Hollands Dagboek

.

derdag: Na het naar school brengen
van de kinderen alvast inkopen gedaan.
Goed dat ik nog wat extra girobetaalkaarten bij me had. Voor 4 weken aardappelen,
hagelslag, pindakaas, campingmargarine,
houtskool: dat wordt flink stouwen.
's Middags alle kleren uitgezocht en gepakt. Rustig avondje EO ging onze neus
voorbij. B. kwam langs met 2 flessen Emiliom '81 om ons vertrek wat luister bij te
zetten.
Vrijdag: Hekselketel vandaag. Het hele
huis opgeruimd en schoongemaakt. Dan is
het tenminste lekker thuiskomen. :Ook de
kleren voor de kinderen en J. voor hun
eerste school- en werkdag vast gestreken
en klaargelegd. Diverse knoopjes aan J.'s
overhemden ontbreken. Bij kleine H. ook.
Die mannen toch! Gelukkig net klaar als
H. en A. uit school thuiskomen. Even gezellig een kopje thee drinken voordat J. thuiskomt. 's Avonds is het pakken geblazen,
maar dat laat ik aan J. over. Tenminste
ook geen ruzie meer. Van vroeg naar bed
komt ook vanavond niets.
Zaterdag: Wekker op 6.00 uurgezet, maar
om 5.00 uur kwam kleine H. a1 aan ons bed
om te vragen of het tijd was. Niet meer
geslapen daarna. Het is lekker stil op de
weg zo vroeg. Om 10.00 uur stoppen om
verse kofie te zetten. Helaas, om bij het
camping-gasje te komen moet zowat de
hele kofferbak uitgeladen worden. Volgend
jaar toch maar weer helpen met inpakken.
2 zeker 200 km uit zijn humeur, omdat we
nu achter op reisschema liggen.
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Kinderen houden zich uitstekend. Goed
idee van J. toch om ze ieder een eigen

onmogelijk maakt.
Om 17.00 uur besluiten we een slaapplaats
voor de nacht op te zoeken, wat ruim 2 uur
later en 4 campings verder gelukt is. Of er
is geen zwembad (H.), of te weinig vertier
(A.), of weer geen viswater (J.). Moeders
wil is in dit verband blijkbaar niet belangrijk. Nu is iedereen kriegel, zeker omdat de
stokken van de bungalowtent door elkaar
liggen en J. naar niemands raad wil luisteren, zodat tenslotte niemand hem meer
ook met daad wil bijstaan. Gelukkig heb ik
thuis a1 een grote pan met nasi klaargemaakt, zodat we toch nog bijtijds naar bed
kunnen.
Zondag: Even wennen aan ale nreuwe
slaapmatjes. Zo stijf als een plank zijn J. en
ik. Misschien hadden we toch de duurdere
moeten kopen. Ga gezellig een lekker
Frans ontbijt maken met stokbrood en
croissants. Na het ontbijt (croissantsgeen
succes) van de eerste zonnestralen genoten. H. en A. zijn direct naar zwembad
verdwenen, terwijl J. op speurtocht is naar
Hollandse krant. Lekker op m'n gemak de
tent ingericht, de slaapzakken uitgehangen, de kleren uitgepakt en de aardappelen geschilg (gebeurd is gebeurd).
's Middags decamping verkend. De kampwinkel heeft gelukkig van alles, behalve
een Hollandse krant (J.).
Dinsdag: Het weer is helaas omgeslagen.
Heb de grootste moeite de tent moddervrij
te houden, waar de anderen zich blijkbaar
niet druk over maken. 's Middags 30 km
(en ook weer terug) gereden, om tot de
ontdekking te komen dat de Franse kastelen op dinsdag gesloten zdn. A. is op
school met de kruistochten en middeleeuwen bezig en wil hier een opstel outer
schrijven. Op de terugweg vlakbij de cam-
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Zaterdag: Droog. J. heeft zijn racefiets
gemonteerd die hij op het dak van de auto
heeft meegenomen. Rijdt er thuis nooit
Woensdag: De slaapmatjes beginnen te meer op, maar het ding moest en zou mee.
Komt 2 uur later doorweekt thuis. Weerbewennen.
richt voorspelt ook voor de komende
Donderdag: Nog geen week op vakantie dagen niet veel goeds. Dezelfde middag de
en het begint a1 eentonig te worden. drijfnatte tent ingepakt en in k6n ruk naar
's Ochtends regen, 's middags droog en huis gereden.
uitstapjes maken om de dag door te ko- Heerlijk toch om in een opgeruimd (el
men. J. weigert voor elven z h slaapzak uit droog) huis thuis tekomen.
te komen met dit weer, en de kinderen
"weigeren" tot elf uur stil te zijn. Veel benamens mijn man, v/h J. Huisman
middelen dus. Het stokbrood begint nu bij
mij ook "opstoppingen" te veroorzaken,
dus A. er op uitgestuurd om pruimen te
kopen; hoe heten die toch ook a1 weer in
het Frans?

ping supermarch6 ontdekt, dus dat scheelt
weer in het budget.

Vrijdag:Meer van hetzelfde.

