Zo beste leesvrienden, het is weer zover, Harieke en Sjtien zijn weer vertrokken, onze reis voert ons dit keer
naar de Franse Atlantische kust in Normandie naar het pittoreske Agon-Coutainville (Koeteville, Limburgers
begrijpen dat wel). En we houden natuurlijk ook weer een soort van dagboek bij.

Dag 1, zaterdag
Na een rustig toertje van
697km samen met Bèrke en
Leike achter in de bus
(Marco) hebben wij ons ingekwartierd in een pittoresk huisje
vlak aan zee. Tuintje voor, tuintje achter, veranda voor de
woefkes voor als het weer eens niet zo denderend is. Typisch
Frans platteland, flessengas voor het fornuis, warm water
druppelt uit de douchekop, krakende bedden, 32e hands
meubilair, heel veel bonjour en bonsoir. De eerste avond lekker
in de ondergaande zon op terras buiten gegeten in een van de
drie lokale restaurantjes, volop fruits de mèr en croustillons,
lekker!!! De hut lekker ingericht met onze spulletjes, nee, niet zoals Mr. Bean met eigen schilderijtjes en zo, we
denken dan meer aan koelkastvulling met lekkernijen van thuis om de eerste dag door te komen. Natuurlijk het
zekere voor het onzekere genomen en een aantal zaken meegenomen, dat bleek uiteindelijk helemaal niet
nodig, het huisje biedt alles wat je nodig hebt. Goed geoutillieerd heet dat, we zullen het maar een beetje in
het Frans houden. De eigenaars hadden de toko gewoon open gelaten voor ons, zijn even komen kennis maken

en na een babbel weer
vertrokken met de
mededeling 'we zien jullie volgende week nog wel even'. Ze waren
natuurlijk gecharmeerd van onze haarballen en meldden dat de
lokale pompiers (brandweer) op
zondag vaak reddingswerk traint en
er behoorlijk wat Terre Neuves
(Noefies) in de omgeving zitten. We
zullen ze nog wel zien denk ik,
zondagochtend gaan we zeker even
kijken of ze aan het trainen zijn,
misschien kunnen we de
jongens
even mee laten doen. Wie
weet
leren ze nog iets. De
boykes
zijn natuurlijk nog wat
nerveus in
een nieuwe omgeving maar die zullen zich hopelijk snel helemaal thuis voelen. Leike
maakt er niet zo'n drama van, Bèrke wel natuurlijk, ouwe zeikerd. De 4 platvoeten
zijn vanavond onder het bistrotafeltje geparkeerd en hebben samen met Billy &
Juup de vakantie ingeluid. Geen plaatjes vandaag, wie wil er nu plaatjes zien van de
autoroute, Bonduelle velden in Noord Frankrijk en ouderwetse treeplanken op de
'aires'. Marco doet trouwens prima zijn best om de +/- 3 ton aan mens en materieel
redelijk zuinig over de autoroutes te vervoeren, met een verbruik van bijna 1 op 13
mogen we beslist niet klagen. Morgen meer nieuws van de dingen die we allemaal
uitvreten.

Dag2, zondag
We waren er alweer op tijd bij vanochtend, spurtje naar de bakker voor een stokje en wat croissants om de dag
te beginnen met een zondags ontbijtje, smaakte goed. De jongens ook van een natje en een droogje voorzien,
het bos verkend om een obligate behoefte te doen en na een uurtje of 2 uitbuiken zijn we lekker naar het
strand gegaan, het was vloed dus het water stond tot aan de
promenade. Leike natuurlijk helemaal door het dolle heen, de
golven waren behoorlijk hoog en dat was voor hem de eerste
keer, normaal is het water altijd kalm. dus de bruine rakker had
verder niks nodig, heeft een uur heen en weer gerend in de
branding en met de golven gespeeld. Bèrke is geen zee te hoog,
die wil alleen maar de dummy gaan halen. En die hadden we
niet bij ons, dus maar wat schelpen gegooid, was ook genoeg
om hem aan de gang te krijgen. Na een zoetwaterdouche aan
het strand zijn we weer naar hutje op de hei gelopen, we liggen
maar net een kleine 100 meter van het strand af, om daar een
paar uurtjes te luieren in het zonnetje. Er staat hier een stevige
wind maar het zonnetje doet ook heel erg zijn best, het is prima uit te houden.
Vandaag stond er een oude bekende op het menu, kip, pouletteke, flatterman, tok tok, rechtstreeks van de grill
in de stad naar ons bordje thuis, lekker hoor. Hij zat helemaal volgestouwd met vulling, smaakte een beetje
verdacht maar niet vies. Tja, je weet niet wat die Fransozen er allemaal doorheen draaien hè. De restjes
hebben we verdeeld over de honden, hebben die ook nog een extraatje vandaag.
Vanavond nog even gaan wadlopen of ebwandelen, weet ik hoe je zoiets noemt, wij hebben in Limburg geen
eb en vloed (alleen als de Maas te vol is) dus we hebben er geen ervaring mee. Wel leuk hoor, strandjutten, nu
weet ik het weer, zo heet het. Buiten wat graten, zeewier en een stuk hout was er vrij weinig te vinden, nou ja,
schelpen natuurlijk wel, ook een schaar van een krab en een oester, maar ja, dat is geen maaltijd. De avond
afgesloten met een drankje in de tuin in de ondergaande zon. Wel met een fleecevest aan maar toch lekker.

Dag 3, maandag
We lagen heel heel vroeg in ons mandje gisteravond en de zilte zeelucht
heeft zijn werk gedaan, pas
na 9 uurtjes knorren werden
we wakker. De hondjes lagen
ook nog te genieten maar het
was hoog tijd om de zee in te
gaan, lekker plonzen en
oefenen. Eerst
natuurlijk naar de
bakker voor
verse
croissants
en een
meter,
heerlijk
zo'n vers
brood 's

morgens. Op de terugweg even gekeken of het water er al was,
helaas, het strand was nog heel erg breed. Dan maar naar de
Carrefour om boodschappen te doen, die ligt in het volgende
dorpje verstopt onder wat bomen. En naar goed Hollands gebruik
even naar de aanbiedingen gekeken, wat sprong eruit? Een
mandje bbq vlees, de beslissing was dus toet swiet genomen,
vandaag bbq, altijd lekker. Op de terugweg maar weer even
gekeken waar de zee was en jawel hoor, bijna terug. Even nog
wat verse boterhammen weggesnaveld voor de lunch en daarna
naar het strand. De honden hadden weer het grootste plezier, vooral Leike, zoals ik al schreef, die heeft niks
nodig, die speelt in zijn eentje in de zee. Bèrke is een heel ander verhaal, zogauw er dummies (ja, jij je zin, met
mij erbij) in zicht zijn trekt er een waas voor zijn ogen en zal en moet hij hem hebben. Die ouwe dus een aantal
keren door de branding richting Engeland om die dingen terug te halen (ja, mij ook). Leike vocht dapper mee en
plonsde en ploeterde in de rondte van jewelste, ook met een dummy (Gina) natuurlijk. Gelukkig zit het in onze
Newfies, het zijn redders, als het moet trekken ze aan je haren uit het water, over de rotsen, de trap op, de
zebra over tot ze er zeker van zijn dat je veilig bent. Na een poosje in de
branding gespeeld te hebben was het tijd om te gaan douchen, lekker
direct aan het strand op kosten van de stad, honden afgespoeld,
braadworsten afgespoeld en terug naar huis gesukkeld. Daar zijn de 2
haarballen volledig uitgeteld omgevallen en hebben de rest van de
middag geslapen. Je ziet nu heel goed dat onze Bèrke een ouwe bok
geworden is, zo'n intensieve sessie kan ie niet meer aan, hij was
helemaal leeg. Stik en stik kapot was hij, arme kerel. Ook de baasjes zijn
weer ten prooi gevallen aan de zeelucht en lagen al vroeg weer in hun
mandje gekruld. De jongens hebben
het goed, ze slapen voor de
slaapkamerdeur, dat mogen ze thuis
niet.

Dag 4, dinsdag
Natuurlijk, croissantjes en vers brood, hmmmmm, vandaag een Amerikaans
ontbijt met Frans brood. Spek met een eitje,
zodat we de dag goed aan kunnen vallen.
Vandaag is marktdag in het dorp en aangezien
we er thuis nooit naartoe gaan doen we het in
de vakantie lekker wel, buitenlandse markten
zijn ook zooo gezellig. De markt bestaat uit een
paar kraampjes met agf, 2 kaas- en zuivelboeren,
een mandenverkoper, een slager en nog iemand die troep verkoopt, that's it, c'est
tout. Maar we zijn er geweest. Op de terugweg even langs de patissier voor wat
lekkers. Na de middag begon het wat te bewolken dus de perfecte gelegenheid
voor een toertje, dwars door de hele streek via landweggetjes en bospaden,
gelukkig weet onze Hildegard precies waar we links en rechts moeten, nou ja,
meestal
dan. Het
hele
'gezin' in de bus en hoppa, op naar

het noorden, naar Utah Beach, een van de stranden waar de
geallieerden geland zijn. Je moet je dan voorstellen dat die
mannen, na een paar weken training, hier gedropt zijn waar ze
elk moment een kogel konden vangen. Hoe zouden zij zich
gevoeld hebben? Met een beetje fantasie zie je ze door de
weilanden trekken om de Pruus terug te jagen naar de Heimat.
Ja, hier ligt een heel pak historie, indrukwekkend. We hebben
natuurlijk wat plaatjes geschoten maar je moet het eigenlijk zelf
zien. Via Sainte Mère L'Eglise, bekend van de film D-Day zijn we
weer teruggezakt naar het zuiden van de provincie, even een
afsteker naal Portbail maar daar
lagen alle boten op het droge in de haven, was niks te beleven. Tijd voor de bbq
dus, er was nog genoeg over van gisteren. De honden ook verzorgd met hun voer
plus wat extra's en daarna was het tijd om even uit te buiken. Lekker, buiten in de
tuin in de ondergaande zon, wie zei ook alweer dat het hier altijd regende? Nog
geen drup gezien. Houden zo. De weekvoorraad Juup is er bijna doorheen dus het
wordt binnenkort lokale foezel, gelukkig zijn we niet zo kieskeurig. Tja, je moet
genoeg drinken, vooral met warm weer.

Dag 5, woensdag
Naar goed gebruik alweer vroeg in de ochtend de
bakker met een bezoekje vereerd, natuurlijk er
weer goed voorzien vertrokken, vers brood en een setje croissantjes, die Franse bakkers weten best wel iets
met meel te fabriceren, knap hoor, chapeau. Tijd voor de wekelijkse boodschappen, op naar Coutances naar de
Leclerc, de Brico, de Franse Lidl en de weet ik veel nog wat winkels, altijd op zoek naar koopjes en lekkernijen.
Ook naar Micky D om te kijken of we internet kunnen vangen en onze mails te lezen. Kort na de middag werd
het weer vloed en was het tijd om onze pakken weer aan te trekken en met de jongens in het water te
spartelen. Rustig aan vandaag, gewoon wat spelen in de branding en een paar oefeningen, niet te intensief.
Zoals altijd aan het water waren de jongens weer uitgelaten en hadden de
grootste lol. Leike heeft weinig nodig, water is genoeg, dan is hij helemaal in
zijn sas en plonst en ploetert er vrolijk op los, helemaal alleen en wars van
wat er om hem heen gebeurt, behalve....................... Er kwam een eenzame
zwemmer naar 'ons stukje' strand, die heeft dus niet veel kunnen zwemmen,
is 2x gered, daarna vond hij het welletjes en vertrok vloekend en tierend in
het Frans op zijn fiets richting horizon. Sukkel ook, hij kende het fenomeen
Newfoundlanders niet, je moet niet in de plomp springen als ze in de buurt
zijn, je wordt er onherroepelijk weer uitgetrokken. Wij natuurlijk in een deuk,
we gaan in het weekend toch naar huis toe, hahahaha. Geen plaatjes helaas,
Kodak lag in de bus. 's Avonds buiten op een terrasje in de ondergaande zon
wederom genoten van een heerlijke maaltijd. Wel makkelijk trouwens met fooien geven, ze rekenen het er
gewoon bij, dan ben je automatisch klaar en hoeft niet te rekenen of het teveel of te weinig is. Nog even wat
schelpen gezocht voor de schelpenschaal op de kast en daarna met de jongens nog wat plaatjes getrokken in
de ondergaande zon. mooi hoor, van
de 50+ plaatjes zijn er gelukkig een
paar gelukt. De avond geeindigd in
ons eigen tuintje met een drankje,
daarna weer naar bed, donderdag
staat le Mont Saint Michel op de lijst,
het weer is iets minder dus perfect
reisweer voor the four of us. Tot nu
toe is er nog geen spat regen
gevallen, wij vinden dat prima. Het
zonnetje doet goed haar werk, de
huidkleuren veranderen langzaam
naar een iets meer donkere tint.

Dag 6, donderdag
Uitgeslapen, de zeelucht is heerlijk. Er stond een straf windje aan de kust vannacht, alles klepperde en
rammelde, sjietegaal. Na een traditioneel ontbijtje de hele handel ingepakt en naar le Mont Saint Michel
vertrokken, het weer was toch iets minder dus perfect om te reizen. Poeh poeh, 80km maar hoor, geen
wereldreis. MSM staat op de werelderfgoedlijst maar is tegelijkertijd een toeristenval waar Valkenburg en
Volendam bij verbleken. Al van ver zie je de zee, niet de Atlantische oceaan maar de zee van witte touringcars
die voor de berg geparkeerd staan, je voelt dan al
aan je water dat het er vol zit met toeristen,
hahaha, en wij erbij, ook toeristen. Aldus een plekje
gezocht voor Marco en gezellig met zijn viertjes de
berg op gestommmeld, een rondje om de abdij
gewandeld en de mooie oude bouwstijl
bewonderd. Maar ja, met vlekje en bruintje werden
we alweer gauw zelf een toeristische attractie, om
de haverklap moesten ze op de foto of geknuffeld
worden. Vinden we gelukkig niet erg, we zijn alleen
maar blij dat de mensen onze knuffels mooi vinden.
Vooral bij Japanse toeristen vallen ze in de smaak,
die hebben een zwak voor grote harige honden lijkt
het. Een groepje Afrikaanse toeristen was minder
gecharmeerd, heeft dat een historische achtergrond
misschien? We hebben in ieder geval een bezoekje
gebracht aan een stukje werelderfgoed. Daarna weer
terug naar 'huis', toen we het dorp weer uitreden
stuitten we op een klein konvooi oude vrachtwagens, uit
Nederland onderweg naar Parijs voor een evenement,
prachtig gezicht, zo ging men 50 jaar geleden door
Europa. Onderweg naar huis een lekkere steak van de
houtskoolgrill gescoord en ’s avonds de jongens ook
verwend met wat extra vlees, ze leveren tenslotte goed
werk deze week. Morgen gaan ze de laatste keer de zee
in, het volgende water dat ze daarna zien komt uit de
tuinslang in combinatie met wat shampoo om het zout,
zand, zeewier, schelpen en andere achtergebleven
zeebewoners eruit te wassen.

Dag 7, vrijdag
Je mag één keertje raden...........................goed zo,
croissantje en vers brood, wat doen die Franse bakkers dat
toch goed hè. Daarna op naar de volgende weekmarkt in het
dorpje Pirou, een paar kilometer naar het noorden toe. Het
hele dorp afgestruind, niks te vinden. Helaas, maar wel een
leuk dorpje en ze hadden een Ed, supermarché, daar maar
even rondgeneusd tussen de aanbiedingen, niet veel soeps.
Op weg terug even een afsteker gemaakt naar Gouville, het
bloemendorp en hoofdstad van de oesters in Normandië, hartstikke pittoresk en vol met bloemen, prachtig. En
bovendien struikelden we hier over de weekmarkt, hahaha, weer 6 kraampjes met spullen die je toch niet
nodig hebt, de bakker, de slager, potten en pannen, zowaar een rijdende pizzabakker, 2 visboeren en een kipaan-het-spit-auto. Ach, gewoon leuk om even overheen te lopen (53 seconden duurde het). De middag was
voor de honden gepland, het water kwam weer richting land dus hebben we onze braadworstpakken weer
aangetrokkken en de 150 meter naar zee gelopen. Leike natuurlijk weer door het dolle heen, joepie, zee,
golven, water, laat me los.................en hij was weg. Ik zweer je, het is een waterdwaas,
hij kan uren rondhuppelen de branding, in de golven bijten, nat worden en weer terug.
Bèrke niet, die wil alleen maar zijn geliefde dummy gaan halen. Ik heb het al eerder
geschreven, als je ooit in de plomp dendert en Bèrke is in de buurt zorg dan dat je een
dummy bij je hebt anders laat hij je gewoon verzuipen. Er was niemand op het strand,
wel wat wandelaars op de promenade, de zee was vrij
ruw maar wel lekker, ik heb wel eens kouder water
langs mijn rug voelen lopen het pak in. En het water is
nog altijd zout, in een moment van onachtzaamheid
kwam er een eenpersoons tsunami over me heen, met
als gevolg dat een flinke slok zeewater mijn keelgat
voorbij schoot. Na de zwempartij de hele zaak
gepaneerd, dat mocht echter niet blijven zitten, boven op de dijk zijn we
lekker weer gaan douchen met zoetwater, iedereen weer even schoon. De
rest van de zee en zee artikelen zijn er naderhand uitgeblazen. De pakken zijn
weer gewassen, gedroogd en ingepakt in afwachting van de volgende sessie.
De honden zijn na hun avondwandeling
in de voortuin omgevallen voor een
welverdiend dutje tot we naar bed toe
gingen. Morgen is het feest weer
voorbij, dan proppen we weer alles in het busje en vertrekken weer naar
het noordoosten, huiswaarts, dan zit het er weer op, de minivakantie
aan de Franse
kust.

Dag 8, zaterdag
Ja hoor, de laatste keer de bakker overvallen, verse croissants, vers brood, en 2 amandelmeringues voor Gina,
daarna de hele zaak weer in de bus geschoffeld, de honden er als laatste in en weg waren we, zo’n 700km voor
de boeg richting noordoosten, huiswaarts. Een tussenstop in Amiens voor een hapje en een drankje, de honden
uit te laten en te verzorgen en hupsakee, door naar het noorden. Met het klokje vastgezet op 110 waren we
rond 19.00 uur weer thuis. En dus kwam er een einde aan ons voorjaarstripje, een bestemming die zeker en
vast voor herhaling vatbaar is, daar zijn we het al over eens. Als we nu ook nog dat eb en vloed onder de knie
krijgen kunnen we daar misschien een
beetje op plannen voor volgend jaar.

