Verslag voorjaarsreis Normandië (3 weken)
Onze “kwartiermakers” zijn al op vrijdag 1 juni
aangekomen.

Ook nu blijkt dat een ieder een andere route
heeft op zijn navigatie.

Zaterdag: de eerste deelnemers, zondag de
volgende en op maandag de laatste
deelnemers.
We zijn compleet, er wordt gefietst in de
omgeving van Han, België. Tanken, een
gezellige borrel drinken daarna gezamenlijk
heerlijk eten. Vervolgens gaat iedereen zijn
caravan klaarmaken voor de volgende trip.

Vrijdag: Leidi is jarig
en om half 10 staan
alle deelnemers voor
haar caravan te
zingen. Voor Gerrit is
het fietsen klaar, nl
stuk uit de velg.
‘s Avonds Molka spel gespeeld. Theo is de
winnaar.

Dinsdag: vertrek naar Forges-les-Eaux. Na
een rit met files en slechte wegen
aangekomen op de camping. Theo heeft het
net gehaald,
koppelingsplaten stuk.
De auto wordt
opgehaald en naar
Nederland
teruggebracht.
Een vervangende auto moet 100 km verderop
opgehaald worden.

Zaterdag: het water komt met bakken uit de
lucht tijdens een hevig onweer. Het klaart
weer op en velen gaan naar de rots Mont
Saint-Michel. Er valt een miezerig regentje.
De familie Van Os moet lopen, honden
mogen namelijk niet in de bus. Trip van 35
min heen en ook weer terug, de anderen
kunnen met de bus (geluksvogels), maar het
is zeer de moeite waard.
Zondag: vertrek
naar de volgende
locatie t.w.
Bayeux,
Formigny /
Surrain. Regen bij
aankomst, hadden
we nog niet gehad. Maar vanaf morgen wordt
het beter.
Maandag: ‘s morgens nog dicht bewolkt .Ieder
gaat zijn eigen weg b.v. naar de kust voor de
landingsplaatsen zoals Omaha Beach, Utah
Beach. ‘s Avonds wordt er weer een gezellig
spelletje Molka gespeeld.

Woensdag: regenachtig, her en der
boodschapjes doen. ‘s Avonds jeu de boules
spelen; we zijn per slot van rekening in
Frankrijk, en hierna nog even gezellig bij
elkaar zitten.

Dinsdag: voor de meeste mensen een dag
om de landings- en begraafplaatsen te
bezoeken. In de stad Bayeux zijn er musea
(geborduurd tapijt) te bewonderen. Natuurlijk
wordt de tocht door een paar fanatiekelingen
per fiets gedaan.
Woensdag:ook vandaag wordt het stadje
Bayeux bezocht, sommigen gaan met een
stadstreintje.
‘s Avonds gaan we weer gezamenlijk uit eten,
was zeer geslaagd. Hierna wordt er nog een
partij jeu de boules gespeeld.

Donderdag: vertrek richting Mont SaintMichel.
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Donderdag: op het programma staat de rit
naar de camping bij Honfleur. Er zijn een paar
caravans dwars door de kleine straatjes
gegaan. Het kon net; ja ja die TomTom.

Leidi en Jan Schwarte hebben de meeste
punten behaald. Er worden nog een paar
leuke verhaaltjes in het Twents voorgelezen.
We maken het niet te laat want de volgende
morgen vertrekken we naar Pende.
Dinsdag: aankomst in Pende, staanplaatsen
erg ver uit elkaar, maar we vinden elkaar wel
bij de koffie.

Vrijdag: het is betrekkelijk zonnig. Ieder gaat
zijn eigen gang en bezoekt Honfleur, de bank
of de Lidl. Die avond wordt er weer gebould.
Men word steeds fanatieker in het spel.
Zaterdag: ook nu wordt het stadje bezocht,
het is zeer de moeite waard. Compliment aan
de fietsers want er was een grote afdaling
richting haven en voor de terugweg een grote
klim.

Woensdag: deze dag wordt besteed aan
fietsen in de omgeving of een autotocht naar
de krijtrotsen bij Mers-les-Bains.
Donderdag: we gaan bij de monding van de
Somme met elkaar in een oude stoomtrein
van St Valerie naar Le Crotoy via een mooi
natuurgebied. Er wordt gezongen en de
stemming zit er goed in. Ook is er een
waterballet met de kinderen in de andere
trein.
Vrijdag: vertrek naar België; dat gaat over het
algemeen vlot. Nu staan we dichter bij elkaar
en er zijn geen heggetjes. ‘s Avonds wordt de
jeu de boules-finale gespeeld door Theo en
Johan tegen Ineke en Willie; de eindstand
wordt 13/11 voor de heren.
Zaterdag: het weer is geweldig.
De laatste dag van onze rondreis. Er wordt
nog gefietst en gewandeld door het
duingebied. Gezellig uit eten met zijn allen.

Zondag: VADERDAG. Er wordt gezamenlijk
koffie met gebak genuttigd, aangeboden door
de twee 80-jarigen. Daarna borrelen en de
huldiging van Jan als Mantelzorger XXL. Daar
hoorde een fles Pastis bij. ‘s Middags naar de
rommelmarkt in het dorpje dichtbij.
‘s Avonds gezellig samen pannenkoeken
bakken, vooral de pannenkoek gezond van
Jan maakt de lachspieren los.

De reisbegeleiders: Ben en Manny, Jan en
Ida, worden bedankt voor de mooie reis en
voor het vele werk dat ze hebben verzet bij
de voorbereiding van deze reis.
Namens alle deelnemers krijgen zij een kleine
attentie en een groot applaus.

Maandag: er zijn enkele mensen met een
klein treintje door Honfleur geweest. Anderen
zijn met de bus naar Le Havre gegaan maar
missen de bus terug. Komen hierdoor een
drupje later.
Die avond worden op het grote veld
gezamenlijk de jeugdfoto’s besproken.
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We kunnen terugkijken op een zeer
geslaagde reis.
Zondag: iedereen vertrekt weer, naar Parijs,
naar huis of verblijft nog een paar dagen op
een camping.
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