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30-01-'12. Calabardina - Águilas (Playa La Higuerica).
Om 10.40 (2908 km) we rijden naar Águilas, waar we aan de
noordzijde het nieuwe theater even bekijken en bij een
Mercadona wat boodschappen doen. 11.45 gaat het het centrum
in. 5 minuten later hebben we bij de haven geparkeerd. We doen
een rondje door de reeds bekende stad. Kopen PVC-lijm voor
het afvoertuitje van de vuilwaterpijp, een kam, een led-lamp
voor een keukenkast en een rol plakband. De cache "balsa de la
pava"  vinden we niet vanwege de extreme drukte op dit
duivenparkje. Even wordt het strand aan de andere kant van de
"peñon" bezocht. Hier zijn we verstoken van de vrij koude wind
en genieten van de zon.

Águilas.



Theater, Äguilas.

Äguilas.



13.00 terug voor de lunch aan de parking aan de haven. 13.45
vertrek uit Águilas.
We rijden naar een coördinaat aan zee, waar we hopen de wc te
kunnen lozen. Niet dus aan deze Playa La Higuerica. Het is wel
een mooie plek voor van nacht.
We passeren San Juan de los Terreros 14.25 en zien dat er
niemand op de camperplaats aan de zuidzijde van de stad staat.
In de buurt zijn grote nieuwe parkeerplaatsen gecreëerd en zijn
ook de wegen zwaar op de schop gegaan. We rijden door naar
de betaalde camperplaats Campo Monika in Vilar de Jaravia 5
km landinwaarts. Op deze op een camping lijkende camperplaats
lozen we dan de wc voor •3,--. De gastvrouw benadrukt dat
men voor •6 kan overnachten en ze van alle gemakken voorzien
is. We krijgen A4-tjes mee om volk te ronselen.

Äguilas.

San Juan de los Terreros.

Playa La Higuerica.



Wij gaan vandaag echter terug naar Playa La Higuerica 15.15.
Daar gaan we eerst de heuvelrug in het noorden op naar enkele
uitzichtpunten. We zien er een nieuweling voor ons de Zwarte
tapuit (Oenanthe leucura). We buurten even met een Zweed, die
al sinds 1977 op Fuerteventura heeft gewoond, maar nu in La
Marina is gehuisvest. Ondanks dat zijn vrouw is gehandicapt
gaan ze er graag met de camper er op uit.
Na wat vijlen met mijn Zwitsers zakmes kan ik het uitlaatpijpje
van de vuilwatertank vast zetten met de pvc-lijm. Morgen
echter nog maar eens controleren.
De draaiende wind zorgt ervoor dat we vrij snel naar binnen
gaan. Het koelt vrij snel af vandaag.

Playa La Higuerica.



Playa La Higuerica.

Zwarte tapuit, Oenanthe leucura.



Águilas (Playa La Higuerica) - Villaricos.



31-01-'12. Playa La Higuerica - Villaricos.
Opnieuw was het een koude nacht met een minimum
buitentemperatuur van 5,6ºC en binnen 9,6ºC. Gelukkig is de
wind vandaag veel minder koud dan gisteren.
We verkennen 's morgens twee baaien ten zuiden van Playa La
Higuerica: Playa La Carolina (10.50) en die bij de Chiringuito
Los Cocedores (11.00). Paden over de heuvels hoog boven de
zee leiden daar heen. In de zachte gele zandsteenformaties zijn
holtes in aangebracht. Waren die ooit bewoond?

Zwarte tapuit, Oenanthe leucura. Chiringuito Los Cocedores.

Playa La Carolina.





Zwarte tapuit, Oenanthe leucura.



Achter een oude
boothelling lopen we
nogmaals omhoog,
hetgeen met opnieuw
mooi uitzicht beloond
wordt.



13.00 vertrek en na enkele honderden meters rijden we
Andalucia in. Het 1e stuk kennen we  nog van gisteren. Dan
richting Villaricos. Om 13.15 passeren we het nieuwe dorp Playa
del Calón.
13.25 de zwarte leisteenkust van Cala Cristal. Na de lunch daar
om 14.05 door.

Playa del Calón.



Enkele km's verder ruïnes langs de weg. Op de kaart wordt
aangegeven, dat hier mijnbouw werd (wordt) gepleegd.
We gaan in Villaricos een beetje opzij van de toren staan. 14.50.
(De plaatsen precies achter de toren zijn bezet.)

Mijnbouw?.

Villaricos. Fagonia cretica.



Jachthaven Villaricos.

Villaricos.



Na ronde door het dorp om 15.35 toch naar een plek bij de
noordelijke haven.
Ik heb dan 15.55 genoeg gelopen en schrijf wat aan het verhaal.
Tineke gaat naar een bankje bij de haven.
Om vijf uur loop ik nog het kleine stukje noordwaarts langs de
kust. Enkele strandlopers blijven op te grote afstand voor
foto's. Wel zie ik de zoveelste aalscholver in het turbulente
water.



Villaricos - Palomares.



01-02-'12.
Villaricos - Palomares.
Om 9.50 (2970 km) rijden
we opnieuw met stralend
weer weg uit Villaricos.
In het Centro Hispania in
Vera bij de Consum doen
we uitgebreid
boodschappen. Het is al
weer 10.40 als we het
stukje terug rijden naar
de camping in Palomares.
Als Tineke de was heeft
ingezet, gaan we op visite

bij Harrie en Rikie Somers uit Aalst. Dat wordt een uitgebreide buurt over
1001 zaken. Harrie is een typisch voorbeeld van een "sgwonne mens".
De laatste Nederlandse meesterschilder (zoals Rembrandt), decorateur
o.a. bij de Bijenkorf, bij de Vlisco gewerkt, in het Labrehuis etc. etc. Nu
bezig in allerlei computerklussen. Na het middageten gaan we met zijn
vieren bij onze camper voor in de zon door tot die zon het af laat weten
en we naar binnen gaan. Al met al opnieuw een mooie dag.
 's Avonds skypen we met Abe en Alice, die morgen voor een week naar
Oostenrijk gaan om te skiën. De eerste nacht daar wordt -40ºC verwacht!
Gelukkig voor hen slechts een nacht. Dan blijft het net onder de nul .

We hebben Tini en Mimi aan de lijn, die wilden weten hoe we het gedaan
hadden in Isla Plana.

Niels en Myrthe hebben een nieuwe "oude" kast gekocht. Zijn duim is
gelukkig weer vrijwel helemaal o.k.
Uiteraard lijdt eenieder in Nederland van de kou daar. -5ºC overdag met
veel wind is geen lol. Er wordt al weer over de 11-stedentocht nagedacht!
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