Paasvakantie 2011 Nord-Pas-De-Calais en Haute Normandië 2011
Zondag 17 april 2011
Het weerbericht oogde mooi, het zou een zonnige Paasvakantie worden in Frankrijk ideaal voor een
tripje langs de Franse kust tot iets boven Le Havre en zo langs de Seine richting Les Andelys. Als
eerste stop namen we Graveline waar een mooie camperplaats is aan de jachthaven en mocht dat
niet lukken zouden we wel een plaatsje vinden aan de Ferryhaven van Calais. Aangekomen
in Graveline vonden we een mooi plaatsje aan de kant waar de boten lagen, we waanden ons bijna
in België zoveel Belgen vertoefden er met dit mooie weer. Ik kon al direct een babbel slaan met de
buren, niet in het Frans want zij waren van de streek rond Oudenaarde. Na een tijdje zijn we langs
de vaargeul richting zee gewandeld, het was precies hartje zomer, de zon scheen vollen bak al goed
dat er een briesje stond. Het was zo goed als hoog water dus een wandeling op het strand zat er niet
in, dan maar een hoekje om en iets laten zaten we al op een mooi terras te genieten van een koel
Piketje. Daarna terug naar de haven om daar buiten gezeten bij de mobilhome te genieten van deze
mooie dag. Na het eten hebben we nog een avond wandeling gemaakt in het door water omgeven
stadje Graveline. S’ avonds heb ik mijn blikkenantenne eens willen testen hier in Frankrijk, maar in
tegenstelling van in België kreeg ik er geen posten mee te pakken en zal TV kijken op de laptop er
niet in. Dit zal ik later nog eens ergens anders moeten uittesten ………………… het is er deze vakantie
echter niet meer van gekomen.

Maandag 18 april 2011
S’ morgens scheen de zon al heel vroeg en het beloofde weer een mooie zonnige dag te worden, er
was zelfs iets minder wind buiten. Na het ontbijt hebben we ons klaar gemaakt voor de trip van de
dag, eerst zouden we eens stoppen in Calais om naar de boten te kijken en hoe het gesteld was met
de grote parking waarover ik meermaals lees. De parking was groot, de boten die kwamen en
gingen, er stonden enorm veel campers, de stad was voor een volgende keer, dus wij verder. Onze
volgende stop was bij Cap Blanc Nez, ze zien ons hier niet meer graag, er stonden van die balkjes je
weet wel die zo laag staan …… . Dus parkeerden wij ons maar aan de overkant van de weg, hier kon
je wel met 3 campers parkeren, wat even later ook gebeurde. Een paar jaar terug waren we hier nog
eens met Pasen maar toen viel dat misschien wel een maandje eerder en stond er toen een echte
stormwind. Ik geloof dat ik hier nog foto’s van heb, we stonden toen bijna op 45° (ongeveer) in de
wind,muts op onze kop, we waaiden net niet weg. En nu een prachtig weertje, helaas wat mistig
over zee, maar toch het werd een mooie wandeling met ons drieën, want de jongste dochter was
nog eens mee op uitstap. Maar net als vorig jaar stonden er opvallend veel Belgen op de parking. Nu
door naar de volgende Cap waar ik rond de middag wenste aan te komen, we vonden in Cap Gris
Nez een mooie grote parking waar een deel bestemd was voor auto’s en een deel voor bussen, op
deze laatste parking werden blijkbaar campers toegelaten want er stonden er een tiental. Eerst wat
eten en daarna op verkenning langs de wandelpaden op Cap Gris Nez , het was heerlijk om
wandelen hier wat we dan ook uitgebreid gedaan hebben.

Maar blijven deden we ook hier niet, dat was voorzien in Boulogne sur Mer waar we op de
camperplaats even buiten de stad een zeer mooi plaatje vonden,echt eerste klas met zicht op de zee.
Maar toch is het aangeraden om blokken mee te nemen, want echt vlak kun je het hier niet noemen
en zonder blokken zo scheef staan dat je maar een half glas wijn kunnen uitgieten is ook maar niets.
Hier hebben we een poosje liggen nietsdoen buiten in het zonnetje en genieten van het uitzicht, tot
we in de late namiddag nog een wandeling gemaakt hebben naar de stad voor een bezoek aan
het Nausica. Eigenlijk viel het bezoek ons een beetje tegen, want een woordje Nederlands was hier
ver te zoeken, gelukkig had ik een Nederlands boekje gekocht bij de ingang zo wisten we toch al iets
meer van wat we allemaal zagen. Maar die kleurrijke vissoorten oogden wel zeer mooi en een haai
die net je neus niet afbijt kom je ook niet overal tegen... De dag was al ver gevorderd toen we het
Nausica verlieten en aan de terugweg naar de camperplaats begonnen waar we toch al een beetje
afgemat aankwamen, de dag was meer dan gevuld geweest en laat nu het wijntje, de chips,
chocolaatjes enz… laat maar komen, het is vakantie.

Dinsdag 19 april 2011
Na twee dagen aan zee was het tijd om richting Seine te gaan, maar dan zonder omweg langs Le
Havre, dat stadje behielden we voor een andere keer. Ons doel voor vandaag was het
stadje Jumièges waar we de Abbaye de Jumièges wilden bezoeken. Maar eerst nog door naar het

kuststadje Fort-Mahon-Plage voor een bezoekje aan de stad met zijn groot zandstrand, daar we er
niet wilden overnachten zijn we niet op de betalende camperplaats dicht bij het strand gaan staan,
maar op de parking gelegen juist voor je aan de lange winkelstraat naar het strand komt, hier
stonden er ook een paar bezoekers of misschien wel overnachters. Het was een heel stuk wandelen
tot we aan de zee aankwamen, ik denk wel een half uurtje. In tegenstelling met de Belgische kust
waren er hier langs de dijk geen winkeltjes, terrasjes en dergelijke. Terug aangekomen aan de
camper ging te tocht richting binnenland verder. Op de camperplaats te Jumièges stonden er reeds
een 5-tal campers toen we eraan kwamen, het was een parking die ietsje naar achter gelegen lag
dus zal het er s’ nachts wel rustig slapen zijn. Toen we naar de Abbaye wandelden zagen we direct
dat een bezoekje er wellicht niet zou inzitten, want betalen om enkel maar wat rond te wandelen in
de tuin en het gebouw niet omdat het grotendeels afgesloten was wegens renovatiewerken vonden
we wat te gek. Hier zullen we nog eens binnen een paar jaren moeten terugkomen. In het stadje zijn
we opzoek gegaan naar een bakker en dan terug naar de camper voor een barbecue buiten in het
zonnetje gevolgd door een rustige avond met wat kaarten en filmke kijken op de laptop.

Woensdag 20 april 2011
In het boekje sites & monumenten Normandië zagen we dat er niet ver van Jumièges en ook langs
de Seine gelegen het Abbaye Saint-Georges de Boscherville lag. Dus onze volgende bestemming was
bekent. Na een paar kilometers reden we het dorpje binnen en parkeerden ons langs de Abdij, veel
plaats om te staan was er niet. Er stond wel een plaat voor een bushalte om reizigers te laten
afstappen, maar waar moest die bus dan gaan parkeren, dat zullen we straks binnen eens gaan
vragen. De vriendelijke dame achter de balie had blijkbaar snel door dat mijn Frans niet van het
beste niveau was en schakelde na een tijdje over naar haar moedertaal, het Nederlands, zij was
afkomstig van het Antwerpse. Je kon de site gaan bezoeken met behulp van een audiogids in het
Nederlands. Het werd een prachtige wandeling door het domein en met de audiogids is een bezoekje
hier een echte voltreffer voor diegene die de Franse taal niet zo goed onder de knie had. Het was
wel jammer dat de Kerk zelf nog gesloten was, waarschijnlijk was de pastoor even weg die dag,
want een bezoek aan de Kerk was ook voorzien met de audiogids. Toen we terug aan de balie
kwamen vroeg ik de dame of er ergens een parking was voor de bussen en eventueel om met de
camper te staan en ja er was een grote parking voorzien. Als je op het plein voor de Abdij aankomst
moest je naar rechts (tegenover de Kerk) de weg naar beneden rijden en daar lag een grote rustige
parking waar je kon staan, net langs de tennisvelden en voetbalveld welke volgens mij niet te zien
zijn vanop de weg. Eerst wat buiten zitten en eten om vervolgens naar Rouen te rijden. Een paar
jaar terug zijn we eens langs de kade van de Seine in Rouen gereden met de bedoeling er te gaan
staan, maar zijn toen doorgereden omdat er precies parkeerverbod was. En nu zou ik het nog eens
proberen met de bedoeling om de binnenstad van Rouen te gaan bezoeken, maar nu is de kade een
bouwwerf en zullen we een bezoek aldaar wel definitief schrappen. Omdat de dag al ver gevorderd
was zochten we een overnachtingplaatsje dat niet te ver weggelegen was maar toch in de richting
van Les Andelys dat we morgen gaan bezoeken. Algauw hadden we iets gevonden, het
werd Oissel aan de Seine gelegen, hier troffen we een camperplaats aan met 2 grote en
verschillende kleinere parkingstroken waar je met een iets kleine camper goed kon staan, er was ook
een sani-zuil. Het was een proper plaatsje met een lange promenade langs de Seine waar het rustig

vertoeven was rond deze tijd althans. We beleefden er een rustige avond en hebben er goed
geslapen.

Donderdag 21 april 2011
Wat gaat de tijd toch snel we zaten al over halverwege de vakantie uitstap, na de sanistop ging de
reis verder naar het stadje Les Andelys waar we normaal op de camping gingen staan voor een
dagje. De zon was weer goed van de partij dus het zal vandaag een mooie dag worden. De camping
was langs de Seine gelegen aan de voet van de heuvel waar het Chateau Gaillard opstond. De
camping De L’Ile Des Trois Rois is een nette camping gelegen langs de Seine met zeer grote
afgebakende plaatsen waar je een zee van ruimte hebt rond de mobilhome, met onze kortingskaart
CampingCard ACSI betaalden met ons drieën maar 15€ per dag. Vooraleer we naar het Chateau
trokken zijn we nog een paar uurtjes aan het spit gaan liggen in een poging om ons winterkleurtje
weg te krijgen. Daarna een wandeling naar het dichtbij gelegen dorpje en zo de heuvel op naar
het Chateau Gaillard, het was een hele klim tot boven maar eenmaal boven het je een schitterend
zicht over dorp en de Seine vallei. Om het Chateau binnen te gaan moest je op een soort noodtrap
naar boven gaan om aan de kassa je toegangsticket te kopen. Eenmaal binnen en betaald was de
ontgoocheling zeer groot, buiten een trapje naar beneden waar er een donker kot met tralies voor
was, is er helemaal en echt helemaal niets te zien, een zandvlakte met kale muren. Dus hebben we
betaalden om dezelfde foto’s te trekken maar ditmaal met tralies ervoor. Dus wij terug naar beneden
en op zoek naar een terrasje, maar ook dat hebben we niet gevonden zelfs het terras op de camping
was nog niet open. Dus dan maar naar ons eigen groot terras aan de camper een frisse pint gaan
drinken en voor de rest, rusten lekker niets doen, barbecueke aan en de dochter even skypen met
het lief in het verre België.

Vrijdag 22 april 2011
Het bleef maar heerlijk lente of moeten we zeggen zomerweer want de zon was alweer op de
afspraak. We zouden niet te laat vertrekken want we wilden de Stad Amiens gaan bezoeken. Dus
alles klaar maken voor vertrek, langs de sani, nog wat water bijvullen. En net voor we wilden
instappen hoorde Marina een gesis, wat zou dat zij, het beloofde niets goed zo dicht bij de voorband
en ja er zat een dikke spijker in onze bijna nagelnieuwe band. Vermits we voor 11 uur buiten
moesten zijn en anders nog een dagje moeten bijbetalen was de keuze snel gemaakt en reden we
door naar de grote parking voor je de weg naar de camping neemt. Ja vandaag zouden we voor de
eerste keer beroep moeten doen op onze reisbijstand, de noodnummer werkte al niet dus dan maar
naar Vivium Antwerpen bellen. De vriendelijke dame aan de telefoon zou ons zo doorverbinden en ja
enkele ogenblikken hadden we Franse dame aan de telefoon dit probleemloos omschakelde naar het
Nederlands en na een korte uitleg van wat het probleem was en onze locatie, zei ze dat er iemand
zou langs komen binnen een half uurtje. We keken elkaar eens aan, zo van, dat zal wel een uurtje of
twee worden zeker. Maar we vergisten ons schromelijk de takelwagen reed de parking op na een
kleine 35 minuutjes. En zo kon mijn groot examen Frans beginnen al had het meer weg van
gebarentaal voor dove Fransen, maar uiteindelijk begreep de vriendelijke man dat ik de band niet
wou vervangen door de reserveband, maar opdat de band zeer langzaam leeg liep, stelde ik voor om
het lek te dichten met een wiek. Volgens de mechanieker was er een Peugeot garage in de buurt en
ik moest hem maar volgen vermits de band nog dik genoeg stond om te rijden. En zo reden we door
de stad naar de garage, we mochten onmiddellijk binnen rijden en terwijl de man van de takelwagen
de papieren voor de verzekering invulde, begon men de kapotte band te herstellen en zo waren we
weer na een half uurtje onderweg naar Amiens. Na eerst nog ergens onderweg te picknicken
kwamen we een stukje na de middag in Amiens aan waar we ons op de bussenparking langs het
water parkeerden. We stonden er met zo’n 5-tal campers geparkeerd, maar een rustige plaats leek
het mij toch niet, maar ja we zullen wel zien na ons bezoek aan de stad. De dames wilden een keer
gaan shoppen of slenteren door de winkelstraten van Amiens en dat viel goed mee want er waren
hele straten autovrij gemaakt. Aan de mooie Kathedraal Notre-Dame van Amiens maakten we tijd
voor een bezoek met de audiogids, deze Kathedraal en geklasseerd als behorende tot het
wereldpatrimonium door de Unesco is mede dankzij de audiogids meer dan een bezoek waart. Na
een lange wandeling zijn we naar de camper op de bussenparking teruggekeerd met de bedoeling
om deze avond terug te gaan voor een wandeling langsheen de kanalen van Amiens, maar aan de
camper viel ons toch op dat het hier allesbehalve rustig was en begonnen we te twijfelen of
overnachten hier wel aangewezen was. De avond wandeling in Amiens werd geschrapt en in de
plaats kwam en ritje naar Doullens, waar we op de camperplaats wel rustiger zouden slapen.
In Doullens aangekomen hadden we geluk er was nog een plaatje vrij op de strook voorbehouden
voor campers. Tegenover deze plaats lag een parking waar geleidelijk aan steeds meer campers
aankwamen voor een nachtje slapen.

Zaterdag 23 april 2011

Na een rustige nacht zouden we vandaag naar Helfaut rijden dit stadje ligt niet zo ver van SaintOmer, hier bezochten we La Coupole. La Coupole is een historisch en herinnering centrum van NordPas-De-Calais, we zijn hier vroeger al eens geweest maar wilden het nogmaals bezoeken met onze
jongste dochter erbij. Voor een bezoekje alhier trek je best een kleine 3 uurtjes uit en kleed je je iets
warmer want het is er behoorlijk fris. Het leuke is wel dat je voor het bezoek een koptelefoon
meekrijgt, zodat je elke keer wanneer je zich in een zone bevindt met een koptelefoon-pictogram
toelichting krijgt in het Nederlands. Na ons lang bezoek in La Coupole zijn we weer huiswaarts
gereden om er omstreeks 20uur aan te komen en in het totaal 1.100 km gereden te hebben.

