plaats van melk, een
vaste massa bevond, waarop een melkachtige
vloeistof dreef. Zo begon volgens deze legende
de kaasmakerij.Uit geschriften weten wij dat 2000 jaar voor
Chr. de Egyptenaren al stallen en stoeterijen
bezaten. Ook zijn er kaasvormen ontdekt,
zodat al in die tijd een zekere perfectie was
bereikt in het maken van kazen.
In de middeleeuwen kwam de kaasmakerij tot
grote bloei. Het waren vooral de monniken die
inzagen, dat melk en kaas als voedsel grote
waarden hadden .Omdat zij vooral in de vastentijd veel van melk en kaas gebruik maakten,
gingen zij zich toeleggen op het perfectioneren
van de kaasmakerij.
Zo werd de kaas door vele eeuwen heen gemaakt door boeren en monniken.
Met de intrede van het technische tijdperk
en de moderne wetenschap op zuivelgebied,
ontstonden de fabrieken die wij nu kennen en
waar de kaas in enorma kwantiteiten wordt
gefabriceerd.

Over de vele soorten kaas is wellicht een boek
te schrijven, want alleen al in Frankrijk worden
er rond de 400 soorten bereid, zowel plaatselijk
bij de boer, alsook in de fabriek.
Deze soorten worden bereid uit geitenmelk,
schapenmelk en koeienmelk, al dan niet vermengt met heerlijke bijproducten.
De kaas wordt gemaakt in allerlei vormen en
maten.
Hier in Frankrijk wordt de kaas als onderdeel
van de maaltijd geconsumeerd.
In Nederland wordt het over het algemeen op
de boterham of als snack op tafel gebracht.
Hoe dan ook, kaas is niet meer weg te denken
uit ons voedingspatroon.
Kaas is goed voor ons lichaam, heerlijk op de
tong en vult de maag.
Probeer eens een paar heerlijke Franse kaasjes
te nuttigen, al dan niet met een wijntje en een
stukje stokbrood.
Bon apetit.
Diny Langezaal-Sjardin

Château de Barbet			
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La douce France.
Hoe kwamen wij hier nou elf jaar
geleden terecht ? Het begon zo.
Zittend op een terrasje in de Algarve
met een koel wijntje zei Hans:hier
moest je toch een huisje
hebben,waarop ik direct reageerde met,
veel te heet,veel te ver weg of je
moet vliegen,ben ik niet zo dol
op.Spanje dan? Ook veel te warm.
Laten we dan eens in Zuid-Frankrijk kijken en kwamen via een kennis in Daumazan terecht,daar was
een huisje te koop met heel veel
bomen er omheen en donker. We
hoorden daar,dat ze bezig waren
nog een château te kopen met
veel grond en daar dan ook gingen
bouwen.Nou geef ons dan maar
een
seintje als het zover is.Meteen verliefd op di.e omgeving en de rust
etc. Nu is het al bijna een verslaving
geworden.Vrienden van ons
begrijpen niet dat je altijd naar de
zelfde stek gaat,maar je kunt hier

zoveel kanten op. Bijvoorbeeld
een dagje met de overburen naar
het Armagnac gebied en daar wijnen en armagnac proeven.
Schitterende châteaux, prachtige
streek,dat alleen is al genieten.Zo
kwamen we terecht in
Labastide d’Armagnac en twee
km.verder ligt aan de route de
Cazaubon de “Notre Dame Des
Cyclistes”
dat lijkt op een kerkje,maar het
is een museum. Hier hangen alle
truien van alle beroemde wielrenners
tot nu toe.Oude tourfietsen ,oude
race fietsen,je kunt het zo gek niet
bedenken.Er omheen liggen
beroemde wielrenners uit de
streek begraven.Jaarlijks worden
er herdenkingen gehouden en één
keer in de vier of vijf jaar komt de
Tour er langs.Fantastisch toch als je
daar zomaar op een dagje
toeren langs komt.
Gerdie de Blieck-van Leeuwen.

CLUBHUIS GOLF
CHATEAU DE BARBET
ELKE AVOND GEOPEND.
In de maanden juli en augustus is het
clubhuis van de Golfbaan, direct gelegen
naast het park, voor iedereen geopend
van 9.00 uur ‘s ochtends tot 21.00 uur
‘s avonds. Het clubhuis is ‘s avonds met
name geopend voor de gasten van het
park château de Barbet. U kunt dan bij
ons terecht voor een lekker hapje eten of
gezellig wat te drinken met een lekker
ijsje voor de kinderen.
Op ons menu treft u o.a. een dagschotel
voor €10,00, diverse maaltijdsalades
maar ook de frites, kroketten, frikadellen
en kipnuggets.

NIEUW zijn de bruchetta’s. Een bruchetta is een heerlijke grote warme toast
voorzien van een basis van tomatensaus
en gesmolten kaas. U kunt zelf uw garnituur op de bruchetta bepalen. De bruchetta is een volledige maaltijd en wordt
geserveerd met wat salade.
Wij bieden u op ons zonnige terras graag
een uitstekende gelegenheid om lekker
bij ons te komen eten maar als u wilt kunt
u de bruchetta’s en de snacks ook bij ons
afhalen.
Graag tot ziens in ons clubhuis
Nathalie en Karin
William en Gert-Jan

Restaurants omgeving Lombez
* Restaurant château de Barbet
Tel: 05 62 62 61 45
Tel: 06 11 65 32 09
* Restaurant Cote Sud
Place de la Fontaine
32130 Samatan
Tel: 05 62 62 63 29
* 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

* 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.
*Auberge Champêtre
rte Toulouse Las Bordes 31350
ESCANECRABE
05 61 88 22 71

Wandelen
In de direkte omgeving zijn prachtige
wandelingen te maken o.a. langs de
Gorge du Save. De rivier de Save heeft
in de rots aldaar een loodrechte doorgang uitgesleten, waar behalve wandelen ook kletteren mogelijk is. Voorts
zijn er op de website van Château de
Barbet diverse wandelingen uitgeschreven. Ook bij het V.V.V. te Samatan zijn gratis een vijftal wandelingen
in de omgeving te verkrijgen. Wij
wensen u prettige wandelingen toe.
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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.

Juni

11-06 t/m 27-06
(3 laatste weekenden van Juni)		
*Festival Eclats de Voix - Auch
18-06 t/m 20-6				
*Fêtes local Sauveterre
19-06 t/m 20-6				
* EK vrachtwagens - Nogaro			
		
21-06			
*Fête de la musique. Overal in frankrijk komt u muzikanten tegen.
					
27-6
*Vide Grenier de la Saint Jean Lombez

Juli
03-07 en 04-07
*Festi drolle in Simorre
Dit is een feestje georganiseerd voor
kinderen
13-07 t/m 18-07
*Internationaal Coutry Music Festival
in Mirande
19-07 t/m 22-7				
*Tour de France in de buurt
16-07 t/m 18-07		
*Cuivro Foliz in Fleurance
Dit is een blaaskapelfestival
20-07-2009 t/m 31-07-2009		
*Nuits musicales en Armagnac
					
Deze musicals worden gegeven in Condom, Terraube, Lec toure en 			
			
Valence sur Baïse
22-07 t/m 25-07
*Festival Tempo Latino Vic in Fesensac
Dit is een muziek festival met latijns,
afro en cubaanse muziek
30-07 t/m 1-8				
*Fêtes local Samatan

*Au piet 32220 05 62 62 44 52
reserveren voor 11 uur

Augustus

*Le Puits St. Jacques - Pujaudran
Gastronomisch restaurant
1 Michelin-ster
Tel: 05 62 07 41 11
Place de la Mairie, 32600 Pujaudran
*Pizzeria Matan
6 r Pradel 32130 SAMATAN
Tel: 05 62 62 59 22

		

31-7 t/m 01-08 				
*Stripboeken fesitval- EAUZE
31-07 t/m 16-8 			
*Internationaal Jazz festival in
Marciac
Gorges de la save
Montmaurin

20-08 t/m 23-8				
*Fêtes local Lombez				
		

Château de Barbet			
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Restaurant Château de Barbet

Een nieuw seizoen breekt aan voor Château de
Barbet. Een seizoen dat voor Restaurant Château
de Barbet in het teken staat van vernieuwing en
ontdekking. Wederom heeft de Chef de la Cuisine, Paul Keijdener, niet stilgezeten en is hij op
zoek geweest naar producten en kooktechnieken om zijn restaurant op een nóg hoger plan te
brengen. Zijn zoektocht naar de beste producten
en de mooiste wijnen, zorgen wederom voor
een culinair hoogstaande ervaring bij Restaurant
Château de Barbet.
Het keuken equipe van Restaurant Château de
Barbet is verrijkt met een jonge getalenteerde
Italiaanse Chef. Daarom zal er in de maanden juli
en augustus, iedere dinsdagavond een Italiaanse
avond plaatsvinden. “ La Bella Italia”. Tijdens
deze avond worden er vier Italiaanse gerechten
geserveerd à €35,- per persoon.
Tevens zal er in deze maanden elke woensdagavond een BBQ plaatsvinden. Hierbij krijgt men
vooraf een vispakketje met kraakverse zalmforel
uit de beekjes van de Pyreneeën. Daarna zal Paul
op open vuur een palet aan producten uit de
Gascogne bereiden, zoals Runderhaas Blonde
Aquitaine en Mulard eendjes.
Tijdens de overige avonden heeft U de keuze uit
verschillende à la carte gerechten of een Prestigemenu voor respectievelijk € 37,50 en € 49,50
per persoon. Bij dit alles kan Marion een bijpassend wijnarrangement samenstellen, waarbij U
gedurende het gehele menu een aangepaste
wijn bij uw gerechten geserveerd krijgt. Of U
kunt zelf een verrukkelijke Gascogne wijn uit de

wijnkaart kiezen.
In het voorjaar is Paul, speciaal voor de jongste
gasten, op zoek gegaan naar inspiratie om ook
voor hen een spannend menu samen te stellen.
Het kindermenu wordt geserveerd voor kinderen
tot 12 jaar à € 15,- per kind. Inclusief een drankje
naar keuze!
Aan de zijkant van de mooi uitgeruste zwembaden bevindt zich een uitspanning. Een lommerrijke schaduwplek, Sandwicherie L’ombrage.
Hier kunt U in de zwoele schaduw genieten van
lounchmuziek, heerlijke magnumijsjes, kloeke
wijntjes, bier en fris en leuke lunchgerechten.
Geopend vanaf 11.00uur ’s ochtends.
Wat niet onvermeld mag blijven en waar Paul
en Marion uitermate trots op zijn, is dat Restaurant Château de Barbet door het officiële Franse
ministerie van Toerisme, uitgeroepen is tot het
beste restaurant van de Gers! “Een échte aanrader dus”.
Komt u gerust langs om een kijkje te nemen in
onze kaart, voor meer informatie, of voor een
eventuele reservering. Tevens zijn wij ook altijd
telefonisch bereikbaar voor reserveringen en/of
overige informatie.
Met culinaire groet,
Paul Keijdener,
Patron-Cuisinier
Tel: +33(0) 5 62 62 61 45
Tel: +33(0) 6 11 65 32 09 gsm
E-mail: paulus.keijdener@wanadoo.fr
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Lombez is het dichtstbijzijnde dorpje bij het
park. Het ligt in de vallei van Save en dit is 164
meter boven de zeespiegel. Het heeft een geschiedenis dat terug gaat
tot de Romeinen. Bij
hen was Lombez bekend
onder de naam Lumbarium. In de zesde eeuw werd de
eerste kapel gebouwd en later in de geschiedenis werd
deze omgebouwd tot een klooster. In 1317 werd werd
Lombez een bisdom. In deze zelfde periode kwam de
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 winkels, een ziekenhuis, een
bibliotheek en verschillende sportfaciliteiten. Het is een
gezellig en levendig dorp dat verschillende activiteiten
organiseert door het hele jaar heen. Voorbeelden hiervan
zijn de bloemenmarkt in het eerste weekend van mei,
de jaarmarkt van Saint Jean in juni en het dorpsfeest in
het tweede weekend van augustus. Voor een compleet
overzicht verwijzen wij u naar de activiteitenlijst. De
rondleiding in de kathedraal en dorpskern (in het
Nederlands) op aanvraag, Info
bij de receptie.
Syndicat d’Initiative (VVV)
8 Place de la Cathédrale
32220 LOMBEZ
Tél. : 05 62 62 37 58
www.lombez-tourisme.com
Informatie in het nederlands iedere
woensdagmiddag.

Fietstocht langs het Canal du Midi

Iedere eerste zondag van de maand
is Toulouse autovrij. Een goede mogelijkheid om de stad per fiets te
doorkruisen. 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 afgelopen zondag met
onze eigen fietsen ook weer een stuk
van de route langs het Canal du Midi
(totaal 240 km).Tot écluse (sluis) de
Castanet waar een leuk restaurantje is.
Heen langs de linkeroever (fietspad)
en terug langs de rechteroever (onverhard).
In het voorjaar hebben wij ook de route langs het Canal du Midi gefietst van
Toulouse tot Castelnaudary. Ongeveer
60 km op een aparte manier!
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 brachten we ’s morgens
naar het station in Toulouse, daar,
onder toezicht van enkele taxichauffeurs werden de fietsen aan een hek

vastgezet. Vervolgens met de auto
richting Castelnaudary.
Wij kozen voor de N-weg maar de A64
kan natuurlijk ook zeker als je op tijd
de trein moet halen.
Via internet wisten we de vertrektijden. (cnf.fr)
De trein bracht ons in 35 minuten
naar Toulouse terug.
Eerst nog even naar de Information
du Tourisme voor de gespecificeerde
routekaart en na een kopje koffie
vertrokken we om 12 uur. 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.
Eenmaal een uurtje verder wordt het
stiller en geniet je van de (vaak bijzondere) bootjes die het Canal bevaren.
In de vele sluisjes die nog uit een ver
verleden (rond 1700) stammen is
het leuk om te zien hoe die bootjes

geschud worden. Deze sluisjes (103
stuks) zijn ook via weggetjes te bereiken en daardoor zijn daar altijd mensen te vinden, voor een praatje, een
foto, etc.etc.
Om te lunchen gingen we van de route af naar het stadje Villefranche de
Lauragais. In de auberge “La Pradelle”
in Villefranche de Lauragais hebben
we genoten van een welverdiende
lunch. Wees echter op tijd want na
14:30 uur gaat de keuken dicht, zoals
bijna overal in Frankrijk.
En zo kwamen we rond 18:00 uur al
fietsend weer in Castelnaudary, dat
opgenomen is in de route. De auto
stond lekker in de schaduw bij het station en met het autotochtje naar huis,
Chateau de Barbet 132, was ons dagje
fietsen zeer geslaagd.
We maken al plannen om deze prachtige route verder te verkennen in
zuidelijke richting, van Castelnaudary
naar Carcassonne en weer gaan we
van de trein gebruik maken.
Er bestaat ook een fietspad langs het
Canal de la Garonne (193 km) van
Toulouse naar Bordeaux, vice versa.
Jan & Trees van Schooten
www.barbet132.nl

