"We hadden toch afslag Luik moeten nemen"
Eind februai en begin maart kwam onze monteur vanuit Donzy 7 dagen de elektra verlengen in
een paar vertrekken, de rest doet Fred zelf wel,, extra zekering kastjes aanleggen, de
kookplaat en de afzuigkap rnonteren.
Het was weer een heel gedoe, met gaten boren , laddertjes in de gang (die toch al met zo
breed is) maar het is erg goed geworden. Op de laatste dag kreeg ik een kado van de monteur,
een paraplu, geheel inklapbaar- bruin met een dessin van witte klimopbladeren langs de
rand.Typisch Frans. Zijn vrouw werkt namelijk voor een paraplu confectiefabriek te Donzy. lk
was helemaal perplex en heb die middag bij het boodschappen doen in de Eco Marche maar
een boeketje meegenomen. Eerst werd dit niet geaccepteerd, non-non, je n accepte pas. Later
heb ik die bloemen toch nog in zijn handen geduwd.
23 Maart ziin we op zondag weer naar Nederland toe gegaan, voornamelijk voor de
belastingaangifte maar ook omdat Fred een paar controles door de huisarts moest laten doen.
We rijden nu via de francilienne langs Parijs, en dit schiet lekker op. In Brussel gaat het fout.
We hadden toch afslag Luik moeten nemen en we rijden via een opbreking zomaar het
centrum in. Er staan wel bordjes rondweg, maar richting aangeven homaar. Stoppen weg
vragen, plus de nodige verwensingen van Fred. We zien een bordje met Gent, dus dan maar
die richting om in hemelsnaam maar uit dat centrum te komen. Daarna bordjes Antwerpen en
via Turnhout, Eindhoven naar tweede huls in Stramproy aan het Vosseven. We blijven daar of
woensdag en gaan dan Leeuwarden via Gorredyk om de katten in kattenpension Luxor te
brengen.
ln de namiddag komen we bij Misja aan, maar blijven er niet slapen. We hebben voor 4
nachten gereserveerd in een bed en brochje boerderij in Bergum. Aardige Boerin runt de zaak,
de kamer is heel simpel, douche en toilet zijn op de gang. Ze probeert zoveel mogelijk te
verhuren, gezien de overkapping die vol staat met caravans. Kennelijk is er ook nog een soort
pension aan de achterzijde van de boerderij, waar wat onduidelijke gasten zich ophouden. In
de boerderij zien we behalve de vrouw bij het ontbijt en laat in de avond wanneer we
terugkomen geen kip te zien. Het is er erg rustig en ik krijg ook nog wat korting dankzij de
Libelle arrangementen.
We werken alle afspraken af, eerste avond bij Misja en Martijn en de baby, 2-de avond naar
Heerenveen.
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