
Fietstocht Ton. Haarlem- Tours 24 aug. t.m. 6 sept. 
2020
Dag 1
Maandag 24 augustus
Vertrek 13.30 uur Kessel- Treinstation Venlo.
Aankomst Haarlem 16.00 uur 
Verblijf Stay Ok hotel ( matig, stapelbedden, geen sfeer )
Hartelijke ontvangst bij Het St. Jacobs gasthuis waar ik de beginstempel 
ophaal. Praatje gemaakt en even rondgekeken en maakte wel indruk. 



Dit  jaar nauwelijks Santiago gangers i.v.m. Corona !  Ook geen antwoord i.v.m. 
code oranje voor provincie Antwerpen. Ik maak me er ook niet druk om, het 
loopt zoals het loopt. 
Was een zware begindag, emotioneel met veel tranen, zal me wat worden, maar 
het is niet anders en ben van plan zonder een echt plan ( behoudens Tours te 
halen......... en lukt dat niet zit ik er ook niet mee. ) verder te gaan. Eigenlijk 
boeit me het allemaal niet zo veel. Beetje fietsen en ik zie verder wel.





Dag 2
Dinsdag 25 augustus.
Vertrek 12.30 uur Haarlem, aankomst Zoetermeer 18.30 uur
64 km. veel regen en wind . temp. 12,5 *



Hotel Sniep ( perfect hotel ) 
Even Haarlem per fiets verkend en uitgebreid de St. Bavo kerk bezocht, was de 
moeite waard.
Na een nog een kleine lunch uit Haarlem vertrokken.
In Leiden ( ook mooi ) koffie en appelgebak genuttigd in De Waag ( historisch 
etablissement ). Vervolg route door bollevelden, weilanden en smalle wegen 
door een echt Hollands landschap. 
Ondanks de regen en wind toch lekker gefietst.
Zoetermeer ligt iets van de route af, maar hier een hotel gezocht.
Hotel Sniep, hartelijke ontvangst, maar de keuken is al gesloten. Mevrouw  
maakt er geen probleem van en maakt voor mij nog een heerlijke zalmfilet klaar 
met een geuze blond biertje. 
Gezellig praatje met de eigenaren gemaakt. Het hotel gaat waarschijnlijk 
verkocht worden aan een projectontwikkelaar die er nieuwbouwwoningen wil 
bouwen. Jammer, het is een mooi en sfeervol hotel, je kunt zien dat de 
eigenaren er hart voor hebben. 





dag 3
Woensdag 26 augustus
Vertrek 10.15 uur Zoetermeer,aankomst 17.00 uur Dordrecht
77 km. wind en regen, temp. 14*
Door landerijen, molens, Kinderdijk.
Tamelijk omgefietst vandaag. LF route met eigenlijke route verwisseld. Sta 
plotseling in Rotterdam op de Coolsingel nabij Het Hofplein waar ik in een ver 
verleden op de MTS meubelfabricage heb gezeten. Vind ik eigenlijk ook wel 



komisch. Was mij met Hannie zeker niet gebeurd, die had al lang eerder aan de 
bel getrokken “ klopt dit wel.....Ton ? “
Tja en dan komt het gemis toch ook weer heel dichtbij en dwalen mijn 
gedachten vooral weer af naar Hannie en wordt het toch ook weer even 
moeilijk. ( dat ik omgefietst ben boeit mij totaal niet.)
Fiets door de wijk Kralingen en kom vervolgens in het prachtige Dordrecht, 
waar ik in het centrum op zoek ga naar een slaapplaats voor de komende nacht. 
Kom terecht in hotel Dordrecht, een sfeervol oud hotel. In de bar neem ik nog 
een heerlijk pilsje en kom aan de praat met 2 “mannen “ die een gezellig week-
end in Zuid- Holland doorbrengen, zij hebben voor vanavond al een restaurant 
besproken en maken plannen om morgen de molens Kinderdijk enz. te 
bezoeken. Ja en ik, ik vind wel iets om te eten vanavond, morgenvroeg nog 
even Dordrecht verkennen en dan verder de fiets op.
Die avond nog gegeten in restaurant “ De Beren “ in het sfeervolle centrum 
vlakbij het hotel waar ik verblijf.



Stadspoort Dordrecht



Creatief met bankjes in Dordrecht

dag 4



Donderdag 27 augustus
Vertrek 10.00. uur Dordrecht, aankomst 17.30 uur in Hoogstraten ( België )
74 km. temp. 14*
Hotel Jachthoorn
Na nog een klein fietstochtje door Dordrecht om 10.00 uur vertrokken.
Op naar Breda en vandaag eens kijken of ik België binnen kom. Zo niet, ook 
geen probleem, verzin ik wel wat anders. 
Door Breda gefietst en ook door het bijzonder mooie stadspark. Ik kom zonder 
problemen België binnen via een kleine weg met zoʼn pionachtige grenspaal.
Mooi landelijk weggetje langs de rivier de Nete. Voel me gelijk op mijn gemak 
en op de een of ander manier ben ik blij dat ik Nederland verlaten heb. Het 
landschap is gelijk anders en echt Belgisch zal ik maar zeggen. 
Onderweg nog ergens 2 kaarsjes opgestoken, een voor Hannie en een voor Dré 
voor een hopelijk positieve uitslag. 
Iets van de route verwijderd neem ik mijn intrek in hotel Jachthoorn in 
Hoogstraten ( een plaats met lintbebouwing langs een wat grotere weg ( zoals 
bij ons naar Maaseik ). 
Prachtig verlichte kerk waar ik niet meer naar binnen kan i.v.m. het te late 
tijdstip.

Hotel Jachthoorn ( aanrader ) is een mooi ingericht hotel ( veel Floss 
verlichting ) en pas 2 jaar oud. ( de inrichting zou Hannie ook zeker mooi 
hebben gevonden ) 



Bank( je ) stadspark Breda.

St. Jacobs kapel in Galder



33
Verlichte kerktoren Hoogstraten

Dag 5
vrijdag 28 augustus
Vertrek 9.45 uur Hoogstraten, aankomst 17.00 uur Mechelen, 65 km. 
Tot 15.30 uur redelijk weer 13* na 15.30 uur hevig regen, stortbuien tot in 
Mechelen.



Hotel Holliday Inn.
Vol goede moed vertrokken, memorabele dag, vandaag precies is het  5 
maanden geleden.................. het valt mij niet mee.
Ben tegelijk ook dankbaar, voor wat ik gehad heb, en nu nog heb met mijn 
vrienden en familie. Maar tegelijkertijd ontkom ik er niet aan dat ik ook heel veel 
verdriet heb.
Onderweg plaatsje Lier bezocht, erg mooi typisch Vlaams Belgische plaats. In 
het historische stadhuis waar ook het toeristenburo zit ga ik naar binnen voor 
een stempel te halen. De vriendelijke meneer achter de balie biedt mij gelijk aan 
dat het mogelijk is om de fiets even hier in bewaring te zetten zodat ik op mijn 
gemak het pittoreske stadscentrum kan bezoeken. Dit ga ik echter met de fiets 
doen. Hij laat mij nog even de raadszaal zien in het stadhuis, en ik bewonder de 
prachtige houten barokke trap. Daar wil hij mij best op de foto zetten en aldus 
geschiedt.
Ik mis tot nog toe wel het kamperen, dit is  echter nauwelijks mogelijk vanwege 
het slechte weer en dat er steeds geen campings zijn waar ik eindig.
10 km.achter Mechelen ligt een camping en daar wil ik vandaag naar toe. Door 
de hevige regenval het laatste anderhalve uur eindig ik echter in Mechelen waar 
ik met enige moeite toch nog een hotel vindt. Holliday Inn. Kom hier ook achter 
dat ik een probleempje heb met mijn telefoon. Morgenvroeg even naar de 
plaatselijk Apple dealer in Mechelen.  In Mechelen staat de oudste brouwerij 
van België het Anker ( 1974) waar het Gouden Carolusbier wordt gebrouwen.



Aankomst Mechelen





Stadhuis Lier
Dag 6
zaterdag 29 augustus vertrek 11.15 uur Mechelen, aankomst 17.00 uur 
Gerardsbergen.
Mechelen- Geraardsbergen 75 km.
Wat later vertrokken, eerst naar Apple Store geweest voor nieuw kabeltje.
Mooie route vandaag o.a. Leikensroute, kom door het plaatsje Steenhuffel waar 
ik langs de Palm bierbrouwerij fiets. 



Voordat ik Aalst in fiets, wordt ik aangesproken door een plaatselijk echtpaar op 
de fiets. Waar ik naar toe op weg ben enz...... bla, bla bla.... Of ik Aalst in wil 
want de weg is overal opgebroken. Hoef ik niet persé, heb ondertussen al heel 
wat leuke Belgische plaatsjes gezien. Zij attenderen mij op een route langs het 
riviertje de Dender die doorloopt tot in Gerardsbergen, en daar wil ik ook naar 
toe vandaag. Zij fietsen even mee en loodsen  mij zo naar het beginpunt van de 
route langs de Dender ( erg mooi ) Bijzonder aardige mensen, en wensen mij 
nog veel sterkte toe.
In Gerardsbergen waren we als eens met de fietsclub geweest waar we de 
beruchte “ muur van Gerardsbergen “ hebben beklommen. ( misschien nog een 
uitdaging voor morgen ? ) 
Hier een hotelletje gezocht met bar en restaurant. Bijzonder aardige uitbaters, 
kan mijn fiets op de gang kwijt en eet hier ook sʼavonds, is er gezellig Belgisch 
druk.
sʼ Morgens ben ik vrij vroeg aan het ontbijt en de heer  en mevrouw des huizes 
verzorgen dit zelf. ( heb je met kleine zelfstandigen ) Raak aan de praat en 
willen mijn verhaal ook horen, er logeren wel vaker Santiagogangers en klinkt 
hun niet vreemd in de oren, op dezelfde plaats waar ik zit zat precies een jaar 
geleden een vader met 2 zonen, ook op doortocht naar Santiago, de vader was 
ongeneeslijk ziek, kanker, en wou dit nog met zijn kinderen doen voor zo ver dit 
nog kon. Toen ik mijn horloge met inscriptie van Hannie liet zijn kreeg mevrouw 
het ook te kwaad en besefte ook zij, zoals zo vaak wordt gezegd,  “ doen we 
later ook eens"...........maar ja zoals altijd wanneer is later ? Het besef is er dan 
toch dat ieder mens altijd bezig is met zijn dagelijkse beslommeringen en dat je 
misschien af toe eens andere keuzes moet maken. 
Blijft moeilijk. 



Fiets en bagage in traphuis.



Bar in Jugendstill ( art- Deco )

Dag 7 
Zondag 30 augustus
Vertrek 11.00 uur Gerardsbergen, aankomst 19.30 uur Abscon ( Frankrijk ) 105 
km.
Mooi weer vandaag. Kon de uitdaging niet weerstaan, toch maar eerst even “ 



De Muur “ beklommen, met bepakking, zonder af te stappen. Geweldig ! Hannie 
zou me voor gek verklaren ) 
Vandaag zal ik de grens passeren en la France in fietsen. Wil vandaag wel een 
100 km. fietsen. Ook hier mondkapjes en strenge regels i.v.m. Corona zoals ook 
in België. Alles went.
Echt Noord Frankrijk, boerenland, eenzaam en uitgestrekt, verouderde plaatsjes 
( wel leuk ). Het weer is iets beter, afwisselend zon en buien.
kom bij een leuke gite uit in het plaatsje Abscon.
Ik bel aan, komt een oude mevrouw aan de deur, “ achterliggende gite is van de 
buren om de hoek. “  krijg ik te horen. Ga hier naar toe, ( zij zijn ook niet meer 
de jongsten ). De gite is vanaf morgen de hele week verhuurd en kan er 
eigenlijk geen gebruik van maken. Ik probeer op mijn beste Frans duidelijk te 
maken, dat ik alleen maar een onderdak nodig heb, heb ook geen bed en ontbijt 
enz. nodig, heb eigen slaapzak matje e.d.
Ze zien dat ik een eenzame fietser ben en besluiten dat het o.k. is en dat ik ook 
van alles gebruik kan maken, het is een compleet huisje met keuken,  2 
slaapkamers met douche. 
Ik gebruik mijn eigen matje en slaapzak, zodat ze er morgen geen werk  mee 
hebben. Moet wel nog even naar de plaatselijke bakker/ supermarkt ( is 
gelukkig nog open ) en scoor hier nog een pizza voor het avondmaal, tenslotte 
is er een keukentje met magnetron in de gite. Pizza en magnetron gaan echter 
niet zo goed samen. Beetje week, maar ik zit er niet mee. Als je honger hebt 
smaakt alles.
Sʼ morgens nog bij mevrouw op de koffie geweest en ontbijt gehad. Leuk 
gesprek gehad. Mevrouw had wel smaak en houdt er van om de boel leuk aan 
te kleden, zowel huis als gite. Hartelijk mensen ! 



Mijn slaapplek. Matje met slaapzak voor deze 2 bedden.



Gite In Abscon. 

Dag 8, maandag 31 augustus
Vertrek 9.30 Abscon. Aankomst 19.00 uur Tugny-y-Pont. 94 km. 
Het is redelijk weer als ik vertrek en dat zal het die dag ook blijven, schat zo 
tussen de 18 en 20 graden. Landelijke route, echt Noord Frankrijk. In Cambrai 
maak ik even kleine stop en haal een stempel in de imposante kathedraal.  Ben 
eigenlijk net te laat, ik ontmoet nog net de twee dames van het 



informatiekantoortje  in de kathedraal. Ze hebben net gesloten, maar zeer 
behulpzaam en ik krijg nog mijn stempel. Kijk nog even rond en besluit om 
tegenover de kathedaal maar gelijk een hapje te eten. Dit bevalt me goed en ga 
ik vaker doen in Frankrijk, sʼmiddags warm eten, hoef ik voor de avond alleen 
maar op een slaapplek uit. Tussen 12.00 en 14.00 uur kun je in Frankrijk op veel 
plaatsen goed eten, menu de jour en eten wat de pot schaft is prima, en een 
glaasje wijn erbij.
Ik vervolg de route langs het mooie canal de St.Quentin. Passeer ook nog de 
bron van de Schelde en ga hier ook nog een kijkje nemen. Voor veel Vlamingen 
een bedevaartplaats. Er staat een kunstwerkje bij, geschonken door de stad 
Antwerpen
Bezoek nog St. Quentin met zijn kathedaal, stadhuis, begijnenhof enz. En eindig 
in het plaatsje Tugny-te-Pont. Hier kom ik, iets van de route vandaan, in een 
geweldige pelgrimsgite terecht. 
Moest even van de route af en toch maar even gebeld of ik terecht kon 
vannacht en dat was geen probleem. Kom ook pas om 19.00 uur aan. 
Word allerhartelijkst ontvangen en de eigenaar vertelt honderduit. Krijgt 
pelgrimgangers van alle nationaliteiten, van Azie tot Amerika enz. Deze nacht 
ben ik echter de enigste gast. Corona gooit hier ook roet in het eten en ik ben 
de ..... 12e gast dit jaar. Hij huisvest ook uitsluitend Santiagogangers 
( voornamelijk wandelaars ) . Moet gelijk wat drinken  ( uiteraard een lekker 
pilsje, zelfs 2 ) en of ik al af gegeten heb ? De voorraadkast is rijkelijk gevuld en 
de keuken beschikbaar ( echts iets voor mij ! ) en ik moet maar wat in de pot 
doen wat het mij waard is. Ik eet echter mijn brood op wat ik nog bij me heb, 
aangezien ik sʼmiddags al warm gegeten heb en koken niet mijn favoriete 
bezigheid is. Zal net zo goed wat in de pot doen.
Het is een prachtig oud complex, met grote vijver, “ caravans als veblijfplaats “ 
een heuse pelgrims kapel en alles met de Franse slag, wel heel sfeervol.
In de “kapel “ staat ook nog een antiek uurwerk á la Jeu Colbers, maak hier ook 
een foto van en stuur deze door naar Kessel met de mededeling dat ik die van 
Jeu wel mooier vind. Hoor dat het uurwerk van Jeu stil staat. ( Jeu is zelf enige 
tijd geleden overleden, en hij was echt een “ Willy Wortel “ en van alle markten 
thuis en heeft heel veel voor de Kerk in Kessel gedaan. Wordt ik toch wel even 
stil van.
Goed geslapen. 
Sʼmorgens om 9.00 weer op pad voor de 9e dag.



9
Pegrimsgite Tugnon-et-Pont



Antiek uurwerk in de kapel.



“ Interieur” Kapel.



Ook hier een kaarsje voor Hannie !!!!!!!!

Dag 9, Dinsdag 1 september.
Vertrek 9.00 uur aankomst 19.00 uur Clermont, 106 km. 
Bij Compiègne moet ik even opletten dat ik niet de route neem die door Parijs 
gaat, moet de westelijke route richting Chartres nemen. Dit gaat gelukkig goed. 
route is niet zo interessant vandaag, wel aardig weer 20 graden schat ik.
Kom tot Clermont en neem mijn intrek in hotel Akena.



Doet me aan vroeger denken. Hout inkopen in de Vogezen met Boiten en bij de 
firma Werten- Sprij een weekje Frankrijk voor de houtinkoop, was een leuke 
ervaring. 



Oude begraafplaats met bankje zo maar onderweg. ( langs de weg ! ) 

Dag 10 woensdag  2 september.
Vertrek 9.00. uur aankomst 19.30. uur in Gousson Ville, 91 km.
Vandaag  toch maar eens kijken of ik eindelijk eens op een camping terecht kan 
komen.
Mooie route berg- op en af.  Mooi weer, warm.
Kom er echter achter dat de campings Municipal vanwege corona allemaal dicht 
zijn.
Eet nu ook weer tussen de middag warm, dat bevalt prima.
Het is warm en een terrasje is dan wel even lekker tussendoor als zich dit voor 
doet. Hier ontmoet ik Wouter uit Bilthoven, ook met de fiets en hij wil net weer 
vertrekken, we komen aan de praat en besluiten om samen nog even op het 
terras wat te nuttigen. Hij is ook alleen op pad, heeft nog niet zo veel gefietst, 
maar is wel altijd gewend geweest om alleen te reizen en zijn vriendin vindt dat 
prima. Vanwege zijn pijnlijke knie fietst hij elektrisch ( 2 grote accuʼ s bij zich ) 
maar bevalt prima. Hij wil naar Andalusië ( Spanje ) fietsen, maar heeft de tijd. 
( is ook met pensioen ) Ik blijf nog even zitten en hij vervolgt zijn weg weer, 
wellicht komen we elkaar nog tegen deze reis.
Ik heb ondertussen een camping gespot die open moet zijn: een camping/ 
caravan park in Gousson Ville, is nog wel even fietsen , maar om 19.30 kom ik 
hier aan. Slagboom dicht ! Een vriendelijke campinggast wijst me er op dat op 
het achterste gedeelte van de camping en kampeerweide is, kan me dan 
morgenvroeg melden bij de receptie. Zie hier dat als er niemand aanwezig is 



even moet bellen, ga dit vervolgens fatsoenshalve ook maar even doen. 
Had ik dus beter niet kunnen doen. Krijg te horen dat de camping vol is en ik 
kan er niet terecht, probeer met mijn beste Frans de man te overtuigen dat ik 
slechts een klein tentje heb en met de fiets ben en niet veeleisend ben. Heeft 
allemaal geen zin, hij blijft bij zijn besluit. Dus ik denk maar, je bent welkom of 
niet, dus ik vertrek, maar wat nu ?
Geen andere campings in de buurt, hotelletje ook ver weg of 15 km. terug. Het 
interesseert mij ook niet meer, ik ga gewoon verder fietsen en zie wel, ik gooi 
me wel ergens neer, kan me niks schelen hoe laat of wat dan ook, ik ben alleen 
en ben en wil niemand tot last zijn. 
Ondertussen loopt er een mevrouw langs de weg, toch nog maar eens 
informeren of die nog een adresje weet, je weet tenslotte nooit. Kom hiermee in 
gesprek en vraagt waarom ik hier alleen fiets enz. vertel mijn verhaal waarom ik 
fiets, camping vol enz. 
Maar waarom zou ik niet bij haar in de  tuin mijn tentje neer kunnen zetten ? 
Plaats genoeg, zegt ze. Zal even overleggen met mijn man. Even later ben ik 
meer dan welkom. ze hebben ook nog een “ Pipo wagen “ die ze aan het 
opknappen zijn en daar moet ik maar mijn intrek nemen. En..... douchen, toilet. 
enz.  natuurlijk kan dat.  Bij hun in huis. We drinken samen nog een glas wijn 
met van alles ( kaas, stokbrood enz. ) 
Ik moet maar rustig aan doen en morgenvroeg ook de tijd nemen, misschien zijn 
zij dan al weg, maar ik kan gewoon de deur/ poort achter me dichttrekken. Waar 
vindt je dat nog ? Geweldig en ....... ontroerend.
sʼMorgens staat er nog een ontbijt voor me klaar, ze heeft nog en kaarsje voor 
mij en Hannie opgestoken en ik moet maar een Jacobs schelp meenemen, uit 
haar verzameling.
Krijg tenslotte nog een lavendelboeketje mee, dat ik tussen het stuur en 
stuurstas steek. Het zal er de hele reis blijven zitten tot thuis.
Als ik wegfiets besef ik pas wat me is overkomen, zo veel hartelijkheid, en houd 
ik het niet droog. ( het is prachtig weer ) .











Dag 11. 
Donderdag 3 september.
Vertrek 9.30. uur, aankomst 19.00 uur Chartres,  Camping, afstand 79 km. 25 
graden. 
Na emotioneel vertrek, erg mooie route tot Chartres, op en af, en daardoor ook 
mooi met leuke oude Franse stadjes.
Aangekomen op de Camping in Chartres zie ik dat Wouter uit Bilthoven ook 
gearriveerd is op de camping. We besluiten om vanavond samen een hapje te 
gaan eten in het geweldig mooie Chartres, we belanden voor de imposante 
historische kathedraal in het centrum.
Als ik mijn tentje aan het opzetten ben staat tegenover mij een Belgisch stel 
met camper en fietsen op weg naar Zuid- Frankrijk, zij komen uit West- Malle. 
Aha zeg ik van het bier, ik ben door Oost Malle gekomen met de fiets. Zij wonen 
tegenover de brouwerij. Waarom ik fiets en...... alleen, zij hebben elektrische 
fietsen bij zich. Enfin zij vinden het heel wat, wat ik doe.
Chartres is echt prachtig, sʼavonds mooi verlicht. Heerlijk buiten gegeten 
tegenover de kathedraal, en onder het genot van een lekker biertje over van 
alles en nog wat gepraat en adres enz. uitgewisseld.
Als ik sʼ morgens  mijn tentje aan het afbreken ben hoor ik plotseling “ Eh wel 
ge komt toch zeker wel een kopke koffie drinken hè. “  Natuurlijk doe ik dat, 
moet natuurlijk ook mee ontbijten. Als ik nog eens in Vlaanderen kom moet ik 
beslist aankomen, mevrouw kan zeer goed bier schenken. Staat genoteerd ! 
Voordat ik Chartres verlaat ga ik de kathedraal nog uitgebreid bezoeken. 



Chartres by night. 



Le Cathedral de Chartres. 





Dag 12.
Vrijdag 4 september
Vertrek 9.30 uur aankomst  19.00 uur Muree op Camping, afstand 90 km. 30 
graden
De laatste etappes van  de route zijn erg mooi. Zo ook vandaag. 
Beetje goed doorgefietst vandaag, zodat ik misschien zaterdagavond Tours kan 
halen. ( als dat niet is, ook geen probleem, wordt gewoon een dag later j
Beetje saaie camping. Er arriveren nog 2 grote Franse families achter mij die 
nog uitgebreid gaan kokkerellen, luidruchtig maar ook gezellig. Ik duik vroeg in 
de veren en kan gelukkig goed slapen.



Leuk eet adresje tussen de middag.







En natuurlijk het zoveelste kaarsje opgestoken.

Dag 13.
Zaterdag 5 september. Vertrek 9.30 uur. Aankomst 19.30 uur Tours ( Hotel Ibis 
vlakbij treinstation ) afstand 95 km. 
Zal ik Tours vandaag halen ? Het zal een speciale dag worden vandaag.
Wederom een mooie route. Onderweg ontmoet ik 2 picknikkende fietsers 
( Marga en Huub uit Almelo ) en sluit even aan voor een praatje. Krijg gelijk een 



stokbrood met gekookt ei en salade. Marga is net 50 jaar geworden en fietst 
vanwege dat feit 50 x 50 km. per dag. Met een speciale reden zal blijken. 
Marga heeft 12 jaar geleden borstkanker gehad en wil in plaats van een feestje 
geven 50 x 50 km.fietsen voor het KWF en kwam toen uit op de pelgrimsroute 
route Haarlem- Santiago de Compostela die ongeveer 2500 km. is.
Huub, haar man heeft haar verrast met een bezoek op de dag dat zij 50 is 
geworden en fietst nu 4 dagen met haar mee. 
Als Marga verneemt wat mijn reden is om dit te fietsen heeft zij ook gelijk het 
gevoel dat zij  deze tocht niet voor niets fietst.
Vervolgens gaat ieder zijns weegs. Maar resulteert er in dat we de hele route 
tot Tours gezamenlijk optrekken. Een gezellige onderhoudende dag met goed 
weer en wederom een mooie route . We komen laat in Tours aan, 90 Km. 
gefietst ( voor Marga meer als de geplande 50 km. , maar bouwt daardoor wel 
wat reserve kmʼs op. )
We nemen onze intrek in het Ibis hotel en eten gezamenlijk.
Huub gaat morgen terug vanuit Tours met de trein naar Chartres waar hij de 
auto heeft staan. En ik....... ? Tours is ook mijn eindbestemming, ik moet nog 
alles regelen, wanneer trein, tijdstip enz. 
“ Je rijdt toch zeker met mij mee “ zegt Huub. Tja ".........dat kan ik natuurlijk 
niet afslaan. Al is het maar een stukje. Ik wordt dus sʼavonds om 20.00 in Kessel 
afgeleverd ! 
Dus sʼMorgens de trein genomen en afscheid genomen van Marga die alleen 
verder fietst, knap van haar.
We eten samen in Kessel nog wat bij de Taverne in Kessel, Fiel en Marleen 
sluiten ook nog even aan, ook Pierre en Tonnie komen nog even langs.
Huub neemt nog ruim de tijd en vertrekt om 22.00 uur richting Almelo.

Eenmaal thuis dringt het nog lang niet door wat me allemaal is overkomen. 



Huub en Marga uit Almelo.
Marga fietst 50 dagen 50 km. per dag voor het K.W.F. ( knap hoor ! )



Kathedraal Tours.



Thuis.
Kessel Kasteel De Keverberg.


