
 

 

 

 

 

Wij brengen u met deze nieuwsbrief graag op de hoogte van de ontwikkelingen op en rond Cantecor. 

2015 

Wij kijken terug op een fijn zomerseizoen waarin wij bekende gasten in 

grote getale zagen terugkeren. Ook ontvingen wij een aantal nieuwe 

gasten, zelfs uit Australië (dank Peter!). Het hele seizoen was het 

bovengemiddeld mooi weer en kon er regelmatig in de tuin gegeten (en 

gedronken) worden. De bruiloft die wij mochten verzorgen was een groot 

succes. Dank nogmaals aan Gwen en Stefan en de familie voor de fijne 

samenwerking en het vertrouwen!  

 

Aan de andere kant zal het seizoen 2015 ook de geschiedenis is gaan als het seizoen van de tornado. Op 31 augustus is de 

provincie Tarn et Garonne getroffen door een tornado met een ongekende kracht. Windstoten tot 155 kilometer per uur waren geen 

uitzondering. De materiele schade was aanzienlijk, zowel aan gebouwen als aan de natuur. Omdat alle bomen nog vol in het blad 

stonden werden die met wortel en al uit de grond gescheurd. Helaas dus ook 

een tiental bomen op en rond Cantecor. De kruin van onze oude linde is bijna 

gehalveerd maar gelukkig niet tegen het huis aan gewaaid. Hoewel tijdens de 

tornado de regen met bakken uit de hemel kwam hebben wij de waterschade 

kunnen beperken door kordaat ingrijpen van de aanwezige gasten die met 

handdoeken aan het redderen sloegen. Na een paar minuten viel de stroom uit 

maar met kaarsjes, zaklampen en de aangeschakelde generator hadden we een 

beetje licht en, heel belangrijk, warm eten en koffie! Na een korte nacht zijn alle 

gasten samen met onze toegesnelde familie begonnen met opruimen in de tuin. 

Woorden schieten te kort om iedereen hiervoor te bedanken. Het was 

hartverwarmend! Gelukkig hadden we na vijf dagen weer stroom en telefoon. Inmiddels is de tuin opgeruimd en zijn gevaarlijk 

loshangende takken verwijderd. En er is ook een voordeel: wij bieden u nu nog méér uitzicht vanaf het terras en vanuit de tuin.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig was er ook leuk ander nieuws te melden. Dankzij de uitstekende beoordelingen en reisverslagen die onze gasten op 

Zoover geplaatst hebben mochten wij de Zoover Gold Award ontvangen (beste 25 van Frankrijk). Lees hun recensies hier . 

Bent u te gast geweest op Cantecor dan stellen wij een recensie zeer op prijs! Klik hier om gelijk te beginnen met uw recensie.  

 

 

 
 

http://www.zoover.nl/frankrijk/midi-pyrenees/montpezat-de-quercy/domaine-de-cantecor/bed-and-breakfast
http://www.zoover.nl/Testimonials/Add/Testimonial.aspx?entlvl=accommodation&entid=254812&tsid=37137f23-ca37-4226-9c8a-afc47a52e4df


 

 

 

 

 

Nieuw: Bekijk Cantecor eens van de koude kant! 

Dit jaar organiseren wij rond Kerst en Oud & Nieuw voor de 

eerste keer de Cantecor all-inclusive winterweken. 

In huiselijke sfeer een paar dagen ontspannen gecombineerd 

met lekker eten en drinken in kerstsfeer maar zonder jacquet 

of galajurk. U kunt wandelen, (kerst)marktjes bezoeken of 

gewoon een boek lezen bij de open haard. Zelfs een dag 

skiën behoort tot de mogelijkheden. En wilt u hout hakken of met ons meekoken: Graag! Heel bijzonder in deze periode is de 

beroemde truffelmarkt in Lalbenque op dinsdagmiddag. Op 31 december bakken wij natuurlijk oliebollen met elkaar en om 

middernacht klinken wij op het nieuwe jaar rond het kampvuur in onze ruïne. Dus leg uw dikke trui en wollen sokken maar vast 

klaar en kijk voor meer details op onze website: www.cantecor.com/cantecor/1/12/1000035/kerst_2015.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

Na een paar kleine reparaties gedurende de winter zullen wij weer klaar staan voor ons zestiende seizoen waarin wij langer 

geopend zullen zijn namelijk van 23 april tot 23 oktober. Wij bieden, bij reservering vooraf, een verblijf aan van minimaal drie 

nachten. Voor een korter verblijf kunt u telefonisch of via de website contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken. 

De prijzen van de kamers blijven ook in 2016 ongewijzigd. De table d’hôtes prijs wordt 27,50 inclusief wijn, koffie en digestieven. 

Aanbieding:  Boekt u vóór 1 april minimaal vijf nachten dan bieden wij u een vroegboekkorting van tien procent op de kamerprijs.  

 

Omdat wij onze website graag willen voorzien van meer foto’s, vragen wij onze gasten om één foto van Cantecor te sturen die 

absoluut op onze website thuis hoort. Wij zien de (niet verkleinde) foto’s graag tegemoet via info@cantecor.com. De inzenders van 

de geplaatste foto’s trakteren wij op een passende verrassing bij hun volgende bezoek. Alvast bedankt! 

 

Wilt u het hele jaar op de hoogte blijven van de grote en kleine gebeurtenissen, wordt dan vriend van Cantecor op Facebook of volg 

ons via Twitter: www.twitter.com/cantecor. Wilt u aanvullende informatie of wilt u u iets speciaals organiseren, dan kunt u ons 

natuurlijk altijd bellen of mailen. Hopelijk tot ziens en alvast een fantastisch en gezond 2016 gewenst! 

 

 

Lydi & René Toebak (en Guusje) 

240, Chemin de Cantecor 

82270 Montpezat de Quercy 

France  

 

 

Tel FR: 0033-565-218744  

Mobiel NL: 0031-627-074074 

Web: http://www.cantecor.com 

Mail: info@cantecor.com  

 

 

 

 

 

Laatste nieuws: de Tour de France komt 7 juli vlak in de buurt en finisht in Montauban. 
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