
Waalre (NL) - Bapaume (F).



28122018. Waalre  Bapaume.
Om 11 :23 vertrekken we richting Spanje. We hebben een
halfbewolkte lucht en op de vijver thuis l igt voor het eerst dit
jaar i js.
Bi j Tamoil in Valkenswaard tanken we 57, 64 l diesel à
€1 ,229/l . Dan ri jden we weer naar huis, omdat ik mijn IPAQ,
die als E-reader gebruikt wordt, ben vergeten. Zo gaan we
om 11 :48 echt op weg. Om 1 2:08 België in, we passeren de
mijn in Houthalen om 1 2:31 . Het wordt nevelig en grauw.
Richting Leuven wordt het landschap heuvelachtig.

LB: Het bamboebankstel is verkocht!
RB: Valkenswaard.
LM: Houthalen, mijn.
RM: Brug over de Herk.
LO, RO: Leefdaal, Bertem.



We snijden 22 km af door afslag 22 te nemen naar
Tervuren.
In Tervuren zien we een groot complex met het Midden
Afrika Museum. Dat l i jkt een bezoek waard. Zo te zien is er
zelfs een trambaan naar toe gelegd.
We komen vervolgens door een uitgestrekt bos en gaan
Wallonië in.

LB, MB: Midden Afrika Museum, Tervuren.
LM: Een brede laan Tervuren uit.
RM: Stop op Aire de Nivel les.
LO: Frankri jk.
RO: Escaudoeuvres.



De nevel wordt langzaam mist. Gelukkig niet te dicht.

LB: Escaudoeuvres.
RB: Kanaal met sluis in Cambrai.
LO: Fontaine Notre Dame.
RO: Boursies.



We stoppen na 284 km om 1 6:22 op de camperplaats van
Bapaume.
We lopen direct een rondje door de winkelstraat en vinden
uiteindel i jk een groentewinkeltje, waar we een netje
Belgische uien kunnen kopen.

LB: Kerk naast de camperplaats, Bapaume.
RM, LO: Winkelstraat, Bapaume.
MO: Mairie, Bapaume.
RO: Groentewinkeltje.



Op het centrale plein zien we op een infobord, dat het nu slechts 1 ºC is! Buiten dat is
het vochtig koud en zoeken we rap de warmte van de camper weer op.

R: Kerk Bapaume.




