Italiaanse meren en Franse Alpen 2013
Vrijdag 21 juni 2013
Vandaag begint de zomer dus tijd om er voor een tijdje tussenuit te trekken. Het is al een paar jaar
geleden dat we Italië hebben aangedaan en vermits we de Stelvio wilden aandoen reden we via
Duitsland en via de Fernpas naar Oostenrijk. Onze eerste stop en overnachtingplaats het
stadje Speyer dat ligt op de oevers van de Rijn. Speyer wordt gedomineerd door de Dom. De bouw
van de Dom van Speyer begon in 1030, in 1061 werd de Dom gewijd. De Dom van Speyer is de
grootste Romaanse kerk in Europa. In 1082-1106 werd het middenschip voorzien van een stenen
gewelf met een spanwijdte van 14 m. De bouw van der “Kaiserdom zu Speyer“ ziet men als een
keerpunt in de architectuur van Europa. De Dom van Speyer is een van de belangrijkste Romaanse
monumenten van het Heilige Romeinse Rijk. Gedurende 300 jaar werden in de crypte van de Dom
van Speyer Duitse keizers begraven. De crypte is in oorspronkelijke staat en is de grootste Romaanse
zuilenhal in Europa. Het grote vont voor de Dom van Speyer staat symbool voor de grens tussen het
bisdom en de stad Speyer. De Dom van Speyer heeft vier torens en twee koepels. De galmgaten in
de torens zijn voor de sier, in de torens hebben nooit klokken gehangen. De 9 klokken van de Dom
van Speyer hangen in de westkoepel, de 'Vierungsturm'. De vier grote klokken uit 1822 en vijf
kleine uit 1963 werden gegoten in Heidelberg. Samen met de Abdij van Cluny, de kathedraal van
Durham en de kathedraal van Santiago de Compostela was de Dom van Speyer het meest
ambitieuze project uit die tijd. De Dom van Speyer kreeg in 1981 de status Werelderfgoed en staat
op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Speyer Cathedral. Naast de Dom heeft men ook het Dompark waar je nadat je de auto vrije of luwe winkelstraatjes met zijn vele terrasjes ontvlucht hebt, u
kan in terugtrekken in een klein beetje natuur. Je kan in Speyer op de mobilhome parking gaan staan
bij het Techniek en vliegtuigmuseum maar wij hadden gekozen voor een verblijf op de parking
dichtbij de Dom en zijn park, hier mocht je voor een bedrag van 3€ blijven staan en werd blijkbaar
overnachten gedoogd. Mede omwille van het prachtige weer hadden we een mooie start van de
zomervakantie.

Zaterdag 22 juni 2013
De zon was er al zeer vlug bij vanmorgen, hopelijk blijft het zo de tweede dag van onze reis. We
vertrokken met de zonnebril op naar onze volgende bestemming richting Fernpass waar we voor de
tweede maal Füssen zouden aandoen. In de loop van de voormiddag kwamen de eerste wolken
aandrijven en het duurde niet lang of na zonneschijn kwam er nu regen. Het zal toch geen herhaling
worden van vorig jaar toen we op hetzelfde tijdstip vertrokken naar Bretagne en een echte

regenvakantie beleefden. Maar naargelang we Füssen naderden klaarde het op en kwam de zon er
weer met volle kracht door. We namen dezelfde camperplaats als vorige keer, dus deze op het einde
van de straat tegenover de Aldi en de Lidl die broederlijk bij elkaar lagen. Het was er redelijk druk
want zoveel vrije plaatsen waren er al niet meer. Voor we aan een wandeling naar de Altstad zouden
beginnen zijn we eerst nog even de winkels binnengesprongen. Deze keer geen kasteeltjes kijken of
een fietstocht rond de Forggensee maar een wandeling langs het wandelpad achter het kerkhof door
naar het mooie stadcentrum van Füssen. Het was heerlijk wandelen in het zonnetje en na een half
uurtje kwamen we aan de poorten van de Aldstad aan.

Op een steile rots verheft zich boven de stad het 'Hohe Schloss' (13e-16e eeuw), de voormalige
zomerresidentie van de Augsburger vorstbisschoppen, thans kantongerecht. Het slot heeft onder
meer een ridderzaal, een slotkapel en een schilderijenverzameling.

Flyer Hohe Schloss Füssen
Er heerste daar een gezellige sfeer niet te druk en wat ons opviel was dat er bijna geen Japanners
rondliepen hier, die zullen wel allemaal bij de kasteeltjes zijn. Want net als de andere trekpleisters
langs de Romantische Strasse was het Königsschloss Hogenschwangau en Schloss Neuschwanstein,
beide dichtbij Füssen gelegen, zeer in trek bij onze Aziatische vrienden. Na hele poos rondgewandeld
te hebben terug naar de camperplaats maar ter hoogte van het kerkhof zijn we nog een stukje
verder gewandeld zodat we zicht hadden op het meer. Tegen zessen ging de receptie van de
camperplaats open en konden we gaan betalen en ook de inlogcode vragen voor de vrije Wifi. Naast
onze rechterkant stond er een koppel uit het Antwerpse die reeds een week aan het rondtrekken
waren in de streek en zij vertelden dat het de afgelopen dagen wel zeer schitterend en bij wijlen te

warm was geweest, zij kwamen van de Bodensee en volgden verder de Alpenstrasse. Na een hele
babbel was het tijd om de barbecue boven te halen wilden we nog voor achten iets te eten krijgen
en iets later lagen dan ook de vers gekochte ribbekens en koteletjes te sissen van plezier op het hete
rooster van de barbecue. Naast onze andere kant hadden we intussen ook Italiaanse buren gekregen
en werd er achter de mobilhome een grote tafel geïnstalleerd want blijkbaar was de familie er met
verschillende mobilhomes en kon na een uurtje de Italiaanse les voor ons beginnen, want er werd
daar iets af getetterd. Met de afwas en het verder leegmaken van de fles wijn sloten we de tweede
avond in Duitsland af.
Zondag 23 juni 2013
We hadden weer geluk want de zon was ook nu weer vroeg op en het was ook helder weer, dus
ideaal voor onze trip over de Stelvio. Maar eerst om de hoek naar de plaatselijke bakker voor broodje
en koffiekoeken. De krant nog even inlezen op de tablet en langs de sani en iets later zo rond half
tien vertrokken we hier om langs de Fernpass naar Italië te rijden. Het was de bedoeling om tolvrij
naar de Resiapas te rijden, maar ergens onderweg ging het mis. Aan wegenwerken was er zo'n
chaos en door een verstrooidheid van mij reed ik toch wel niet de autoweg op zeker. Ik had het
meteen door maar kon niet meer terug en vermits ik geen vignet genomen had zag het er niet goed
uit. Dan maar de eerste afrit nemen, maar dat was buiten de twee Oostenrijkse agenten gerekend
die op een zondagmiddag er niets beter op gevonden hadden om controles te doen. Keine vignette
120€ bitte, sie können mit kredietkarte bezahlen. Ja dat was even slikken, een kleine troost ik was
niet de enige want ze moesten daar aan de lopende band stoppen, allemaal misleidt door die
wegenwerken iets terug. Met 120€ minder op de kaart en een, gute farht, mochten we onze reis
verder zetten. Aan het Resiameer een plaatsje zoeken om te parkeren, we hadden nu meer geluk en
vonden een mooi plaatse waar we konden staan langs het meer en zo konden we eten met een
prachtig zicht over het blauw/groene meer en de zon die echt zijn best aan het geven was.

Na een tijdje verder om iets voorbij Gorenza de weg naar de Stelvio op te draaien, in het begin
lichtjes stijgend maar na enkele kilometers kwamen we reeds de eerste bocht tegen en dus ook de
eerste fietsers en motorrijders. Ons Ducatoke deed prachtig zijn werk zonder te verpinken klom hij
de ene na de andere haarspeldbocht omhoog, recht naar de top van de magische Stelvio. Het was
wel goed uitkijken in de binnenbochten want de weg was niet zo breed en dus kwamen we telkens
over de middenlijn, als die er al was. Het was mij al bij de tweede bocht opgevallen dat ik naar
achter kijkende door het raampje in de keuken de bovenliggende weg zag en samen met Marina die
filmde en keek wist ik wanneer de weg vrij was en er geen fietsen of motoren af kwamen. Soms was
het wel een spannend als de zoveelste sportwagen naar beneden zoefden, zo rakelings langs u, alsof

ze bang waren om te dicht tegen de kant te rijden en het midden van de weg uitkozen. Verder
bereikten we de top en parkeerden ons iets voorbij de winkeltjes en kraampjes, waar er een grote
parking was. We voelden door het open vensterraam dat het hierboven wel iets koeler is, maar
hadden het geluk dat de hemel zeer helder was vandaag er hing geen enkel wolkje mist. Even iets
warmers aantrekken en weg waren we voor de verkenning van de aankomstplaats op de Stevio
tijdens de Giro of Ronde van Italië. Het stond hier vol met motorvoertuigen en fietsen, de terrasjes
waren hier goed gevuld en je had hier ook zeer mooie vergezichten, echt wel indrukwekkend als je
naar beneden kijkt en die talloze haarspeldbochten in de diepte ziet.

Terwijl Marina de krant ging lezen op de tablet ben ik nog tegenover de parking de berg op
gewandeld naar het hoger gelegen huisje met een kapelletje. Het was een heuse klim, maar met
mijn goed geoefende Start to Run benen van de laatste tijd, was het een makkie. Onderweg nog
even fotograaf voor een jong koppel met zoontje geweest en zo verder terug naar beneden, waar
Marina ondertussen mijn kapriolen aan het filmen was.

Na een tijdje zijn we er vertrokken voor de weg naar het stadje Bormio, het is dat het stuk dat ze
tijdens de beklimming in de Giro doen. Je zag dat de weg er breder was en er waren ook meer
parkeermogelijkheden onderweg en natuurlijk de opschriften van de vorige beklimming. Minder
interessant is dat je onderweg door twee korte smalle tunneltjes moet waarvan er eentje toch een
knikje heeft, passeren in de tunnel zit er met mobilhome niet in dus hier moet je wat geluk hebben
of anders is het achteruit. Maar we zijn goed ondergeraakt en parkeerden ons op de camperplaats in
Bormio bij de liften waar we de nacht doorbrachten voor een 8€ die een vriendelijke jonge dame in
de vooravond kwam ophalen.

Bormio (meer info)

Maandag 24 juni 2013
De regen was er deze nacht met bakken uitgevallen, ik was er zelfs van wakker geworden. Maar het
duurde niet lang deze morgen want na de regen kwam de zonneschijn en gingen we zeker weer een
mooie dag tegemoet. Tegen een uur of tienen verlieten we het zonnige Bormio richting Lago di
Como waar we eerst even gingen kijken naar de camperplaats in Colico (Piano). Het camperplaatsje
bereiken heeft heel wat moeite gekost want er waren daar in de buurt nogal wat wegenwerken. Om
de camperplaats te bereiken helemaal achteraan de straat moesten we bijna over het terras van de
plaatselijke taverne aan het water rijden, dus eerst even aan de kant parkeren en te voet verder
gaan kijken. Het was er een beetje aan de dode kant, slagbomen naar beneden een drietal campers
stonden op de parking, maar voor de rest niet veel te zien al was de locatie misschien nog niet zo
slecht, vlak aan het water en leuk terrasje van de taverne. Eigenlijk was het een raar zicht want je
stond hier blijkbaar onder een soort mega afdak. Toch maar niet en we besloten om naar de
overkant van het meer te rijden, Menaggio of in de buurt ervan. Ja weer die wegenwerken, om zot
van te worden, van omleidingplaten hebben ze hier blijkbaar nog niet gehoord. Ik moest weer de
grote baan op richting naar boven Lago di Como maar wat ik ook probeerde het lukte niet, alle
wegen leidde naar de grote baan maar dan wel richting onder, dus Lecco. Ja we zullen dan maar de
weg volgen wie weet is de omleidingsweg wel zo en kunnen we iets verder terugdraaien naar boven.
Jawadde niks terug draaien naar de ander richting, we kwamen terecht in de ene na de andere
tunnel en dat kilometers lang zonder mogelijkheid ergens te stoppen of eraf te rijden. Door de
tunnels gaf de GPS ook al een tijdje niet thuis, dus na vele kilometers achtereen volgende tunnels
kreeg ik eindelijk de kans om tussen twee tunnels te stoppen en te wachten op contact voor de GPS.
Nu kon ik eindelijk zien waar we ergens stonden en dat was wel intussen heel ver uit de richting

waar we naartoe wilden. Dus even kijken waar we afkunnen en in welk dorpje een camperplaatsje
was, dit vinden we in Mandello del Lario. Dus wij daar naartoe en een tijdje later draaiden we de
camperplaats op waar het nog heel rustig was. Mandello del Lario heeft een leuk uitgestrekt strand
waar de jeugd zich kan uitleven, ook aan de typische ijskreem kraampjes geen gebrek. Het kleine
dorpje was ook rijk bezaait met terrasjes en opvallend veel zitbankjes met een prachtig zicht op het
meer. Na een hele poos hier rondgehangen te hebben zijn we terug naar de camperplaats
gewandeld en mochten ons gelukkig prezen dat we een schaduwrijk plaatsje uitgekozen hadden
want de zon was nu toch aan het bakken. Onder de koelte van de boom kon ik nu ook wat werken
aan mijn verslagje en Marina nam haar leesboek ter hand. We besloten om morgen niet de hele weg
naar het hoger gelegen Menaggio te rijden maar wel naar het nabij gelegen Lago di Varese waar
naar het schijnt een mooie camperplaats zou zijn vlak aan het meer. Zo rond 19u00 sensatie aan de
overkant van de camperplaats, de kant van de weg en de spoorlijn, een rookpluim steeg op uit de
bosjes en even later de eerste vlammen. Misschien wel veroorzaakt door een weggesmeten sigaret
uit een gepasseerde reizigerstrein. Het duurde wel een tijdje vooraleer de brandweer of de politie ter
plaatse was, maar eenmaal de brandweer daar was had de brand geen kans tegen de man met de
spuit en was na een half uurtje de brand geblust en ging het leven aan de overkant terug zijn
gewone gangetje en konden de vrouwtjes in de achtergelegen appartementen hun was terug buiten
hangen.

Dinsdag 25 juni 2013
Ik was net wakker en koffie aan het zetten en er werd reeds op de deur geklopt, zou die de koffie
geroken hebben dacht ik, maar neen het was een man die het staangeld kwam innen. De 10€ die ze
vroegen hier vond ik eigenlijk wat veel voor hetgeen dat ze hier aanbieden, want het was maar een

gewone parking en zonder iets meer. Vandaag zouden we een kleiner meertje opzoeken en we reden
dan ook omstreeks half tien de parking af richting het Lago di Varese. Aan dit meer gingen we het
Stadje Gavirate opzoeken waar er een camperplaats zou zijn aan het meer. Voor 12€ stond je hier
prachtig al moet je wel wat geluk hebben om aan de gras perkjes te kunnen staan, zodat je wat
meer ruimte hebt. Men moet hier aan de ingang een soort elektronische jeton nemen die je later bij
je vertrek eerst moet inlezen en betalen, dan kon je met de jeton de slagboom laten openen om weg
te rijden. Toen we er een uurtje stonden kwam er een Belgische camper aangereden die zich naast
ons zetten bij het bankje, het duurde niet lang of we raakten aan de praat. Ik hoorde bijna
onmiddellijk dat de man een Genker accent had en inderdaad ze waren afkomstig uit het Genkse. Uit
de babbel bleek ook dat we gemeenschappelijke personen kenden en even later ging het over
mobilhomes, toen zijn vrouw zei dat ze reeds aan hun zesde ofzo waren, zei Marina onmiddellijk awel
Danny hier voor ons staan de geschiktste mensen om raad aan te vragen voor onze nieuwe/occasie
mobilhome. De man, Pol, liet het zich geen tweemaal zeggen en gaf ons onmiddellijk een rondleiding
in hun prachtige Hymer, ja het neusje van de zalm, maar toch met zijn ruime 7 meter iets te groot
en te zwaar voor ons. Dat kon hij ook beamen want ze hadden hem bijna helemaal moeten strippen
om onder de 3,5 ton te geraken. Eigenlijk waren we reeds helemaal verkocht en zagen we ons, in
onze dromen met zo een prachtige Hymer rondreizen, maar iets later zaten we toch maar weer in
ons Dethleffske die ons nog iedere dag kon bekoren, maar stiekem schreef ik toch maar het adres
van hun dealer op een papiertje je weet maar nooit …. . Na de babbel zijn we vertrokken voor een
28 km lange fietstocht rond het meer van Varese, hier konden we gebruik maken van de zeer goed
bewegwijzerd wandel of fietspad. Het was heerlijk fietsen in het zonnetje langs het meer maar de
momenten dat we in de koelte van de bomen en struiken konden fietsen deden wel eens deugt. Op
een bepaald moment moesten we door een tunnel onder een drukke baan rijden en was de twijfel bij
ons wel zeer groot, hebben we iets gemist of zo, toch maar eens vragen aan de jongens die juist
naar boven gereden kwamen. Uit hun Italiaanse uitleg kon ik opmaken dat we inderdaad de tunnel
doormoesten, op de splitsing voor de tunnel hingen platen dat je blijkbaar ook een alternatieve weg
kon volgen, eigenlijk was die bedoeld voor rolstoelgebruikers. We besloten om de alternatieve route
te nemen want het leek ons raar om de omgeving van het meer te verlaten. Van bewijzering hier
geen sprake meer, we kwamen hier in een druk bewoonde wijk terecht en wisten echt niet welke
kant op. Dus na een tijdje gesukkeld te hebben besloten we om terug te keren naar het beginpunt
bij de tunnel, maar dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan in deze wirwar van straatjes. Toch
maar een oude dame aangesproken in mijn zeer beperkte Italiaans, maar ze begreep me toch ofwel
had ze reeds vroeger een honderdtal mensen de weg moeten wijzen naar de fietsroute. Een hele
opluchting toen we terug aan de tunnel kwamen en nu de tunnel door zonder te twijfelen en ja een
paar honderden meters verder kwamen we de bekende bordjes tegen van de fietsroute. We verlieten
zo de omgeving van het meer om na een paar kilometers terug langs een andere tunnel op het
fietspad rond het meer te belanden. Na iets meer van 3 uur rijden kwamen we terug aan op de
camperplaats, we waren net voor onze buren aangekomen die ook al puffend van een andere
fietstocht genomen hadden en ook een beetje verdwaald waren. Zo rond een uur of zevenen kwam
Pol mij vragen of ik geen interesse had om bij hem het nieuws te komen bekijken en zo kon ik de
zachte zetels van zijn Hymer ook eens uit testen en was mijn kennis van het Belgische gebeuren
weer wat opgefrist. Een late barbecue met een goede fles wijn sloot een mooie gevulde dag af.

Woensdag 26 juni 2013
Het was al een tijdje geleden dat nog gaan lopen was en hier had ik de kans om een rustig eindje te
joggen langs het meer. Dus vroeg uit de veren en loopschoenen aan en weg was ik voor een uurtje.
Ik was blijkbaar niet de enige die er hier zo over dacht want ik passeerde verschillende lopers die de
andere kant opliepen. Met de gedachte dat ik nog moest teruglopen naar de mobilhome heb ik mij
na een half uur omgedraaid om terug te lopen, nog wat stretchen en binnen voor een verkwikkende
douche en een leuk ontbijt dat reeds op mij stond te wachten. Tegen tienen maakten we ons klaar
om te vertrekken naar het nabije Lago Maggiorre waar we van plan waren een paar dagen op een
camping te verblijven. Het werd uiteindelijk camping Okay in Cesto Calende dat gelegen is aan de
onderkant van het meer. Toen we s’middags gingen eten kwamen onverwachts onze vroegere
Genkse buren langs gewandeld, zij hadden blijkbaar ook deze camping uitgekozen. Het was een
heerlijke namiddag nietsdoen in het zonnetje op de ligweide aan de oever van het Lago Maggiorre en
af en tot een duik in de meer dat op deze plaats wel een zeer helder water had. Alleen zwemmen
met je slippers omwille van de keien in het water is toch niet zo gemakkelijk en zal ik mij toch eens
van die gesloten sletkens moeten kopen. Op de camping kon je buiten een snakje niet à la carte
gaan eten, maar dat werd wel goedgemaakt door de aanwezigheid van twee restaurantjes langs de
camping. Het ene, de naam ontgaat mij, was naar het schijnt een visrestaurant. Het was een blauw
gebouwtje en het leek mij eerder iets waar de eigenaar voor zijn hobby in kookte. Het andere was
iets groter en had een terras met muskietnetten rond zodat je van eventuele muggen geen last had,
al had ik de ganse dag nog geen mug tegengekomen, maar misschien s’avonds als het donker was …
? Tijdens de avond op het terrasje zijn we aan de praat geraakt met een Nederlands koppel dat
toevallig dezelfde menu’s gekozen hadden als wij, zij waren intussen reeds aan laatste dag vakantie
toe en zouden morgen terug naar huis in Gelderland rijden.

Donderdag 27 juni 2013
Voor de eerste keer geen zon bij het opstaan en net nu we hadden beslist om twee dagen te blijven
op de camping. Het ging zo een beetje op en af, dan kwam de zon erdoor en een beetje later werd
ze weer weggedrukt door de lage bewolking. Pol en Dini uit het Genkse hadden hun besluit reeds

genomen, ze zouden vertrekken om zo stillekens aan richting België te trekken want hij moest
maandag gaan werken. Uiteindelijk hadden we besloten om te blijven en straks als het opklaart een
fietstochtje te gaan maken naar het centrum van Cesto Calende. Je moest de camping verlaten voor
12 uur en ja rond een uur of één begon het toch wel niet te regenen zeker en dat bleef zo maar
duren en ons fietstochtje viel letter in het water. Dus maar een rustige dag van maken op een
doodse camping met lege strandstoelen geen kat te bespeuren in het zwembad. Dan maar de krant
eens doornemen op de tablet, een kaartje leggen bij een hapje en een drankje. In de late namiddag
begon het eindelijk wat op te klaren en samen met de nieuwe bezoekers van de camping werden de
stoeltjes weer buiten gezet en trokken er weer mensen naar de ligweide om te genieten van het
schrale zonnetje dat nu en dan erdoor kwam piepen. We hebben al bij al toch nog kunnen genieten
van een aangename avond met als kers op de taart een prachtige zonsondergang. Intussen hadden
we ook al tijd gehad om een paar knopen voor morgen door te hakken.

Vrijdag 28 juni 2013
Het zag er deze morgen even verwart uit als gisteren, komt de zon erdoor of niet of krijgen we
hetzelfde weer als gisteren. Als de zon van de partij was zouden we verhuizen naar de andere kant
van het Lago maggiore om daar op camping Orgidée een plaatsje te zoeken en als de zon niet van
de partij was zouden we verhuizen naar het Orta meer, dus het werd het tweede. We zouden eerst
naar Orta San Giulio gaan kijken op de camperplaats boven op de berg bij de kapelletjes en als dat
niet zou lukken naar de camperplaats in Madonna del Sasso. We hadden geluk op de eerste
uitgekozen plaats want er waren nog een tweetal plaatsjes over, de camperplaats is niet zo
gemakkelijk te bereiken want je moet nogal korte draaitjes maken hierboven op de gewone
autoparking en men kan beter langs de uitgang naar de parking voor campers rijden, maar ja je
moet het wel weten van op voorhand. De camperplaats is ook iets lager gelegen maar we hadden
het geluk dat we aan de achterkant stonden en toch wat zicht hadden in de verte. Het weer was
intussen ook al wat gebeterd en de zon was er zowaar doorgekomen. Eerst wat eten en dan eens
gaan kijken naar wat de site “Sarco Monte di Orta san Giulio” hier allemaal te bieden heeft.

Hier boven in het park stonden wel zeker 14 kapellen of soms zelfs kleine kerkjes. Bij velen waren de
muurschilderijen en beelden al een beetje vervaagd maar er waren er ook verschillende

pronkstukken bij, bij dit zonnige weer was het heerlijk wandelen in het park en we trokken van het
ene kapelleke naar het andere.

Aan de buitenzijde had je ook een schitterend zicht op het Lago di Orta en de omliggende Alpen. Je
zag het eilandje Isola san Giulio zeer goed liggen in het onderliggende meer.

Na het park doorklieft te hebben besloten we om de weg naar beneden te nemen, deze weg begint
zo ongeveer bij de grote kerk hierboven en ging wel redelijk stijl naar beneden. Onderweg kwamen
we enkele zeer mooi gelegen huizen tegen, maar er was wel één die er boven uitstak. Een
prachtgebouw, zeer mooi aangelegde ruime tuin, schitterend uitzicht zo hoog boven het Orta meer,
ja hier zal er wel gene sukkelaar wonen zeker. Onderweg kwamen ook nog enkele kerken tegen en
een kerkhofje tot we uiteindelijk op een brede laan met trappen uitkwamen die naar het dorpje
leidde. Even een kijkje nemen op de schilderij in aanmaak door een bezoekende of plaatselijke
schilder die deze prachtig uitzicht met het penseel en spattel aan het vastleggen was. Het toeristisch
stukje van het Orta San Giulio was eigenlijk niet zo groot of uitgebreid, in het midden had je de
aanlegsteiger met de bootjes voor de overtocht naar het eilandje Isola san Giulio, het was er redelijk
druk want de toeristen liepen hier met bosjes rond met een of andere gids. De ene volle boot na de
andere vertrok voor de overtocht en we vroegen ons al af hoe krijgen ze die daar op het kleine
eilandje kwijt. Ijskreempjes en pizza’s verkochten hier aan de lopende band en de terrasjes zaten
redelijk vol, ook troffen we hier verschillende kleine winkeltjes aan met streekproducten en zo, ja van
honger zal je hier niet omkomen dus weten we wat we deze avond moeten doen … terug naar
beneden … . Na een hele poos hier beneden verbleven te hebben zijn we de tocht naar boven
aangevat, ja dat gaat precies niet zo gemakkelijk als daarjuist naar beneden dus hier en daar even
halt houden voor het prachtige zicht dat je hier onderweg hebt. Op de camperplaats was de
wisseling van de wacht reeds ingezet, de ene was weg en er stonden reeds nieuwe collega’s met de
mobilhome. Door de begroeiing waren we in de schaduw komen te staan, maar dat viel eigenlijk wel

mee want we hadden zo al warm genoeg van de wandeling naar boven. In de vroege avond terug
naar beneden zoals ik belooft had want Marina moest vandaag niet achter het fornuis.

Zaterdag 29 juni 2013
Het was deze morgen zoals de afgelopen dagen, de ochtendzon had een diepje en dus was het
moeilijk te voorpellen wat de dag zou brengen. Vermits ik geen goesting had de berg af te dalen
voor een bakker werden de broodjes dan maar zelf gebakken en al moet ik het zelf zeggen ze waren
best lekker zo recht uit de oven. We besloten tijdens het eten om vandaag de streek rond de
Italiaanse meren te verlaten en richting Frankrijk te trekken. Maar eerst nog een ommetje
langs Madonna del Sasso waar je ook een zeer mooie kerk zou hebben hoog boven het Orta meer
gelegen. Het was inderdaad een hele venijnige klim naar boven, bij de plaats van de lengte
beperking van 6,5m stond koos ik voor alle zekerheid om de weg rechtdoor te nemen (zoals de
bussen en + 6,5m) om zo in een grotere bocht boven te geraken. Op een bepaald moment ging de
weg door een dorpje en hier moesten we wel door een heel smal stukje dorpsweg, ik moest net niet
mijn spiegels inklappen in die bochtige straatjes. We waren zeer opgelucht dat we geen tegenligger
hebben gehad, maar stelde ons wel de vraag welke problemen de bussen hier wel moeten hebben,
of hadden we een doorgangsweg gemist, ik dacht het niet… . Uiteindelijk kwamen we aan de
camperplaats tegenover het kleine kerkhofje aan, het was een stukje hoger gelegen parking, zeer
rustig gelegen en niet ver van het Santuario della Madonna del Sasso. Deze prachtig gelegen kerk
zag er vanbinnen zeer mooi uit met meerdere perfect intact zijnde muurschilderijen en beelden,
echte meesterwerkjes. Ook buiten op het balkon voor de kerk een pracht uitzicht op het
ondergelegen Lago di Orta met in het midden het kleine, allee van op deze afstand toch, eilandje en
als we goed keken zagen we aan de overkant onze bestemming van gisteren. Na de middag zijn we
hierboven vertrokken en deze keer langs de weg met de lengtebeperking, onze mobilhome is
trouwens toch korter dan de 6,5m die ze opgaven. Het is inderdaad een venijnige afdaling met hier
een daar toch een smal stukje straat, maar al bij al viel de afdaling wel mee en moesten we niet door
smalle steegjes in een dorp.

Onze overgangsrit naar Frankrijk zou uiteindelijk stoppen in het Italiaanse stadje Susa waar er een
camperplaats was. Daar we geen tolwegen wensten te gebruiken reden we een heel stuk over een
weg die waarschijnlijk veel gebruikt werd door vrachtwagen chauffeurs en deze mannen werden toch
hier en daar in de watten gelegd, tegen betaling vermoedt ik, door de zwarte miekes die op
verschillende plaatsjes langs de weg zaten in hun roze stoeltje toevallig bij een struikbosje. Een paar
kilometers voor het dorp hadden we politiecontrole, zouden we weer prijs hebben, ik dacht het niet
of ik moest ergens te snel gepasseerd zijn. Het was gewoon een controle van de boord documenten
en rijbewijs en iets later reden we dan ook goedgemutst verder naar de parking in het dorp. De
grote parking die volgens mijn GPS de camperplaats zou zijn was afgezet voor een of ander
evenement, maar ik zag direct dat er iets verder een camperplaats aangegeven stond die zelfs
uitgerust is met een sanistation. Hier waren nog verschillende plaatsen vrij en lag er ook zeer rustig
bij helemaal op het einde van een andere parking voor autovoertuigen. Na ons geïnstalleerd te
hebben zijn we wat gaan wandelen in dat voor ons compleet onbekende dorpje en eigenlijk waren
we ook benieuwt welk evenement er op stapel stond. Op de grote parking hadden ze een parkoer
uitgezet voor oude voertuigen of oldtimers, er stonden er reeds enkele te wachten voor de tijdrit op
het uitgestippelde parkoer. Er waren er best mooie tussen bij maar ook verschillende die reeds op
jonge leeftijd door de eigenaars als oldtimers aanzien werden, maar ja zo hadden wij weer wat te
zien.

Terwijl de wedstrijd nog doorging zijn we de autoluwe straatjes van Susa ingegaan waar er een
gezellige drukte heerste op de vele terrasjes en zeker in de drankwinkels. Met bussen waren de
Fransen hier neergestreken om hun voorraad sterke drank binnen te doen, en aan de massa dozen
die ze meesleurden hadden ze grote dorst ofwel namen ze mee voor de hele familie. We volgden de
bordjes met bezienswaardigheden en zo kwamen we toevallig terecht in een verscholen Romeinse
site uit de oudheid. Het was een leuke verassing om hier de vele ruines en nog goed intact zijnde
bouwsels van nabij te zien. De dag was al goed gevorderd toen we terugkeerden naar de
camperplaats die intussen reeds goed volgelopen was, misschien waren de vakken iets te ruim
gemeten en konden er meerdere mobilhomes staan. Daar precies veel mensen een slaapplaats aan
het zoeken waren in de overgang van Italië naar Frankrijk, stonden er ook al veel geparkeerd om te
overnachten op de parking langs de camperplaats. Ik had gezien dat er iemand kort bij de info
(dichtbij de camperplaats) zat met zijn smartphone en blijkbaar Wifi had, ben ik nog even naar daar
teruggekeerd om mijn krant in te lezen op de tablet en zo hadden we deze avond weer iets Belgisch
te lezen.

Zondag 30 juni 2013
Onze laatste ochtend in Italië werden we wakker in volle ochtendzon. Het was al gezellig warm
buiten en ik zag dat er al verschillende campers die buiten de camperplaats reeds vertrokken waren.
Zo rond een uur of tienen zijn we er ook vertrokken richting Frankrijk waar we gingen overnachten
op de mooi gelegen camperplaats boven op de Col du Lauteret. Misschien zullen we wel stoppen in
Briançon als we een plaatsje vinden, maar dit was gerekend buiten de massa Fransen die op deze
mooie dag alle parkeermogelijkheden langs de weg hadden ingenomen. Ook op de parking zat het
goed vol maar omdat we hier al geweest waren een paar jaar geleden zijn we dan maar op ons
gemaksken door gereden want boven op de Col du Lautaret zal het wel zeer veel rustiger zijn en het
uitzicht zoveel mooier. De camperplaats die we hier enkele jaren terug aantroffen was in niets
veranderd, nog steeds dat kiezelwegje naar de open vlakte tussen de bergen. Op de camperplaats
zelf was het zeer rustig we stonden daar nog met ongeveer een vijftiental campers, aan de baan bij
de kraampjes en op parking was het wel iets drukker. Er stonden op de parking ook nog
mobilhomes en je zag goed dat de eigenaars druk in de weer waren om de weg naar de iets
verscholen camperplaats aan het vragen waren. Daarna zijn we nog eens naar de Alpen tuin
gewandeld maar deze kon ons echt van buitenaf gezien niet bekoren en zijn we door gewandeld
naar de oriëntatieplaat iets hogerop, met dit helder weer had je hier een zeer mooi uitzicht. Nu
terug naar beneden om op het pleintje wat te gaan winkelen bij de kraampjes met streekproducten.
Met een zak saussissons en bijenproducten zijn we terug naar de mobilhome gewandeld om ons hier
buiten in het zonnetje met een fris biertje te neer te zetten, met de Alpen als decor. In de verte zag
ik iets op een heuvel staan, eerst dacht ik dat er een persoon was maar toen die wel zeer lang bleef
stil staan kon ik mijn nieuwsgierigheid niet meer te baas en ben ik er naartoe gewandeld. Uiteindelijk
waren het niets meer dan een hoop stenen die iemand op een torentje had gelegd, maar vermits ik
mijn fototoestel meegenomen had kon ik van hieruit toch enkele mooie foto’s nemen. In de late
namiddag zijn we dan nog een wandeling gaan maken rond de berg voor ons, deze waar altijd de
schapen stonden te grazen. Toen we terug aankwamen zijn we toch maar binnen gaan zitten want
er was nu een koude wind komen aanzetten die echt niet aangenaam meer aanvoelde.

Maandag 1 juli 2013
Op deze eerste dag van juli zouden we naar een vaste waarde rijden in de Tour de France,
namelijk l’alpe d’Huez. Aan de voet van deze magische berg in het dorpje Le Bourg-d'Oisans aan het
rondpunt was er een Supermarkt waar we eerst zouden halt houden voor inkopen en te tanken. Op
deze parking waren de wielrenners zich reeds druk aan het gereed maken om de bergrit naar l’Alpe
d’Huez aan te vatten. Zo tegen de middag vertrokken we ook van op de parking van de Supermarkt
voor onze rit naar boven, fietsen achterop de mobilhome bij ons. We moesten ons op bepaalde
momenten echt een weg banen tussen al die fietsers bij wie het bij de ene al iets vlotter verliep als
de anderen waar sommigen stilstonden uit te hijgen ofwel wel veel kleine extra bochtjes maakten op

hun weg naar boven. Eenmaal boven dacht ik toch dat de beklimming van de Stelvio toch van een
ander kaliber is, een pak moeilijker met zijn 40-tal haarspeldbochten naar boven. Iets voor het dorp
reden we naar rechts zodat we hier op de camperplaats nabij het vliegveldje en de kabelbaan
uitkwamen. Om de parking op te rijden moest je een ticket nemen aan een betaalautomaat, betalen
kon enkel met een kredietkaart, waarna je de tweede slagboom van de sluis kon openen door het
ingeven van de code op je ticket. Eenmaal buiten gezeten langs de mobilhome zagen we dat het
systeem wel eens kan haperen of niet zo eenvoudig was want we hebben verschillende campers een
tijdje zien stil staan tussen de twee slagbomen, maar ze konden wel telkens na een tijdje doorrijden.
Ik denk dat er in de zomer en buiten het gebeuren met de Tour de France er hier niet veel te doen
is. Je ziet zo dat het meer een winterbestemming is, de liften waren allemaal buiten gebruik, lege
appartementsgebouwen, het gaf een beetje een doodse indruk. Enkel in het dorpje zelf was er door
de aanwezigheid van de vele amateurs wielrenners wat bedrijvigheid op de terrasjes en winkeltjes
rond de Info, die ook al niet open was. Dus na een lange wandeling waarbij ook de zoektocht was
naar de aankomstlijn van de touretappe, zijn we terug naar de parking gewandeld om de rest van de
tijd wat te zonnen bij een fris glaasje wijn en een borrelnootje of moet ik zeggen wijnnootje. In de
vooravond zo juist voor de barbecue hebben we nog een wandeling gemaakt naar de Archeologische
site hierboven, de toegangsweg ernaartoe begint zo tegen de camperplaats aan. De bijzondere
plaatsen hadden ze aangeduid met een infozuil, maar bij veel van deze plaatsen moest je al zeer veel
verbeelding hebben van wat het vroeger moet geweest zijn. Er was niet veel te zien maar we hadden
toch weer onze benen eens kunnen strekken, de petatjes waren reeds koud en terwijl Marina de
groeten klaarmaakte kon ik beginnen met de barbecue. Toch een mooie afsluiter buiten in het
zonnetje op l’Alpe d’Huez.

Dinsdag 2 juli 2013
Om 7u30 loopt de plaatselijke wekker af t.t.z. een hels kabaal op de parking die ook dient als
opslagplaats voor wegwerkzaamheden hier in de buurt. Ik denk dat ze met de een bulldozer
aanvulgrind aan het laden zijn in camions, na een dik kwartier ebde het gedonder weg. Maar
intussen was ik wel al klaarwakker en stond de moor reeds op het fornuis te pruttelen. We wilden
vandaag niet te laat vertrekken om de massa fietstoeristen voor te zijn in de afdaling, maar dat was
buiten de slagboom aan de uitgang gerekend. Netjes de code van ons ticket gevolgd door een
sterretje ingegeven, maar de automatische slagboom gaf niet thuis. Dan nog eens opnieuw proberen
en nog eens, noppens het zal toch niet waar zijn zeker. Aan de uitgang was er een groep arbeiders
bezig met opruimwerkzaamheden en ik vroeg hun opzichter of hij de slagboom niet kon openen voor
mij. Openen niet maar hij ging eens bellen naar het nummer dat ook op automaat van de slagboom
stond, ze komen zo meteen eens kijken. Een Vlaming die ook op de camperplaats stond kwam eens

polshoogte nemen want dat we daar zo lang stil stonden was niet normaal en hij was er niet gerust
in want hij wou ook straks vertrekken. Na een half uurtje kwam er eindelijk iemand aanrijden, ook hij
kreeg de slagboom niet open met mijn betaalbewijs, dus maar zijn kaske uit zijn broekzak gehaald
en met een druk op de knop waren we verlost en konden we onze weg verder zetten met als
eindbestemming een camping nabij Annecy. Onze GPS wou ons na een paar kilometer dalen een
weg naar rechts laten nemen, maar ik vertrouwde het zo niet, het zal wel zo een smal bergwegje zijn
zeker. Dus helemaal naar beneden waar we aan het rondpunt naar rechts gingen, maar na weer een
paar kilometer ging het zachtjes bergop en dat bleef dat zo maar duren en zo waren we weer
vertrokken voor een nieuwe bergetappe. Dus ging geheel onverwachts onze rit over de Col de
Glandon, boven op de parking iets voorbij het cafeeke gingen we ons parkeren om te genieten van
het uitzicht en om iets te eten. Boven bij monument van deze col stonden aanhoudend fietsers te
poseren, de toevallige fotograaf van diens die met hun fototoestel een foto mocht pakken was ook
een Belg. Opeens schapen en bokken op de parking, zo van die kleine donkerbruine met horentjes,
de hele parking liep vol iedereen werd ingesloten, echt een raar zicht. Dat kwam doordat de
schapenherder zijn kudde aan het verplaatsen was naar de andere kant. Na een kwartiertje waren ze
weer verdwenen en ging alle aandacht terug naar de fietshelden die zonet de Glandon overwonnen
hadden.

Een uurtje na onze aankomst hier boven ging het weer bergaf en nu naar het water in Annecy.
In Saint-Jorioz zo’n 10km verwijderd van Annecy reden we Camping l’Europe op met de vraag of ze
nog een plaatsje hadden voor twee dagen. Op de Acsi camping kregen we een mooi plaatsje
aangewezen niet ver van drie zwembaden die de camping rijk was en dat de campingcard korting
(16€ all in) hier nog liep tot 4 juli was leuk meegenomen. Het was vandaag lekker warm dus konden
we een frisse duik in het zwembad wel verdragen, de ligzetels waren ook super mals dus dat zat wel
snor. Vandaag afgesloten met een barbecue en een flesje wijn en verder luilekker buiten de avond
doorbrengen op ons mooi terrasje buiten aan de mobilhome.

Woensdag 3 juli 2013
We waren gisteren gaan slapen in de hoop dat het weerbericht dat hier aan de receptie buiten hier
niet helemaal klopte, want voor vandaag woensdag hadden ze een mindere dag opgeschreven. Ook
had het deze nacht goed geregend en misschien was de regen reeds gepasseerd. Achteraan de
camping liep het wandel- en fietspad en we konden via een beveiligd poortje deze bereiken, dus

ideaal om vandaag nog een eens eindje te gaan joggen. Daar Annecy een 10km van ons verwijderd
was besloot ik om tot halverwege te lopen en zo terug naar de camping waar ik na een uurtje terug
aankwam en onmiddellijk de douche indook. De bakker bij de info was open tot een uur of tien, dus
ik naar daar voor een paar bagetjes en koffiekoeken. Voor de rest van de voormiddag wat afwachten
wat het weer zou worden want het zag ernaar uit dat ook nu weer onze tweede dag op een camping
gepaard zou gaan met regen. Zo tegen de middag kwam de zon dan toch door de wolken piepen en
ging onze geplande fietstocht naar Annecy door en werden de fietsen afgeladen. Het was leuk
fietsen langs het vlakke fietspad dat eerst wat verwijderd lag van het meer maar eens we Annecy
naderden fietsten we vlak langs het water om zo aan te komen bij de aanlegkade van de boten die
er vertrokken voor een rondvaar op het Lac de Annecy. Ik had op internet gezien dat er ook
Nederlands talige brochures waren over Annecy, dus trokken wij onmiddellijk naar het Infokantoor
van de stad. Het was een ruim infokantoor hier en er liepen hier een masse toeristen rond. Een
vriendelijke dame aan de balie begroette me onmiddellijk met bonjour messsieur en ik automatisch
terug bonjour messieur, mijne frank viel onmiddellijk en terwijl de dames aan de andere kant in een
spontane glimlach uitbarsten wreef ik even in mijn ogen keek haar nog eens aan en zei excusez ,
bonjour madam avez-vous une plan de ballade d’Annecy of zo iets in de aard. En zo vertrokken we
even later met een Nederlandstalige folder met verschillende stadswandelingen op zak om Annecy
beter te leren kennen. Annecy is best een mooie stad die omringd is door een stadswal met
daartussen vele gezellige mooi aangeklede smalle straatjes, het had volgens mij iets weg van de
Elzas. Ook liep er hier en daar ook een watertje met daarbij de onvermijdelijke brugjes erover en
prachtige terrasjes, ja we zagen een bruisende stad Annecy hier kon de uren rondslenteren en een
terrasje meepikken. Onze wandentocht eindigde terug aan de kade waar we onze fietsen achter
gelaten hadden en we waren nog maar net daar of het begon te regenen. Dus even wat schuilen
want het zal maar een tijdelijk buitje zijn, dachten we. Na een tiental minuten wachten waagden we
het er op en vertrokken met de paraplu op de fiets terug naar de camping, maar in plaats van de
minderen begon het nog harder te regenen en hebben we nog zeker een half uurtje in de plenzende
regen gefietst maar toen we de camping naderden klaarde het weer op en was de regen gelukkig
gestopt.

Deze avond werd er niet gekookt en gingen we op camping restaurant bezoek. We kozen voor de
menu met een kaas raclette, dit hadden we nog nooit gedaan, benieuwd hoe dit zal aflopen. Onze
grote tafel was net groot genoeg om alles op te zetten, het was wel wat oppassen voor de ijzeren
houder voor de kaas te smelten want die was gloeiend heet met die lavastenen erin. En zo hadden
we er weer een geslaagde avond opzitten en kunnen we het camping restaurantje echt wel
aanprijzen en het was er ook gezellig druk.

Donderdag 4 juli 2013
Het heeft deze nacht goed geregend en maar goed dat we alles reeds in de garage gestoken
hadden. Eerst nog langs de sani en water lozen en we waren vertrokken. We gingen vandaag
watervalletjes bekijken, onze eerste halte waren de Cascades du Hérisson nabij het dorpje Doucier.
Hier waren we al eens geweest voor een vluchtig bezoekje maar nu zouden we toch een hele
wandeling maken. We parkeerden ons op een parking en vertrokken met een paar degelijke
wandelschoenen en dat zal nodig zijn. Het was echt goed wandelweer vandaag, niet te warm en
briesje. Eerst even langs de infostand, het Maison des Cascades, om te vragen achter een plannetje
en even later vertrokken we richting eerste waterval. Het was er iets minder druk dan de vorige keer
en na een paar foto’s gingen we rechts verder naar boven, op het plannetje stond een uitkijkpunt
aangegeven aan de andere kant van het water en ik ernaartoe, maar dat viel eigenlijk wat tegen, iets
te veel begroeiing om echt als een mooi uitkijkpunt in aanmerking te komen. Intussen bleef het
bospad maar stijgen en groeide het aantal wandelaars een beetje aan, er was ook een opvallend
gezinnetje aanwezig. Opvallen was voornamelijk te wijten aan de duur wanneer de ene goed
gekeurde foto getrokken was, eerst een foto van de dochters dan dochter en moeder samen, nog
eens andersom dan met de papa en dat bleef maar duren dat het op bepaalde momenten voor ander
mensen die te wachten stond hinderlijk en op de zenuwen begon te werken. Uiteindelijk zijn we zo’n
goede 200m in niveau gestegen om te stoppen ter hoogte van Saut de la Forge waar we eindelijk
een snack-bar tegen kwamen om terug op krachten te komen van al dat klimwerk. Kompleet
uitgerust zijn we hier dan weer vertrokken, om onderweg puffende wandelaars tegen te komen die
zich afvroegen of het nog ver was tot de eerste frisse pint of ijsje. We hadden zeer genoten van deze
natuurwandeling en liepen in het zonnetje die kleine halve kilometer tussen het Maison des Cascades
en de kleine parking aan het watertje (+/- 700m voor de betaalparking) waar we onze mobilhome
achtergelaten hadden.

Zullen we eens gaan kijken in Baume les Messieurs bij de waterval waar we misschien kunnen blijven
staan om te overnachten. In het dorpje zelf moesten we omwille van het eenrichtingverkeer een
ommetje maken om langs de camping door te rijden naar de waterval en de grotten, die je ook kon
bezoeken. Naast het restaurant op de parking konden we staan, je hoorde goed het gedruis van het
water dat naar beneden donderde, ja hier had je wel serieuze oordopjes nodig om de nacht door te
brengen. Eerst even langs de waterval om een paar foto’s te trekken en zo door naar de grotten iets
verderop naar boven. Inschrijven of betalen voor een bezoek kon op dit late uur blijkbaar niet meer
dus dan maar wat rondslenteren in de buurt van de waterval. We zagen dat de mobilhomes die ook
geparkeerd stonden naast ons één voor één vertrokken en we besloten hier dan ook niet alleen te
blijven staan.

Dus even op de tablet kijken waar we eventueel zonder nog veel te rijden konden overnachten,
in Orgelet zou er een rustige parking zijn naast en graspleintje. Na een half uurtje rijden kwamen we
in Orgelet aan en we waren blijkbaar niet de enigen die het plaatsje als overnachting uitgekozen
hadden, we vonden met moeite een gaatje waar ik mijn met toelating van de buurman kon tussen
wringen, ik reed iets verder achteruit zodat wij hun zicht niet afnamen zodat iedereen content was.
De avond was al goed gevorderd omwille van ons late vertrek in bij de laatste waterval, toen Marina
aan het eten begon. Maar beleefde hier samen met een twintigtal campers toch zeker een rustiger
nacht dan langs die forse waterval van Baume les Messieurs.
Vrijdag 5juli 2013
Heerlijk geslapen en wakker geworden door de zonnestralen die kwamen piepen door het
dakvenster. Terwijl de koffie doorliep, en ik de tafel gereedzetten zag ik buiten dat er al verschillende
zich klaar maakten om te vertrekken, zijn dat vroege vogels hier. Vandaag stond de trip naar Langres
op het programma, de camperplaats zal niet lukken dacht ik ergens gelezen te hebben want die was
afgesloten op het sani-punt na, dus ergens een plaatsje zoeken. Misschien op de grote parking, waar
ook de bussen staan dichtbij het infokantoor. Op de achterkant van de parking zag ik reeds
verschillende mobilhomes staan dus wij daarheen. Een vriendelijke Nederlander wist mij te vertellen
dat je hier geen ticket moest nemen, hij overnachte hier al een paar dagen zonder problemen. Ja
overnachten waren we hier niet van plan maar voor ons bezoekje te starten zo dicht bij de info was
het wel ideaal. Eerst even kijken of ik er Wifi had om mijn krant in te laden op de tablet, ja dat was
zo ik moest me alleen registreren, daarna nog een foldertje met stadsplan en wandelroutes en we
waren vertrokken voor een bezoek aan dit omwalde stadje. Langres verbaasde ons je kon aan de
hand van een wandelroute die onderweg ook nog eens aangeduid was met een plaatje tegen de
gevels Langres kriskras doorkruisen en de voornaamste bezienswaardigheden bezoeken. Ook kon je
een mooie wandeling maken langs de wallen of het bezoekerstreintje nemen. Langres heeft ook een
prachtige Kathedraal wel niet met veel tierelantijntjes maar wel een hele brok langs buiten gezien,
binnenin was er ook een tentoonstelling met grote borden met close-up foto’s en heel veel uitleg. Op
de het einde van de wandelroute was er een patissier met wel heel veel kunstwerkjes om op te eten,
dus ik binnen en terug buiten met een gevuld doosje en zo terug naar de mobilhome.

We wilden hier niet blijven staan want het is hier toch iets aan de drukke kant met de weg zo kortbij
dus eens kijken waar we heen rijden, niet te ver want we wilden nog ergens gaan staan om daar te
genieten van onze voorlaatste dag in Frankrijk. Eerst werd er Donjeux ingegeven in de GPS en als
dat niets zou worden dan door naar een eindje verder het stadje Joinville, eveneens langs de Marne
en het kanaal Champagne-Ardennen gelegen. Op de eerste hadden we nog net een plaatsje en we
zetten ons erbij en geraakte hier aan de praat met een Vlaams koppel uit het Kortrijkse die op weg
waren naar de Tour de France om deze te volgen als ze aan de Alpen beginnen, hun vrienden
zouden morgen volgen. Het was hier heerlijk zitten langs het kanaal, barbecueke, fleske wijn onder
de lommert van een boom, meer moet dat niet zijn.

Zaterdag 6 juli 2013
Onze kortrijkzanen waren al vlug in de weer want ze gingen redelijk snel vertrekken vandaag, wij
hadden iets meer tijd want voor vandaag stond er een kleine etappe op het programma, geen bergrit
maar een vlakke rit naar de Lac du Der in Giffaumont-Champaubert waar we een plaatsje zouden
zoeken bij het l’Office du Tourisme. Maar eerst nog profiteren van de aanwezigheid van het fietspad
hier langs het kanaal, ideaal om nog even te gaan joggen. Zo rond een uur of tienen waren we klaar
om door te gaan, het werd een kort ritje en toen we aan het Lac du Der aankwamen zagen we reeds
een masse campers staan en dit op verschillende plaatsen. We kozen ervoor om aan de linkerkant
een plaatsje te zoeken in de rijen die van elkaar gescheiden waren door struiken, zodoende wat
schaduw te hebben want de zon gaf weer van katoen vandaag. Ook hier moest ik me aan de info
registreren door middel van een sms-ke om Wifi te verkrijgen en kon ik weer eens de krant lezen en
wisten we weer alles over het reilen en zeilen in Belgenland. Bij de info nog een paar foldertjes gaan

halen en nu eerst iets gaan eten om na de middag een fietstochtje te maken rond het meer. Het was
hier leuk zitten zo in de schaduw dus bleven we hier nog even luieriken om pas in de late namiddag
te gaan fietsen, als de grootste hitte al wat gepasseerd was. En nu de fietsen eraf,
overlevingspakketje, fietspomp en nog wat in de fietstas en weg waren wij voor een lange trip rond
het Lac du Der. Maar goed dat je hier op verschillende plaatsen voor een natje en een ijsje terecht
kon anders hadden we het misschien niet overleeft of waren we volledig uitgedroogd, want de zon
bleef maar schijnen. We waren wel meer dan 3 uur onderweg geweest en waren blij als de
allerlaatste bocht eraan kwam en we languit in een zeteltje in de schaduw konden uitblazen met een
paar koude Campari oranges. Er restte ons nog de laatste barbecue avond van het verlof, ja dat was
vorig jaar wel wat anders in het kletsnatte Bretagne waar we nauwelijks de kans kregen om in de
namiddag of s’avonds buiten te zitten of te eten.

Zaterdag 7 juli 2013
We hadden geen goesting om op te staan, want als we dat deden was het gedaan en restte ons
alleen nog de terugrit naar huis. Maar we hadden toch één troost want we hadden bericht gekregen
dat de zon eindelijk ook België bereikt had.

