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Ganzen.

Het gaat dwars door het centrum van Luik 11.00. Via het
Ourthedal en een mooie hoge Amblèveoversteek (dorp diep
onder ons) rijden we de Ardennen in.
Bij de Barraque de la Frauture liggen er nog resten sneeuw en
wordt het mistig. 11.30
11.50 Aire de Withimont, pauze in de mist tot 12.05. Temperatuur
binnen 17°C buiten 7°.
12.25 afslag naar de E411 en 5 min later de N89 naar Bertrix en
Bouillon.12.55 Frankrijk in de nog steeds aanwezige mist, die
echter na de Meuse oplost.

12-28. Waalre - Auxerre 0 km.
9.30 rijden we thuis weg. Het gaat richting Maastricht (10.30).
Als we de Maas overgaan, trekt de lucht open. Na de bocht
zuidwaarts blijven er rechts donkere wolken aan de lucht.

Net over de grens met België ligt een vos langs de weg, 10.40.
De zon verdwijnt dan weer. Radio 2 met de top 2000, maakt
plaats voor een verwant program top 1000 van radio Nostalgie.

Kokmeeuwen.

A2. Maastricht. De Maas.

Luik. Luik.



Aire des Ardennes, Woinic met zijn groot everzwijn (13.35).
Van 13.55 tot 14.30 pauze met brood en thee aan de N51.
We hebben geen water meer in de tank! Het boilerkraantje open
laten staan? (Beneden de 4 graden gooit een afsluiter op de
boiler alles weg! We hadden die boiler dan ook op 40 graden
moeten houden.)
Beaumont-s-Vesle., 14.55.
Net voor Châlon-en-Champagne tanken we voor •1,46/l bij
Total. 59,46l-405 km.

Belgische Ardennen.

Woinic.

Beaumont-s-Vesle. Châlon-en-Champagne.



Châlon-en-Champagne 15.35.
Troyes is kaal en saai. In  Arcis-s-Aube is het al weer 16.20 en
begint het al weer donker te worden.
In de regen houden we om 17.05 een korte pauze iets voor
Auxon. We besluiten naar Auxerre te gaan, waar we om 17.20
aankomen.
Daar vinden we een plekje aan de rivier de Yonne. Als we de
camper hebben weg gezet, lopen we terug de grote brug over
en kopen bij Leclerc 9 l water. Dan eten we daar een pizza, die
uitstekend smaakt.
Eenmaal terug in de camper zorgen we eerst dat de boiler op 40
graden is en dat we de tank van zo’n 15 l water hebben
voorzien. Dan kan de kachel ook aan en is het in vrij korte tijd
een behaaglijke temperatuur.

Châlon-en-Champagne. Arcis-s-Aube.

Auxerre.

Auxerre.



Auxerre - Millau.



29-12-2011. Auxerre - Millau.
568 km 8.35 vertrekken we uit Auxere. De lucht is vrijwel
helemaal open. Een klein weggetje N151 leidt ons door
heuvelachtig en aardiglandschap naar la Charité-s-Loire. De
zijruiten blijven beslaan.

Auxerre. Auxerre.



Na Villers-le-Sec 9.25 gaat het weer even de mist in!
Chåteauneuf - Val-de-Bargis (9.40) in dunne nevel.
We rijden dwars door het heel pittoreske centrum van La
Chârité-s-Loire.

Na Viller-le-Sec.

Châteauneuf - Val-de-Bargis. La Chârité-s-Loire. La Chârité-s-Loire.



 Aan de andere kant van de rivier vinden we dan de
camperplaats, waar we voor •4,-- water tanken. (Met nog de
nodige andere waterflessen, we kunnen weer voor uit.)

La Chârité-s-Loire.

La Chârité-s-Loire.La Chârité-s-Loire. Loire.



10.45 rijden we door langs de oostkant van de Loire. Dan gaat
het 84 km over de A77. 11.35-12.00 pauze op een kleine aire met
friterie.
Net na Moulins trekt de lucht weer open. 12.25.
St. Pourçain-s-Sioule. 12.40.
13.05 Gannat met een Eiffelviaduct.

La Chârité-s-Loire.

St. Pourçain-s-Sioule. Gannet. Gannet.



Gannet.

Clermont-Ferrand.



13.15 om Aigueperse heen. Verderop liggen de Monts des
Dômes.
13.40 Clermont-Ferrand met hoogoven.
14.00-14.40 Aire-de-Veyre voor de lunch met grandioos uitzicht
op o.a. de Volcanes d` Auverne.
14.50 Val d`Allier.

Val d’Allier.

Aire-de-Veyre.

Aire-de-Veyre.



15.40 rechts het rode ijzeren Viaduc de Garabit (Eifel). We
kennen deze schitterende route, die over 1000 m + passen gaat.
We rijden door Millau.

Col-de-Engeyresque (888 m).



Dan tanken we bij een Super-U. 17.05. (•1,343/l) 62,12 l.
Vervolgens rijden we naar een camperplaats op 500 m van het
centrum.

Millau.

Millau.



Eerst maken we een wandeling door het oude centrjm van
Millau. Dat ziet er goed uit. Overigens zien we veel
buitenlandse établissementen.
Mijn bovenbeen is stijf en mijn rechtervoet dik. Te weinig
beweging gehad vandaag.
18.05 zijn we terug bij de camper.

Millau.



Millau - Dernacueillette.



30-12-'11. Millau - Dernacueillette.
Om 10 uur gaan we weg uit Millau na toilet legen en ruiten
poetsen. Het miezert.
Het gaat steil bergop en al snel rijden we boven langs
loodrechte kliffen. Dan over een verregende geërodeerde
hoogvlakte om de A75 weer  op  te pikken om 10.20.
Af en toe zien we  rechts dorpen en stadjes onder in het dal.
Ziet er schitterend uit.

A75.



10.50 Lodève? Dan breekt de zon door.
Het gaat door vlak gebied met wat wijnbouw. 11.25 ronden we
Béziers.
In Nissan zien we enkele zeer brede regenbogen.
Na aardig stadje Coursan doen enkele boodschappen bij
superU, waar we dan alvast lunchen. Om 13.05 gaan we verder.
Ca. 13.25 Château de St. Martin. Rechts steeds een regenboog.
Verder waait het hard over de wijngaarden.



13.40 St. Laurent-de-Cabrerisse.
13.50 Talairant.

St. Laurent-de-Cabrerisse.

Talairant.



Tegen het eind van de middag gaan we zo`n 50 km terug in
Lagrasse boodschappen doen.

14.00 Château Villerouge de Termenès in het gelijknamige dorp.
14.05 de smalle D39 op.
14.15 Davejean de nog smallere D10 op. 14.30 zijn we in
Dernacueillette.
Met de aanwijzingen van Google Maps in gedachten vinden we
Rue de Reservoir in de buurt van Rue Fleury en de la Fontaine .
Intussen hebben we gezien, waarwe de komende dagen kunnen
parkeren. Na de begroeting met Bert en Inge en hun gast Hans
Peter, loopt Bert mee om ons door het dorp te loodsen.
Ze hebben een prachtig huisje met ruim zicht over het dorp.
Uiteraard wordt de dag buurtend door gebracht. We hebben
altijd genoeg te buurten.

Dernacueillette.



Bert`s bezoek aan de Apotheek duurt extreem lang door
taalverschillen. Dus komen we laat bij de superU in weer enige
dorpen verderop. Daar worden zeer uitgebreid boodschappen
gedaan. Uiteraard want je wil niet alle dagen zover rijden voor je
mondvoorraad.
Tegen acht uur zijn we dan pas terug. Hans Peter heeft intussen
een groot del van het etenvoorbereid. Bert bakt de vis (merlut
en lotte).
Kletsend, etend enn droinkend komen we zo de avond goed
door. Duitse vrouw met dochter komen nog evengoede
dagzeggen om de de laatste zaken voor oudejaarsavond af te
spreken.
Om 12.00 uur lopen we dan nar de camper en liggen rap onder
zeil.

Lagrasse.

Lagrasse.
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