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Maandag 12 augustus:  Latéral à la Marne. 
Tegen half tien verlaten we Vitry-le-François en draaien het Canal latéral à 
la Marne in. Het is een van onze saaiste vaardagen. Het kanaal loopt 
kaarsrecht langs Chalons-en-Champagne naar Epernay, waar het eindigt in 
de Marne, die dan bevaarbaar wordt. Ook hier zijn de aquaducten, die ons 
over het riviertje de Marne leiden. Maar vandaag gaan we niet verder dan 

Chalons-en-Champagne, 
waar een mooie passan-
tenhaven is met alle 
voorzieningen. Daar boe-
ken we twee nachten, 
kunnen er de was weer 
eens doen en verder de 
stad bezichtigen, die ook 
de moeite waard is. We 
hebben nu de champag-
nestreek bereikt en dat 
kun je ook wel aan de  

Ook hier zijn aquaducten.                                           huizen zien. Die zien er heel 
wat beter uit dan bijvoorbeeld langs het Vogezen kanaal, waar de armoe 
van huizen, straten en sluizen is af te lezen! 
We hebben tweeëndertig kilometer afgelegd deze dag. 
 
Dinsdag 13 augustus: Chalons-en-Champagne. 
Riet heeft gisteren al met-
een de was gedaan, zodat 
we vandaag de stad in 
kunnen. We vinden een 
mooi winkelcentrum en 
een chinees restaurant, 
waar we die avond gaan 
wokken. We kennen de 
stad van twee jaar terug, 
maar genieten alsof we 
hier nooit waren! 
 

De haven van Chalons-en-Champagne. 
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Woensdag 14 augustus: Een lange dag naar Sillery. 
In 2011 zijn we al in de hoofdstad van Champagne geweest: de stad Eper-
nay. We hebben toen een champagne-fabriek bezocht, met haar onder-
grondse gangen, ruim vier kilometer lang waarin de champagne kan rij-
pen.  
Dus we draaien bij Condé-sur-Marne het kanaal L’Aisne à Marne in, dat 
ons langs Reims zal voeren. Maar vandaag komen we niet zo ver. 
Direct bij Condé begint een sluizen trap met acht sluizen, die geheel au-
tomatisch voor ons open gaan. Daarna gaan we de Tunnel van de ‘Mont 
Billy’ in, die 2302 meter lang is en door de top van de berg ‘Billy’ gaat. 
Helaas hebben we nu een vrachtschip voor ons, dat eerst de tunnel moet 
verlaten voordat wij er in mogen varen. Het schip voert de Nederlandse 
vlag en kan in dit kanaaltje vanwege breedte en diepgang slechts lang-
zaam varen. Na een tijdje halen we de Nederlander in, maar er is geen 
mogelijkheid tot passeren. Alleen bij de nog komende drie sluizen is een 
draaikom. Daar moeten we echter het vrachtschip weer vóór laten gaan. 
Dus volgen we hem maar op afstand tot het haventje van Sillery, zo’n tien 
kilometer voor Reims. 
Het is al tien voor half zeven, als we uiteindelijk in Sillery aanleggen, maar 
dat vinden we niet zo erg. Morgen gaan we meteen door, want twee jaar 
terug hebben we een hele week hier doorgebracht. Dus we kennen het 
dorp heel goed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook veel graanvelden inde Champagne streek. 
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In Sillery is een militair kerkhof, waar ruim 10.000 Franse helden uit de 
Eerste Wereldoorlog 1914–1918 liggen. Want omgeving Reims zat midden 
in het strijdgewoel van die oorlog.  
Morgen gaan we door Reims heen varen. 
 
Donderdag 15 augustus: Reims voorbij naar Loivre. 
Om negen uur verlaten we Sillery en moeten meteen bij de eerste sluis 
gaan bellen, want hij werkt niet. Even later komt een slaperige sluiswach-
ter, waarschijnlijk gewekt door zijn baas,  uit zijn woning naast de sluis en 
stelt de deuren in werking. Normaal doet onze afstandsbediening dit, 
maar het sluisapparatuur moet daarvoor schijnbaar eerst handmatig in 
geschakeld worden. Na enige vertraging kunnen wij de sluis door en varen 
drie kwartier later door Reims. Ook deze stad, met haar grote kathedraal, 
hebben we al gezien, dus stomen we in een heerlijk langzaam tempo 
voorbij het centrum en het voetbalstadion van Reims.  

Om half twee 
besluiten we na 
sluis 6 bij het 
dorpje Loivre aan 
te meren. 
Voor deze week 
is er geen plan-
ning. Volgende 
week zondag 
hebben we een 
afspraak in Char-
leville-Mézières: 

dan komen Ad 
en Dory aan 
boord en varen 

Het biertje op dak staat er niet lang!!!                        mee terug naar Nederland. 
Riet houdt zich schuil in de schaduw van de bomen op de wal, want het is 
intussen weer dertig graden heet. Ik maak een verkenningstocht door het 
dorp Loivre met de hoop een bakker te vinden. De enige ‘boulancherie’, 
die ik tegen kom, is gesloten vanwege vakantie! Dus morgenvroeg maar 
oud brood eten en opnieuw op zoek naar een bakker! 
Dan eerst maar een koud biertje pakken! 
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Vrijdag 16 augustus: Canal des Ardennes.  
Vandaag bereiken we het Canal des Ardennes. We zijn om negen uur uit 

Loivre vertrokken 
en varen negen 
kilometer en vijf 
sluizen verder bij 
Berry-au-Bac het 

Ardennenkanaal 
in. Het is een brij 
smal kanaal, 107 
kilometer lang en 
eindigt bij Punt-à-
Bar in de Maas. 
We bereiken rond 
twee uur Asfeld, 
waar we bij de 

Het Ardennenkanaal is smal.                                                  brug aan een pick-
nickweide een plaatsje vinden. Asfeld is niet zo groot, maar heeft wel een 
regionale functie, Daarom vinden we hier enkele bakkers (Wat een luxe!), 
een supermarkt en een bank. Het is die dag opnieuw boven de dertig gra-
den en ik doe de broodnodige boodschappen alleen. 
Daarna is het weer tijd voor een ………..? 
Hoe raadt je het: een koud biertje! 
 
Zaterdag 17 augustus: naar Rethel. 
Vandaag is het plan om slechts 
tweeëntwintig kilometer te 
varen van Asfeld naar Rethel. 
We hebben slechts vier te ne-
men, maar sluis 12 is “en pan-
ne” , defect dus, en we lopen 
één uur vertraging op.  
Rond één uur leggen we aan in 
Rethel. Een leuk klein stadje, 
waar we die middag door heen 
wandelen. Aan de kade ligt ook 
een Nederlandse boot uit Naaldwijk                        De kade in Rethel.  
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met een gepensioneerd stel. Zij zijn al op  1 mei uit Naaldwijk vertrokken 
en moesten een tijd stil liggen hier in Frankrijk vanwege de hoge water-
standen in de rivieren en de snelle stroming op de Maas. Zij werden door 
de VNF (beheerder van rivieren en kanalen) tegen gehouden! 
Toen wij begin juni de Maas in België bevoeren, was de stroming nog 
steeds hard. Met 1500 toeren per minuut haalde ik een snelheid ( volgens 
mijn TomTom ) van 9 km/u. Normaal 13 à 14 km/u. 
Dus ook toen was er nog veel water. 
Terug naar vandaag: Als we de kade in Rethel aflopen, komen we meteen 

Direct bij de kade begint de winkelstraat. 
in een straat met terrasjes en winkels. 
Het is er prima, de temperatuur is slechts vijfentwintig graden, maar toch 
smaakt het trappistje op een van de terrasjes prima. 
Rivier l’Aisne, waarlangs het Canal de Ardennes grotendeel is gegraven, 
stroomt dwars door de stad heen en de daarin gebouwde stuw is een 
beetje tweeledig. Het is een prachtig schouwspel, zoals het water zich 
naar beneden stort. Maar het lawaai, dat hierdoor ontstaat, schaadt toch 
de rust in de omgeving. 
Maar ja, je kunt niet alles hebben! 
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Zondag 18 augustus: Minder warm. 
We zijn vandaag pas opgestaan, toen we uit ons zelf wakker werden en 

dat is toch een 
beter gevoel dan 
wakker worden 
door dat sner-
pende geluid van 
onze wekker. 
Daarom varen 
we pas om kwart 
over tien weg 
van de kade in 
Rethel, zonder 
een echt doel 
vast te stellen.  
Vijf boten komen  

Typisch Engels motorbootje.                                                                  we tegen en van die 
vijf zijn er drie Engelse vlaggen, een Ierse vlag en een Franse. De Neder-
landers hier varen allemaal dezelfde kant op: richting Maas en huiswaarts. 
Als we dan na achttien kilometer en vier sluizen een mooi afmeerkade 
zien, leggen we de boot tegen de wal. Het is bijna één uur, dus we hebben 
nog geen drie uur gevaren. Maar het is toch de Dag de Heren! 
Het dorpje heet 
Attigny en we 
zijn de enige 
boot aan de 
afmeerkade. 
Even lijken we 
een Duitse col-
lega bij ons te 
krijgen, maar 
die luncht en 
vaart weer 
door. Heerlijk 
rustig dus! 
 
Kade van Attigny. 
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Maandag 19 augustus: Eerst sluizentrap, dan kermis in Le Chesne. 
Om acht uur zijn we deze morgen al uit de veren en kijken tegen een be-
hoorlijk zwaar bewolkte lucht aan. We zien hier en daar gaatjes in de be-

wolking en besluiten 
toch om te vertrekken. 
Maar eerst nog even 
naar de boulancherie in 
het dorp Attigny voor 
een paar stokbroden. 
Om kwart over negen 
gooien we de landvasten 
los. Het is een kilometer 
naar de eerste sluis en 
daarna nog zes kilome-
ter naar sluis 27,  Rilly. 

De MS Dagaonogal aan de kade in Le Chesne.                 En daar begint de sluizen-
trap van 27 sluizen, die voor ons 'montant' zijn, omhoog dus. 
Geen nood, want we zijn alleen en dan gebruiken we geen lijnen om in de 
sluis aan te leggen. Vrij - in het midden van de sluis - gaan liggen en alles 
gaat vanzelf. We komen 
nog enkele vrachtschepen 
tegen en dat is even 
spannend in dit kanaal. 
We worden dan naar de 
kant gedrukt en komen   
eenmaal bijna vast te 
zitten! Een tweede keer is 
er slechts zeventig meter 
tussen de twee sluizen. 
Maar hier is gelukkig vol-
doende uitwijk mogelijk-
heid gemaakt, zodat het       Chorale de chanson op de kermis! Het plaatselijk koor.          
geen probleem is om elkaar te passeren. 
Het weer is ook goed. Enkele druppels regen zijn er gevallen, maar je kon 
tussen de druppel door lopen! Verder wel wat bewolking, maar toch veel 
zon bij een temperatuur van eenentwintig graden! 
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Om tien over half drie glijden we 
sluis 1 uit en liggen de sluizen 
achter ons. Twintig minuten later 
meren we aan in het centrum van 
Le Chesne met op de bak- en 
stuurboord zijde een kermis en 
zelfs recht voor ons, op de brug, 
diverse attracties. 
We zitten er midden in! 
En het spul begint allemaal te 

draaien en muziek te maken. Als we rond wandelen, zien en horen we een 
zeemanskoor met Franse smartlappen (chansons) en we worden verrast 
door een heuse friettent op het plein. Een friterie! Dus ik weet al, wat we 
vanavond eten! 
Het hele gebeuren duurt tot 
ongeveer acht uur en dan begint 
men ook ogenblikkelijk aan de 
afbraak van de attracties. 
Het wordt weer rustig in Le Che-
sne. Alleen uit een kroeg aan de 
andere kant van het plein weer-
klinkt gezellige muziek. En een 
stel kwajongens laat nog wat 
rotjes knallen, waarvoor onze 
papegaai Schipper nog al bang 
is. Overgehouden van het vuurwerk in Port-sur-Saône, denk ik . 

Om half twaalf, als ik in bed 
kruip, sterft ook de muziek uit 
het dorpscafé weg, is de ker-
mis voorbij en de rust weer 
gekeerd. 
Ik slaap die nacht als een blok 
beton, want ik heb ook een 
beetje kermis gevierd: een 
dubbele whisky meer als nor-
maal! 
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Dinsdag 20 augustus: Met de sluizen alleen nog naar beneden! 
We staan om kwart voor negen op, want we hebben geen haast. Ons doel 
is een speelweide, ‘Place de picknick’ zeggen de Fransen, nabij het dorpje 
La Cassine. Slecht twaalf kilometer varen en twee sluizen naar beneden. 
Want van nu af gaan we alleen naar beneden, tot Hank! 
Onze enige hindernis is de ontmoeting met twee vrachtboten, wat in dit 
smal kanaaltje altijd even spannend is. De eerste is een Nederlander, de 
tweede een Fransman. De Nederlander waarschuwt ons, dat er nog twee 
vrachtschepen onderweg zijn, maar het laatste schip komt voorbij, als we 
al aangemeerd liggen in La Cassine. De vrachtschippers doen het rustig 
aan en we passeren zonder problemen, hoewel we bij de eerste boot even 
vast aan de grond lopen. Maar even wat gas er op en de DAF in onze 

Dagaonogal sleept 
ons er door. 
Op de speelwei staat 
een Nederlandse 
camper en ligt een 
Amsterdamse ple-
zierboot aange-
meerd, waar wij 
achteraan schuiven. 
Even later meldt zich 
nog een boot uit 
Den Helder met een 
gepensioneerd ma-
rineman. En de plek 
ligt vol. Een com-
pleet Nederlands 
gezelschap in de 
Franse Ardennen 
met als enig geluid 
het fluiten van de 
vogels en het kraai-
en van een haan, die 
op een nabij gelegen 
boerderij zijn kippen  

La Cassine: mooie elfenbankjes tegen de bomen!                     aan het verzamelen is! 
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Wat een rust!! 
Hier blijven we minstens twee dagen liggen! Misschien wel drie! 
We hebben stokbrood en vlees in de diepvries, en  aardappels met groen-
ten voldoende in de voorraadkist. Dus we kunnen ons enkele dagen per-
mitteren. Als we zondag maar in Charleville-Mézières liggen om Ad en 
Dory op te vangen. 
En de temperatuur loopt langzaam omhoog, naar de vijfentwintig graden. 
Heerlijk! 
 
Woensdag 21 augustus: De Zwalker en aquarellen.  
De tweede dag in La Cassine vertrekken de Amsterdammers, de camper 
en de boot. Dus we liggen nog met twee boten en er komt geen aanvul-
ling. We maken kennis met de schipper. Hij is Willem Geijtenbeek uit Den 
Helder en zijn boot heet ‘Zwalker'. De schipper blijkt een gepensioneerd 
marinecommandant te zijn. Hij was commandant op de fregatten 'Van 
Nes' en 'Isaac  Sweers'. Dat vertelt hij zelf niet, maar dat horen we later 
van zijn vrouw, die zich voorstelt als Hilligje Geijtenbeek. Ze heeft in haar 
leven een kleine duizend aquarellen geschilderd, waarvan er door winkel-
concern Bijenkorf velen werden omgezet in een briefkaart. (Probeer haar 
naam maar eens op Google)  
Dit horen we dan weer van haar man, Willem! 
Hilligje koopt die avond mijn 2e boek "Varend door Wallonië en Noord-
Frankrijk". Ze leest het en herkent zich in veel beschreven situaties. Later 
schaft ze ook mijn boek ‘Mijn Jeugdherinneringen’ aan. 
Maar goed, terug naar de ochtend. 
De schipper met vrouw van de Amsterdamse boot nemen afscheid van 
hun dochter en schoonzoon en vertrekken met bestemming Charleville-
Mézières. Hun dochter en schoonzoon zwaaien ze nog even uit en starten 
dan ook hun camper om even later de picknickplek te verlaten en richting 
Nederland te sturen. Zij gaan naar huis, vertelden ze. 
Voor mij is het tijd voor de klussen! 
Het is zonnig weer dus begin ik de reling te schuren en te verven. Deze is 
iets buiten het schip uitgebouwd, dus raakt de buis nog al eens de sluis-
wand. Een likje verf doet wonderen! 
Riet is binnen bezig met de ramen te wassen en een en ander in orde te 
brengen voor de ontvangst van Ad en Dory aanstaande zondag. 
Verder was ik de boot voor tweederde deel;  morgen doe ik de rest wel. 
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Want het is bijna een uur of vier, dus tijd voor bier! 
En het is verdient na al dat werk bij deze temperatuur! 
 

 
Op tijd een goede tuk doen!   (Papegaai Schipperke ziet, wie de fotograaf is!) 

 
 
Donderdag 22 augustus: Het drama van La Cassine. 
Uitslapen lukt niet meer, we worden om kwart voor acht wakker en staan 
op. We hebben gisteravond nog een kaart met aquarel gekregen van Hil-
ligje Geijtenbeek met een van haar aquarellen. Vroeger was zij een veel 
gevraagd tekenaar. Toen haar man met pensioen ging twintig jaar geleden 
en ze een boot kochten,  is ze jammerlijk genoeg gestopt met haar profes-
sioneel werk. Wel schildert ze nog voor haar eigen plezier.  
De zoon van Willem Geijtenbeek , ook een Willem, is een belangrijk figuur 
in de IT-wereld, gespecialiseerd in een wereldwijd boekhoudkundig pro-
gramma. Hij is de "laeder" van PwC Nederland. De tweede zoon van dit 
echtpaar heeft een autogarage in Zuid-Amsterdam en is Audi-dealer. 
Natuurlijk vertellen wij ook over onze kinderen, want daar ben je toch 
trots op, niewaar? 
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Rond de lunch komt een Franse boot met drie honden, naar later bleek 
een teef met twee al grotere jong, een eindje achter ons liggen, en schuift  
even later  een Engelse boot tussen ons in. Beide stellen gaan lunchen aan 
de picknicktafels, met een fles rode wijn en een fles water op tafel. 
Vrachtschip 'My Way' schuift voor de zesde keer in drie dagen langzaam 
langs ons heen de sluis in. De schipper vervoert modder, die tussen sluis 3 
en 4 achter Le Chesne uit het kanaal wordt gegraven.  
Ik heb de gisteren met verf bij getipte plekjes eens nagelopen en nog wat 

over geverfd. En ik schuur de grote roest-
vlek op het gangboord vlakbij de water-
afvoer nog eens goed. Deze plek blijft 
gevoelig voor roestvorming en daarom 
smeer ik er eerst maar roest vretende 
verf op, waarna ik het afwerk met antislip 
lak. Dit zal de winter wel halen. 
En Hilligje tipt ons over de ruïne van ‘le 
chateau de La Cassine’. We besluiten een 
kijkje te gaan nemen en lezen over de 
geschiedenis van La Cassine. 
Er rust schijnbaar een vloek op het kas-
teel. Want een of andere baron bouwde 
hier een nieuw kasteel, maar dat brand-
de al af, voordat hij er in ging wonen. De 

baron was een godvrezend man, dacht dat God hier de hand in had en 
vertrok naar andere oorden.  

Driehonderd jaar later herbouwde een 
edelvrouw het kasteel, maar ook nu 
brandde het af en ook zij vertrok. 
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De ruïnes zijn gebleven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En de geschiedenis van het dorpje wordt – ik meen zes weken lang – uit-
gebeeld in een Open Luchtspel, dat opgevoerd wordt op de domeinen van 
het kasteel.          
Bezoekers kunnen op een overdekte tribune gaan zitten, waar voor ruim                   
vijfhonderd mensen plaats is. De tribune rijdt over een rails van decor naar 
decor, waar de scènes van het drama gespeeld worden.  
Een prachtig geheel! 
                                       

                                  De tribune op rails. 
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                              Enkele van de vele decors, 
                                                                              waarlangs de tribune rijdt. 

 
Na dit geschouwd te hebben, komen we er achter, dat de boot achter ons 
van Nieuw-Zeelanders is. Tenminste: zij is geboren in Nieuw-Zeeland en hij 
in Engeland, maar ze wonen hun hele leven al in Nieuw-Zeeland. In de 
Europese zomer komen zij naar Frankrijk, waar ze hun boot hebben liggen. 
En als het hier weer wat kouder wordt vertrekken ze naar hun vaderland, 
want daar kondigt de zomer zich dan aan: 
Altijd zomer dus voor deze gepensioneerden! 
Maar ik heb nog wat te doen aan boord: diesel overpompen van voorraad-
tank naar dagtank, zodat we morgen de voorraadtank in Pont-a-Bar weer 
vol kunnen gooien. Het bilgewater verwijderen uit de motorruimte. De 
vetpot van de schroefas aandraaien, oliepeil van de transmissiebak, olie-
peil van de motor, de stand van het koelwater en de V-snaar controleren. 
Een hele lijst, maar een half uurtje later zit ik aan mijn welverdiende eer-
ste biertje: een Amber van Jenlain, 7,5%. Heerlijk! 
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Vrijdag 23 augustus: De wereld is maar klein. 
Alles vertrekt deze morgen vanuit La Cassine. 
De Fransen richting Le Chesne, de Nieuw-Zeelanders en wij richting Pont-
a-Bar. De Nieuw-Zeelanders willen naar Charleville-Mézières, wij willen in 
Pont-a-Bar tanken en daar overnachten. We zijn net te laat bij de diesel-
pomp en moeten tot half twee wachten, voordat de pomp weer open is. 

Intussen hebben 
we gegeten en 
zijn we uitgerust 
van de eerder 
genomen drie 
sluizen en van 
een driehonderd 
meter lange 
tunnel :  

‘Souterrain de 
St.Aignan’. 

We besluiten  
door te varen 

naar Charleville-
Mézières.  

De Maas in de buurt van Charleville-Mézières.                                            Dan kunnen we 
                                                                   morgen en zondag lekker uitslapen! 
Om vijf uur arriveren we in Charleville na totaal acht sluizen en vierender-
tig kilometer. Ik ga naar de capitainerie om tot maandag ochtend te boe-
ken en Riet maakt de warme maaltijd klaar.  
Na het eten doen we ons vast potje jokeren. 
Daarna lig ik net gestrekt op twee stoelen uit de deur te kijken, als ik ie-
mand hoor roepen: 
" Hee Dagaonogal. " 
Ik kijk door de deuropening en zie een man met vrouw en hondje op de 
steiger staan. 
"Goeie n'aovend," groet ik terug. "Wij zijn Braobanders." 
"Da haai ik al aon oew vlag gezien," zegt de man. 
Ik ga in de deuropening hangen en antwoord: ”Er zijn mensen, die denken 
da we uit Kroatie komme, als ze de vlag zien!” We lachen allebei. 
"Waor komme jullie vandaan?" Vraagt de vrouw. 
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"Uit Oosterhout," antwoord ik. 
" Wij uit Oss," zegt het vrouwtje weer. " Wij hebbe fumilie op de Rijen 
wonen." Ze zegt ‘op de Rijen’, dus is zeker bekend in onze streek. 
"Tommus de Boer," vervolgt de man. "Misschien kende'm wel." 
" Van de Dongenseweg?" Vraag ik. Beide knikken bevestigend. 
"Die ken ik. Daor hebbe mijn dochter en kleindochters hun pèrd  staon," 
zeg ik lachend. 
"Daor rijde nou driehonderd kilometer veur!" 
Het echtpaar heeft een camper bij de haven staan en zijn deze morgen uit 
Oss vertrokken voor vier weken vakantie, met als doel zuidelijk Spanje. 
Ik vertel, dat wij weer richting huiswaarts gaan, na een reis van 1400 km 
door Frankrijk. 
"Goeie reis naor huis dan," roept de vrouw en zwaait ten afscheid. 
"Ja, nog 'n goeie reis," bevestigd de man. 
"En jullie nog een fijne vakantie en heel thuis kome," roep ik ze toe. 
De man knikt nog lachend en ze verdwijnen achter de boot door. 
Toeval deze ontmoeting? 
Nee, zulk dingen gebeuren gewoon! 
 
Zaterdag 24 augustus: Regen in Charleville-Mézières. 
Het is vandaag uitslapen! 
En als we dan toch om acht uur wakker worden, regent het. Dus een goe-
de reden om ons nog eens om te draaien! 
Rond tien uur schrikken we definitief wakker. Kleindochter Linda is jarig en 
wordt dertien! We hangen gelijk aan de telefoon en zingen door het mi-
crofoontje het ' lang zal ze leven' met z’n tweeën. Linda is verrast en  ge-
lukkig en blij. We praten nog even met Inge, die ons toch wel erg mist. En 
delen de laatste nieuwtjes met Susanne. 
Nu begint de dag. 
Na twaalven wordt het droog. We eten een uitsmijter, gebakken ei met 
ham en ontbijtspek op drie sneetjes casinobrood! 
Daarna loop ik naar de stad voor de boodschappen en gaat Riet in de boot 
aan het werk. Morgen komen Ad en Dory aan boord. Zij zullen vanuit 
Charleville-Mézières meevaren naar onze thuishaven Hank.  
Dus de food- en drankvoorraad moet worden aangevuld. 
De boulancherie (bakkerswinkeltje) waar we twee jaar gelede brood haal-
den, staat te koop. Een veel voorkomend geval. We zien steeds meer klei-
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ne winkeltjes verdwijnen uit de dorpen en steden. Jammer, want zo'n 
bakker is op zondag 's morgens om zeven uur toch open om zijn klanten 
vers brood te verkopen.  
In de dorpen vooral verdwijnen de winkels en zijn de mensen aangewezen 
op de grote regionale supermarkten, waar je dan ook van alles kunt ko-
pen. Etenswaren en wasmiddelen natuurlijk, maar ook kleding en huis-
houdelijke artikelen. In de dorpen zelf rijdt er nog wel een bakker rond, 
die via zijn claxon aan de inwoners meldt, dat hij er is. De mensen halen 
dan hun brood bij de bestelbus af. Gelukkig werd er bij onze aanlegplaat-
sen ook nog al eens door zo'n boulancher geclaxonneerd, zodat ook wij op 
afgelegen plekken ons vers stokbrood konden eten. 
Terug naar vandaag.  
Na het boodschappen doen ben ik op tijd thuis, want er komt me een bui 
aanzetten! Het dondert en bliksemt wat, maar het onweer valt wel mee.  

 
‘Het regent jonge honden,’ zeggen ze in Oosterhout. 
                                                              Hier stroomt het water over de trappen naar beneden. 

 
De regen niet: met emmers tegelijk komt het uit de lucht. Op onze gang-
boorden staat in een mum van tijd twee a drie centimeter water, maar dat 
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wordt even snel als het valt afgevoerd. De  betonnen trappen vlak voor 
ons op de kade lijken wel een waterval. 
De regen houdt een tijdje aan, wordt dan wat minder en na een uurtje is 
het weer droog en onweervrij. 
Tegen half zeven lopen we naar de snackbar, hier honderdvijftig meter 
vandaan. Want we hebben afgesproken vandaag weer eens een frietje te 
eten. Het kan weer, want we zitten op de Maas en vanaf hier zullen we 
weer friettentjes tegen komen! 
Want dat mis je wel in Frankrijk: snackbars met die heerlijke friet en die 
lekkere ongezonde snacks. Niet dat dit dagelijkse kost is voor ons, maar 
eenmaal in de week wordt het wel gegeten. 
Bon apetit! 
 

 
 

Donkere wolken boven de ‘Port de Plaisance’ in Charleville-Mézières. 
Het is te hopen, dat die morgen allemaal weg zijn, want dan komen onze vrienden 

Ad en Dory, waarmee we naar huis gaan varen. 

 
De stand: 1471 kilometer, 432 sluizen en 273 vaaruren. 
 


