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Domaine
Sietske &
Piet Bon

Serre Long
In de heuvels van het Massif des Maures Niché au coeur de la nature du Massif des Maures

Rust in de heuvels, gezellige drukte onder handbereik

Quiétude des collines et effervescence sympathique à portée de main

Provence / Côte d’Azur

Aalsmeer/La Garde Freinet, december 2017

Lieve vrienden van Serre Long,

Dit jaar valt onze 14e jaarbrief niet u op uw deurmat, maar bereikt u 

via uw PC, IPad, of IPhone! Voor ons is deze 1e digitale versie even 

wennen. 

Aan zon geen gebrek dit jaar

Van april tot en met november was het ronduit genieten. 

Eind oktober werd er nog volop gezwommen en gezond (zie foto).  

Records zijn gebroken: In zestig jaar is het niet zo droog geweest in de Provence/Côte d’Azur. 

Dat mooie droge weer heeft ook zijn keerzijde. Voor veel planten en bomen duurde de zomer te lang 

en helaas ook voor een paar grote kurkeiken op Serre Long. En dan is er bij langdurige droogte altijd 

het gevaar voor brand. In juli hadden de bossen rond de Middellandse Zee maar een klein (menselijk?) 

zetje nodig om in brand te vliegen. Duizenden hectares natuur zijn deze zomer in de provincie  

De Var in vlammen opgegaan. Serre Long is altijd goed voorbereid op brand en we worden door de 

brandweer (pompiers) steeds op de hoogte gehouden en zo nodig gewaarschuwd. 

         

We gaan niet naar de ‘puce’; we staan op de ‘puce’ 

Met het succes van de zolderverkoop (vide grenier) in La Garde Freinet nog in ons achterhoofd, 

durfden we het dit jaar aan om met een trailer vol inmiddels vervangen huisraad op de beroemde 

‘puce’ (rommelmarkt) in Grimaud te staan. 

We moesten voor dag en dauw uit de 

veren om er rond half zes te zijn en 

om een mooi plekje te bemachtigen. 

Maar onze inspanningen werden goed 

beloond. 

Herkent u wellicht voormalig 

huisraad uit een van de huizen?  

Zou zo maar kunnen. 



w w w . s e r r e l o n g . c o m      2      i n f o @ s e r r e l o n g . c o m

De geheimen van onze moerbeibomen

Op Serre Long staan twee oude karakteristieke moerbeibomen die 

zo hun geheimen hebben. In de tijd dat er nog geen smartphones 

waren, gaf je de thuisblijvers het telefoonnummer van je vakantie-

adres. Bij Serre Long was dat in goede handen. Chriet Titulaer, een 

vriend en gast van Puck (helaas op 23 april van dit jaar overleden) 

legde voor Puck een radio telefoonlijn aan en deed dat op een origi-

nele plek. Als er gebeld werd, rende Puck naar de telefoon, stond de beller te woord en riep daarna 

luidkeels, zodat het over de gehele camping te horen was, de betreffende familie op. De afspraak 

was dan, dat de beller 10 minuten later wederom zou bellen. Je kon overigens alleen gebeld worden. 

De vaste lijn is verdwenen, maar de telefoon staat er nog steeds. 

Diezelfde moerbeiboom geeft in juni zalige vruchtjes. 

’s Morgens vroeg ontdekten we een heleboel vruchtendiefjes. 

Met hun grappige koppies en hun dikke lange staarten zwiepen 

deze diefjes, boommarters, over de takken en genieten van de 

rijke oogst. Wat op grond valt, zijn weer pareltjes voor de 

zwijnen en hun kleintjes. 

Altijd wat: Bruin water

Serre Long is niet aangesloten op een openbaar waternet. In de tijd van Arend & Puck werd daarom 

regelmatig water met een vrachtwagen naar boven gebracht en werd, de door oom Arend en 

vrienden gebouwde watertank, gevuld. Totdat in september 2001 de man met de wichelroede kwam 

en een bron vond op 150 meter diepte. De bron geeft ons water van uitstekende drinkkwaliteit, maar 

wel met ijzer- en zanddeeltjes. Daarom staat er op Serre Long een geavanceerd filtersysteem dat 

het water opschoont. Deze zomer kwam er plots bruin water uit de kraan. Het altijd zo goed onder-

steunende technische berdrijf liet ons, tot onze grote frustratie, nu in de steek. Niet leuk voor onze 

gasten en ook niet voor onze huishoudelijke apparaten. Het werd even flessenwater. Niemand klaag-

de. Chapeau en dank daarvoor.

 

We zijn niet gauw tevreden

Aan het einde van het seizoen worden alle 

gastenverblijven steevast onderworpen aan een 

kritische blik. Status van het verfwerk, compleet-

heid servies en wat vinden we van allerlei andere 

inrichtingszaken? Alle matrassen zijn in dit seizoen 

vervangen door boxspring bedden met pocketvering 

matrassen. Een fikse investering, maar het resultaat 

slaapt heerlijk. 
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Een nieuwe ‘buanderie’ 

De overkapping van de vroegere caravan 

had zijn langste tijd gehad. Konden we hierin 

onze pas gerenoveerde eend (2CV) wel veilig 

stallen? We besloten daarom deze winter de 

overkapping te transformeren tot een echte 

garage en tegelijkertijd tot een nieuwe ge-

zamenlijke wasruimte (buanderie) voor onze 

gasten. In deze nieuwe buanderie komen straks ook andere ‘gasten’ spullen te staan zoals DVD’s,  

gasbarbecue, grillplaat, spelletjes voor jong en oud en voor binnen en buiten.

 

‘Elk nadeel heb z’n voordeel’

In ons huis lag ooit een mooie eiken vloer. Maar binnendringend 

vocht maakte daar een einde aan. En met een jarenlange juridische 

procedure als gevolg. Maar niet getreurd: de mooie vloerdelen 

zijn in de loop der jaren goed gebruikt. Onder andere voor een  

eettafel in Mini. 

En voor een eettafel in Pepette hadden we vanuit Nederland een 

zwart gespoten ijzeren frame meegenomen. Pas bij het erop leggen 

van de eikenhouten planken kwamen we tot de ontdekking dat de 

breedte van de tafel (90cm) ook overgenomen was als hoogte. 

We worden met z’n allen langer, maar dit eet toch wel heel lastig! 

En gelukkig is inkorten makkelijker dan langer maken.

Levensles op de deur van de door ons zo gewaardeerde slager in La Garde Freinet

“Jaarlijkse sluiting van zaterdag 21 oktober tot …….? ………….Tot ziens”

Dit papiertje op het raam van de slager 

verwoordt  het ontspannen mediterrane leven 

in een notendop. ‘We zien wel wanneer’. 

Datzelfde ontspannen leven wensen wij u, 

in deze jachtige wereld, voor 2018 toe. 

Tot ziens op het ‘ontspannende’ Serre Long

Namens het gehele Serre Long team, Piet & Sietske



Prijzen zijn per week:  van zaterdag tot zaterdag. In overleg kan in voor- en naseizoen daarvan 

worden afgeweken. 

Prijzen zijn inclusief:  lakenpakketten, TV (Nederlandse zenders), Internet (uitdrukkelijk niet voor 

streaming of downloaden grote bestanden). 

Prijzen zijn exclusief:  eindschoonmaak, badhanddoeken, keukenlinnen, toeristenbelasting  

(1 april tot 31 oktober)

Extra’s:  Handdoekenpakket € 8,= p.p. en 1 set keukenlinnen € 4,=.

 Elk nieuw lakenpakket € 10,=; kinderlakentjes € 5,= per set.

 Er is een gezamenlijke wasruimte. Per draai € 4,=.

Op aanvraag:  Kinderbedje en kinderstoel.
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Pays Bas:  Stommeerweg 131, 1431 EV Aalsmeer, t  00 31 (0) 297 32 12 03, t  00 31 (0) 6 25 05 88 70
France:  Domaine Serre Long, 4450 Route du Luc, BP 11, 83680 La Garde Freinet, t  00 33 (0) 6 72 40 21 07

iban  NL03 ABNA 0565 0167 76, bic  ABNANL2a, Serre Long Aalsmeer
e  info@serrelong.com, www.serrelong.com

Gastenverblijf Pluche 
Royal *

Mini Pepette Panorama Pluis** Pluis**

aantal m2 100 m2 65 m2 45 m2 30 m2 24 m2

aantal slaapkamers 2 sl.k. 2 sl.k. 1 sl.k. 1 sl.k. Studio Per nacht

aantal personen 4V 2K 2V 2K 2V2K 2V 2V of 2K

jan/feb/mrt/nov/dec 790 690 630 550 180 30

1 april tot 27 mei 960 860 765 630 270 45

27 mei tot 8 juli 1090 990 860 725 300 60

8 juli tot 2 september 1385 1230 1030 870 350 60

2 sept  tot 30 okt 1090 990 860 725 300 50

Eindschoonmaak*** 60 60 50 40 40 Incl.

* Komt u met 2 personen, dan berekenen wij de prijs van Mini; m.u.v. de periode 7 juli tot 1 september
** Pluis uitsluitend te huren in samenhang met ander gastverblijf
*** Extra kosten in de schoonmaak voor huisdier € 12,50

Tarieven Serre Long 2018


