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We starten in Arnhem en halen Marleen in Eindhoven op bij Novotel.
Herwig komt maandag rechtstreeks naar het bungalowpark.
We gaan eerst naar ons verblijf Landal kasteeldomein de Cauberg in
Valkenburg.

Huisje 53 is ons adres deze week.
Zin om te koken hebben we de eerste dag niet, we eten een patatje met
wat lekkers er bij in een snackbar in Valkenburg.
Daarna maken we een verkennende tocht door de omgeving en komen
onderweg een supermarkt tegen in Gulpen aan de Geul. Boodschappen
doen en dat wordt het thema voor de komende dagen:

Gisteren hebben we alleen de hoogst nodige boodschappen gedaan, de
morgen wordt gebruikt om bij de Aldi in Valkenburg de rest te halen. Een
karretje vol en dat karretje gaat mee de bus in. Sjouwen met dozen is
voor de dommen, toch? (Het karretje wordt later in de week uiteraard
teruggebracht).
We lunchen thuis. Wat gaan we doen? Wandelen is niet echt aantrekkelijk,
er hangen donkere regenwolken boven de Cauberg.
We kiezen voor een bezoek aan
glasblazerij Gerardo Cardinale
in Vaals. Een leuke
demonstratie waarbij
Gerardo de hulp krijgt van
Heleen. Hannie en Henno
kopen een paar mooie
glazen beeldjes, die heel
goed worden ingepakt.
Hopelijk komt het heel aan.
We hebben onze bus geparkeerd bij de Aldi. Als we terugkomen merken
we dat we parkeergeld hadden moeten betalen. Gelukkig geen boete.
Later merken we ook in Valkenburg en Maastricht dat we bijna overal voor
parkeren moeten betalen.
We rijden door naar Vijlen. Midden in het bos op de heuvel ligt het
bekende boscafé “Het Hijgend Hert”. We zitten op het overdekte terras en
dat is maar goed ook, want het begint te regenen en niet zo zachtjes.
Enkele van ons hebben trek in iets lekkers, variërend van Limburgse vlaai
tot poffertjes en bitterballen toe. Lekker!!
Thuis (ja, ja, het went snel) gaan Mischa en Hannie pannenkoeken
bakken. Stapels! Maar alles gaat vlot op, pannenkoeken eten altijd wel
lekker weg.
’s-Avonds kijken we naar de voetbalwedstrijd Duitsland-Italië. Een
spannende wedstrijd, Duitsland wint na verlenging door de strafschoppen
beter te nemen.
Laat………. de eerste volle dag in Limburg zit er op.

Vandaag maken we een mooie rit langs de Nederlands-Belgische grens.
Via Vaals rijden we naar Gemmenich (het Belgische “Drielandenpunt”)
naar het dorpje Teuven.
Bij café Modern, een voormalig schoolgebouw, luisteren we naar de
muziek van een dansorgel. Buiten op het terras genieten we van een
lekker drankje.

Hierna rijden we een eindje verder in de richting van Slenaken. Onderweg
wordt gestopt om een flinke wandeling te gaan maken. We worden verrast
door een stevige regenbui. Rennen, jongens, verderop is een café met een
overdekt terras.
De regen duurt wat langer dan verwacht dus we nemen maar een drankje
(ons tweede terrasje deze dag, maar ja, dit is overmacht!). Wim gaat de
bus ophalen, wordt daar behoorlijk nat van, en pikt ons in Slenaken weer
op.

Terug in de bungalow is het al weer tijd om aan het diner te gaan
beginnen. Heleen en Hannie maken een grandioos Italiaans gerecht klaar,
dat is dus smullen geblazen. ’s-Avonds de voetbalwedstrijd FrankrijkIJsland: 5-2. Met chips, giraffenootjes en een drankje er bij vliegt de
avond om.

Henno lust altijd wel een biertje en dat krijgt hij ook vanavond. Biertje,
Henno? Met de nadruk op “tje”. Ja, zegt Henno en hij krijgt een
borrelglaasje bier voor zijn neus. Wat is dat nou? Je vroeg toch om een
biertje? Nou, hier mag je er wel een paar van drinken, hoor!

Hannie, Heleen, Mischa en Priscilla gaan
zwemmen in de “Polfermolen”, een
overdekt zwembad in Valkenburg. Om 11
uur komt Herwig en met hem erbij gaan
Arthur, Henno, Marleen en Wim wandelen.
Naar
Valkenburg,
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Cauberg
ansichtkaarten
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en
naar
zwembad.
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Even kijken hoe de anderen zwemmen.
Daarna een rondje door het centrum van
Valkenburg.

Bij de VVV even schuilen voor een regenbui en dan terug de Cauberg op
(12%). Echte kanjers zijn het, zo’n steile helling beklimmen is geen
makkie.
Tijd voor de lunch. De
andere hebben inmiddels
boodschappen gedaan en
eten mee.
Wim bakt eieren met spek of
ham. De middag brengen we
rustig thuis door.

Hannie is druk met de voorbereiding van een gezonde, groente rijke
avondmaaltijd: champignons, sperziebonen, uien, rijst en kipblokjes.
Hannie is bang dat ze teveel heeft gekookt en zit met grote ogen te kijken
hoe de pannen binnen een mum van tijd helemaal leeg zijn. Ja, 9 mensen
eten heel wat, zeker als ze lekker actief zijn geweest (wandelen,
zwemmen).
Marleen en Wim doen de afwas, geholpen door Truus, onze trouwe
onvermoeibare vaatwasser. Henno dekt alvast de tafel voor het ontbijt. Zo
draag iedereen zijn steentje bij aan het huishouden, echt teamwerk!
Vanavond vroeg naar bed, morgen vroeg op om de boot te halen.

HALF ZEVEN op. Wie bedenkt zoiets in de vakantie? Toch is het nodig om
op tijd de boot te kunnen halen.
We varen vandaag met de salonboot “ De Jekervallei” van rederij Stiphout
van Maastricht via de 15 meter hoge sluizen naar Luik in België.

Binnen is voor
ons een tafel
gereserveerd en
buiten
is
er
genoeg
plaats
om lekker op
het dek te zitten
of te staan.
Nou ja, lekker,
er waait een
stevige en nogal
koude
zuidwesterwind.
Op de terugweg is de wind minder en komt de zon er bij. En dan is het
genieten op het dek.

In Luik hebben we 2,5 uur de tijd om de stad te bekijken. We eten onze
boterhammetjes op in het plantsoen voor de kathedraal (de moeite waard
om die te bekijken). Luik heeft veel mooie gebouwen en plantsoenen, een
levendige stad met heel veel Afrikaanse inwoners (voormalig Belgisch
Congo).

Om half zes zijn we terug in Maastricht. We zoeken een restaurantje op en
komen na veel zoeken uit bij een kleine pizzeria in de buurt van de AHwinkel in Valkenburg. De gastvrouw is aanvankelijk alleen, ze krijgt later
hulp van haar zoon.
We bestellen allemaal iets anders, variërend van pizza en pasta tot spareribs. Het duurt een tijdje voor het eten op tafel staat maar het is het
wachten meer dan waard. De gastvrouw heeft echt haar best gedaan en
zet heerlijke gerechten voor ons neer. Een aanrader als je in Valkenburg
goed en niet duur wilt eten.

Vandaag is het shopping-day. Op naar Maastricht!
Blokker en Boekenvoordeel zijn gewilde zaken en we kopen dan ook
aardig wat souvenirtjes. Een bezoek aan de grotten op de Pietersberg
gaat niet door omdat dit gereserveerd had moeten worden. Bovendien is
er in het voorseizoen maar 2x per dag een gids aanwezig en de laatste
rondleiding was al om 2 uur. Nou ja, het is mooi weer en dan is het geen
straf om gezellig door Maastricht te wandelen. Daar krijg je trouwens wel
zere voeten van, al dat geslenter. Een zonnig terras op het O.L
Vrouweplein biedt uitkomst!

Hierna bezichtigen we de Bisschopsmolen, een stadse watermolen aan de
Jeker waar vooral spelt wordt gemalen en in de eigen bakkerij wordt
verwerkt tot allerlei heerlijke producten.
We lopen terug naar de bus die we tegenover het politiebureau (bekend
van Flikken Maastricht) hebben geparkeerd en rijden naar Chalet
Bergrust. Daar hebben we een mooi uitzicht over de stad. Vlakbij is
trouwens de ingang naar de grotten.
’s-Avonds eten we voor het eerst deze week buiten. Gebakken aardappels,
bloemkool, broccoli, champignons en rundertartaartjes. Smullen maar,
Hannie kookt echt lekker! Daarna de wedstrijd tussen Portugal en Wales,
Portugal wint met 2-0 en is door naar de finale op zondag.

HALF ZEVEN op. Ja, je leest het goed, dat is al de tweede keer deze week.
Het went zullen we maar zeggen en het is de moeite waard. Want naar
deze dag hebben de meesten echt uitgekeken.
We gaan naar België:

Als we daar aankomen is het al aardig
druk, vooral veel scholieren. Hoewel we
telefonisch gereserveerd hebben duurt
het bijna een uur voordat we bij de
kassa aan de beurt zijn. We gaan in
twee groepjes het park in. Om 1 uur
komen we bij elkaar, eten wat en
vertellen elkaar wat we gedaan hebben.
Daarna weer in twee groepjes uiteen,
en spreken af elkaar om 4 uur weer te
zien.
De spannendste attractie is de Typhoon. Priscilla 1x en Mischa zelfs 2x.
Iedereen kan doen wat hij of zij graag wil, het zonnetje schijnt heerlijk,
wat wil je nog meer?

Ook vandaag gaan we lekker uit eten.
We komen terecht in Kanne (of Canne) in een restaurantje dat heet
“Tussen Jeker en Maas). We zitten op een Italiaans aandoend terras. Het
restaurant (een klein gezellig familiebedrijf) werkt met streekgerechten,
alles elke dag vers. En dat is te proeven. De smulpapen komen hier echt
aan hun trekken. We geven een flinke fooi!

’s-Avonds is het tijd voor de tweede halve finale tussen Frankrijk en
Duitsland. Frankrijk wint verdiend met 2-0 en speelt zondag in de finale
tegen Portugal.

Helaas, het zit er al weer op. We ontbijten met een boterham uit het
vuistje, brengen de bagage naar het busje, de vuilniszak naar de
container, ruimen de kamers en het beddengoed op en leveren de sleutels
in bij de receptie.
De laatste rit via Eindhoven en Veenendaal naar Arnhem. In Eindhoven,
bij hotel Novotel gebruiken we de “brunch” (dat is een combinatie van
ontbijt en lunch). Lekkere bruine bolletjes belegd met ham en kaas, een
kopje koffie of thee of een glas melk er bij en we zijn klaar om de reis te
vervolgen. Marleen verlaat ons hier, ze gaat met haar zus mee. We zijn
vroeg in Veenendaal en hebben tijd om bij Mc Donalds iets te drinken.
Hier gaan Arthur, Henno, Herwig en Priscilla ons verlaten. In Arnhem
wordt Mischa opgehaald en Heleen rijdt met Hannie mee naar het
noorden.
Een leuke, gezellige week zit er op. Smaakt naar meer!

