
Normandië (Cotendin) 2013 

  

  

Woensdag 27 maart 2013 
Iets vroeger dan verwacht vertrokken we op onze Paasuitstap naar Normandië en dan voornamelijk 
de streek rond Cherbourg of Cotentin. In de hoop de koude wind achter ons te laten vertrokken we 
thuis omstreeks 9 uur, eerst gaan tanken en dan de autostrade op richting Kortrijk om iets verder de 
Franse grens over te steken. De zon was reeds van de partij en dat rijdt altijd iets gezelliger. Onze 
eerste halte was het mooie stadje Amiens de hoofdstad van Picardië. Hier zijn we een paar jaren 
geleden ook reeds geweest voor een bezoekje, toen op de terugweg naar huis, onze jongste dochter 
was er toen nog bij. We hebben toen de prachtige Kathedraal bezocht met de audiogids die we 
haalden in het Info kantoor en jawel in het Nederlands. Ditmaal hebben we ons geparkeerd om te 
overnachten op de parking van het grote Parc Saint Pierre, vanop deze parking kijk je zo over het 
park heen vlak op de kathedraal. Na een koffietje hebben we ons klaargemaakt voor een wandeling 
door het grote park met verschillende vijvers en kanaaltjes. Daarna wilden we ook een wandeling 
maken door de Hortillonnages of de buitenverblijfjes met zijn tuintjes langs de kleine kanaaltjes, 
maar voor de bootjes waren we te vroeg op het jaar en wandelen alhier is hellaas niet mogelijk. Dan 
maar als alternatief de wandeling door het stadsdeel of de wijk Saint Leu, deze anders zo levendig 
stukje Amiens lag er nu wat troosteloos bij. De echte lente was duidelijk nog niet in het land en dat 
verklaarde ook de nog gesloten terrasjes, het was ook jammer dat de molen er zo verwaarloost 
bijlag, als men hier niet snel werk ging van maken zal hij op termijn wel helemaal verdwenen zijn. Na 
een lange wandeling was het tijd om ons terug te trekken in de mobilhome met een glaasje en zicht 
op het mooie park. En zo kwam er een einde aan onze eerste dag van het Paasverlof. 

    

Donderdag 28 maart 2013 
Deze nacht heerlijk geslapen en om 7u30 stond ik reeds klaar om mijn jogging tochtje in het park 
aan te vatten. Het had niet gevroren deze nacht dus de muts bleef achter en weg was ik. In 
tegenstelling met gisteren waren er nu bijna geen lopers hier te bespeuren. Het loopprogramma van 
vandaag was een kopie van dit van vorige donderdag met op het einde een loopstukje van 7 
minuten. De mp3-speler die ik gekregen had van onze jongste deed goed zijn werk en maakte het 
lopen blijkbaar aangenamer. Teruggekomen aan de mobilhome stond de koffie reeds op mij te 
wachten maar eerst het zweet afspoelen. Na het ontbijt rustig alles klaarmaken voor het vertrek en 
iets later reden we dat ook de parking af en Picardië uit om in Normandië het plaatsje Courseulles-
sur-Mer op te zoeken waar we een wandeling gingen maken op het strand en langs het museum. De 
camperplaats alhier lag tegen of bijna in de duinen op een boogscheut van het Canadees 
museum Centro Juno Beach. Op de terugweg na ons wandeling zagen we een dame met een 
doedelzak richting strand trekken, haar man er achterna met een fototoestel, dus wij ook en zo had 
ik een wel unieke foto van een doedelzak speelster op het strand te Courseulles-sur-Mer. 

http://www.amiens-tourisme.com/
http://www.courseulles-sur-mer.com/web/index.php
http://www.courseulles-sur-mer.com/web/index.php
http://www.junobeach.org/centre/index_fr.html


   

 

  

Een uurtje later vertrokken we naar Colleville-sur-Mer waar we één van de grootste Amerikaanse 
begraafplaatsen gingen bezoeken, het Cimentière Américain (Ohama Beach) Deze 70 hectaren grote 
begraafplaats is zeer bekend geworden door de verfilming van de prachtige film “Saving Private 
Ryan” waarin veteraan Ryan de graven komt bezoeken van Kapitein Miller (gespeeld door Tom 
Hanks) en de ander soldaten die hem kwamen halen omdat zijn 3 broers gesneuveld waren. 

We besloten om op de parking te gaan staan waar we vermoedelijk niet mochten overnachten daar 
ze de parking afsluiten op het einde van de dag. De begraafplaats is echt overweldigend groot, rijen 
kruisjes zo ver je bijna kon zien. Alles lag er piekfijn uit geen sprietje onkruid te vinden, prachtig 
aangekleed met parkjes met bloemen, struiken en lage bomen. Tussen de nagelwitte kruisjes 
stonden er ook verschillende andere modellen, met een Davidsster, voor de joodse gesneuvelde 
soldaten. Na een mooie en ingetogen wandeling op het terrein zijn we terug gewandeld naar de 
mobilhome en zijn er als één van de laatste bezoekers van de dag de parking afgereden. Even 
hebben we getwijfeld om op de kleine parking er tegenover te gaan staan om te overnachten maar 
omdat niemand anders stond zijn we toch weggereden. 

    

http://www.wereldoorlog.be/WO%20II/Begraafplaatsen/Colleville.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Omaha_Beach
http://www.google.be/search?q=saving+private+ryan&hl=nl&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ZPZzUfm6Cc-z0QXStIDYCA&sqi=2&ved=0CFAQsAQ&biw=1268&bih=623
http://www.google.be/search?q=saving+private+ryan&hl=nl&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ZPZzUfm6Cc-z0QXStIDYCA&sqi=2&ved=0CFAQsAQ&biw=1268&bih=623


   

Om een overnachtingplaatsje te gaan zoeken in Isigny-sur-Mer, hier vonden we een net 
camperplaatsje aan de haven waar je met zijn zessen kan gaan. Misschien zijn de plaatsjes wat kort 
maar voor ons campertje was dat geen probleem. 

    

Vrijdag 29 maart 2013 
Aan het wiegen van de mobilhome voelde je dat er vandaag meer wind stond, maar het goede was 
dat de zon reeds van de partij was. Terwijl het water voor de koffie kookte ben ik eens gaan kijken 
naar de vaargeul of het water al wat hoger stond en ja de bootjes drijven nu wel op het water en dat 
gaf toch een mooier zicht dan bootjes die op de bodem liggen te wachten op het water van de zee. 
Na het ontbijt nog een wandeling gemaakt langs de vaargeul tot de samensmelting van de twee 
rivieren, het was wel heerlijk wandelen zo in het ochtendzonnetje. Maar die wind op de terugweg 
was er toch te veel aan, het voelde echt berekoud aan. We waren klaarwakker toen we terug aan de 
mobilhome aankwamen en zagen dat de uittocht reeds goed op gang kwam, dus eerst langs de sani 
en weg waren wij ook richting nieuwe bestemming. Daar het Paasweekeind voor de deur stond ben 
ik voor alle zekerheid maar gaan tanken en de Super U binnengesprongen, je weet maar nooit met 
zo een verlengd weekeind. Iets voor de middag reden we de camperplaats op in het stadje Saint 
Vaast la Hougue, deze camperplaats ligt langs de camping en wordt ook door diezelfde eigenaar 
uitgebaat. De ligging is gewoon prachtig, zeer dicht bij de zee, centrum en je hebt zicht op de Tour 
de la Hougue. Twee uurtjes later liepen wij op de toegangsweg naar de Tour, langs de zeekant stond 
er een muur of wal en hier moest je wel oppassen om geen natte douche te krijgen want de zee was 
zo wild dat nu en dan een golf overspoelde. De jonge lui vonden dit wel zeer leuk en speelde een 
spelleke om juist niet nat te worden, maar algauw resulteerde dit in een nat pak. Bijna op het einde 
waagde ik ook een nat pak door op de dijk te gaan staan voor een mooie foto van de golven die 
uiteen spatten tegen de dijk en je moest hier wel opletten want had je vleugels dan was je zo weg. 

   

De site binnenin was nu echter nog gesloten voor het publiek, einde maart is blijkbaar nog wat vroeg 
op het jaar hier in Frankrijk. Maar niet getreurd een wandeling rond de site kon je altijd maken, al 

http://www.isigny-sur-mer.fr/
http://www.saint-vaast-reville.com/
http://www.saint-vaast-reville.com/
http://www.saint-vaast-reville.com/lestoursvauban-saint-vaast-la-hougue-reville.html
http://www.saint-vaast-reville.com/lestoursvauban-saint-vaast-la-hougue-reville.html


bleek later dat je bij hoog water toch niet helemaal rond kan geraken of je moet het laatste deel al 
zwemmend doen en dat was nu niet aan te raden met dit stormweer. Als je aan de ingang verder 
naar rechts gaat kom je zo aan een wandelpad langs de buitenkant van de omwalling en het was 
zeer aangenaam wandelen hier zo tussen de stenen muur en het groen helemaal uit de wind. Daar 
het zonnetje flink zijn best aan het doen was, hadden we hier mooie vergezichten tussen de bladeren 
van de struiken en bomen langs het pad, de baai hier aan onze voeten zou perfect kunnen dienen als 
decor voor een Piratenfilm. En zoals ik even tevoren schreef, op het einde van het wandelpad kon je 
nu bij hoogwater enkel je weg voort zetten over een lage stenen wal die dan nog soms door de wilde 
zee verzwolgen werd, ofwel bij laag water misschien wie weet, langs het strand. Ik probeerde een 
stukje langs de muur maar moest algauw terugkeren doordat ik bijna in de zee geblazen werd. Dus 
het wandelpad maar terug en we even later terug op het vlakke waren, werden we weer overweldigd 
door die toch vervelend wordende koude Noordenwind. Terug tegen de wind in naar de mobilhome 
voor een warme en sterke tas koffie. Het was nog steeds heel rustig op de camperplaats, soms 
zagen we iemand stoppen en even later terug wegrijden om ze dan weer iets later op de 
toegangsweg naar de Tour de la Hougue te zien rijden en daar langs de weg te parkeren, maar 
volgens mij kan je daar niet blijven overnachten. 

  

    

Later op de dag nog een wandeling naar de haven maar dit werd algauw ingekort omwille van de te 
koude wind die er heerste, morgen gaan we wel eens terug voor de sfeer op de plaatselijke markt op 
te snuiven. 

   

Zaterdag 30 maart 2013 
Aan het wiebelen van de camper hadden we onmiddellijk door dat het ook vandaag een frisse en 
winderige dag zou worden, maar toch even langs de markt. Het was meer een boerenmarkt, verse 
producten direct uit de tuin, tot mijn verbazing ook zo goed als geen viskraampje te bespeuren op de 
markt. De standen waar ze klederen verkochten, die hun collectie stamde waarschijnlijk uit de jaren 



stillekes en dat zag je ook aan de marktkramers busjes. Na twee toerkes terug naar de mobilhome 
voor het verder zetten van onze tocht naar het uiteinde van het schiereiland Cotentin. De eerste 
halte was het volgens de boekjes mooiste haventje uit de streek het stadje Barfleur, ja dat zal toch in 
andere tijden geweest zijn want nu was er niet veel te beleven. De parking voor de campers lag een 
beetje rechts van de haven en het grote plein ervoor, dus wel ideaal gelegen voor een bezoekje 
alhier of het ook rustig slapen is hier dat is een andere vraag. Net als daarjuist op de markt stond er 
hier ook een zeer schrale wind waardoor ons bezoek aan Barfleur ook snel ten einde liep en zijn we 
vertrokken. 

   

Even twijfelden we of het wel zin had om naar le Phare Gatteville te rijden op het Pointe de Barfleur, 
waar we normaal geplant hadden te overnachten, maar we zetten toch onze snuit richting Pharre. 
Niet veel later zagen we de Phare Gatteville reeds pronken in de verte, de smalle straatje volgden 
elkaar op we reden door het kleine dorpje Gatteville-le-Phare om iets later aan te komen op het 
einde van de wereld. Op het parking bij de haven kon je niet staan vanwege de bekende balkjes 
maar er was plaats genoeg om te parkeren langs de weg of op de grasstrookjes erlangs, we zochten 
ons een mooi plaatsje uit en hadden een prachtig zicht op de zee die met volle kracht inbeukte op 
het strand met zijn keien, we zagen ook de zeer grote vuurtoren in al zijn pracht. Het zal vandaag 
geen uitgebreid bezoek zijn aan de site alhier en al zeker geen bezoekje aan de Phare want de 
toegangsweg ernaartoe werd constant overspoeld door hoge golven, dus een kwartiertje de klik-klik 
toerist uithangen en terug in de warme mobilhome. 

    

Zou het wel zin hebben om met dit weer naar Cap de la Haugue te rijden, die schrale noordenwind 
maakte je alleen maar ziek en om de ganse dag als een Noordpool toerist rond te lopen hadden we 
geen zin. Dus een streep door de Cap, het zal voor en nadere keer zijn, de kaart er even bijnemen 
en rustig bij een kopje koffie eens kijken wat de mogelijkheden zijn. We verlaten de streek 
rond Cherbourg en rijden naar Barneville-Carteret in de hoop dat daar de wind iets milder zal zijn. 
Aan de vissershaven van Carteret hadden we verschillende plaatsen waar we op de parking konden 
staan en te overnachten, dicht bij de restaurantje of iets verder op de verhoogde parking aan de 
duinen. Er stonden er zelf op de toegangsweg naar het strand en de witte strandhokje, al sta je daar 
niet zo goed want je vreesde hier wel uit je bed te rollen denk ik, veel te schuin. We kozen ervoor 
om bij de haven en de restaurantjes te blijven staan, we kunnen deze avond nog altijd op de parking 
bij de duinen gaan staan als het wat te druk zou zijn. 

http://www.cotentin-tourisme.com/
http://www.ville-barfleur.fr/patrimoine.html
http://www.pharedegatteville.com/
http://www.google.be/search?q=cap+de+la+hague&hl=nl&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=RfpzUa-eFOjP0AW6k4DYBw&sqi=2&ved=0CC0QsAQ&biw=1268&bih=623
http://www.ville-cherbourg.fr/
http://www.barneville-carteret.fr/


  

Een blik op de kaart leerde mij dat je hier mooie wandelingen kunt maken langs het Sentier des 
Douaniers, dus de wandelschoenen aan en weg waren we. Eerst langs de vissersbootjes die diep in 
de vaargeul lagen zo verder richting duinen en de bocht langs een grote overhangende rotsformatie 
naar het strand waar je op een verhoogd platform zo van die kleine strandhokjes had. Het 
restaurantje en de kraampjes waren nog dicht op deze tijd van het jaar en iets verder was de 
plaatselijke jeugd druk in de weer om een groot lokaal met terras in orde te maken voor de, laten we 
hopen, hete zomer die er binnen enkele maanden zit aan te komen. Het was daar een gezellige boel, 
leuke muziek de winterbarbecue stond reeds aan of waren ze van alles en nog wat aan het opstoken 
? 

   

Iets verder zijn we de trapjes naar bovengegaan naar het eigenlijke wandelpad, daar de wind kwam 
uit de richting van de vissershaven besloten we naar links te gaan en volgden het Douanierspad, hier 
had je mooie vergezichten en waren we ook beschut voor de strakke wind. We hadden gekozen voor 
een wandeling naar een kapelleke en na een tijdje kwamen we ook daar aan, alleen was er van een 
kapel niet veel sprake toch zeker niet vanbinnen, want van het was volledig leeg op wat zwerfvuil na. 

  

Boven op de berg stond een bemande zendmast en uitkijkpost van het leger en ben ik nog het stuk 
naar boven gegaan. Net voor de ommuurde site was er een splitsing met een kort wegje naar de Nez 
de Carteret vanwaar je een prima zicht heb en een mooie plaats voor het nemen van een foto. 

http://www.france-voyage.com/balades/circuit-cap-2303950.htm
http://www.france-voyage.com/balades/circuit-cap-2303950.htm
https://www.youtube.com/watch?v=qI595TCskpA
https://www.youtube.com/watch?v=qI595TCskpA


   

   

Terug naar beneden waar Marina stond te wachten en het hele pad terug, aan de trap naar het 
strand beneden zijn we rechtdoor gewandeld om zo langs het centrum terug de parking te bereiken. 
Terug in de mobilhome heb ik mij klaar gemaakt voor les 18 van “Start to run” op het strand van 
Carteret. Het werd een zware looptocht want het strand leek toch niet zo gemakkelijk te lopen als ik 
dacht, op verschillende plaatsen werden er plassen gevormd door het opkomende water en je zakte 
ook nog behoorlijk in op het strand. Gelukkig heb ik een mooie strook gevonden om daar enkele 
rondjes te joggen waarna ik terugkeerde naar de mobilhome om na het stretchen de douche in te 
duiken om te bekomen van de toch redelijke zware inspanning van het afgelopen uur. Na de koffie 
zijn we de andere kant eens gaan verkennen, we wandelden langs de kade van de vissershaven naar 
het centrum van de Barneville-Carteret. ik had in den Trotter een adresje van een leuk restaurantje 
gevonden en ja we hadden geluk want het bleek niet ver van de mobilhome te liggen dus vanavond 
wordt er niet gekookt. 

 

Zondag 31 maart 2013 
Vandaag is de Paashaas langs geweest en die heeft het precies heel warm gehad de laatste dagen 
want de chocolade eitjes waren gesmolten, ja dat krijgt je als je chocolade eitjes langs de 
verwarmingsbuizen legt. Maar ze smaakten toch goed bij het ontbijt, door het venster zag dat de 
bootjes reeds boven de kade kwamen uitsteken door het hoogtij, gisteren was ons opgevallen dat er 
een geurtje hing in de buurt en dat zal waarschijnlijk van het zeewier komen dat er bij laag water 
open en bloot bij lag en dat was nu niet het geval. Deze morgen nog een wandeling naar de duinen 
en de zee gemaakt en ja de wind was nog steeds niet gaan liggen en die zorgde ervoor de we een 
prachtige wilde zee te zien kregen die op volle kracht inbeukte op de dijk. 



   

Het was nu tijd geworden om te vertrekken en omwille van het iets te wilde en koude 
weersomstandigheden zorgde ervoor dat we onze planning een beetje moesten herzien zodat we iets 
later naar Granville reden, waar we op een zondag toch hoopten een plaatsje te vinden op de Roc te 
Granville. Onderweg waren we van plan te stoppen om te eten met, dus ik goed uitkijken wanneer 
we de kustlijn naderden of er geen rustig parking te zien was en inderdaad we vonden na een uurtje 
rijden een parking tegen de duinen waar er ook surfers aanwezig waren. De wind stond goed en de 
surfers op het water sloofden zich uit om zo goed mogelijk de juiste golf te pakken te krijgen en om 
hun kunstjes te laten zien. 

   

Na een tijdje reden we verder over rustige wegen naar onze volgende bestemming. Voor de 
camperplaats boven op de berg van Granville te bereiken moest je een stukje door het centrum en 
dan boven op de berg een smal wegje naar rechts nemen. Het was er precies druk want de campers 
stonden zelfs tot buiten de camperplaats op de weg geparkeerd, maar we hadden voor de zoveelste 
keer het geluk om net dat laatste vrije plaatsje te kunnen bemachtigen op de camperplaats, zo aan 
de buitenkant met zicht op de atletiekpiste van de tegenover liggende sportschool. De wind was er 
nog maar toch iets minder dan we de afgelopen dagen gewend waren en eigenlijk soms ook eens 
verwensten. De camperplaats lag op de rots, die men hier ook de bovenstad noemt of laten we 
zeggen de oude stad denk ik. Hier boven kan we leuke wandelingen maken door de smalle straatjes 
en wal rond de Roc, van hierboven kon je goed de dicht bebouwde stad bewonderen, overal daken 
met zeemeeuwen op zoveel je maar wilde. Er waren hier ook verschillende musea maar we waren 
meestal te vroeg op het jaar om ze binnen te gaan bezichtigen en moeten we maar op een later 
tijdstip Granville eens komen bezoeken. Er was zowel op in de bovenstad als beneden een gezellige 
drukte, alleen jammer dat ook hier het water laag stond en de verschillende bootjes en vissersboten 
zo laag in de dokken lagen. Als je wil shoppen dan kan je in Granville zeker terecht in één van de 
vele winkelstraten of je kan een leuke wandeling maken aan op de Promenade die beging langs het 
Casino. 

http://www.ville-granville.fr/


   

   

Maandag 1 april 2013 
Vandaag gaan we terug koers zetten richting België, wat de eindbestemming van de dag zou worden 
zullen we wel onderweg zien. Maar we gaan zeker nog een tussenstop doen voor een bezoekje 
aan Caen, deze keer niet aan het Fort in het centrum van Caen want dat hebben we een vorige keer 
reeds gedaan, maar wel een paar prachtige gebouwen en kerken. Daar er hier geen camperplaats 
was zal ik een parkeerplaatsje zoeken langs het Bassin Saint-Pierre in de Quai Caffarelli of dichtbij de 
pont de la Fonderie. Onze ontdekkingstocht zouden we aanvatten bij het Eglise de la Trinité of 
ook  l’Abbaye aux Dames genoemd deze kerk die rond 1060 door Mathilde, de echtgenote van 
Willem de Bastaard die later de naam Willem de Veroveraar zou aannemen werd opgericht, oogt 
binnen zeer eenvoudig niet de praal en pracht die je in sommige Kathedralen ziet. In deze kerk vindt 
men ook het bescheiden zwartmarmeren grafmonument van Koningin Mathilde. Spijtig dat de Crypte 
niet toegankelijk was omwille van een plechtigheid die er aan de gang was. 

   

Op het pleintje voor de Abbaye aux Dames bevinden zich de restanten van een vorige kerk de “Le 
Vieux Saint-Gillis” van hieruit ging de wandeling naar het uiteinde van het Bassin Saint-Pierre waar 
op de Place Courtonne de toren "Tour Guillaume-le-Roy" staat. 

http://www.caen-tourisme.fr/nl
http://www.patrimoine-histoire.fr/Patrimoine/Caen/Caen-Abbaye-aux-Dames.htm
http://www.patrimoine-histoire.fr/Patrimoine/Caen/Caen-Abbaye-aux-Dames.htm
http://www.patrimoine-histoire.fr/Patrimoine/Caen/Caen-Abbaye-aux-Dames.htm
http://www.navigaia.com/fr/video/1470/france/caen/vieux-saint-gilles.html
http://www.navigaia.com/fr/video/1470/france/caen/vieux-saint-gilles.html
http://www.monumentum.fr/tour-guillaume-le-roy-pa00111194.html


  

Hier ziet je aan de ene kant het Chateau met op de voorgrond de mooie parkjes en langs de andere 
kant de zeer mooie 72m hoge Eglise Saint-Pierre, die we bij ons eerder bezoek reeds uitgebreid 
bezochten. De straten in Caen waren opvallend rustig veel dagjes toeristen hebben we niet 
tegengekomen en hier en daar moest men de terrasjes nog opstellen. En zo wandelden we verder 
naar het Place Saint-Saveurs met zijn gelijknamige Kerk en iets verder kom je aan het Palais de 
Justice op de Place Fontette. 

   

   

Uiteindelijk wandelden we de Esplanade over naar het enorme Hôtel de Ville met ernaast de Abbaye 
Saint-Etienne of de Abbaye-aux-Homes. Ook hier weer hetzelfde liedje we waren te vroeg en zouden 
nog meer dan een uurtje moeten wachten om het te gaan bezoeken, dus noteren dat het voor een 
volgende keer zou zijn. 

  

http://www.guides-st-etienne-caen.fr/
http://www.guides-st-etienne-caen.fr/


  

En zo keerden we terug naar de mobilhome voor het verder zetten van onze trip, we hadden 
ondertussen beslist om eens in Honfleur te gaan kijken. Hier in Honfleur was het al Belgisch wat de 
klok sloeg, de ene Belgische nummerplaat na de andere, ook stonden er hier zoals gewoonlijk veel 
Engelsen. We konden hier een mooi plaatse aan het water bemachtigen en hadden ook nog eens het 
geluk een vrije aansluiting te vinden voor stroom dat hier bij in het staangeld inbegrepen is. Het 
centrum van Honfleur beleefde een hoogdag aan toeristen, het was precies putteke zomer, alleen 
met een wel zeer fris aanvoelend windje. Later op de avond nog een wandeling gemaakt langs de 
vaargeul naast het grote park van Honfleur richting de Seine, van hieruit had je een zeer mooi zicht 
op de pont de Normandie in de verte. 

Dinsdag 2 april 2013 
Niet te lang blijven liggen want het was weer looptraining vandaag, dus op 7u30 ging het richting 
monding van de Seine en daarna nog een paar toertjes op het zeer mooie en uitgestrekte park om 
uiteindelijk een uurtje later terug aan te komen aan de mobilhome om na een verkwikkende douche 
te beginnen aan het ontbijt dat reeds op mij stond te wachten, als dat geen service is. De 
Paasuitstap van 2013 kwam nu wel kort bij zijn einde want straks naar onze laatste Franse 
bestemming. Dit zou het plaatsje Criel sur Mer zijn waar je zeer dicht bij de zee en de krijtrotsen kan 
staan, je staat hier prachtig met zicht op de zee maar rond deze tijd van het jaar is Criel sur Mer 
(aan de zee) toch een beetje verlaten en is er eigenlijk niets te doen. Die ijzige Noordenwind bleef 
ons maar achtervolgen, dus ook hier dikke jas en sjaal aan voor een winterwandeling zou je bijna 
zeggen. Later op de dag zijn we nog richting dorp Criel sur Mer gewandeld en terug naar de parking 
aan het water. De laatste dag werd dan ook zeer rustig beleefd met wat lezen en verslagje schrijven 
en na een tijdje begonnen we reeds te plannen voor Pasen 2014 al was dat nog zeer ver weg. 

   

   

Woensdag 3 april 2013 
Er kwam een zeer winderig einde aan onze Paasuitstap dit jaar want we hadden een wel winderige 

http://en.ot-honfleur.fr/dutch/
http://www.google.be/search?q=pont+de+normandie&hl=nl&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=0np1UbTOMePE0QWq7oDwDA&sqi=2&ved=0CDsQsAQ&biw=1268&bih=623
http://www.crieltourisme.com/


nacht achter de rug, het was precies alsof de golven de afgelopen nacht tegen de mobilhome 
uiteenspatten. Zo rond een uur of tien begonnen we aan de terugreis naar België. 

 


