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Niets moet, alles mag. Als dat niet klinkt als vakantie. Sinds ze in 2006 
naar Frankrijk verhuisden hebben Thedy, Steef en hun kinderen Fenna 
en Jan (13 en 16) zich de Franse laisser-faire-stijl verrassend snel eigen- 
gemaakt. Ze toverden de boerderij eigenhandig om tot kleinschalig 
vakantieparadijs waar kinderen zorgeloos samen spelen en ouders 
kunnen relaxen met alle comfort bij de hand. Zin in gezelschap? Dan 
zoek je de bewoners van andere huizen op bij het zwembad. Meer zin 
in privacy of in een van de boeken die in het huisje liggen? Ook goed. 
Die boeken zijn overigens niet het enige qua comfort: er is wifi  op het 
terras, een kinderuitzet op aanvraag, bbq, een magnetron, babybadje, 
een aankleedkussen en elke ochtend brengen de eigenaren vers brood 
mee van de bakker.  En nog zo’n pluspunt: de dochter van de familie is 
dol op kinderen en wil best eens oppassen. 

Picknick bij het zwembad
Op een kleine boerencamping, tien kilometer verderop, staan drie 
pipowagens van Het gras is groener. De wagens staan tussen de bomen 
en ze zijn leuk ingericht. Als je zin hebt, kun je naar het zwembad bij 
de huizen gaan, aan een koelkast voor de meegebrachte picknick is ge-
dacht. Er zijn gasten die het zo fi jn en relaxt vinden bij Thedy en Steef 
dat ze het terrein amper verlaten. Voor wie dat wel wil is er voldoende 
te doen: klimmen in het boomklimpark, naar een roofvogelshow of 
zwemmen in een van de meren in de buurt. 

verblijf: 4 vakantiehuizen voor 2 

tot 6 personen (vanaf € 395 per 

week in het laagseizoen tot € 795 

in juli en augustus) en 3 pipowa-

gens van 2 tot 5 personen (vanaf 

€  325 per week in het laagseizoen 

tot € 440 in juli en augustus)

afstand vanaf Utrecht: 965 km 

eten: nee

zwembad: ja
open: oktober t/m april, november 

t/m maart op aanvraag

Zin in een avontuur? Bezoek de 

grot de Gouffre de Padirac. Een 

hele bijzondere grot vlak bij Roca-

madour in de Lot, zo’n kwartiertje 

rijden van de accommodatie. Zak 

meer dan honderd meter de grond 

in en vaar verder met een bootje. 

Bekijk de prachtige druipstenen en 

ontdek de ondergrondse meren.

| www.gouffre-de-padirac.com

Thedy en Steef  
La Faurie 19190 Beynat
(0033) 555 25 69 26 of (0033) 613 27 29 50
www.hetgrasisgroener.nl

HET GRAS IS GROENER

Luilekkerland voor ouders

HANDIG
OM TE 
WETEN:

LEUK
OM TE 
DOEN:
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