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In de laatste week van augustus reden vanuit
diverse plaatsen in Twente 7 caravans en
1 camper richting de verzamelplaats in België
naar camping Hohenbusch. Terwijl Max
Verstappen zijn rondjes reed op de racebaan
in de buurt kwam iedereen binnen.
De reisleiding, Arend, Myrna/Frans, Ans,
ontving ons hartelijk. Met wat kleine
ongemakjes, lantaarnpaal ging niet uit de weg/
waterkraan die van de sokkel gereden werd,
vond iedereen een plaatsje en konden we met
elkaar kennis maken. Zover dat nodig was
tenminste, want een aantal had elkaar al
eerder ontmoet. Wat opviel was dat de sfeer
gelijk goed was.

De groep was al eerder vertrokken naar de
volgende camping, Le Ranch des Volcans in
Châtel Guyon. Een plek in de Auvergne.
De rit hiernaartoe was een mooie. Vooral wij
zijn dwars door de Morvan gegaan door een
verkeerde afslag bij Dijon, met het resultaat
niet meer kilometers maar wel een
schitterende route over kleine D en C
weggetjes. Heel leuk en spannend! Anderen
waren er niet eerder en hadden wel een
andere route gereden.
We zochten een mooie plek want we bleven 3
nachten. ’s Avonds om 22.00uur kwamen de
achterblijvers ook binnen met een mooie
leenauto. Alleen was deze vol nieuwe snufjes
en handgeschakeld wat erg wennen was voor
de bestuurder.

En dat werd later nog eens bevestigd, want de
reisleiding had vlees voor de BBQ verzorgd en
dat bleek een prima opening van de reis.
Verhalen over en weer en er werd gelijk al
veel gelachen. Super gezellig!

De omgeving werd bekeken, Châtel Guyon,
Riom en ook de supermarkten Lidl, Carrefour
werden bezocht. Het weer was prima zodat
hier gezwommen kon worden.
Aan het eind van de dag was het natuurlijk tijd
voor een glaasje! En dat beviel goed, dus dat
houden we er in.”Jao, Jao - dat sah wah!!“
Vrijdags vertrekken we vroeg want het zal
warm worden die dag. We gaan via de A 75
naar het zuiden. (geen tol) We stoppen bij
een mooie ijzeren spoorbrug Viaduc de
Garabit even voorbij St. Flour. Een ontwerp
van Eiffel. Mooi!

Na een beetje regen in de nacht, merkten we
de volgende morgen dat er veel fans van
Verstappen op de camping waren. Veel
jongelui en vaders met zonen. En allemaal in
het oranje op weg voor de racedag! Op de
zondag werd rustig aangedaan, een beetje
zwemmen, wat wandelen, drankje op het
terras of bij de caravan. Maar later ook in de
kring bij elkaar.
De volgende dag trokken we verder, dwars
door Luxemburg, natuurlijk de auto vol tanken,
en dan Frankrijk in, Metz, Nancy, Toul naar
camping Les Hirondelles, een eenvoudige
maar prima camping. Hier bleek dat er al een
auto dusdanige pech had, dat er een ruilauto
moest komen. Jammer voor Jan, maar het
werd prima geregeld en de volgende dag
konden ze al weer vlot de weg vervolgen.
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Viaduc de Garabit

Later langs deze route gaan we over de
nieuwe mooie brug bij Millau. Deze brug kost
wel tol om er over te gaan € 14,60. Maar het
is ook een beauty!
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richting Limoux net onder Carcassonne.
We staan aan een meer, maar het restaurant
is al dicht. Gelukkig kunnen we nog wel in het
zwembad, want dat is toch wel erg lekker met
het warme weer.
Vanaf deze camping bezoeken we natuurlijk
het oude Carcassonne.

Brug bij Millau

Vanaf onze volgende camping RCN Val de
Cantobre kun je mooi een bezoek brengen aan
deze brug en een tentoonstelling over de bouw
ervan. Ook op deze camping blijven we 3
nachten en hebben dus volop gelegenheid om
wat te doen. Ook het stadje Millau is een
bezoek waard, erg leuke straatjes!
Carcassonne

De camping ligt in een mooi gebied, er kan ook
gewandeld worden. Maar veel wandelaars
hebben we niet in de groep, jammer! Wim en ik
maken een mooie tocht. Ook de route langs de
rivier Dourbie is erg mooi maar dan met de
auto. Waar we ook veel gebruik van maken is
het prachtige zwembad, we staan er vlakbij.
Heerlijk vooral met die warmte.

Maar ook moeten er wat boodschappen
ingeslagen worden. Aan de buitenkant van het
nieuwe Carcassonne zijn supermarkten en die
brengen we dus eerst een bezoek, ijskast weer
vol!
Dan de stad in.

Op deze plek bakken we ook met elkaar
pannenkoeken en we drinken een keer koffie
op het terras van het campingrestaurant.

We dwalen door de straatjes, bekijken de kerk
en genieten van de leuke winkeltjes. De koffie
smaakt heerlijk, kost wel een paar centen
maar dan heb je ook wat!

Ook wordt er een wijnproeverij bezocht en
natuurlijk ook wat wijn gekocht. Jammer dat er
geen echte Chardonnay was, want dat was
toch een veel gedronken wijn, lekker koud! Ook
het bier was niet aan te slepen en dan de
blikjes rechtop fijn trappen. Een leuk spelletje.

‘s Avonds kijken we met elkaar naar het
Nederlandse voetbalteam tegen Zweden.(1-1)
Op deze camping blijven we 5 nachten. Dus
rijden we nog wel een keer naar Carcassonne,
want de nieuwe stad is ook wel leuk. En een
warme hap smaakt prima op het grote plein.

Maandag 5-9 rijden we naar de volgende
camping, Village Sud, in Preixan. De route er
naar toe is makkelijk, een groot gedeelte
tolweg en het laatste stukje over de D 118
Twentse Caravan Club
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Op vrijdag is er een markt in Limoux en daar
gaan we ook heen, gezellig druk en dan
bekijken we gelijk het stadje. Met een omweg
door de omgeving gaan we weer terug naar de
camping, waar we eerst weer een duik nemen.

De volgende morgen is het weer heerlijk weer,
goed ontbijten want om 16.00uur hebben we
een BBQ dus de lunch moet worden
overgeslagen. Wel maken we een heerlijke
wandeling in de omgeving.

Zaterdag 10-9 rijden we weg van deze
camping. We hebben tijd genoeg dus gaan we
een stop maken in Mirepoix, want dat moet
een leuk plaatsje zijn. En dat is ook zo. We
rijden met de caravan door straatjes die daar
niet op berekend zijn en dat gaat ook bijna
goed. Alleen het bovenlichtje links gaat er aan.
Maar het pleintje is schitterend! De terrasjes
zitten vol en wij gaan daar ook heerlijk een
hapje eten. Gezellig en lekker!

De BBQ is weer prima verzorgd. Voor allemaal

weer een vleespakket. Er zijn dit keer zelfs
sauzen, salades en stokbrood. Ook de wijn en
bier zijn aanwezig. De wijn is wat zoet maar
slobbert wel lekker weg.”Jao, jao – dat sah
wah!” Wally krijgt de lachers weer op de hand.
Ze brengt het ook zo droog!
Frans wordt bedankt voor het verzorgen van de
Wifi. En krijgt daarvoor een bijdrage van de
groep. Een heel fijne oplossing en iedereen
heeft internet. Dan is er nog koffie en de avond
is zomaar weer om.

We rijden nu richting Foix en dan Tarascon en
dan vlot naar de camping Des Grottes in Alliat/
Niaux. Ook hier blijven we 5 nachten. Het is
een heel mooie camping met ruime plaatsen
en een heel mooi zwembad. Een mooie
omgeving aan deze rivier.

De volgende dag gaan er verschillende tochten
gemaakt worden. Een aantal gaat een dagje
naar Andorra.
Wij gaan een tocht over de Col de Port maken.
Een heel mooie route. Als de mensen van
Andorra ’s avonds terug komen en heel
enthousiast zijn besluiten wij ook om toch maar
een dagje naar Andorra te gaan. We gaan
samen met Theo en Marian in één auto, dat is
wel zo prettig.
Al met al is het toch wel een mooie tocht. Maar
de dorpen zijn erg leeg. Zo echt van die
verlaten wintersport dorpen. We gaan over de
Passo del Casa, waar we echt mooie
vergezichten kunnen zien.
De liften bergop gaan wel en veel
mountainbikers gaan met de fiets omhoog om
dan op de fiets weer van de berg af te komen.
En dat gaat met een vaart….!

Maar ’s avonds koelt het al behoorlijk af en is
het vochtig, dus vlug de caravan in.

Twentse Caravan Club

25

maart 2017

De doorgangen waren soms nauw en eigenlijk
mochten we de wanden niet aanraken. We
kwamen allemaal weer goed boven en daar
konden we een tentoonstelling bekijken.

Op het plein bij het Gemeentehuis eten we
een warme lunch, zodat we ‘s avonds niet
meer hoeven te koken. Terug naar de
camping nog een aantal fotostops, want op de
heenweg was het veel te druk.

Terug op de camping was de dag alweer
aardig voorbij. En bijna tijd voor een glaasje!
Nog even een paar boodschappen en de tank
vol gooien. Want donderdag is weer een rijdag.
We gaan richting Lourdes via de D119 en dan
verder de autobaan. Bij Tarbes de afslag
Lourdes. En dan was het nog maar een klein
stukje naar de camping. De meesten hadden
gelijk de goede weg maar wij werden door alle
straten van Lourdes gestuurd en dat was
geen pretje, we kregen gelijk ”sight seeing”.
Onze navigatie en ook die van Johan en Rita
werd helemaal dol. De politie gaf niet thuis en
uiteindelijk Lourdes maar weer uitgereden.
Gekeerd en opnieuw begonnen. En toen was
het eigenlijk heel simpel. Maar doordat allerlei
wegen in Lourdes afgesloten waren konden
we er niet komen. Lopend door de stad later
werd ons dat helemaal duidelijk. Camping La
Foret was een mooi aangelegde camping.
Ook een zwembad maar daar was het geen
mooi weer voor.

’s Avonds verandert het weer. Stormband aan
de luifels of wat scheerlijnen plaatsen. Later
begint het te regenen en dat gaat de hele
nacht door.
Woensdags gaan we naar de “grotten van
Niaux”. De grot was groot en hoog en we
moesten behoorlijk doorlopen met een
mijnwerkerslamp in de hand. We konden niet
om ons heen kijken want dan liep de gids te
ver weg. En de grond was lastig te belopen.
Maar we bleven bij elkaar. Af en toe gaf de
gids tekst en uitleg bij wat we zagen. Het ging
wel in slecht Engels en ik vond het moeilijk te
verstaan. Vooral bij de muurtekeningen nam
de gids alle tijd van de wereld om zijn verhaal
te doen. (Had hij ook wel wat minder hard
kunnen lopen) Er zijn wel mooie oude
rotstekeningen maar overal in de wereld zijn
het dezelfde beesten. Bizons, steenbokken en
paarden). Het blijft interessant. De akoestiek
van de grot was geweldig en Theo zong een
mooi lied. Applaus was zijn deel.
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Want in Lourdes kwam de zege letterlijk en
figuurlijk van boven en konden we de paraplu’s
gebruiken. Lourdes was voor de meesten
onder ons een nieuwe ervaring. Iedereen
beleefde het op zijn of haar eigen manier.
Maar het was een belevenis. Of je nu op
zondagmorgen met 5000 mensen in een
ondergrondse kerk een mis bijwoont of dat je
een kaarsje opsteekt in de crypte van
Bernadette of je laat je dopen, het gaat in je
zitten. En alle verhalen die je elkaar vertelt
nadat je in Lourdes bent geweest, je hoort dat
het toch wat heeft!

processie en nog een aantal van ons. Best
indrukwekkend!

Maar we blijven hier 5 dagen en dan heb je
ook mooi de tijd om nog iets van de omgeving
te zien en niet alleen Bernadette.

Op de laatste avond in Lourdes hebben we
een heerlijk en gezellig diner in de kantine van
de camping.

De Col d ‘Aubisque, col d ‘Aspin of de mooie
gletsjer Gavernie zijn aantrekkelijke plekken
om naar toe te gaan, met hele mooie routes er
naar toe. En gelukkig is het weer dusdanig
opgeknapt dat het weer helder is in de bergen.

Dinsdag 20-9 vertrekken we vanuit Lourdes
naar het Noorden, eigenlijk al richting
Nederland. We rijden langs een binnendoor
route, Auch en dan D wegen richting Cahors
en St. Pantaleon. Het is er aardig leeg en we
kunnen gaan staan waar we willen. Het is een
aardig terreintje van Nederlandse eigenaren.
Het ligt niet aan de rivier de Lot maar daar kun
je naar toe op de fiets of met de auto. De Lot is
een geliefde plek voor veel Nederlanders en er
wonen er veel. Natuurlijk worden er veel
tochten in de omgeving gemaakt en Cahors is
een leuke stad met veel oude en nauwe
straatjes. Erg plezierig om doorheen te lopen
en om lekker ergens iets te eten. En dat wordt
dan ook gedaan door de meesten van ons.

En dan kun je elke avond naar de lichtprocessie voor de zieken als je wilt. En daar
komen dan ook duizenden mensen bij elkaar
uit verschillende landen en werelddelen om
mee te lopen en het Ave Maria te zingen. Op
een avond waren er 900 Nederlanders in de

Op vrijdag worden de verjaardagen gevierd en
ook het 40 jarig huwelijk van Myrna en Arend.
Met elkaar zijn er hapjes en drankjes verzorgd
en daar snoepen we lekker van. Het is heel
gezellig en aan het eind komt er zelfs patat en
kroket op tafel. Goed geregeld!! En het smaakt
Heerlijk.
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Het is toch wel gek dat er van de 15 personen
er 5 jarig zijn in deze vakantie.

hoeven we niet meer in. Gelukkig maar want
het is een stuk frisser.
Je kunt aan alles merken dat het einde van de
vakantie nadert. De luifels worden zoveel
mogelijk schoon en droog binnen gehaald.
Want op de volgende camping in Bourg
St.Marie staan we maar 1 nacht en de route
naar camping Les Hirondelles is lang maar
wel mooi. We gaan de A 6 op bij Beaune want
dan hoeven we niet door Dijon en zijn dan ook
vlot over. De 400 km. was nu goed te doen.
Op de camping treffen we een dolgelukkige
Jan aan die zijn eigen auto weer heeft. En dan
gaan we de volgende dag weer richting
België. Het laatste stuk door Frankrijk en
Luxemburg gaat mooi vlot. In Luxemburg nog
even goedkoop tanken natuurlijk en dan
komen we op de laatste camping, tevens onze
eerste camping. Het cirkeltje is dus rond en de
laatste 2 nachten zijn we op camping
Hohenbusch.

Dit zijn de gelukkigen!
Ook hebben een aantal een wijnboer in de
omgeving bezocht om wat wijn mee naar huis
te nemen.
Een van de uitstapjes was een bezoek aan
St. Cirq Lapopie een eind verder aan de Lot,
maar zeer de moeite waard, met veel
galerietjes en ambachtsmensen met
winkeltjes. Heel leuk! Of naar Montcuq, of Puy
L’Évêque, allemaal leuke plaatsjes.
Verder een beetje wandelen of fietsen was
ook mogelijk.

De volgende morgen hebben we een
gezamenlijk ontbijt om al vast aan het afscheid
te wennen. Daarna gaan er nog verschillende
boodschapjes gedaan worden in de
naastgelegen plaatsjes St. Vith of even terug
naar de Luxemburgse grens. Daar zijn ook
veel winkels. En dan ’s avonds het echte
afscheid met een prima verzorgd diner. Heel
smakelijk. Ook worden de reisleiders bedankt
en in het zonnetje gezet. Het was een prima
en gezellige reis!

Zondag 25-9 is weer een rijdag. We moeten
vandaag 300 km. maar grotendeels autobaan.
De A 20 op richting Brive de A 89 op. Dan nog
een klein stukje naar Châtel Guyon, waar we 2
nachten blijven. Deze camping hebben we op
de heenreis ook gehad, dus voor iedereen
bekend. Voor Frans/Ans en Jan/Wally maar 1
nacht want ze gaan de auto van Jan weer
ophalen en daar hebben ze een dag voor
nodig. We houden voornamelijk een beetje
rust en gaan nog even naar het stadje of naar
Riom. Het zwembad is al leeg dus daar

Ineke Roeppel.
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P.S. Arend en Myrna hebben op de laatste
camping bij het wegrijden nog een flinke
schade opgelopen aan de caravan. Jammer!
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