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Dinsdag 30 juli: De Saône af, kanaal Bourgogne-Champagne in. 
We hebben dus afscheid genomen van Susanne, Bart en de kleindochters 
Inge en Linda, die om half elf zijn vertrokken. We maken de boot vaarklaar 
en een half uur later verlaten we de haven van Pontailler varen opnieuw 
de Saône op richting Heuilley. Na sluis 18 Heuilley draaien we bakboord 
het Canal Cham-
pagne – Bourgogne 
in, maar dan de 
richting van Bour-
gogne naar Cham-
pagne! Dit kanaal 
wordt ook wel Canal 
de la Marne à la 
Saône genoemd. 
Het kanaal loopt tot 
de stad Vitry, is 224 
kilometer lang  en 
heeft in totaal 114 
sluizen. In het jaar 
1862 werd begonnen         Het kanaal van de Marne naar de Saône.   
met de graafwerkzaamheden en pas in 1907 konden de Spitsen (klein 
vrachtschip) van rivier de Marne naar de Saône varen. Het kanaal is ge-
schikt voor schepen tot 5 meter breed en 38 meter lang met een maxima-
le diepgang van 1,80 meter. 
Het is nu voor de tweede dag wat minder warm, maar daar hebben we 
momenteel geen hekel aan. Het blijft droog ondanks af en toe dreigende 
wolken aan de hemel, maar het is fijn weer om te varen. 
Rond half zes leggen we aan bij een picknickplek, enkele kilometers van 
het dorpje  St. Seine-au-Vingeanne.  We hebben dan tweeëndertig kilome-
ter gevaren en zestien sluizen genomen. 
Er is eigenlijk maar plaats voor één boot, maar als even later een Engels 
zeilscheepje, een kleine zeven meter lang,  uit de andere richting komt en 
ook een plaatsje zoeken, helpen wij bij het aanleggen en met de uitgeleg-
de loopplank kunnen zij dan de wal bereiken.  
We raken in gesprek met de Engelsen, die al een stuk in de zeventig zijn! 
Hun doel is om via de Saône en de Rhône naar de Middellandse zee te 
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varen om daar te gaan zeilen. Eerst moeten ze nog ergens hun mast laten 
repareren. Want bij een aanvaring met een brug is deze gebroken! 
We liggen hier op een eenzame plek en zullen op hun zeilboot passen, 
terwijl zij de uitdaging aangaan om naar het kilometers verderop liggend 
dorp St. Seine te lopen. Pas laat keren zij terug en na nog een kort gesprek 
zoekt iedereen de slaapkooien op. 
 
Woensdag 31 juli: Cusey, dorp zonder winkels. 
Om kwart over negen vertrekken vanaf de picknickplaats. De Engelsen zijn 
al een half uur eerder 
vertrokken om hun eer-
ste sluis voor negen uur 
te bereiken. Dan gaan de 
sluizen open voor de 
pleziervaart, terwijl een 
vrachtschip – overigens 
op afspraak – al veel 
vroeger kan gaan varen. 
We zullen vandaag 
slechts vijftien kilometer 
gaan afleggen, want we 
willen bij het dorpje Cusey           Een tot café omgebouwd sluiswachtershuis. 

aan de vrij nieuwe passan-
tenplaats vastmaken. We 
hebben daar stroom en wa-
ter en , naar later blijkt, is 
het kosteloos! 
Om één uur maken we de 
lijnen vast. Riet weet nog, 
van twee jaar terug, dat er 
hier een washok is al is het 
niet met een wasmachine. 
Maar wel een lavet en zo 
kan zij het voornaamste met 

           Er is wat bewolking, maar geen regen.              de hand wassen.  
De temperatuur is intussen weer opgelopen naar de 26 graden. 
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Ik ga intussen op verkenning uit. Om het dorp te bereiken moet ik de brug 
over en loop zo het centrum in.  
Geen winkels, geen horeca met terrasjes en geen bakker of slager! 
Ondanks dat het dorp toch redelijk groot is! Een vraag aan een toevallige 
voorbijganger – er is geen mens te zien op straat – leert me, dat ik vijftien 
kilometer naar het westen of tien kilometer naar het oosten mijn bood-
schappen kan doen! En een bus loopt er niet! 
Terug op de boot zegt Riet nog voldoende potten groenten en aardappels 
in de voorraadkist heeft. En ook een volle diepvries met vlees. En van het 
oude brood kan ze morgen nog wel tosti’s maken. 
Dus we komen voorlopig niet van de honger om!  
 
Donderdag 1 augustus: In de buurt van Langres. 

Tweeëntwintig sluizen omhoog, 
een tunnel van bijna vijf kilome-
ter en dan weer twee sluizen 
naar beneden. Dat is ons vaar-
schema voor vandaag, want we 
willen Langres bereiken. En de 
dag erna varen we naar Rolam-
pont, waar we de twee klein-
zoons aan boord krijgen. Deze 
komen zaterdag tegen de 
avond, dus hebben we een lek- 

 De Tunnel van Balesmes 4820 m lang.                   kere volle dag rust! 
Als we rond vijf uur in de mid-
dag aanmeren in de passan-
tenhaven van Langres, hebben 
we er acht uur varen opzitten. 
We zullen niet naar Langres 
gaan, want dan moet je drie 
kilometer de berg op naar deze 
vestingstad. In 2011 zijn we er 
al geweest en het is echt de 
moeite waard om te gaan kij-
ken. Langres steekt honderd- 
dertig meter boven het                              Uitzicht vanuit de verdedigingswal. 
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Marne-dal uit. Is gebouwd 
op rotsgrond en heeft een 
drie kilometer lange verdedi-                             
gingswal rondom de stad, 
gebouwd in de Tweede 
Eeuw. Vanaf deze wal, die 
we geheel rond gelopen 
hebben, heb je een prachtig 
uitzicht over de omgeving. 
Ook de stad zelf is de moeite 
waard om te bezichtigen. 
Met haar oude kazernes en 
bij behorende panden.                    Een wachtershok op de verdedigingsmuur. 

 

Het hoofdaltaar in de kathedraal St. Mammès, een bisschoppelijke kerk , die in het  

centrum van Langres is gebouwd. 
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Vrijdag 2 augustus: Rolampont. 
Tien kilometer hoeven we vandaag maar af te leggen. En acht sluizen ne-
men. Deze zijn (nog) niet automatisch en op afspraak krijgen we dus een 
sluiswachter mee, die per brommer van sluis naar sluis rijdt om deze te 
openen. Drie uren doen we over deze tien kilometer; als we alleen waren 
geweest, was dit zeker één uur korter geweest.  
Maar luister naar ons verhaal: 
 

Varen is een kunst! 
Ge zal het maar meemaken! 
Ge hebt een mooie vrouw, drie leuke zoontjes en een boot van twaalf bij 
vier meter.  Maar ge kunt niet varen!!! 
Wij, Riet en ik hebben het gezien en beleefd! 
Gisteren spraken we met de 'chef'' van de VNF (Franse Rijkswaterstaat) af, 
dat we vandaag om negen uur voor ‘sluis 2’ klaar zullen liggen. Dat is na de 
aanlegkade van de stad Langres, waar we een dag vertoefden. Een sluis-
wachter zal ons per brommer acht sluizen verder loodsen, waarna we in 
het dorpje Rolampont zullen aanmeren. Terwijl ik met de hoofdsluiswach-
ter st af te spreken, meldt zich een leuke Franse vrouw, die dezelfde route 

wil afleggen met haar man 
en drie kinderen. Dus we 
spreken af samen te varen, 
zodat één sluiswachter ons 
kan bedienen. 
En ondanks dat onze sluis-
wachter een jonge dame 
van rond de twintig is, lang 
blond haar heeft en een 
ongelooflijke lieve blik in 
haar ogen heeft, gaat onze 
volle aandacht toch uit 

 Een van de acht sluisjes, die bediend worden.              naar onze medereiziger: een 
Franstalige Belg uit Liège met een leuke vrouw dus en drie zoontjes, zes, 
acht en twaalf jaar schatten we. 
We vinden het een beetje vreemd, dat het vrouwtje met de tweede zoon 
per fiets vertrekt, als wij de lijnen losgooien in de ' Port de Langres' . Ze zal 
wel erg sportief zijn; zo ziet ze er zeker uit. 
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“You or me first,” roept de Franse Belg in zijn beste Engels. Ik maak een 
schouderophalend gebaar om aan te geven, dat het mij niets uitmaakt. 
“I go!” roept de man dan. Zijn landvasten zijn al door zijn oudste zoon los 
gegooid en hij vaart richting sluis. 
En daar ontdekken we, waarom het vrouwtje met haar zoon op de fiets 
vertrokken zijn. 
Terwijl manlief probeert zijn boot de sluis in te 'laveren', moeten vrouw en 
zoon – duwend tegen het grote vaartuig -  met vereende krachten er voor 
zorgen, dat de boot niet de wal op vaart! Het water staat nogal hoog in 
Canal Bourgogne – Champagne en is tot twintig centimeter onder de rand 
van de sluiswand gestegen. Een tiental fenders (stootwillen, als u wilt) aan 
elke zijde van de boot ten spijt: de boot gaat schuin de sluis in en raakt 
hier en daar de sluiswanden.  
En u weet: laveren is voor een zeilboot bedoeld, maar bij een motorboot is 
dit niet nodig. Gewoon het roer de juiste richting in houden en gas geven! 
Bovendien is de sluis ongeveer vijf en een halve meter breed! Je glijd er zo 
in! 
Met veel duwen en trekken komt het toch mooie motorjacht aan de bol-
ders van de sluis te liggen, mede dankzij de hulp van onze blonde sluis-
wachter en haar mannelijke hulp, die ze in aan het werken is. 
De deuren worden uiteindelijk handmatig door beide wachters dicht ge-
draaid, het water zakt en de tegenoverliggende deuren worden weer geo-
pend. 
Opnieuw zigzaggend, kaatsend op de fenders, verlaat de Belg de sluis, 
terwijl vrouw en zoontje al op de fiets vertrokken zijn naar Sluis 3. 
Nou denk je, als goed gelovig mens, dat men van zulke capriolen leert. Dat 
de boot de volgende sluis wat gemakkelijker wordt binnen gevaren. 
Maar minder is waar! 
Acht sluizen lang houdt de Frans sprekende Belg zijn invaartechniek (aan 
een zijde slechts kijken, scheef de sluis in varen, gas er af en toch proberen 
te sturen) halsstarrig vol en blijven vrouw en zoontje, fietsen, duwen en 
trekken! 
Een keer zelfs moet Riet de Waalse schipper hard toeschreeuwen, als zijn 
boot dwars in de sluis ligt en de grote rubberen omranding op de hoek van 
zijn achterschip de kade raakt en blijft hangen. Onder normale omstandig-
heden moet de rand het schip beschermen, maar in dit geval helt de boot 
geheel over naar rechts en wordt al licht uit het water getild! Normaal 
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staat aan bakboordzijde de oudste zoon alles te controleren, maar die was 
even nodig naar het toilet! 
De boot komt schuin boven het water uit, maar de Belg reageert toch snel 
op de noodkreet van Riet  en met een fikse duw redt de schipper zijn boot, 
die met een klap het water weer inzakt! 
En dan naderen we Rolampont, terwijl de Belgische schipper blijft volhar-
den in zijn invaartechniek. 
Wij leggen hier – volgens afspraak – aan, want op deze plek zullen morgen 
onze twee kleinzonen Arno en Rein aan boord komen en een weekje met 
ons mee varen.  
De Belgen hebben met de sluiswachter overlegd en varen door om die dag 
nog wat extra kilometers te maken. Het tweede zoontje probeert de oud-
ste over te halen om zijn fiets over te nemen, maar deze weigert en vindt 
het toch gemakkelijker om met zijn vader mee te varen! 
Deze laat zijn boot weer naar de volgende sluis glijden. Waarschijnlijk om 
zijn 'invaartechniek' daar opnieuw te demonstreren: laveren, stuiteren; en 
vrouwlief fietsen, duwen en trekken. 
Als men hem over een tijdje vraagt: Hoe was je vakantie?  
Kan hij antwoorden:  
“Prima! Ik ben met de boot door Frankrijk gegaan. En euh, mijn vrouw op 
de fiets ................!!! 
 
Wij blijven dus in Rolampont achter. Morgen komen onze twee kleinzo-
nen: Arno en Rein. Gebracht door Lenie en Raymond, die er 566 kilometer 
voor moeten rijden. En weer terug! 
 
Zaterdag 3 augustus: Weerzien. 
Het is weer zeven weken geleden dat we onze kleinzonen zagen. Toen 
kwamen ze ons op Vaderdag verrassen, in Fumay! Maar nu zullen ze een 
hele week met ons mee varen. We zien er naar uit! 
Het weer is weer heerlijk, temperatuur 24 graden en droog. 
We hebben de gehele dag nog voor ons, want Raymond heeft aangegeven 
in de middag vanuit Dongen kunnen vertrekken. Zij moeten vandaag 566 
kilometer afleggen om even hun jongens te brengen! 
Om half acht ’s avonds rijden ze de auto het parkeerterrein op bij het pas-
santenhaventje, dat slechts drie boten kan hebben. Het is een geweldig 
weerzien, waarbij we elkaar natuurlijk veel te vertellen hebben. Zij zijn 
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begin juli met z’n vieren twee weken naar Italië geweest, en hebben ook 
de Zomerspelen in Dongen meegedaan. Deze vijfdaagse in Dongen voor de 
jeugd van de basisscholen is een fantastisch festijn voor de kinderen. 
En bij al die verhalen hoort een drankje: voor de kinderen cola, voor ons 
een trappistje! 
 
Zondag 4 augustus: Weer kermis. 
Raymond en Lenie genieten nog een aantal uurtjes van de Franse zon, 
want het is opnieuw achtentwintig graden heet geworden. Als zij ’s mid-
dags weer richting Dongen zijn vertrokken, gaan de jongens nog een tijdje 
zwemmen. Maar ze hebben ook gezien, dat er niet zo ver lopen van de 
boot een kermis staat opgesteld. Ze moeten echter wachten tot na het 
avondmaal, want dan gaan de attracties pas draaien. Maar dan genieten 
ze ook van botsauto’s en andere zaken. 
Het is al laat voor hen als ze naar bed gaan. Morgen gaan we varen en 
maken ze kennis met de sluiswachter, die ons door de handbediende slui-
zen zal werken. Deze keer een jongeman. 
En die staat, met zijn brommer, al om negen uur klaar bij sluis 10 Prées! 
 
Maandag 5 augustus: Wéér 34°C , nu in Chaumont! 
Waren vorige week de temperaturen wat minder, ze zijn weer langzaam 
opgelopen zullen vandaag weer de vierendertig graden halen! 

Om kwart voor ne-
gen vertrekken we al, 
omdat we moeten 
zorgen, dat we om 
negen uur voor de 
sluis liggen. En de 
sluiswachter staat 
inderdaad al te 
wachten!  
De nog jonge sluis-
wachter zal op zijn 
brommer de eerste 
dertien sluizen voor 

Arno geeft gelijk al aan achter het roer te willen.                  ons bedienen. Daarna 
gaat alles weer op onze afstandsbediening. Bij sluis 21 gaat het bijna fout. 
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De normale gang van zaken bij een sluis is als volgt: 
De sluiswachter opent de twee deuren aan onze zijde, één voor één; dan 
varen wij de sluis in. De deuren achter ons worden dan ook weer één voor 
één handmatig dichtgedraaid en de waterluiken hiervan gesloten.  
En om deze handeling te kunnen verrichten, moet de sluiswachter over de 
voorste dichte sluisdeuren lopen om die tweede deur dicht te kunnen 
draaien! Dan draait hij de luiken in onze uitgaande deuren open, zodat het 
water uit de sluis kan lopen. Tenslotte kunnen deze deuren open gedraaid 
worden en voor de tweede deur moet hij weer om de sluis heen lopen, 
over de deuren achter ons oversteken, voordat hij bij het mechanisme van 
deze deur komt. Een hele handeling dus. 
Sluis 21 varen wij binnen en de rechter deur achter ons wordt gesloten. 
Dan draait de sluiswachter de luiken voor ons al open, zodat er een sterke 
stroming in de sluis ontstaat. Achter ons staat er nog één van de twee 
deuren open! 
Hard schreeuwen en een hoornsignaal doet hem inzien, wat er aan de 
hand is. Hij draait snel de luiken weer dicht en sluit eerst de deur achter-
ons, voordat hij ze weer gaat openen. Nu gaat alles goed. 
Het is toch even schrikken! 
Tegen drie uur leggen we onze Dagaonogal vast in Chaumont. 
Het is warm, we hoeven geen boodschappen te doen, dus volop tijd voor 
de jongens om te zwemmen! 
 
Dinsdag 6 augustus: Gezonken schip in Froncles. 

De temperatuur wordt van-
daag weer wat dragelijker 
en komt niet boven de 26 
graden. Tegen negen uur 
verlaten we Chaumont. Het 
kanaal lijkt wel op een rivier-
tje, want het slingert zich 
tussen het heuvelachtige 
landschap door naar het 
noorden. Als we op de kaart 
kijken, zien we dat de ont-
werpers van het kanaal de 

Gezonken zeilschip: alleen de gestreken mast is zichtbaar.    stroomrichting van het 
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riviertje de Marne gevolgd zijn. Af en toe schiet de Marne onder ons door, 
als wij weer een aquaduct passeren. Rond twee uur leggen we in Froncles 
aan en daar wacht de jongens een aangename verrassing: en gezonken 
zeilschip! 

Dus alle aandacht is op die boot 
gericht. De plaatselijke brand-
weer is al gearriveerd en een 
heuse duiker gaat het water in 
om een luchtband rondom het 
zeilbootje te leggen. 
Spannend voor Arno en Rein, 
dus hoeven we voorlopig geen 
andere activiteiten te beden-
ken! 
Als de duiker de ring heeft aan- 

Arno en Rein kijken aandachtig toe.             gebracht wordt deze vol lucht ge-
pompt. Intussen heeft de brandweer een dompelpomp in de boot laten 
zakken en begint het leegpompen van het polyester schip. Langzaam komt 
de boot omhoog, totdat de waterlijn van het schip zichtbaar is en de 
luchtband zodanig is aangebracht, dat de boot blijft drijven. 
Een hele belevenis! 
We horen, dat de eige-
naar twee maanden 
terug zijn zeilboot hier 
gestald heeft en nog 
steeds niet bereikbaar is. 
Je zal zo’n bericht maar 
krijgen! 
Pas als de brandweer 
vertrokken is hebben 
onze jonge passagiers 
tijd om mee te gaan naar 
het dorp. Er is daar een                          De boot is weer boven water! 

kleine supermarkt voor onze nodige boodschappen en het dorpje wordt 
meteen bekeken. We zoeken en vinden een friettent (pizzeria), maar deze 
is – helaas voor de jongens – vandaag gesloten. Dan zelf maar koken. 
Het is weer – met dat gezonken schip – een gedenkwaardige dag. 
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Woensdag 7 augustus: Joinville. 
Vandaag slapen de jongens uit en vertrekken we tegen tie uur vanuit 
Froncles. De temperatuur gaat langzaam naar beneden, hoewel het nog 
steeds vierentwintig graden warm is. Arno en Rein nemen beurtelings van 
mij het roer over en Arno is al zo ver gevorderd, dat hij alleen de MS 
Dagaonogal de sluis in stuurt! 
Het is een mooie tocht van drieëntwintig kilometer lang en negen sluizen. 

Maar weer een 
prachtig land-
schap. Er is alleen 
een grote planten-
groei in het kanaal. 

Vrachtschepen 
varen hier alleen – 
op een uitzonde-
ring na – in de 
maanden septem-
ber en oktober, om 
de oogst van de 
boeren naar graan-
schuren of wijn- 

            Rein en Arno zijn ‘spinazie’ aan het verzamelen.       fabrieken te vervoeren. 
Joinville heeft een mooie passantenkade, mar er lag geen boot! Later kom 
ik er achter, dat iets verderop een particuliere kade is, waar het minder 
duur is dan hier. Want hier moet je twee euro voor vijfenvijftig minuten 
stroom betalen! Dat heb ik nog nergens tegengekomen en zal dat ook niet 
meer meemaken! 
Maar hier is een parkje en speeltuigen aangelegd, dus vermaken de jon-
gens zich. Ook met de waterplanten! 
 
Donderdag 8 augustus: Opnieuw temperatuur verlaging. 
Elf sluizen worden vandaag genomen in de – weer - drieëntwintig kilome-
ter lange tocht naar Chamouilley. Voor ons een dorp, maar voor de Fran-
sen een stad, waar de ‘Heren van Joinville’ heersten. Wij leggende boot 
vast aan een steiger, die wel wat onderhoud kan gebruiken en diverse 
planken mist. Maar we kunnen vanaf de boot op een mooie speelweide 
met picknicktafel stappen. Een honderd meter verder is een speeltuin, 
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waar de 
jongens zich 

kunnen 
uitleven. Ze 
ontmoeten 

daar ook 
Franse kin-
deren en je 
staat er 
versteld van 
hoe kin-
deren, on-
danks dat 
ze niet de-
zelfde taal 
spreken,  

     Op de picknicktafel in Chamouilley: oma, Rein, Arno.                        toch goed met 
elkaar kunnen communiceren.   
Daar kunnen wij – volwassenen – nog iets van leren! 
De speel-
weide en 
speeltuin 
komen 
goed van 
pas, want 
het is te 
koud om te 
zwemmen. 
De tem-
peratuur is 
wat minder, 
maar het 
weer is 
verder best.  
 
                                                                                      Ook met opa 
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Vrijdag 9 augustus: Lange tocht naar Vitry-le François.  
Het zal een lange tocht worden vandaag. We hebben afgesproken, dat we 
meteen doorvaren naar Vitry-le-François. Ik weet, dat daar een leuke ha-
ven is, waar we Raymond en Lenie vanavond kunnen ontvangen. Zij kun-
nen, vanwege hun werk, pas in de middag vertrekken en dat komt dus 
goed uit voor ons. Zo krijgen wij de tijd om Vitry te bereiken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twee vliegtuigen, net boven het groen, stijgen op. 

Het is acht uur varen, maar Arno en Rein vervelen zich totaal niet. We 
komen nog langs een Frans militair vliegveld, waar straaljagers voor hun 
oefening constant opstijgen en 
landen. En vooral Rein geniet 
hiervan; hij is liefhebber van 
vliegtuigen. Maar af en toe 
komen ze zo dicht bij, dat je de 
oren moet bedekken om het 
geluid van de straalmotoren te 
dempen.  
We zijn om negen uur al ver-
trokken. 
Naast de mooie natuur en het 
vliegveld varen we dwars     Rein vindt het geluid van de straaljagers wel wat hard!                
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door de stad Saint-Dizier. We weten, dat hier een haven met dieselpomp 
staat aangegeven op de waterkaart. Maar we hebben twee jaar geleden 

ervaren, dat de ha-
ven verpaupert is en 
de dieselpomp ver-
dwenen. Daarom ook 
dat we doorvaren 
naar Vitry! 
Rond vijf uur komen 
we aan en kunnen op 
Raymond en Lenie 
wachten. Zij zullen 
mee eten en tussen                                    
zes en zeven uur 
aankomen.    Zij hoe-  

            De stad Saint-Dizier.                                                    ven honderd kilometer 
                                                              minder af te leggen dan vorig weekend. 
Het wordt weer een gezellig samenzijn. De temperatuur is vandaag weer 
tot de vierentwintig graden gegaan. Veel zon met lichte bewolking.  
Rein gooit nog een hengeltje uit en papa moet er dan bij komen, om de 
gevangen vis van de haak af te halen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raymond haalt de vis van de haak. Rein en Arno kijken gespannen toe. 

 



91 
 

  

                                                                  Zaterdag 10 augustus: Vitry bekijken. 
Vitry-le-François is 
een binnenhaven-
stad met ruim 
20.000 inwoners. 
Het kanaal, dat wij 
afgevaren hebben, 
Canal Champagne 
au Bourgogne, is 
de verbinding met 
Reims en Parijs 
naar Lyon. Maar je 
kan ook via het 
Canal de la Marne 
au Rhin naar Nancy 
en verder naar Duitsland.                        L’église de Vitry-le François. 
En via Reims vaar je naar Namen via de Maas en naar Duinkerken door 
kanalen. 
Een belangrijk kruispunt van vaarwegen dus. 

Maar Vitry is 
ook een oude 
en mooie stad 
en we hebben 
vandaag de 
gehele dag de 
tijd om ze te 
bezichtigen. 
Het weer is pri-
ma en de ther-
mometer geeft 
zo’n vierentwin-
tig graden aan.  
We treffen het 
voor de kin- 

   Het kunstmatige strand.                                                             deren, want in het 
centrum van de stad onder het wakende oog van de oude kerk is een 
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kunstmatig strand aangebracht met allerlei speeltoestellen voor de 
kinderen.  
Zij vertier en wij ons gemak! 
Natuurlijk willen de dames een 
bezoek brengen aan de vele win-
kels rondom het plein. En voor Rein 
vinden we ook een speelgoedshop, 
want hij heeft nog iets te goed voor 
zijn verjaardag. 
 
Een ‘Arc de Triomphe’ 

 

Intussen kijken we ook uit naar een leuk restaurantje, waar we vanavond 
kunnen eten. 

      
Met een heerlijk etentje sluiten we deze dag af, en ook de week eigenlijk. 
Want morgen zullen de kinderen wel op tijd willen vertrekken, want dan 
zit de zomervakantie er voor hen op en moeten ze maandag weer naar 
school.                             Een hele verandering! 
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Zondag 11 augustus: Afscheid van de jongens. 
Deze morgen rond elf uur vertrekt de familie van Oosterwijk-Haest terug 
naar Dongen. De twee jongens moeten morgen weer naar school en er 
zijn nog zo’n vierhonderd en zeventig kilometers te rijden voor ze thuis 
zijn. Het wordt een afscheid voor vijf weken, want pas half september 
verwachten we met de MS Dagaonogal in Hank te arriveren 
We hebben een mooie week gehad met Arno en Rein. 
Honderdzevenendertig kilometer gevaren en 62 sluizen gedaan!!! 
We zijn weer alleen. 
We maken er een lekkere rustdag van. 
Morgen komt er weer een nieuwe dag! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vitry-le-François. 


