Verslag voorjaarsreis Normandië en Bretagne 2018
We blijven hier drie nachten, zodat we daar een
begin kunnen maken met de jeu de boulescompetitie waarbij Toon Reints en Bert Dekker
het initiatief nemen. Nadere kennismaking met
elkaar en verdraaid het begint zowaar al te
wennen. Grietje Bödeker trakteert op gebak dat
in de hongerige kelen verdwijnt. Inkopen doen
bij de Inter Marché en tanken. De temperatuur
klautert weer wat naar boven en de zon laat
zich weer eens zien. Maar we moeten na drie
dagen weer verder.
Dag 6. Aankomst in Bernières-sur-Mer vlak bij
Le Havre. Op deze camping hebben we wel
mooie plekken, maar de sanitaire voorzieningen
zijn pet met “dt”. De leiding snuffelt in de buurt
rond naar betere omstandigheden en besluit
hier niet te blijven. We spelen nog even het
Molka-spel met de genummerde paaltjes. Theo
Hummelink is onze leidsman en hij laat de
reisbegeleider winnen. Eerlijk? Nou ja!
De volgende dag rijden we drie kilometer
verder, naar een prachtige camping in Saint
Aubin-sur-Mer dat een mooi verwarmd sanitair
gebouw heeft. Het is een verblijf van maar liefst
vier nachten, een van onze wat langere
stopplaatsen tijdens deze reis. Het weer is
wisselend.

Laat ik beginnen met de mededeling dat het
een fantastische reis was. Voor
ondergetekende was het de eerste keer maar
de TCC is nog niet van mij af.
De eerste dagen van juni geven droog weer
en vooral voor de kuststreek van Normandië,
ons eerste reisdoel, heb je dat ook nodig.
Vertrek vanuit Twente naar het Belgische
Bredene. Enkele caravans zijn al eerder die
week vertrokken en constateren dat de
uitgezochte camping niet is wat we ons ervan
voorgesteld hadden dus is men verkast naar
een camping in de buurt. Rond 15.00 uur
arriveren de laatsten en om 17.00 uur is er de
eerste kennismaking met elkaar onder het
genot van een biertje en een wijntje. Ook het
hartige hapje ontbreekt niet. Onze
reisbegeleiding bestaat uit Dinie en Wim en
Gerrit en Tine. Fantastische mensen die voor
alles een oplossing hebben.
Dag 2 is meteen een reisdag van Bredene
naar Rang-du-Fliers (bonjour France) op de
prachtige camping l’Orée du Bois. Een

Will vergeet even dat er in een perzik een harde
pit zit en verliest een kroon op haar voortand.
Het ziekenhuis in Caen weet wel raad. Duurt
lang maar het wordt gemaakt. Voordeel: het
kost geen drol. Nadeel: na vijf dagen ligt de
tand er opnieuw uit. Wat doe je dan?
Secondelijm houdt het ding voorlopig op zijn
plaats. Bedankt Bert!

uitstekende gelegenheid om het BBQ-pakket,
dat we de eerste dag ontvingen, daar meteen
burgemeester te maken. Onder het genot van
de klanken van twee aanwezige leden van het
shantykoor “De Oostvaarders” uit Almelo
wordt het bekende Sierra Madre volop
meegezongen, terwijl het vlees heerlijk ligt te
sudderen. Er wordt een ploeg geformeerd die,
naar later blijkt, als het maar even kan een
potje bonaak speelt onder het genot van een
pilsje, steevast gevolgd door een
kruidenbittertje. Onze reisbegeleider Wim is
de fanatiekste van het stel. We blijven hier
twee nachten en dan blaast onze
reisbegeleider alweer de afmars naar de
volgende camping.

Dag 11 verkassen we naar Roz-sur-Couesnon.
Een van onze eerste dagen met prachtig weer,
dus T-shirt uit, bikini aan en heerlijk genieten
van de zon. We pakken de volgende dag met
een grote groep de fiets en rijden11 kilometer
langs de kust naar de inham van Buie de
Corue.
Ook komen de eerste gebreken aan het licht bij
de groep, zoals een gebit in tweeën tijdens het
nuttigen van een iets te hard stokbroodje. Ook
wordt na gebruik van de afstandsbediening van
de mover deze niet teruggelegd op de plaats
waar hij hoort. Gevolg: weg afstandsbediening
en drukken bij elke verhuizing door de rest.

Dag 4 reizen we naar Honfleur met zijn
prachtige, geheel uit oud hout opgetrokken
kerk, in het centrum bij de haven.
Verschillende mensen halen hun fiets van de
caravan voor een prachtige fietstocht langs de
mooie kust.
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Die dinsdag reizen we met elkaar naar de
invasie-stranden, die een rol hebben gespeeld
bij de uiteindelijke bevrijding van Europa in
1945. Ze zijn indrukwekkend. Een film in een
kogelronde bioscoopzaal bij Arromanches grijpt
je toch even naar de keel als je bedenkt dat wij
dit allemaal nu kunnen zien en dat er zovelen
voor onze vrijheid zijn gesneuveld. Een
bijzonder schouwspel.

Een bezoek aan Saint Malo staat ook op ons
programma maar in de binnenstad is geen
parkeerplaats meer te krijgen.
De begeleiding heeft een “happy hour“ om vijf
uur georganiseerd en dat gaat er bij onze groep
wel in. Drank en hapjes worden in rap tempo
soldaat gemaakt op een nog niet bezette
campingplaats. En dan zal je net zien dat er een
camper aankomt die juist deze plek heeft
gehuurd. Wegwezen dus, maar gezellig was het
wel. Vroeg naar bed want de volgende dag
vertrekken we weer. Tweehonderdveertien
kilometer naar St. Pol-de-Léon. Maar… voor we
vertrekken worden veel mannen door hun
echtgenotes verrast met een ontbijt op bed,
want het is immers Vaderdag.

Tevens bezoeken we die dag een Amerikaanse
begraafplaats aan de Omaha Beach, waar een
Amerikaans
De Loire jongerenkoor zingt, waarschijnlijk
(achter)kleinkinderen van de omgekomen
soldaten.
We sluiten de dag af met een bezoek aan de
kathedraal in Bayeux.

Dag 19. Weer vier nachten op een prachtige
camping, waarbij we zijn aangekomen op het
verste punt
van onze reis.
De camping is
mooi maar de
veldjes lopen
soms wel erg
steil op. Het is
even passen
en meten
maar we
komen eruit.

Dag 12. Weer trekt de karavaan verder, dit keer
voor een verblijf van vier nachten op camping
Les Couesnon in Roz-sur-Couesnon. Die
zaterdag meteen met zijn allen op de fiets naar
Le Mont St. Michel, een prachtige vesting, bij
vloed ingesloten door water, met haar torens
hoog boven het water uitstekend. Een prachtig
schouwspel

Het sanitair is van grote klasse en het dorpje is
erg mooi. Er is een open verbinding naar zee in
een prachtige omgeving, waarbij de invloed van
eb en vloed zich danig laat gelden. We spelen
opnieuw met elkaar het Molka-spel onder
leiding van Theo Hummelink. Wim Grunder (dit
keer eens niet de reisbegeleider) wint.
De volgende dag hangt er een dikke mist boven
deze kustplaats en die houdt nog wel even aan.
Maar als we tussen de middag gezamenlijk een
lunch gebruiken, uitgezocht door de
reisbegeleiding, schijnt de zon weer volop. We
fietsen met een grote groep naar Roscoff, een
prachtige plaats in de buurt met een
schitterende brug.

Een van onze Wimmen is jarig, dus brengen we
hem 's morgens even een aubade.
Er is volop gelegenheid om in de buurt van de
camping te fietsen en dat doen we dan ook de
volgende dag. De tocht is mooi maar het strand
valt wat tegen. Dan maar weer terug naar de
camping waar we weer aan het bonaken slaan
met Toon, Wim, Joop, Bert en Hendry.
Weer een dag later bezoeken we een prachtig
en uitgebreid marktje in Dol de Bretagne.
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Dag 24. Dan gaat het snel als we weer gaan
verkassen en richting Nederland gaan.
Ambrières-Les-Vallées is de volgende
stopplaats waar we twee nachten verblijven.
Prachtige camping aan het water gelegen in
een schitterende natuur.

Dag 23. Vannes ligt aan de Atlantische
Oceaan en vandaar gaan we weer naar boven.
Het weer is fantastisch en onze bleke snoetjes
worden nu toch echt gekleurd. Fietsen is ook
nu een geliefde hobby en we gaan weer met
een grote groep op pad. Een wesp vindt de
teen van Erna erg lekker en steekt daar even
een angel in.

Dag 26 betekent weer doorgaan naar onze
voorlaatste camping. In Pourville-sur-Mer
blijven we twee nachten en we staan weer aan
het water, al is het nu een binnenvijver op de
camping. Toon is jarig als laatste van de drie
en ook voor hem wordt er spontaan gezongen.
Erna zorgt voor een mooie groepsfoto.
En dan kijken we nog even rond in de
omgeving van Dieppe, een mooi stukje natuur
met prachtige krijtrotsen die vanuit zee een
imposante aanblik geven.

In deze vakantie zijn er enkele jarigen en dat
moet gevierd worden. Twee keer Wim en Toon
zijn de gelukkigen en zij zorgen voor de drank.
Alle vrouwen van ons gezelschap maken de
lekkerste hapjes en het feest is compleet.
Herman zorgt voor de muziek en tijd speelt
geen enkele rol. Er kan zelfs gedanst worden
en dat gebeurt dan ook. ‘s Avonds op een
groot scherm gekeken hoe Duitsland zich in
blessuretijd redt ten koste van Zweden, al
dachten we de uitschakeling van de
Mannschaft te kunnen aanschouwen.

Dag 29 en
tevens
laatste dag.
We komen
weer aan bij
camping
Veld en
Duin in het
Belgische
Bredene,
ons vertrekpunt van 30 dagen geleden.
Weemoed, want je weet dat de volgende dag
het definitieve afscheid daar is.

Ook moet hier de jeu de boules-competitie
worden afgerond. De beste dames, Lenie en
Will, en de beste heren, Herman en Bert,
vechten onderling uit wie zich mag kronen tot
de kampioen van Normandië. Will wint bij de
dames en Bert bij de mannen.

Afscheidsdiner bij restaurant Moeder Lambiek,
waar het eten ons allemaal fantastisch smaakt.
Onze reisbegeleiders worden door Hendry nog
even in het zonnetje gezet en hij overhandigt
een passend cadeau. Erna Buil die de
campings heeft uitgezocht en Henk Schepers
die de routes allemaal keurig op de rij heeft
Het is veel reizen in deze laatste dagen van
onze trip, want naar onze begincamping is ook
nog eens 300 km. Dat geteld bij de 280 en de
210 van de dagen daarvoor, maakt ons
mensen met de vlam in de pijp.
Die zondag heeft onze reisbegeleiding een
boottocht over de Atlantische Oceaan op het
programma gezet. Om half negen inschepen
en 's avonds pas om half acht terug. Varen
naar het dorpje Le Palais op het eiland BelleIle-en-Mer. Daar aangekomen pakken we de
bus en laten ons rondtoeren langs de mooiste
plekken van het eiland. Prachtig wat we
allemaal gezien hebben.

gezet, ontvangen voor hun werk een traktatie.
Terug op de camping nemen we afscheid van
elkaar met een lach en de beste wensen voor
de nog lang niet voorbij zijnde zomer. Ook een
traantje hier en daar want je hebt toch vier
weken met elkaar opgetrokken. De volgende
morgen vertrekt iedereen weer naar huis.
Hendry Bosch
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