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De 1e zondag in Rochefort (B).
Kerkdienst in een glazen zaaltje. Koffie
toe.

Volgende camping Nancy en de 1e
Ja heus, een code nodig voor toilet of

excursie, bezoek aan deze mooie stad.

douche bezoek.

Dan de 3e camping in Beaune, Hotel de
Dieu met zijn fraaie tegeldak. Ook weer
een mooie excursie.

Verjaardagen worden natuurlijk uitbundig gevierd.

Tijd voor een volgende camping, nog wel Frankrijk,
maar wel aan het meer van Geneve. In Messery (F)
draaien we de pootjes weer uit.

Wij bezoeken een echt Frans kasteel. Door de natte dagen hebben wij
moeite om weer uit de blubber te komen. Met enig gewicht op de
motorkap komen wij er uit.

En dan, op weg naar
Zwitserland, Berner Oberland
maar eerst Geneve bezocht.

In Zwitserland zijn 2 campings gepland,
de 1e in Meiringen, de 2e in Böningen. Wij
maken verschillende excursies. Naar de
Schilthorn en de Jungfrau. Vooral de
treinreizen er naar toe zijn schitterend.

Maar ook een combi tocht met trein en boot naar en over
de Thuner See stond op het programma met een
wandeling door Spiez.

De kerkdienst in Meiringen. Deze keer in een
echte kerk. Fijn dat wij die mogen gebruiken.

Nog eens het schitterende Zwitserse
landschap met zijn eeuwige sneeuw op de
bergen.

De machtige Aareschlucht

Dan zit Zwitserland er weer op en reizen wij
door naar Eiguisheim in de Elzas (F).

Wijnproeven is natuurlijk verplicht.

Colmar, hele mooie stad in de Elzas.

Dan last, but not least, Koblenz, laatste camping van
deze reis. De laatste dagen en ook de warmste.

Ons eigen muzikale ensemble

Natuurlijk een slotdiner op een
prachtige locatie.

Met veel humor werden de coördinatoren
bedankt.

Ja, dat’s waar ook, er werden ook zeer fraaie
pannenkoeken gebakken en natuurlijk gesmuld. En zeker
niet vergeten, er is ook een Jeu de Boule competitie
geweest.

