Gastenboek van
Chris, Hanna, Fits en Ria, juni 2017
Hartelijk dank voor de fijne ontvangst op deze geweldige stek, al opgewacht door de pos die ons de
weg wees! Heerlijk gegeten, gedronken en overnacht in de mooie gîte. Genoeg gesprekstof voor de
hele nacht! Veel succes in de toekomst en veel geluk.
Rob en Anja, juni 2017
Als echte Francofielen, die bijna ieder jaar genieten van dit land, vele gîtes hebben bezocht, waren
we blij verrast dat we na aankomst direct voor de borrel werden uitgenodigd. Super-Super! Zo ook
de week: helemaal uitgerust!
Bill en Ciske, juli 2017
Wat een fantastisch onderkomen en wat een hartelijke gastvrouw en gastheer! Een mooie plek om
te vertoeven. En vanmorgen nog een ree in de achtertuin gespot! We hebben bijzonder genoten.
Evelyne en Jean, juli 2017
Un superbe et court séjour dans votre belle maison! Merci pour la qualité de votre accueil. Bonne
continuation !
Chris en Ellen, juni 2018
Wat een gastvrijheid en wat een geweldige plek. Heerlijk om bij te komen na een lange wandeling.
Erg leuk en fijn, Frédéric, dat je ons meenam in je kunstwereld op zolder. Je bent een echte
kunstenaar. Bedankt voor alles.
Monique, juni 2018
Het was heerlijk om drie nachten bij jullie te verblijven. Mooie gîte, fijne tuin, wat wil je nog meer?
Dank ook voor het uitzoeken en uitzetten van de wandelroutes op paden die we zelf nooit ontdekt
zouden hebben. Merci et au revoir!
Greet en Dirk, juni 2018
Amaai, wat een lieve zorgzame mensen zijn jullie! Wat hebben we genoten van het mooie
vakantieverblijf! Een dikke MERCI!
Corné en Sally, juli 2018

Thijs en Davida, augustus 2018
Deze gîte is een echte aanrader. Een heerlijke rustige ligging, gezellig, met alle comfort en er is
duidelijk aandacht besteed aan allerlei info voor de vakantieganger. Op een site zouden we voor alles
een 10 geven. Jullie zijn geweldige een gastvrouw en gastheer. Jammer dat we vertrekken moeten.
Willem en Marjan september 2018
In dit gastenboek staan ongelofelijk lovende woorden over Fransje en Frédéric. Maar alles wat hier
geschreven staat is waar!! Het was hier ‘Formidable’!
Paul en Lia, april 2019
Het was goed toeven bij jullie. Dank voor de hartelijke ontvangst en goede verzorging.
We voelden ons meer dan welkom.
Geert en Tineke, mei 2019
Wat een prachtige locatie! Het ‘kleine’ huis is fantastisch. We voelden ons als ‘God in Frankrijk’.
Dank voor jullie gastvrijheid.
Toine en Monique, juli 2019
Grand merci voor jullie gastvrijheid! Alleen maar superlatieven over ‘Les 2 Tulipes’, een gîte met alles
erop en eraan én om door een ringetje te halen, heel vriendelijke ontvangst en alle tijd nemen voor
je gasten. Bedankt voor de mooie fiets- en wandelroutes en het bijzondere serviesgoed met een
Hollands tintje.
Aad en Helma, juli 2019
Een heerlijke plek om tot rust te komen, de tuin, het huisje van alle gemakken voorzien.
De schilderwerken van Frédéric, zijn atelier, prachtig. Een beetje rommelig, zoals van een kunstenaar
verwacht mag worden. Mooi werk!
Marcel en Myriam, augustus 2019
Geslapen als een roosje…. Excuseer , als een ‘tulpje’! Supermoor verblijf, een oase van rust. Onze
batterijen zijn weer opgeladen. Een adresje om te koesteren.
Harry en Nettie, juli 2020
Een fantastisch huisje met een eigen tuin. Aan alles was gedacht. We hebben heerlijk geslapen op
goede bedden. We hebben genoten van de heerlijke zelfgemaakte likeuren van Frédéric.
Bedankt voor alles!
Edo en Anneke, juli 2020
Het was een heerlijk verblijf hier! Een heerlijk gîte op een geweldige plek. We zouden hier nog wel
langer willen blijven.
Peter en Petra, augustus 2020
We voelden ons helemaal thuis in jullie gîte. Als we weer in Nederland zijn en uit Frédéric zijn kopjes
drinken, zullen we met genoegen terugdenken aan de bijzondere tijd bij jullie!
Mery en Eugène, september 2020
Heerlijke dagen gehad met prachtige wandelingen over bruggetjes, langs meertjes, flink klimmend en
dalend, belaagd door koeien met jonge kalveren. Een heerlijk avontuur. Zeer veel dank voor ons
verblijf op deze mooie plek.

Frans en Nora, juni 2021
We hebben genoten van jullie gastvrijheid. Echt top. Onverwachts een aquarelcursus mogen doen bij
Frédéric. Het was een aangename, leerzame en ontspannen ochtend!
Karin en Regien, juli 2021
In aansluiting op wat hiervoor al beschreven is: Het was heerlijk genieten hier! Dank
Dick en Marjan, augustus 2021

Jack en Nella, augustus 2021
Jullie hebben hier in alle opzichten een paradijsje. Beter had het niet gekund. Heel veel dank voor
alle goede zorgen. We waren graag nog even gebleven, o.a. omdat Jack de ingebonden Donald Ducks
nog niet uit heeft
! Tot ziens!
Mario en Marian, september 2021
Wat een heerlijk plek om te vertoeven en te genieten.
Mario heeft genoten van zijn workshop schilderen en ik van een prachtige wandeling in de omgeving.
Dank voor jullie prettige gezelschap en warme gastvrijheid.

