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4 weken, 4 campings, 4 landen en 4 coördinatoren.
De eerste camping Petite Suisse in Dochamps (B) een
andere dan gepland. Val d’Or (L) kon ons helaas niet
ontvangen i.v.m. wateroverlast.

Maar het welkomstdiner smaakte
ook hier uitstekend.

Door de wijziging van camping ook
wijzigingen in de excursies. Nu per
truck een beeld van het wildpark bij
de grotten van Han.

Heel gastvrij konden wij het kerkje van
Dochamps gebruiken voor onze zondagse
eredienst en zangdienst.

En de lekkerste excursie van allemaal,
een bezoek en proeverij aan het chocolade
atelier van Cyril. Wat kon die man sappig
vertellen.

En dan na de eerste week met z’n allen door naar
de 2e camping. Le Vallon d’Ehn in Obernai (F). Een mooi
stadje in de Elzas.
Deze keer geen welkomstdiner maar
een American party.
Een groep die hier heel creatief mee
omgaat.
Er stonden echt heel veel
verschillende gerechten op tafel.

De excursie voerde ons per bus naar
Straatsburg. Een bezoek aan het Europese
Parlement, een boottocht en een diner vormden het hele menu voor deze dag. En natuurlijk was er gelegenheid
om het mooie centrum te bezoeken.

Een indrukwekkende vergaderzaal met een briljant geluid.

Na al dat lopen was de boot een prima
vervoermiddel om het centrum verder te
bekijken.

Ook op de camping in Obernai hielden wij zelf een
dienst. Een Franse dienst was voor de meesten
door het taalprobleem niet aantrekkelijk.

De koffie
is dan wel
dichtbij.

De volgende dag een mooie autotocht door de
Vogezen met een blik op het voormalige Duitse
concentratiekamp Natzweiler-Struthof.
Via de Col du Donon voerde de rit ons naar Saint
Florent met een kerk met heel beroemde ramen.

Tijd voor de 3e camping in Eberbach (D).

Natuurlijk, pannenkoeken bakken en……..

ook barbecuen

Deze keer een zondagse eredienst bij onze broeders en zusters
in Eberbach. Fijn om samen je geloof te beleven.

NeN
Nee, niet de 3
apostelen, maar
een gedenk
teken voor de
vissers van
Eberbach.
Ti
Dan nog een mooie combo excursie, met de auto naar Neckarsteinach, daar op de boot naar Heidelberg, daar een
korte wandeling en dan met de twee verschillende tandradbaantjes naar boven naar het slot, museum en de top.

Tijd voor de 4e en laatste camping, nu een
weekje aan de mooie moezel. Wij streken neer
in Senheim op camping Holländischer Hof.

Nog een dagtochtje met de bus naar de kopermijn.
De wijn daar beneden had precies de juiste
temperatuur.
Dat is een risico van een streekgerecht.
Aardappelworst, niet iedereen vond dit lekker.

Wat een uitzicht, rondom wijnbergen.

Een zondag, deze keer een hagepreek.

Verdiend, de 1e prijs jeu de boule
Echt verdiend, de 1e prijs in de jeu de boule
competitie. Wat was het spannend.
Er was er een jarig, hoera !!!

