
            Gebaren Camping 2018 in België           
 
We gaan naar de ANWB camping Chênefleur in Tintigny!  

Het is de mooie, groene en charmante camping in de zuidelijke punt van de Ardennen. De 
camping is in eigendom van het Nederlandse echtpaar Fred en Marianne Lemmers. Op de 
camping zijn in de zomer Nederlandstalige medewerkers aanwezig.  
 
Er zijn ook uitstekende sanitaire voorzieningen, er is een buitenzwembad, restaurant/bar en 
er zijn speel- en spelmogelijkheden. Uiteraard wordt er in het hoogseizoen een 
recreatieprogramma aangeboden, waar naar interesse en wens aan deelgenomen kan 
worden. In de omgeving zijn onder meer mooie uitstapjes en wandelingen te maken. 
Wat Camping De Chênefleur aanbiedt aan de groep is het volgende: 
 

- Een groepskorting bij tijdige boeking van maar liefst 20% 
-  Een gratis extra kampeerplaats (incl. elektra) voor de ‘gezelschapstent’. Voor de jeugd of 

anderszins door onszelf te organiseren activiteiten bij slechter weer. 
- Huuraccommodaties ook met een korting van 20% 
- GEEN verplichte reserveringskosten van 18,50  
-  

Kijk gerust eens rond op hun website http://www.chenefleur.be 
 
Omdat moeilijk te voorspellen is wie er komend jaar mee gaan zijn er een beperkt aantal 
plaatsen en huur accommodaties gereserveerd, speciaal voor meer dan één dove of 
slechthorende gezinsleden (dus ook met CI of een hoortoestel). Ze kunnen dan dicht bij 
elkaar in de buurt zitten. Vervolgens communiceren ze onderling in gebarentaal in deze 
omgeving. Er is ook een tolk Nederlandse Gebarentaal voor de activiteiten, 24-uurs op deze 
camping. Er zijn echter genoeg plaatsen op de camping, maar wie er zeker van wil zijn van 
een plaats dichtbij elkaar doet er goed aan zo spoedig mogelijk te boeken.  
 
Speciaal voor onze groep heeft de reisorganisatie Bestcamp een aparte 
landingspagina gemaakt. U kunt voor alle accommodaties boeken via 
www.bestcamp.nl/gebarencamping 
De actiecode gebaren18 (let op: kleine letters) geeft recht op 20% korting 
en geen reserveringskosten. Via deze website-pagina wordt u doorgeleid 
naar de juiste website waar de boeking wordt afgehandeld.  
 
Voor meer informatie over dovenvakantie en gebaren camping: 

http://nl.wikisage.org/wiki/Gebaren_camping (ontstaan)  

http://www.doofgewoon.nl/nl/interview/214/116/p (interview met dove volwassenen) 

 
Voor beeldvorming van gebarencamping (voormalig dovenvakantie): 

https://www.youtube.com/watch?v=VjLjrGaAEO4 Zeewolde, 2012 

https://www.youtube.com/watch?v=dJF_BBCXXdQ Otterlo, 2011 

 
U kunt zich ook als lid aansluiten bij FaceBook Pagina Gebaren Camping.  
 
Graag tot ziens in 2018 in België!  
Namens de organisatie Gebaren Camping: Daniël, Noreen, Nanda en Annemieke 

 


