Impressie “La Loire à Vélo”
Te gast op Camping Bois-Girault, Arrabloy, Frankrijk. Fam. Coppoolse
De start op Camping Parc
La Clusure, Bure in België

Met zoveel mannen komt de vlag
echt wel te hangen !

Dit is de eerste van de 10
fietstochten. Gien, Briare met zijn
kanaal en de Loire waren de highlights.

De eerste zondagse kerkdienst in
de “glazen zaal”. De partytent was
heel fijn daarvoor te gebruiken.
Met een heerlijk kopje koffie toe
van de camping.

Het was warm, daarom het glaasje
maar verzet naar de avond na het
zanguurtje.

Wijnproeven en fietsen, goed te combineren.
Paniek op de camping, de paarden
zijn losgebroken.

Prachtige oude sluisjes in de vele kanalen.

Ja, als je caravan een beetje schoon wilt
houden ? Dan moet je gewoon even hooien.

Instructie fietstochten, met een
gratis glaasje, wel graag in de
schaduw.

Excursie naar Parijs met een boottocht en
bezoeken aan de highligts van Parijs. Goed
gegidst door Samuelle, de directeur van de
camping.

Tijdens een fietstocht werd het
gerestaureerde kasteel van Gien bezocht
o.l.v. Marieke. Het is nu een jachtmuseum.
Geweldig wat het beheerdersteam van de
camping allemaal organiseert.

Een pizza avond, zij smaakten
geweldig.

Wat een idee. Yoghurt maken in
een geïmproviseerde hooikist.

Deze zondag naar de kerk van Sam en
Marieke. Dienst in het frans, maar
Marieke gaf een goede samenvatting.
Vaderdag ging niet ongemerkt voorbij. De
heren werden getrakteerd op een
heerlijke brunch en de opdracht aan het
werk te gaan.

Tijdens een fietstocht werd een
heerlijke picknick geregeld.
Ook een barbecue hoorde bij de fietstochten, niet
alleen werken, maar ook eten.

Ook een workshop kettingen maken behoorde
tot de mogelijkheden.

Het zwembad, echt nodig bij deze
temperaturen.

Lekker toch, zo’n georganiseerd ontbijt.

Tot slot nog één excursie.
Rondleiding over het bedrijf, met
z’n allen op de gele wagen.

En tenslotte, een geweldige slotavond. Veel
plezier. Met dank aan het campingteam.

