
Allereerst wensen wij onze gasten en geïnteresseerden het allerbeste voor 2014 en hopen 

voor iedereen op een gezond, nieuw levensjaar.  

Even kennismaken 

We hebben het afgelopen seizoen een nieuwe bewoonster verwelkomd op Cantecor. 

GUUSJE, een echte Labra- Foundland- Senner. Na ruim twee jaar in Nederland te hebben 

gewoond, is zij begin 2013 geëmigreerd naar Frankrijk. Ze is hier in en boven water 

helemaal in haar element, is dol op onze gasten en ze blaft al met een Frans accent....             

Zoover 

Dankzij de uitstekende beoordelingen en leuke stukjes, door gasten geplaatst op 

ZOOVER.NL, hebben wij in 2013 wederom een Award mogen ontvangen. Wij zijn afgelopen 

jaar op de derde plaats geëindigd in de lijst van ALLE chambres d hôtes van 

Frankrijk. Een mooie onderscheiding waar wij al onze keurmeesters natuurlijk 

heel dankbaar voor zijn. Op de homepage van onze website vindt u de links naar 

Zoover en beoordelingssites als Chambresdhoteswijzer en Tripadvisor. Wij nodigen onze 

gasten uit om ons (alsnog) op deze site(s) te beoordelen. Ook suggesties blijven welkom.  

Klussen 

In het voorjaar van 2013 heeft een groep stoere mannen de nodige verbeteringen 

doorgevoerd op Cantecor. Zo is het dak van onze hangar op de parkeerplaats grondig 

gerepareerd. Daardoor zijn er nu vijf veilige en schaduwrijke parkeerplaatsen beschikbaar. 

Verder is er zes ton grind uitgereden ter verfraaiing van de looppaden en de binnenplaats. 

Alle vrijwilligers: Nogmaals bedankt!            



Na het seizoen zijn er ook al diverse klussen en klusjes uitgevoerd. Alle kamerdeuren in huis 

zijn vervangen door massief eiken exemplaren. Voor de buitenkamers zijn inmiddels twee 

nieuwe luiken gemaakt. De overige luiken 

daar worden binnenkort vervangen. In de 

kamer Provencale zijn wij nu halverwege de 

grote opknapbeurt. Nieuwe binnendeuren, 

plinten, verfwerk etc. Laat u het komend 

seizoen verrassen door alle veranderingen.  

Huishoudelijke mededelingen 

Het komende seizoen zijn wij geopend van 26 april tot 27 september. In de maanden juli en 

augustus bieden wij alleen een verblijf aan van minimaal drie nachten. Voor een korter 

verblijf in de overige maanden kunt u telefonisch of via de website contact opnemen. De 

prijzen van de kamers worden, na twee jaar zonder wijziging, met vijf Euro verhoogd. De 

prijs van de Table d Hôtes blij f t onveranderd. Ondanks de kleinere wijnoogst van 2013 blijft 

de prijs van de wijn gelijk en, zo heeft de wijnboer ons verzekerd, de kwaliteit onveranderd!  

Website 

Na een jaar met kleine aanpassingen en verfraaiingen is de website 

www.cantecor.com nu goed op de rit. Onze Twitterberichten kunt u 

lezen op een aparte pagina en onze website kunt u delen en leuk 

vinden in Facebook. Er wordt er nog gewerkt aan de uitbreiding 

van de diverse fotoalbums zoals één met foto s van de kamers. 

Dus wilt u het hele jaar op de hoogte blijven van de grote en kleine gebeurtenissen op 

Cantecor, volg dan www.twitter.com/cantecor of www.facebook.com/renelydi.cantecor  

 

Schildercursus 

 

Na het succes van de eerste schildercursus in september van 2013, 

staat inmiddels rond de Pinksteren (begin juni 2014) weer een cursus, 

verzorgd door Karin Touw, gepland op Cantecor. Binnenkort meer 

informatie op beide websites www.karintouw.nl  www.cantecor.com 

en via Twitter en Facebook.   

En verder....  

 

Ook in 2014 doen wij onze uiterste best om het onze 

gasten, in en rond Cantecor, helemaal naar de zin te 

maken.  

Nu heffen wij alvast het glas op inspirerende ontmoetingen 

en een mooi (14e) seizoen!  

A la votre
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