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NIEUWSBRIEF

EEN DIKKE MERCI...
... aan onze gasten, die dit eerste seizoen bij ons
gelogeerd hebben. Jullie kwamen vanuit
verschillende hoeken van Frankrijk, uit België,
Nederland, Duitsland en Zwitserland. Jullie kwamen
met de auto, de trein  of de fiets - onder vrienden,
in familieverband of alleen.  We hebben fijne
mensen ontmoet en ervan genoten jullie in ons
huis te ontvangen. Bedankt voor het vertrouwen
dat jullie ons hebben geschonken om Basalture als   
vakantieplek te kiezen. 

ZOMER 2022 ...
.… het was warm, maar het bleef aangenaam in Thérondels. Overdag kon je je gaan verfrissen in de
verschillende meren van de streek en 's nachts koelde het wat af, dankzij onze ligging (op bijna 1000M
hoogte) vlakbij de Plomb de Cantal.
Ideaal weer om lekker te niksen "Dolce farniente", te rusten of een goed boek te lezen - met de
elektrische fietsen de omgeving verkennen, zonder teveel inspanning te doen - je te herbronnen in de
natuur met een bosbad - en te genieten van een dorstlessende aperitief op ons terras met zicht op de
Aubrac.
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 … het was een plezier om met bloemen
en groenten uit de tuin creatief te zijn
en lekkere maaltijden op het bord te
toveren. Onze gasten hebben kunnen
proeven van uitstekende producten van
onze lokale producenten (kalfsvlees
van Aubrac, geitenkaas, eendenborst,
...), een gamma van huisgemaakte jam
bij het ontbijt en in de herfst van
heerlijke vers geplukte paddestoelen
uit het bos. 

LA TABLE D'HÔTES ...

We hebben kilos walnoten geraapt en zijn 
van plan  om onze eigen olie te laten persen 

bij een molen in de buurt. We hebben nog 
wat avonden kraakwerk voor de boeg ! 

NIEUWTJES VAN BASALTURE 
-CHAMBRES ET TABLE D'HÔTES- IN DE AVEYRON



"de temps en temps il faut
ralentir pour profiter de la vie"
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... we zitten niet stil maar zijn steeds aan het werk om onze 
 plek te verbeteren en om ons gastenverblijf zo comfortabel
en aangenaam mogelijk te maken. Momenteel zijn we in de
broodoven bezig, plaatsen we een afdakje boven onze
terrasdeur, richten we het fietsatelier in en plannen we de
installatie van een buitentrap voor kamer Nature. In de tuin
is er altijd werk en we houden een lijstje achter de hand met
wat dingen die nog afgewerkt moeten worden.

ALTIJD BEZIG ...

BIJNA WINTER ...
… maar onze Chambres d'hôtes is nog open. De eerste
sneeuw is  gevallen op de Plomb de Cantal - de
sneeuwpalen zijn al langs de rand van de weg geplaatst  -
onze houtvoorraad voor onze verwarming staat klaar en de
dagen worden korter. Zelfs al zijn de temperaturen nog
heel zacht voor het seizoen, we zijn klaar om de sneeuw en
kou te trotseren! Zin om er nog een aantal dagen tussen uit
te gaan en te genieten van de aangename warmte van onze
massakachel en de winterse landschappen te ontdekken,
we verwelkomen jullie met plezier.  

MET DE EINDEJAARSFEESTEN IN ZICHT...
… bieden we kadobonnen aan -  Bons Cadeaux - Basalture, een 
idee voor onder de kerstboom? Een gelegenheid om onze plek te 
leren kennen aan vrienden, kennissen of familie! 
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Tot binnenkort 
Griet & Kristof


