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WEEK 1 
Zaterdag 2 april vertrekken we. Ons reisdoel is Eu in Frankrijk. Om 10:37 vertrekken we bij de pomp waar 
we “goedkoop” (euro 2,019) diesel tanken. Via de drukte bij Rotterdam en Antwerpen komen we bij 
Brussel. Hier wijken we iets af van de route door rechtsom, I.p.v. de geplande linksom, route rond Brussel 
te nemen. Maar we komen wel op de route naar Bergen (Mons) waar we in een file terechtkomen net over 
de grens in Frankrijk. Het waarom blijft onduidelijk, maar het stukje weg van pak m beet 100 meter tussen 
afrit en oprit mogen we niet langs. In ganzenpas volgt een ieder de omleiding aan het eind van de afrit 
rechts, volg de weg tot de rotonde keer daar om en ga dan de snelweg weer op. Rare jongens die Fransen. 
We komen ook onze eerste tolweg tegen en de batch blijkt prima te werken, beep en go, en dat is het. We 
wennen intussen aan de route begeleiding die het steeds over “nee m” heeft voor neem (de afslag op een 
rotonde e.d.). Even na 16 uur zijn we op de camperplaats waar Rob en Nel net zijn aangekomen. We zetten 
onze camper ernaast voor 9,40 euro met stroom en water. Nog even caches zoeken, maar vonden er maar 
eentje. Dan eten we moeder Mien haar tomatensoep en gaan vroeg slapen. 
 
De volgende dag (zondag 3 april) via de kustweg (Dieppe en Fecamp) naar de Pont de Normandië bij Le 
Havre, langs Caen naar Couvets. Dat is de derde keuze, want twee andere vallen af door gebrek aan 
voorzieningen of onduidelijke betalingen. Deze is helemaal gratis, maar incl. stroom! We doen toch 5 euro 
in de pot bij vertrek. 
Onderweg zien we steeds meer koolzaadvelden, veel maretak, de gaspeldoorn staat in bloei en het laatste 
stuk ook sleutelbloem en grootbloemig muur in de berm. Ook watertorens in verschillende vormen vallen 
op in het landschap. De kersenbomen maken plaats voor krentenboompjes en het wordt ook al wat 
groener aan de bomen. Wat wild betreft vooral roofvogels (wouw, torenvalk een enkele buizerd), fazanten, 
kraaien, roeken, eksters. In het golvende landschap zijn er hier en daar fraaie uitzichten. Ook over zee vanaf 
de kustweg. 
Deze avond vullen we met een film op dvd, na eerst van twee wat vreemde films alleen het begin te 
hebben bekeken, maar met “dat is niks” terzijde geschoven. 
 

 
 



Op maandag 4 april gaan we naar Mont Saint Michel. Dit ligt een uurtje rijden van onze stop van gisteren. 
We vinden snel een plek voor 16,50 euro per nacht inclusief alles. Rond 12:30 uur lopen we naar de bus die 
ons tot bij de Mont brengt voor 3,10 euro. Daarna is het berg op lopen door het dorpje aan de voet van de 
abdij met veel winkeltjes. We stoppen al snel voor lunch met uitzicht over het wad waar tientallen 
wedlopers zijn. Dan verder struinen, plaatjes schieten, een cache scoren. Gelukkig is het voorseizoen en 
nog rustig. Op hoogtij dagen moet je hier niet zijn … 
Rond 15:30 hebben we de pendelbus naar het vaste land. Daarna verder lopen, want er is voorlopig geen 
bus richting camperplek. Nel en Rob liften naar de camper en TruPie wandelen stug door. We doen Aligator 
Bay nog even aan. Door de kou zien we buiten weinig beesten (schildpadden zitten er anders). Binnen van 
alles aan slangen, krokodillen, alligators, leguanen e.d. Niet onaardig al met al en we zijn weer 5 kwartier 
verder. 
Vanavond brood als avondeten met een biertje, want we hebben dorst gekregen na 10051 stappen. Best 
wel vermoeiend dagje, dus op tijd naar bed. 
 
Dinsdag 5 april is de verjaardag van Bettie. We appen en rijden naar het zuiden. We hebben een plek op het 
oog in het groen ( voor 12 euro pcpn )waar we een dag extra blijven. Even bijkomen met name voor Rob, 
die alleen rijdt, voor we verder trekken. We arriveren mooi op tijd op een fraaie plek in Frossay. 
Voorzieningen OK, maar niet bijzonder en zonder lozen vanwege de septic tank waar alles in moet. We 
hebben nog tijd voor een rondje op de fiets naar Paimboeuf aan de Loire, via de sluis in het Canal de la 
Martiniere. Een rommelig, onbeschilderd Frans dorp aan de oever van de rivier. We pikken daar nog wel 
een cache op. De fietstocht gaat over de weg waar de auto’s hard voorbij racen, maar er zijn gelukkig ook 
rustiger stukken, langs een soort fietsroute en we zien zelfs een heus fietspad! Onderweg zien we veel 
leuke planten langs de weg: longkruid, orchideeën, grootbloemig muur, speenkruid, de eerste fluitenkruid, 
gaspeldoorn, sleedoorn, maretak, aronskelk, pinksterbloem. We eten gezond rijst met groenteprut bij 
NeRo, doen nog een spelletje en om 22 uur naar bed. 
 

 
 
Woensdag 6 april is onze rustdag welke begint met een douche. We zijn weer schoon en in schone kleren. 
Een goed begin van de dag. Echter toch een werkdag, want de was moet gedaan worden. Het drogen lukt 
tussen de buien door toch ook nog. Dit verslag wordt bijgewerkt en we ontdekken dat we tot nu 30,20 euro 



tol hebben betaald. Dan slaat de stroom uit, dus koelkast op gas en zonnepanelen kunnen echt aan de slag. 
Het is van korte duur. M.b.v. de madame van de camping ontdekken we dat het aan de wasmachine ligt. 
Met een extra verlengsnoer komt het allemaal weer goed. 
Wanneer het droger wordt gaan we er toch nog op uit om het dorp Frossay te ontdekken. Klein uitstapje 
richting kanaal en Loire (net niet) en wat caches. Dan terug naar huis. Fietsen alvast op de camper, dus 
klaar voor morgen. We eten zalm en sla bij NeRo in de camper. Na de afwas (Rob en Pieter) is er thee in de 
camper. Het is intussen flink gaan waaien en de camper schud zelfs af en toe. We puzzelen nog wat en rond 
22:15 naar bed. Slechte nacht door de vele wind en regen. 
 
Donderdag 7 april op weg naar Mirambeau. Een vervelende reisdag met veel wind, windstoten en heel veel 
regen. En dat na een onrustige nacht met veel wind, windstoten en heel veel regen. Kortom een knudde 
dag welke al om 9:15 uur begon! 
In Mirambeau is een bezoekje aan de Super het hoogtepunt, afgezien van de prima nasi door Nel. Verder 
een rustige camperplek voor 8 euro per 24 uur. Wegens de onrustige nacht vandaag op tijd naar bed. 
Onderweg zien we heel Europa voorbij komen. Zo hebben we al deze kentekenplaten gespot: A, B, BG, CH, 
CZ, D, DK, E, F, GB, H, I, IR, L, LT, LV, NL, P, PL, RO, SLO, TR 
 
Vrijdag 8 april, we hebben goed geslapen en zijn op tijd wakker. Na lozen (toilet en grijs water) en laden 
(diesel) vertrekken we richting Spanje. Vandaag een stuk relaxter rijden zonder wind en regen. We zien 
wijnvelden rond Bordeaux, bossen en veel autoweg. Rond 13:30 zijn we op de (gratis) parkeerplaats 
Listorreta (tip van Erik en Ernie), net buiten San Sebastian. We maken een wandelingetje naar de grotten en 
zien vooral leuke plantjes. De grotten zelf zijn afgesloten, dus daar is weinig te zien … 
We hebben thee met eclairs, puzzelen nog wat, eten bij NeRo en dan weer thee in de eigen camper. Het 
thuisfront is ook gebeld en daar is alles OK. Planning voor morgen doorgenomen en het vertrek tijdstip is 
op 09:30 uur gezet. 
 

 
 

WEEK 2 
Zaterdag 9 april. We rijden naar San Sebastian, maar vinden geen parkeerplek, bovendien regent het, dus 
dan maar door naar Bilbao. Daar zijn we rond het middaguur op een grote camperplek met uitzicht over de 
stad. Alle voorzieningen voor 15 euro. Na de lunch tijd om de stad te verkennen. We gaan met de bus naar 
de oude stad en met de taxi naar het Guggenheim museum. Beide leuk om te bekijken en alles bij droog, 



zonnig en warm (20 graden) weer. We sluiten af met een hapje op een terras: calamaris, nacho’s, patates 
frites. 
De poging gisteren om Bridgestone te kijken verliep niet goed door slecht bereik. Vandaag dan wel de 
nieuwe afleveringen kijken. Het zijn er 4, dus het wordt wel laat… Enige onderbreking even naar de lichtjes 
van de stad Bilbao kijken. 
 
Op zondag 10 april op weg naar Ribadesella. Leuke rit met af en toe de sneeuwtoppen van de Picos Europa 
in zicht en uitzichten op zee (Atlantische Oceaan / Golf van Biskaje). Verder vooral de kronkelige snelwegen 
van Spanje die we volgen. Wel spotten we de rode wouw diverse keren langs / boven de weg. Aankomst 
tegen 14 uur op gratis camperplek en tijd genoeg voor een rondje op de fiets naar het dorp, leuk toeristisch 
dorpje met een haven, en het strand. Pieter klimt nog naar een vesting op de berg voor plaatjes en komt 
leuke plantjes tegen en muurhagedissen. Dan nog een biertje met chips op een terrasje langs de kust voor 
we naar de camper teruggaan. We eten een prutje met noedels en kokosmelk en kerrie van Trudy deze 
keer. 
Na het eten nog een cache zoeken en vinden met zicht op het laag water van de Sella. We zien nog een 
Groene ruiter op zijn lange poten ijverig foerageren en onbekende vissen die in het lage water met hun vin 
boven water komen. Ook een plaatje van een schuurtje met “muizenstenen”, net Zwitserland, maken. Dan 
is het weer tijd voor thee en Bridgerton (2 afleveringen). 
 
Vandaag, maandag 11 april, weer verder over de kronkelige en golvende Autovia del Cantabria (A8/E70) 
door groen landschap met fraaie uitzichten over de zee. We zien de blauwe reling van viaducten en de 
afslagen hebben nummers van de kilometerpalen, dus afslag 356 of 514 zijn dan normaal. We maken een 
korte stop voor wat boodschappen en zijn rond 13 uur op de (gratis) camperplek in San Cosme de 
Barreiros, een nog slapend vakantie stadje waar alles nog dicht is. Hier komt de bakker toeterend langs en 
scoren we nog wat te eten. Het gaat licht regenen, dus blijven we in de camper voor een kop thee, wat 
lezen en dit verhaal. Als het harder gaat regenen, blijven we gezellig binnen, droog in onze camper voor 
wat klusjes en de laatste twee afleveringen Bridgerton. 
We eten tonijn en sla bij NeRo na een borrel en maken nog een wandelingetje en scoren een cache. Dan 
thee voor het slapen gaan en nog een Grandchester. 
 

 
 
Dinsdag 12 april. Het waait stevig, dan liever niet op de fiets, dus naar Santiago de Compostela. We vinden 
een camperplek voor 10 euro, maar diverse voorzieningen dan ook betaald. Voor de stroom extra 4 euro. 
We arriveren rond 11:30 uur in stromende regen. Gelukkig klaart het op met af en toe zon en redelijke 
temperatuur. We lanterfanten wat in en rond de camper deze middag en het plan is morgen Santiago te 
bezoeken. We vinden ook al onze volgende stop halfweg tussen hier en Porto aan de kust in het groen 
(denken we).  



We kijken na het eten nog wat series via ZiggoGo voor het slapen gaan. 
 
Woensdag 13 april, dan rond 10 uur met een taxi (10 euro met zijn 4) naar het oude centrum van Santiago 
de Compostela. We bekijken de kathedraal (pracht en praal), doen een rondje oude stad met zijn vele 
kerken en oude gebouwen, ergens koffie met gebak en later een lekkere lunch met knoflook gamba’s en 
inktvis. Het weer is goed: meest droog en temperatuur OK. Het is wel op en neer, want er is weinig recht in 
deze streken. Rond 15 uur weer terug bij de camper. Beetje vegen vanwege de steentjes die we naar 
binnen hebben gesjouwd, dit verhaal, de foto’s (80 stuks) en wat lezen. We rekenen de camping af voor 
twee nachten 28 euro. 
Na de uitgebreide lunch nog een wandelingetje naar Monto do Gozo in San Marcos, klinkt verder dan het 

is, de cache ligt op 1,1 km       Leuk uitzicht, leuke plantjes, cache is weg, maar nog wel wat restanten te 
vinden. We melden dat dan maar aan de CO en loggen hem gevonden. We zien verschillende camino 
kilometer paaltjes en veel wandelaars die bijna hun eindpunt hebben bereikt. We hebben wel op 5 km van 
de Santiago een prachtig uitzicht richting de kathedraal.  
Terug bij de camper nemen we een liter kan sangria (geheim ingrediënt gin uit Galicië) om op te drinken bij 
wat snacks als diner. Samen met NeRo maken we die soldaat.  
We kijken na het eten nog wat series via ZiggoGo voor het slapen gaan. 
 
Donderdag 14 april dan weer wat zuidelijker naar een camperplaats aan de kust. Na anderhalf uur rijden 
zijn we op de Campingcar Area Playa Arneles. Voor 19 euro met stroom en we kunnen de was doen(!). Na 
al het papierwerk (paspoort zien, formulieren invullen en tekenen) staan we, voor 19 euro met stroom, op 
een nette plek. De zon schijnt inmiddels volop bij 15 graden. We beginnen meteen aan de was en het water 
aanvullen in de camper. Op de camping vind Pieter een hoop leuke plantjes en we zitten wat in de zon. 
Daarna nog even tijd voor “vamos a la playa”. 
Lekker strand met koel water op 500 meter. Op de terugweg naar de mercado, maar die is al dicht. Wel tijd 
voor een stop met Estrella Galicië bier bij Doade. Bij terugkomst is de was bijna droog en kan de was van 
Nel aan de lijn. Borrelen nog even in het zonnetje voor we binnen gaan eten. Deze avond horen we cicaden 
zingen als we naar bed gaan. 
We hebben inmiddels ook ontdekt dat onze datalimiet geen 200 GB is, maar buiten NL slechts 40. Daarna 
wordt het betalen. Dat is een tegenvaller, want tv kijken kunnen we nu wel vergeten. We hebben de data 
nodig voor de route. 
 
Vrijdag 15 april. We blijven de Paasdagen maar op deze plek. Het is hier prima, afgezien van de grasmaaier. 
Het weer is ook goed, en we hebben de tijd. De zee ruist, de vogels zingen, de insecten maken ook geluid 
(zie gisteren) 
Goede vrijdag lummelen we wat rond de camper met beddengoed wassen, stofzuigen, rustig voor de 
camper zitten lezen en Rob klust in zijn camper voor de douche, terwijl Nel hem geestelijk ondersteunt in 
bikini in de ligstoel in de zon. 
Begin van de middag gaan TruPieRo naar het dorp aan de andere kant van de baai wandelen. Nel blijft bij 
de camper zonnebaden. De wandeling gaat via kleine steegjes,paadjes en volgt de hoogte lijn. Dus dat loopt 
makkelijk weg. Aan de andere kant hebben we zicht op onze camping en pauzeren we voor een biertje en 
tapas en ijs. Het is warm, maar niet te, dus we wandelen (bijna) dezelfde weg terug. Daar waar we heen 
over het strand konden lopen staat er nu water. Dus ommetje bergop om weer op de route te komen. Bed 
opmaken en dan gaat de BBQ aan voor de worstjes en we hebben sla en stokbrood erbij. 
Na de afwas weer aan de thee, Trudy leest dit verhaal en vult het wat aan en we kijken een dvd van Dokter 
Deen nu TV kijken wat lastig is met haperende WiFi en data restricties. 
 



 
 

WEEK 3 
Zaterdag 16 april begint mistig. Na rustig ontbijt eerst maar naar de super mercado. Even wat spullen 
inslaan als brood, groenten, fruit e.d. Dan rustig stokbroden voor de lunch, inmiddels in de zon, terwijl Rob 
zijn kruidenboter maakt en het wachten is op de wasmachine (bezet) voor Nel. Zodra de was hangt gaan we 
aan de wandel. Weer naar de andere zijde van de baai, maar dan wat verder door dan gisteren. Het blijft 
leuk zo langs het strand en over de boulevard van Aldan. Natuurlijk stoppen we weer voor een drankje, 
sangria deze keer. Rond 17:30 zijn we weer terug bij de campers voor diner. Een simpel diner met wijn en 
knoflookbrood, resten stokbrood met kruidenboter van Rob. Na de afwas thee in eigen camper, nog een 
Dokter Deen en dan slapen. 
 
Zondag 17 april, Eerste Paasdag. We douchen in de camper en dan ontbijt. Rond 11 uur aan de wandel via 
het ons bekende paadje. Deze keer eerst op zoek naar een cache. Deze vinden we, iets berg op, in het bos 
bij een “kasteel” ruïne. Leuk “betoverend” bos ook waar het kasteel ligt. Nel “waagt haar leven” en heeft 
de cache te pakken. Er is iets misgegaan, want Trudy praat niet meer met ons. (Iets onbenulligs maar ik had 
er last van) Dan terug naar de kust waar we de tapasbar weer vinden voor wat tapas als lunch. Dan maar de 
tocht terug in stilte. We lummelen nog wat op het strand van Arneles en rond de camper, want het is 
vandaag weer lekker zonnig weertje, beetje wind, 19 graden. Tegen 17 uur begint Trudy aan het eten. 
Parelcouscous en groenten. We eten het op bij NeRo in de camper met onze laatste fles rode wijn 
(Valpolicella). We vullen alvast het vers water aan en zetten de stoelen weer in de berging. Morgen het vuil 
water lozen (4 bollen!) Dan weer thee, Dokter Deen en naar bed. 
 
Vandaag, maandag 18 april, op weg naar ons einddoel, Porto. Na het ontbijt alles in orde maken, afrekenen 
en dan als laatste legen. Op de losplek komen valt toch mee en wegrijden berg op ook zonder probleem. In 

de smalle straatjes op weg naar de tolweg, komen we een fikse vrachtwagen tegen. Dat is interessant      , 
maar ook die hindernis nemen we zonder problemen en kunnen dan al weer snel vaart zetten richting 
Porto. Bij passeren van de grens zitten we plots in een andere tijdzone. We hebben vandaag een uur extra. 



Rond 12 uur “oude tijd” dus 11 uur “nieuwe tijd” zijn we bij de camping. Voor ongeveer 13,50 euro pcpn 
vinden we daar een plekje naast een zeeden, zodat we ook nog wat schaduw hebben. Het sanitair is volop 
aanwezig, maar simpel en de toiletloosplek een eindje lopen. Verder alles OK. 
Na de lunch springen we op de fiets richting het centrum van Porto. Op de boulevard waait het stevig en 
klotst de Atlantische Oceaan met grote golven op de rotskust. Het wordt Rob te gortig voor zijn knieën en 
NeRo haken af. TruPie gaan verder langs de kust en vervolgens de Douro op een fietspad(!) richting de stad 
We zien al snel een van de 6 bruggen van Porto met gekleurde huizen daar onderdoor. 
Langs verlaten, leegstaande fabriekshallen en loodsen komen we weldra in het gebied met de porthuizen 
langs de zuidkant van de Douro. Het is hier druk met wandelaars op Tweede Paasdag, maar vooral toeristen 
denken we. 
Bij Casa Portuguesa nemen we een Pastel de Bacalhau en een bijpassende witte portwijn. Deze eerste Port 
van Rosés, in Porto smaakt prima, net als het broodje vis/kaas. Er is van alles te zien en te fotograferen aan 
deze kant van de rivier. Verder zoeken we wat informatie over de sightseeing bussen en wandelen 
(werkzaamheden) over de Luis 1 brug naar de andere kant van de stad. Dit oude deel van Porto heeft veel 
trappen en steile weggetjes. Die gaan we morgen wel zonder de fiets verkennen besluiten we. We rijden 
nog een stukje van het centrum af naar de volgende stel bruggen en zien zo alle 6 alvast en hebben zo onze 
6 bridges cruise al op het land gedaan. Dan is het tijd om terug te keren naar de camper. Onderweg nog 
stops voor een cache (onze eerste Portugese) en kort bij een vogelkijkhut in een natuurgebied Douro 
estuarium. Vandaag weinig te zien op een rietgors na. 
We zijn op tijd terug voor het eten, flesje wijn erbij, thee, fietsen weer op de rekken, want morgen met de 
bus Porto verkennen. 
Terug in de camper nemen we nog een thee, een dokter Deen en dan slapen. 
 

 
 
Vandaag dan Porto. Dinsdag 19 april. Zonnige, droge dag, met flink briesje, bij 18 graden. Om even na half 
tien staan we bij de bus. Wanneer zou die komen. App gedownload en die geeft aan 10:01 uur. Dan 
wachten we even. Om 10:15 nog geen bus. Wel een taxi welke we dan vragen naar het tarief. Voor 10 euro 
kan hij ons in hartje Porto afzetten. Dat is dan wel handig, dus dat doen we. 
Eerst komen we zo bij het Majestic Café waar we koffie en lekkers (vanille franchise toast en pastel de 
natal) nemen om vervolgens naar het station te lopen. Onderweg wat fraaie gevels met veel tegeltjes 



tussen de verder wat aftandse gebouwen die er veel in Porto zijn… Ook nog diverse kerken onderweg en 
dan het station met fraai tegelwerk. Sommige gebouwen lijken helemaal met Delfts blauw te zijn betegeld, 
een bijzonder gezicht. Dan de volgende attractie: Livraria Lello. Een boekhandel met bijzonder interieur, 
vooral voor Harry Potter fans. Er staat een lange rij buiten te wachten om naar binnen te mogen. Daar 
hebben we niet echt zin in. Dan eerst maar een ijsje en op internet zoeken naar mogelijkheden, de priority 
line is namelijk leeg(!) We vinden inderdaad een mogelijkheid voor 16,50 incl. een boek, met dit kaartje 
kunnen we gewoon doorlopen. Wel erg druk binnen, maar ook de moeite waard. 
Rob en Nel nemen nog lekker thee, terwijl TruPie de boekenzaak bekijken. 
Dan op zoek naar lunch. Na wat gedoe vinden we plekje met tapas. Goed te doen, maar niet zo lekker als in 
Aldan. 
Dan op weg naar de andere zijde om Port te proeven. Zodra we de brug over zijn zien we cava Burmester. 
Daar willen we wel proeven. We kiezende rondleiding en de Tawny experience. Leuk verhaal waar we weer 
wat van opsteken van een vriendelijke vrouwelijke gids. We proeven, naast de standaard 10 jaar en 20 jaar 
oude en een Colhieta ook nog een 50 jaar oude tawny. Die smaakt ook prima, maar geen 120 euro prima 
vinden wij. Toch is het een van de best verkopende! 
Inmiddels ook kaartjes voor de hop-on-hop-off bus gekocht voor morgen. We wandelen dan, bepakt met 
wat portflessen, naar de plek van de bus morgen. Twee korte stops bij Kopke, bekender in Nederland dan in 
Portugal, en Casa Portuguesa. Dan vinden we snel een taxi terug naar de camping. Na uurtje uitrusten nog 
even naar het strand uitwaaien en een diner. TruPie nemen het er van met een heerlijke soirlon steak voor 
twee, chips en sinasappelsalade, terwijl NeRo het bij een bordje gerookte zalm en patatjes houden. Dat is 
een goede afsluiting van een prima dag Porto. 
Na thee en de laatste dokter Deen slapen we prima. 
 
Woensdag 20 april wordt dag 2 Porto. Weer zonnig en droog. Met de taxi naar het centrum en daar op de 
bus. Dat is het plan, maar de afspraak met de taxi lukt toch niet. Om 10 uur afgesproken, maar om 10:15 
nog geen taxi of een appje, maar nu wel een bus. Dus die dan maar genomen. Vervolgens is het weer 
wachten op de Blauwe bus bij dezelfde halte. We doden de tijd met een natas en zien veel bussen 
langskomen tot eindelijk ook de onze. We beginnen met de oranje route en zien veel van de oude zooi in 
Porto. Wel nu en dan met leuke betegelde gevels en kerken. Bij punt 2 aangekomen voor de overstap op de 
blauwe route gaan we eerst even lunchen. Met een enthousiaste straatmuzikant om de sfeer te verhogen 
hebben we diverse soorten ei gerechten en een lekkere mango smoothie. 
Dan eerst nog even de kathedraal bekijken met fraaie uitzichten over de stad en dan toch, na weer even 
wachten de blauwe blauwe bus. 
Deze maakt deels de oranje route maar uiteindelijk naar de buitenwijken, de zee en langs de Douro terug 
naar de oude stad. 
Dan hebben we genoeg Porto met de bus gezien en wandelen we na een drankje naar de Port zijde van de 
Douro. Deze keer een proeverij met chocolade bij Porto Cruz. Vriendelijke man vertelt van alles en we 
proeven 4 Ports met bonbons. En nog eentje extra, een 20 jaar oude tawny. Die is lekker genoeg om mee te 
nemen, net als de witte en de tawny uit de proeverij. Bepakt en bezakt gaan we naar een restaurant voor 
diner. Eerst op terras, maar daar waaien we een beetje weg. Dan naar binnen, plek voldoende. Prima 
vissoepje voor Pieter en brood met smeersels en champignons voor de anderen. Dan de lamsrack, pasta 
Bolognese, vegetarische pasta en visspies. We nemen deze keer fris erbij na alle Port die we hebben 
geproefd. We bestellen weer een taxi voor de terugweg, want dat is net zo duur als de bus. 
Terug nog even de route voor morgen bekeken en vinden een, hopelijk, leuke weg langs de oever van de 
Douro via de n108 en n222 tot de volgende camperplek. 
 
Donderdag 21 april pakken we alles weer op, rekenen 39,66 euro af voor 3 nachten en zijn klaar voor de 
volgende plek. De dag begint met bewolking, maar het is nog droog bij 11 graden. Wel een verschil met de 
20 graden en zon van gisteren. We douchen, maar het water loopt niet weg. Dat wordt hozen tot het ergste 
weg is. Dan kunnen we weg. We volgen de routeplanner als bedacht en komen door een fraai rivieren 
landschap. We volgen de Douro langs een kronkelende weg, nu en dan veel klimmen en dalen. In de berm 
en in de tuinen veel kleurige planten, vooral de vele gele brem valt op, maar ook roze, paars, wit, rood, nog 
meer geel en blauw. Verder langzaamaan steeds meer wijngaarden en op het eindpunt alleen maar wijn en 
daar juist de witte brem op de heuvels/berg. Ondertussen genieten we van de fraaie uitzichten over de  



 
 
Douro en de dalen met veel oranje daken op witte huizen, sinaasappel en citroen bomen, wijn. op een van 
de pauze plekken komen we Nederlanders tegen met een huur camper op weg van Porto naar Farao. In 10 
dagen om te zien of het camperen bevalt. Het is een lange rit, doordat je niet hard kunt gaan, en soms erg 
smalle stukken waardoor Pieter licht de auto beschadigd, maar wel een mooie. Rond 17 uur zijn we op de 
gratis camperplek op 640 meter hoogte. 
Bij de soep van moeder Mien en stokbrood zoeken we een quinta met overnachting. Die blijkt op 6 
minuten rijden hiervandaan te liggen (!). Dat wordt dan de bestemming van morgen, want wijn proeven is 
altijd leuk. Na de tiramisu toe pikken we nog even een cache op, die ligt op 90 meter en kunnen we niet 
laten liggen. 
We nemen thee, lezen wat en maken dit verhaal, welke met de foto’s (nu al 856) ons vakantieverblijf 
maakt. Zo komen we de avond weer door voor het slapen gaan. 
 
Vrijdag 22 april begint met regen, dus we doen rustig aan. Rond 11 uur wordt het wat droog en hebben we 
overleg. De verwarming doet het niet bij NeRo. We kijken wat we doen en komen op: wijn proeven bij de 
Quinta da Padrela, afhankelijk hoe het daar is (modderig?) door naar een camperplek met stroom. Eerst 
nog alles lozen en water laden. Aangekomen bij de quinta ziet het er goed uit en blijven we toch maar voor 
een nacht. 
Pedro is de eigenaar en heeft om 14:30 uur een rondleiding met proeverij. Daar gaan we aan meedoen. 
Alles is gratis deze keer (!): de camperplek, toilet en douche, de rondleiding en proeverij (wijn, kaas, olijf 
olie). Jammer genoeg gaat het wel weer regenen. Het verhaal is leuk, interessant en leuk gebracht. En na 2 
uur weten we alles over de wijnen uit de oude en de nieuwe wijngaard, de olijfbomen met blauwe olijven 
en daarom gele extra vierge olie, oude en nieuw Frans eiken vaten en wat dat met de smaak van de wijn 
doet, witte, rosé en rode wijnen en tot slot proeven we ook nog een oude Port welke ze op de quinta 
hebben. 
Een prima uitje en natuurlijke kopen we ook weer wat. Inmiddels hebben we 7 flessen Port en 3 flessen 
wijn ingeslagen … We eten vandaag zalm met sla voor diner, maar zonder alcohol erbij, die hebben we 
inmiddels genoeg gehad. Wel in onze camper want daar is het warm. 
Met de WiFi op de camperplek kunnen we nog 2 afleveringen Transplant kijken op ZiggoGo. Dan weer 
slapen in de plensregen. 



 

WEEK 4 
We staan op, zaterdag 23 april, als het droog is geworden. Rustig alles inpakken en dan weer op weg. We 
genieten nog van de schitterende uitzichten over wijnvelden met olijfbomen in de Douro vallei en later van 
de vele olijfbomen in de velden langs de weg. Ook nog fraaie uitzichten want we zitten op hoogte ondanks 
dat we steeds weer dalen, soms met 6% tegelijk. 
Uiteindelijk zijn we bij Cepo Verde, een camperplaats in terrassen op 810 meter hoogte, nabij Braganca. 
Het is nog steeds fris, maar wel weer droog en met stroom voor de kachel van NeRo. We maken een 
avontuurlijke wandeling in de buurt. Eerste deel over de gewone wegen, maar steken het laatste stuk af via 
een zandpad, welke later een vaag pad door het bos wordt en dan helemaal ophoud. Wij wandelen echter 
stug door in het bos tussen de fraaie bomen vol met korstmossen, zien we veel tamme kastanje bomen, 
mannetjesorchis, gele en witte brem, vleugeltjesbloem en nog veel meer leuke planten. Rond 17 uur, of is 
het nu 18 uur(?) zijn we weer terug. Op onze telefoons hebben we alweer Spaanse tijd, terwijl we nog in 
Portugal zijn. Vandaar de verwarring zo dicht bij de grens. 
Nel heeft weer heerlijke nasi gemaakt welke we na een borrel en snacks verorberen. Na de thee en afwas 
terug in de camper voor nog een thee en maken we ons op voor een koude nacht (2 graden is de 
verwachting). 
 
Zondag 24 april zijn we, lokale tijd, vroeg op. Eerst douchen in het nette sanitair van de camping en dan 
ontbijt. Om 9 uur halen we het bestelde brood bij het restaurant. 
We blijven nog een dag extra en zien en horen koolmezen, roodborstje, merels, boomkweker, horen de 
koekoek en nog veel meer, waaronder volgens de app een Europese kanarie, maar we zien hem niet. 
We gaan weer op stap. Veel wandelwegen zijn er niet, dus over de weg. Die gaat op en neer, dus we 
proberen een ander pad. Dit loopt dood op een stroompje en ook aan de andere kant geen pad. Dus terug 
over de weg waar we nog een geocache vinden. Dan weer een zijpad welke richting camping lijkt te gaan. 
Het eerste stuk wel, maar ook deze houdt op. Nu klimmen we wel verder omhoog naar de weg van de 
camping. Kortom weer een avontuurlijke weg. Op de camping informeren we naar de was mogelijkheid. 
Echter wasmachine bezet, wordt pas na 15 uur. Dan maar eerst lunch met het verse brood, lezen, dit 
verhaal en zo. 
Toch nog maar even de was doen voor 10 euro. Alles afleveren bij een mevrouw die het dan ook nog in de 
droger doet en netjes bij de camper komt afleveren. Diverse dingen iets gekrompen, maar niet erg voor 
camperspul. Dan zitten wij net aan de borrel bij NeRo, gevolgd door knoflookbrood met knoflookgarnalen. 
Na de afwas en thee de was opruimen, nog een bakkie thee, wat lezen en naar bed. 
 

 



 
Maandag 25 april op de nationale feestdag verlaten we Portugal en rijden Spanje binnen. Ons doel is 
Palencia waar een gratis parkeerplek is met betaald stroom. 
Het is wel verwarrend allemaal hier in de grensstreek, dan hebben we weer Spaanse, dan weer Portugese 
tijd op onze telefoon. We gingen slapen met Portugese tijd met de wekker op 7 uur (dat is dan 8 uur 
Spaanse tijd, de tijd waar we heen gaan), maar ergens midden in de nacht schakelt de telefoon over op 
Spaanse tijd en zijn we dus om 6 uur Portugese tijd wakker. Snap je het nog? 
En dan is het ook nog behoorlijk fris rond die tijd. Met 2 graden heb je het wel gehad… 
Na ontbijt langzaam inpakken. We lozen het toilet en proberen het grijs water, maar we staan te scheef om 
alles kwijt te zijn. Dan maar op een later moment. 
Op naar Palencia dan maar over eerst een tweebaansweg en later gewoon snelweg. We rijden door leuk 
afwisselend landschap. De afwisseling van bruine(onbewerkte) velden, met donker en lichter groen en het 
geel van de koolzaad velden, het uitgestrekte zicht met de bergen op de achtergrond, kleur in de berm met 
paars blauwe planten, roze rode en dan weer heide en bomen. Wij vonden het wel een fraai landschap. Er 
worden ook weer wilde beesten beloofd, maar we zien alleen een dode ree langs de weg en ooievaars, dat 
dan weer wel, in het veld en (zwarte) wouw in de lucht. Rond Valladolid is het wat dorder en de velden 
worden veel beregend met grote beregeningsapparaten. Ook komen er wijnvelden bij ter afwisseling. 
Even na twee uur zijn we op de camperplaats. We tanken alvast goedkoop en parkeren naast NeRo. Dan op 
pad het dorp/stadje Palencia verkennen. Via een soort kermis met stalletjes komen we in de oude stad. De 
kerken en de Plaza Major, een afwisseling van nieuw en oud maakt het leuk, ondertussen een drietal 
geocaches opgepikt, sangria (4 glazen a 16 euro), een ijsje en wat pinchos met bier. Via de kermis terug 
waar het nu ontzettend druk is geworden. 
Terug bij de camper overleg over hoe de tocht nu verder moet gaan en daar komen we uit onder het genot 
van chips, komkommer en Port voor de camper in het zonnetje. We vegen en kloppen de camper nog 
schoon en nemen een sapje deze keer. Dan nog dit verhaal en wat lezen voor het slapen gaan, maar ook 
nog een Grantchester.  
 
Dinsdag 26 april begint met het lozen van vuil en vullen met vers water voor 1 euro.  
Water vullen werkt niet dus bij tankstation water gehaald. Dan op pad voor een rit van ongeveer 300 km. 
De N234 is een 1 baansweg door afwisselend landschap met de besneeuwde bergen van de Pyreneeën op 
de achtergrond. Na kilometers beloften aan wild, wat tot nu toe wat fazanten in Frankrijk en een dode ree 
opleverde, zien we nu echt wild(!). We tellen alles bij elkaar 6 reeen en verschillende ooievaars in het veld. 
We vervolgden de weg via de N122, ook weer een eenbaansweg, maar nog steeds fraai, weids landschap. 
Wel erg hobbelig op stukken, maar dat mag de pret niet drukken. Halverwege onze reis hebben we lunch in 
de camper. 
Rond 14:15 zijn we op onze bestemming, Trasmoz, een vervloekte heksen stad.  
 

 



 
Het hugje omhoog naar de camperplek gaat moeizaam. Schitterende plek met schitterend uitzicht en 
beperkte voorzieningen. We hebben voor 4 euro 24 uur stroom en dat is alles. In de lucht zien we, 
vermoedelijk, steenarenden en putters en zwaluwen. Zodra we staan en zijn aangesloten gaan we aan de 
wandel. Net als in de dorpen welke we onderweg passeerden, is er geen mens te bekennen. We klimmen 
naar de ruïne van het kasteel uit 13e eeuw. Met op deze hoogte fraaie uitzichten op de omgeving en de 
besneeuwde bergen is het een leuke wandeling. We vinden ook nog een cache na enig zoeken, waarmee 
we nog steeds op een cache per camperplek komen. Dan is het borreltijd bij de camper. De dames doen 
nog een workout , het zal wel door de alcohol komen. 
We eten een restje nasi met roerbakei , gevolgd door sla met stokbrood en home-made kruidenboter. Voor 
het slapengaan film gekeken met Meryl Streep en Tommy Lee Jones, Hope Springs. Leuk maar 
verontrustend vindt Trudy. 
Na een zonnige, warme dag met 20 graden volgt een avond/nacht met plensbuien en onweer. Het dondert 
soms flink!  
 
Koningsdag woensdag 27 april start met regen. We doen rustig aan terwijl NeRo al om 9 uur vertrokken 
zijn. Wij douchen, pakken op, legen en vertrekken rond 09:45 uur. Het is een leuke weg, met wijnvelden, 
olijfbomen en fraaie uitzichten. In het begin nog regen en weinig zicht, maar dat verbetert weldra. Na 
Zarragozza een poos erg saai landschap, haast woestijnachtig. Daarna wordt het weer beter met 
verschillende olijf boomgaarden, groene velden (waarschijnlijk gerst) afgewisseld met bruine kale velden. 
We arriveren even na 14 uur bij de wijngaard van Vinya Vilars in Arbeca. Alles gratis, maar het zou fijn zijn 
als je wijn proeft en koopt. 
Na de lunch met aardbeien, gaat Pieter op zoek naar een cache. Die ligt hoog op de berg, maar wordt snel 
gevonden. Fraai uitzicht, leuke plantjes, leuke vogels. NeRo en Tru gaan al snel aan de borrel, waar Pie bij 
aansluit. Het is bewolkt maar wel zo’n 21 graden. Dan volgt weer een prima maaltijd van Nel met stoof van 
Rob. Als toetje een Calippo ijsje Citroën. We maken nog een wandeling door de wijnvelden en dan terug in 
de camper voor thee. We kijken nog wat ZiggoGo terwijl het weer gaat regenen. Niet al te laat naar bed, 
want morgen op de fiets de buurt verkennen. 
 
Donderdag 28 april start rustig aan. Ontbijt met aardbei, banaan en ham en nieuwe koffiecups. Die smaken 
ook goed. De putters pruttelen weer best in de bomen op de camping. Als iedereen klaar is gaan we op 
stap voor een fietstocht. Eerst naar Fortalesa dels Vilars. Een 2700 jaar oude nederzetting. Gesloten, maar 
we kunnen van buiten af ook nog wat zien EN een cache scoren! 
Dan door naar Sant Michiel, een bbq plaats voor de lokale bevolking en verder naar Miralcamp. Cache 
gescoord en dan beginnen we trek te krijgen. Trudy vindt een plek in Mollerussa. El Vidari blijkt een prima 
keus. Met twee kannen sangria, cremesoep pompoen/asperge, heerlijke bacalhau en kip en citroensorbet 
toe hebben we een prima maal bij een vriendelijke uitbater. Fietsen mochten achter in de tuin om diefstal 
te voorkomen gaf de uitbater aan. Dan terug richting camper, maar Rob wil nog graag naar het 
vestingstadje Puiggros op de heuvel. Daar aangekomen blijkt het een stevige kerk te zijn, maar weinig 
vesting. Ook de cache wordt niet gevonden.  
Het is een fraai landbouwlandschap waar we doorheen fietsen met boomgaarden (appels, peren, 
abrikozen), amandelbomen, olijven, graanvelden en fraaie uitzichten. Dit alles afgewisseld met wilde 
bloemen in de berm (klaproos, kamille, kaasjeskruid, etc.) Dan is het tijd om terug te keren bij de camper. 
Nog even bijkomen voor de wijnproeverij. 
Tegen 18 uur is de dame van de wijnboer er weer na een tandarts bezoek. We proeven wit, rosé en rood. 
Rood is Merlot en Shyraz, elk apart en door elkaar. We nemen, natuurlijk, toch weer een paar flessen mee, 
hoewel deze wijn niet de wauw factor heeft. Dan een simpel diner met knoflookbrood, een eitje, 
komkommer. 
Na de thee nog een spelletje en de Vandaag Inside rel van de dag bekeken en we worden steeds 
verdrietiger over Nederland. 
 
Vrijdag 29 april alweer. We gaan op pad richting Gerona en komen zomaar een Hop tegen die er snel 
vandoor gaat net buiten de camping. Dan rijden we door fraai, golvend, bochtig en groen landschap met 
velden koolzaad er tussen. Zelfs een ree wordt gespot! Met een korte koffiestop arriveren we rond 13 uur 



op de camperplaats bij een boerderij. Voor 5 euro inclusief alles staan we hier goed. Hier wordt van alles 
georganiseerd voor groepen, rondleidingen, winkeltje en een landbouwmuseum. We blijven bij 
temperaturen van 24 graden rustig rond de camper hangen. 
Na een borrel is het dan etenstijd. We eten buiten een lekkere macaroni schotel met toe chocola met 
slagroom. Dan nog een wandelingetje op zoek naar een cache. Dat is toch lastig in deze streken. Het 
onderhoud wordt wel eens vergeten … Toch kunnen we er nog een loggen in een ommetje van een uurtje, 
waar we ook de Mariadistel ontdekken en nachtegalen horen zingen. 
Dan thee en spelletje in de camper voor het slapen gaan. Geen WiFi en beperkte data geeft geen andere 
mogelijkheden. Trudy heeft een beroerde nacht mogelijk door de koortslip die opspeelde. 
 

 
 

WEEK 5 
Zaterdag 30 april zijn NeRo al snel klaar en vertrekken rond 9:15 uur. Wij douchen in de camper en laden 
nog vers water voor vertrek om 10:15 uur. We rijden richting Frankrijk en dan links af naar Carcassonne. 
Ook nu weer leuke uitzichten op wijn, klaprozen, brem en ver weg kijken. Daar komen we rond 13:30 uur 
aan op een camperplek voor 15,40 per nacht en dat ook nog zonder stroom. Eerst nog even lunch en dan 
aan de wandel om Le Cité de Carcassonne te verkennen. We scoren nog een cache op de heenweg, de 
terugweg en in Le Cité zelf. Maar ook de hele vesting bekeken, die nog in zeer goed staat is. We maken 
stops voor een ijsje, drankje en een maaltijd. Heerlijke pasta zalm en eendenborst. Samen met een fles rosé 
maken we alles weer soldaat. Dan terug naar de camper om bij te komen van de warmte, het wandelen (op 
en neer) en alle indrukken. Dan nog het bed opmaken voor het slapen gaan. Ook zien we Ronnie O’Sullivan 
de halve finale tegen John Higgins winnen en daarmee tegen Judd Trump in de finale WK Snooker 2022 
komen. 
 
Zondag 1 mei trekken we verder richting Nimes. Iets noordelijk daarvan ligt Uzés met een gratis 
camperplek, onze eindbestemming. Maar we maken een ommetje langs de Middellandsezee, een strook 
land tussen Etang de Thau en de zee langs Sète. Het is er erg druk, maar we vangen wel een glimp op van 
de Meditarene, minder dan gehoopt, maar toch. Dan missen we nog een afslag en volgen een zeer klein 
weggetje met hobbels en 30 km, om uiteindelijk op de D979 te belanden en via Pont Saint Nicolas de 



Campagnac door het dal van de Gardon in Uzés aan te komen. Het is dan 13 uur en nemen we eerst lunch 
voor het uitstapje naar het dorp. 
Dat blijkt een leuk oud dorp te zijn met veel platanen op verschillende pleinen en pleintjes. Een kasteel, een 
kerk, alles is er. Ook een ijssalon, dus daar strijken we neer voor een uitgebreid, prima ijscoupe. Dan verder 
slenteren, terwijl we ondertussen twee caches scoren. De laatste is ook onze 500ste! De dames scoren ook 
nog Espadrilles, maar geen jurken. Bij de camper in de schaduw (het is 25 graden) dan een plaatselijk 
biertje door Nel gescoord op vrijdag bij de boerderij winkel. Ook nog contact met Sandra: Hello Fresh komt 
(vergeten af te zeggen). Ook dat gaat weer goed komen en de plantjes doen het nog. En Trudy doet nog 
een klusje: het draadje van de microfoon zit nu vast. 
Rond 18:30 is dan het eten klaar welke we ook buiten aan de picknick tafel verorberen. Onder de 
Steeneiken doen Rob en Pieter vervolgens nog de afwas. 
Ook de thee, dit verhaal, mail aan het thuisfront allemaal buiten aan de picknick tafel. De volgende route 
wordt uitgedokterd door Rob en Pieter. Maar morgen eerst nog een dagje rond Uzes met de fiets. 
 
Maandag 2 mei. Rustig opgestaan en dan de fietsen klaar maken. We maken een tochtje naar het Forét de 
Uzés en door het dal van een riviertje Alzon. Ook een restant van een Romeins aquaduct, een leuke 
hangbrug en nog een andere onduidelijke ruïne. We rijden over voetpaden en dat maakt het “interessant”. 
Onderweg pikken we wel caches op maar ook is er een onvindbaar … Wanneer het te gek wordt met de 
wandelpaden keren we terug naar de gewone weg en rijden omhoog Uzés in. Daar vinden we rond 12 uur 
een terras voor een lunch. Dan op zoek naar de Spar, maar die is dicht. Dan de concurrent: Carrefour. We 
slaan in en brengen de opbrengst naar de camper. Zetten de fietsen weer achterop en wandelen dan terug 
voor het toetje: ijs! Er wordt ook nog geshopt, waarbij Nel nog wat scoort, maar Trudy toch niet gaat 
passen, het is te warm (toch weer een zonnige 25 graden dag). Bij terugkomst nog een bezoekje aan de 
camping winkel en we slaan 2 flessen wijn in van de lokale wijnboer. Hebben we voor 12 euro toch leuk 
twee nachten overnacht bij de twee broers. Dan nog wat lummelen bij de camper voor we een simpel diner 
nuttigen van sla en knoflookbrood. 
Na de thee kijken we in de camper een film over de tsunami in Thailand. Het kwam allemaal goed in 
Impossible. 
 

 
 



Vandaag, dinsdag 3 mei 2022, weer meer naar het noorden langs de Rhône. Iets boven Valence ligt 
Tournon-sur-Rhône (Ardèche) en Tain l’Hermitage (Drôme). Bij die laatste is een camping waar we voor 
20,40 euro kunnen staan en alles hebben. Voor we vertrekken uit Uzés legen we nog alles en vullen het 
water. We kunnen er weer even tegen. De route begint al goed met een 30 km weggetje en 
hobbels/verkeersdrempels. Maar dan gaat het beter over A, B en N wegen. Plots geraken we toch op de 
Peage, wat niet de bedoeling is. Dan terug zien te komen op de D86 welke langs de Rhône loopt. Dat is nog 
even een dingetje, maar dat lukt uiteindelijk wel. Een leuke weg met stukken langs de Rhône, dan door 
wijnvelden, of bos of veld van de Ardèche. De kleurige bloemen langs de weg fleuren het geheel op. De 
rotondes en dat zijn er flink wat, houden de rit op, net als de 50/30 km zones in de dorpjes. Maar daardoor 
zien we wel meer, hoewel de dorpjes veelal uitgestorven zijn. 
Rond 12:45 zijn we dan op Camping Municipal Les Lucs met zicht op de Rhône welke net aan de andere 
kant van het fietspad stroomt dan waar de camping ligt. Een Nederlandse enclave in Frankrijk lijkt het. Na 
de lunch de fietsen eraf en op naar het dorp aan de andere kant van de Rhône. Afgezien van een aantal 
leuke panden en de kerk is er niet veel aan dit rommelige stadje. Bovendien zijn ze nog aan het werk ook, 
dus dat maakt herrie. Dan maar een cola met gebak om even bij te komen. Gevolgd door terug naar de 
camping voor een borrel. Een biertje gaat er wel in bij 23 graden en zon. Het is nog steeds droog ondanks 
de andere verwachtingen. 
Dan tegen 18:30 uur is het tijd voor diner. Deze keer groenten met rijst. Na de thee dan weer een film voor 
het slapen gaan. 
 
Woensdag 4 mei begint weer zonnig. Na douchen en het ontbijt even overleg wat te doen. Nel blijkt niet 
helemaal lekker en houdt liever een rustdag met alleen de was. TruPie gaan dan samen op de fiets langs de 
Rhône. Uiteindelijk helemaal naar Valence langs de brede rivier met fraaie uitzichten en veel leuke, 
kleurrijke planten in de berm. Langs de hele weg die we volgen een net fietspad, Via Rhône. Oversteken 
lukt nog niet erg, dus zelfde weg terug. Dan zien we een leuk eettentje aan de oever. Daar nemen we een 
cocktail en carpaccio. En hier viind en we onze derde cache van de dag. Terug bij de stuwdam en 
elektriciteitscentrale in de Isere zien we toch de oversteek die we eerst hebben gemist. Aan de andere kant 
kiezen we, naar blijkt, de verkeerde rustige weg. De onverharde weg door het bos is erg hobbelig, maar 
geen druk verkeer als op de asfaltweg … De onverharde weg sluit weer aan op de asfaltweg en dan steken 
we het water weer over. Dan zijn we aan de andere kant van de Rhône en weer op het fietspad. Dat gaat 
beter. Nog even doortrappen om bij de chocolade fabriek te komen met weer fraai landschap en leuke 
bloeiende planten en bomen. En dat alles in een matig zonnetje en pak m beet 21 graden. Het laatste stuk 
wat regendruppels, maar echt regen kan je het niet noemen.  
Terug op de andere oever zijn we ook zo bij de chocoladefabriek van Valrhona. Daar gaan we kijken waar 
chocola vandaan komt en hoe dat gemaakt wordt. Ondertussen krijgen we diverse chocolade om alvast te 
proeven. Of uit een apparaat of in het zakje wat we mee kregen. De Belgische dame van de kassa komt ons 
ook nog vertellen (in het Nederlands) over de cacao bonen en de eerste bewerking. Natuurlijk nog een 
bezoekje aan de winkel en we nemen nog wat lekkers mee voor later en NeRo. 
Wanneer we alles in de camper hebben gebracht kunnen we met lege tassen naar de Lidl. Daar slaan we 
weer van alles in wat nodig is en wat lekker is. In ieder geval ook de ham voor bij de asperges vanavond. 
Ook nog een eitje erbij en we hebben een heerlijke maaltijd met de rosé van de broers van onze vorige 
camperplek. We sluiten af met een toetje en dessertwijn, zodat er weer plek is in de koelkast voor de 
volgende fles. En dat alles nog gewoon buiten op onze stoel bij de camper. 
Terug bij de eigen camper eerst de fietsen weer opzetten en dan melk met een bounty. We lezen wat en 
schrijven dit verhaal terwijl de regen nu wel zachtjes op de camper tikt voor we op tijd gaan slapen. We 
hebben dan ook al de 2 overnachtingen betaald, wat in totaal 33,66 was met ACSI korting. 
 
Op Bevrijdingsdag, 5 mei, gaan we naar Les Salles. Eerst over kronkelige kleinere wegen berg op berg af. De 
uitzichten zijn fraai en het is groen. We klimmen tot 1176 meter hoogte. Vanaf St. Etienne een grotere, 
later tolweg om wat door te kunnen rijden. Rond 12:30 uur zijn we ter plaatse op de gratis camping op 650 
meter hoogte. Er blijkt 1 stroompunt welke 55 minuten werkt en we kunnen alles lossen. Dat hebben we 
echter al voor vertrek gedaan in Tain l’Hermitage. NeRo sluiten wel aan, maar TruPie vertrouwen hun 
zonnepanelen. Ook reserveren we een tafel in het restaurant wat weer open is. In de middag zijn er buien, 



maar we proberen toch een wandeling met paraplu in de hand. Dat is het plan, maar het lijkt er nu toch op 
dat het spelletje en lezen wordt … 
Rond 15 uur denkt Pieter dat het wel OK is. Trudy blijft liever in de camper voor een dutje. NeRo zitten in 
hun eigen camper vanwege de regen. Pieter maakt een leuke wandeling berg op en af, ziet vele leuke 
planten en fraaie uitzichten EN vindt een cache. Doel weer bereikt, op elke camperplek een cache scoren. 
Na twee uur is hij terug en ook NeRo hebben een rondje meertje gemaakt. Dan is het borreltijd, want pas 
om 19 uur is de tafel gereserveerd. We krijgen nog een bui te verduren terwijl de zon schijnt. Dat moet dus 
een regenboog zijn en we zien een hele mooie, zelfs een dubbele. Dan is het etenstijd en het restaurant 
biedt een driegangenmenu diner voor 25 euro. Dat doen we en dat bevalt prima. Aspergesoepje, 
varkenswang/kabeljauw, sinasappelmousse. En dat allemaal met een lekker Beaujoulais wijn erbij. 
Om 21:30 uur weer terug bij de camper voor thee, lezen, spelletje en dit verhaal voor het slapen gaan. 
 

 
 
Vrijdag 6 mei begint met het verhaal dat Nel ziek is geworden van het eten. Met veel overgeven de nacht 
doorgemaakt. Het gaat nu weer iets beter, dus toch weer verder naar de volgende bestemming. Via nette D 
wegen met uitzicht op bos en veld, de rivier de Loire, af en toe een (slapend) dorpje, een ooievaar, twee 
(sanitaire en lunch) stops en een stop voor brood en gebak, komen we rond 14 uur aan in Moux-en-
Morvan. We staan op een gratis plek met alle voorzieningen (alleen water betaald) naast het voetbalveld. 
We verkennen het dorp en dat is snel gedaan. Net als alle andere Franse dorpjes onderweg is er niets te 
beleven. Twee eetgelegenheden zijn gesloten en het derde is leeg. Ook het hotel lijkt weinig klandizie te 
hebben. Wel scoren we een cache. 
Even een sapje met chips voor het avondeten, deze keer snijbonen, puree en zalm. 
NeRo worden geheelonthouders, maar wij nemen nog een portje achteraf. Er is contact met het thuisfront 
(alles OK) en thee. We bekijken de vervolgroute nog even om te zien hoe dat allemaal uitpakt. 
 

WEEK 6 
Zaterdag 7 mei blijven we nog in dagje in de Morvan. Fietstocht: https://goo.gl/maps/vuCXhnQrsgoFMtnS6 
naar de Lac des Settons. Met wat flinke heuvels komen we aan het meer en doen het hele rondje. Koffie bij 
Barrage des Settons en lunch bij Auberge de la Queue du Lac. We zien veel leuke plantjes onderweg, 

https://goo.gl/maps/vuCXhnQrsgoFMtnS6


waarvan het blauw en wit van de wilde hyacint en grote muur het meest opvallen, maar ook orchideeën, 
Salomonszegel, boterbloem, paardebloem, dotters, veel brem, koekoeksbloem, ereprijs, kruisblad walstro, 
etc. 
Totaal een rondje van 33 km. in de zon bij 19 graden. Gelukkig hebben we Trudy bij ons die de cache weer 
het eerst vindt. Terug bij de camper de fiets maar weer opladen (batterij en fiets zelf op camper) en dan 
rustig bijkomen in het zonnetje terwijl de krekels maar blijven tjirpen. 
Na de wat uitgebreider lunch wordt het diner, knoflookbrood, sla en kip in saté saus. Natuurlijk na een 
borrel om erin te komen. We hebben nog bezamenl8k thee voor we naar de camper terug gaan. Daar 
kijken we 12 Years a Slave en vragen ons af hoe mensen zo met mensen om kunnen gaan. 
 
Zondag 8 mei, Moederdag, douchen we in de camper en gaan dan na het ontbijt op pad naar Mesnil-Saint-
Peres, nabij Troyes. We rijden door fraai, groen, golvend landschap met fraaie uitzichten. Het geel, blauw, 
wit van de Morvan laten we achter ons. De witte koeien zijn er nog steeds. We zien naast graan ook 
vlasvelden en we rijden(deels) door de vallei van de Seine. We hebben contact met de moeders op deze 
Moederdag en zijn rond 13:30 uur ter plekke. Even lunch en dan op pad langs het meer bij zon, windje en 
23 graden. We nemen biertje en ijs bij een restaurant en dan op zoek naar een ander voor het eten. Dat 
lukt niet, dus terug, maar het diner serveren ze pas vanaf 19 uur. Dan maar naar de camper en daar eten 
maken. Het wordt een groente hap met kerriesaus en parelcouscous met een rozé uit Uzés. 
Vanavond staat de film Airstrike op het programma en gaan we om 23 uur slapen. 
 

 
 
Maandag 9 mei trekken we toch weer verder. Na ontbijt met yoghurt en fruit, want het stokbrood van 
gisteren is het niet meer, legen we nog wat en dan op pad. Het brood is de hele vakantie al niet geweldig. 
Vers nog goed, maar langer dan een dag bewaren en eten zit er niet in hier in het zuiden. Vandaar dat er 
altijd gesproken wordt over waar de bakker is bij een camperplek. 
Net vertrokken even een stop voor een foto van de beren die Trudy steeds onderweg ziet. Deze keer ook 
op de foto, samen met wat leuke vakwerkhuizen. 
Dan door over de péage door golvend akkerbouw gebied. Veel graan, maar ook veel kale velden, waardoor 
het de Sahara lijkt. Nadere bestudering leert dat die kale velden (suiker)bieten velden zijn, maar nu nog erg 
klein. 



We zijn vroeg 11-11:30 ter plaatse in Vaudemange bij Champagne Philippe Hautem. Een gratis 
camperplaats met stroom. Een proeverij lukt pas in de vooravond rond 19:30 uur. Dus gaan we maar aan 
de wandel en geocaches zoeken. We (Pieter) vinden er twee van de drie. NeRo haken deze wandeling snel 
af vanwege de warmte. De rest van de middag rustig bij de camper in de schaduw. Wel wat luidruchtig door 
het slopen en hakselen van een heg waar aan gewerkt wordt. 
Rob heeft prima uiensoep gemaakt en met knoflookbrood en gewoon stokbrood hebben we een bodempje 
voor de proeverij. We nemen toch nog 3 flessen mee en een stel (6) champagneglazen voor NeRo, als dank 
voor de goede zorgen deze 6 weken. Morgen scheiden onze wegen, wij naar Reims, zij naar Wintrich. 
We zitten nog een poosje lekker buiten tot het te fris wordt en trekken ons dan terug in de eigen bubbels. 
Maar niet voor we nog een borrel met chips als afscheid hebben genomen. 
 
Dinsdag 10 mei is het moment van afscheid gekomen. Voor één keer zijn TruPie sneller klaar dan NeRo. Na 
elkaar goede reis te hebben gewenst gaan we op weg naar Chamery. Onderweg veel wijnvelden en in de 
dorpjes wijnhuizen, bijna schouder aan schouder. Vanaf Chamery kunnen we dan op de fiets naar Reims. 
Staan we niet midden in de stad en krijgen nog wat beweging ook. Dat bewegen lukt, want Google route 
voor de fiets is nog wel een dingetje. We rijden door wijnvelden en moeten afslaan waar geen weg is. 
Uiteindelijk komen we toch bij de kathedraal aan. Die is meteen indrukwekkend, maar eerst even een kopje 
koffie. Met een espresso erbij smaakt die wel. Dan de kathedraal verkennen. Aan de buitenkant erg fraai 
met erg veel beeldhouwwerk. Van binnen wat saai, hoewel wel erg hoog en een fraai gebrandschilderd 
raam aan de voorzijde. De andere ramen vrij simpel. Daarna de rest van de stad bekijken. Dat is even 
zoeken voor we meer leuke gebouwen zien, maar erg spannend is Reims verder niet. Wel wordt Pieter 
omver gereden door een Uber op de fiets, maar dat loopt gelukkig goed af. Na wat rondrijden, winkelstraat 
gezien, park etc. gaan we terug naar de kathedraal, bij dezelfde zaak als de koffie, nu voor lunch en een 
grote Hoegaarden witbier. Op de weg terug naar huis is er een Carrefour voor wat boodschappen. De 
terugweg gaat meer over gewone wegen en asfalt, maar nog steeds op en neer en wind tegen. En de zon 
schijnt volop bij 26 graden. 
 

 
 
Even na 16 uur zijn we terug bij de camper voor een frisdrank en een nootje en even bijkomen van de 
tocht. Inmiddels staan we met 4 campers op de gratis parkeerplek. 



Voor het eten gaat Pieter nog even op zoek naar een cache. Hij vindt er 2 uit 3. Het dorp bestaat uit zeer 
vele wijnhuizen, overal wijnvaten en druivenpersen. Ze kunnen er goed van leven hier. En het is een “druk” 
dorp, nog niet zoveel mensen in een Frans dorp gezien als hier … Jammer genoeg zijn ze ook nog erg actief 
en is het steeds herrie van apparaten. We eten vandaag stokbrood met ham, kaas, zoet en melk erbij. 
Dan wordt het nog drukker met auto’s die aankomen. En iedereen gaat naar het wijkgebouw. Dat blijkt ook 
sporthal te zijn en er is op dinsdag country dansen. Dat willen we wel zien en we worden uitgenodigd erbij 
te komen zitten. Wanneer Trudy, tijdens de pauze, vraagt of ze de Bosanova kennen, dan blijken de 
ouderen die te kennen, want het is al een oud nummer. Die doen we na de pauze dan zegt Toly, de lerares, 
kan je ook meedoen. Zo gezegd zo gedaan, het is al met al een gezellige avond tot 22 uur. Zie 
www.tolymation.com, Facebook of YouTube. 
Na terugkeer bij de camper nog even praatje met de Nederlandse buren uit Berkel en Rodenrijs (!). Ook die 
zijn zes weken op stap geweest, naar Spanje vooral, en nu op weg naar huis. Met een biertje sluiten we de 
dag af. 
 
Woensdag 11 mei start met een douche in de camper. Dan alles lozen en op naar de benzine pomp. Bij E. 
LeClere is het goedkoop, dus daar gaan we langs. Daarna verder naar Revin, een gratis parkeerplek langs de 
Meusse (Maas). Wanneer we aankomen is die al helemaal vol. We zetten de camper toch neer op een 
plekje waar ruimte is en besluiten te blijven. Trudy wil wat winkels langs met als eerste de Intermarché. Het 
stokbrood en haring in saus is gelijk onze lunch. Terwijl Trudy de andere winkels opzoekt werkt Pieter alvast 
aan de Wion nieuwsbrief. Het is weer warm en zonnig vandaag met temperatuur tot 25 graden. We doen 
dan ook verder niets… 
Rond 17 uur willen we gaan wandelen, maar het is nog steeds (te) warm. Dan maar eerst de pannenkoeken 
maken en eten, dan wandelen we wel na het eten. Het is nog wennen in de koekenpan in de camper met 
bacon. Maar ook de pannenkoek in stukken is prima te eten. Biertje (Perlembourg) erbij, alles OK. 
Na het eten toch nog Revin bekijken en een cache scoren. Het dorpje ruikt muf en is grotendeels een gribus 
zooi. Een paar leuke vakwerkhuizen, en aan weerszijden de Maas. En de vitrages zijn leuk met vlinders, 
bloemen, e.d. Trudy vindt de cache weer, dus die kan weer op de lijst, nummer 512 en de 42ste van deze 
vakantie.  
We nemen nog thee met natas van de Lidl voor 59 cent het stuk. Lezen nog wat voor het slapen gaan. Het is 
nog lang warm in de camper. 
 
 
 
Donderdag 12 mei is de terugkeer dag naar huis. We vertrekken tegen 10 uur en zijn dan om 14 uur thuis is 
het plan. Dat lukt! Alleen de route langs de Maas mislukt om onduidelijke reden. Dan maar de weg door 
België. Dat blijkt een erg drukke en slechte weg. Het rammelt behoorlijk. Met een tussenstop nabij 
Mechelen voor lunch en wissel van chauffeur zijn we om 14 uur thuis, waar we meteen met uitladen 
beginnen. Om 15:30 is alles er wel uit en weer opgeborgen en de was draait. 
Kilometerstand nu op 53288 km, bij vertrek was dat 47413 km, dus 5875 km afgelegd de afgelopen 6 
weken. 
 

• Vrijdag benutten we voor het verder opruimen en alvast schoonmaken van de voortuin die vol 
onkruid staat en lunch bij Jackys, gevolgd door boodschappen. 

• Zaterdag wordt de camper dan helemaal van binnen en van buiten schoongemaakt. 

• Zondag gedag zeggen bij de ouders in Den Haag en Crooswijk 

• Maandag de laatste dingen aan de camper en dinsdag weer naar de stalling 



 


