Etappe 16: van Annonay (Ardèche) naar La Monastier-sur-Gazeille (HauteLoire), een linzenweek
Onze groep: Elsa de Boer, Annemiek Fleuren, Margareth Greuter, Ingrid Kras, Conny
Krop (verzorging), Ria Krop, Jacqueline Plat, Ingrid Tol (chauffeur en verzorging) en
Eveline Schilder

Heenreis en 1e wandeldag: Na een hele dag rijden komen 9 frisse blommen ’s
avonds aan in Annonay en ontmoeten daar 4 vermoeide mannen die een mooie
maar zware tocht achter de rug hebben. De estafettestok wordt overgedragen en na
een gezellig etentje met goed wijntje slapen we in 2 kamers in een ‘fawlty-towers’
hotel. Vroeg wakker, snelle opknapbeurt (strakke afspraak: ieder mag max.3 minuten
gebruik maken van douche en wc). Er kan niets mis gaan, per dag kaarten mee met
gekleurde routes en zeer gedetailleerd uitgestippeld wandeltraject op mobiele
telefoon. 1 voetje de verkeerde kant op en Ria roept ons terug. Dit keer ook voor het
eerst luxe tocht: alleen dag-rugzakje met daarin 2 kilo drop en koek voor die dag. De
overige 15 kilo p.p. ligt bij onze 2 verzorgsters Ingrid en Conny in de volg-eet-endrink auto. Omdat we voor die avond nog geen slaapplek hebben gaat de verzorging
in de omgeving op zoek naar 9 bedjes en wandelen wij het dorp uit. Meteen al hele
mooie omgevi ng, lopen stuk langs rustig asfaltweggetje. Onderweg splitsen we op,
met de gedachte ‘er zijn meer wegen die naar Rome leiden’ gaat een deel van de
groep even een ander pad op.
Eenmalige actie: er moesten bijna vuurpijlen worden afgestoken. Onze verzorgsters
wachten ons op met uitgebreid gedekte lunchtafel in dorpje met klein kerkje en 3
huizen. Slecht nieuws: nog geen slaapplaats! Als de geplande kilometers er bijna
opzitten komen de dames ons tegemoet rijden. Hebben een hotel gevonden en
hopen dat wij de keuze kunnen waarderen. Ligt wel 8 km buiten de route. In groepjes
van 2 brengt Niki Lauda ons naar een 10-sterren hotel met sauna’s en zwembad.

2e dag: late start
omdat we te lang
blijven genieten van
het uitgebreide
chique ontbijt en in
2 groepjes met de
auto weer terug
moeten worden
gebracht naar
eindpunt van dag
ervoor. Én slechte
start, bijna
onmogelijk maar
verkeerd pad, 1 km
stijl omhoog.
Fluitend naar beneden, we hebben een optimaal incasseringsvermogen opgebouwd
door maandenlange trainingen bij de Bootcamp Babes Clup. Hele mooie omgeving,
alles staat in bloei. Onze flora-kennis groeit per kilometer. We lopen langs hele kleine
plaatsjes en onderweg lunchen we met onze verzorgsters in een theesalon. Onze
zelfbeheersing helemaal kwijt: 20 soorten gebakjes, croissa nts, quiches, belegde
stokbroden, veel soorten koffie, yoghurt- en ijstoetjes. We gaan voor goud, ook
omdat we die avond bij een boer met slakkenkwekerij gaan slapen. Geen smakelijk
en buikvullend vooruitzicht. Weer mooi stuk wandelpad, we komen bij een groot veld
vol bloemen. Liggen bijna in foto-positie: tierende boer langs kant van het veld,
privéterrein. Rustig kuieren we weg, wat moet hij tegen zoveel vrouwen? Alleen
jammer van de foto, hoorden de kassa’s al rinkelen. Als we de B&B Le Péché de
Paresse (de zonde van luiheid) naderen staat de eigenaar/slakkenkweker ons op te
wachten. Niet best, beetje vergelijkbaar met Onslow.
Nog véél erger: het is 4 uur en hij
mag ons pas na 7-en !! een wijntje
schenken. Als wij zeggen dat we
onze mini-bikini’s mee hebben en in
de hot-tube achter het boerenerf
willen gaat het roer om, gekoeld 5
liter pak wijn.
Het avondeten is super, 8 soorten
eigengemaakte drankjes als
aperitief, voorgerecht met slakken
(echt lekker), 3 gangen ertussen,
wijntjes, eigengemaakte kaas, lekker
toetje en als afsluiter weer 6 andere
flessen met eigengemaakte
drankjes. De bedden staan 2
trappen hoger…

3e dag: de dag met de meeste
kilometers (26), we worden wakker
met zonnetje op de ramen. Korte
rokjesdag. Na een heel goed ontbijt en
inning afscheid van de boer, zijn
vrouw en onze verzorgsters gaan we
op pad. De verzorging gaat op zoek
naar eten voor de lunch, tampons en
een pinautomaat om de pot aan te
vullen (leeg na het 10 sterren hotel).
Ze hebben alle tijd om ook even in het
zonnetje te gaan zitten, meeste
regelwerk zit erop. We lunchen bij een
camping aan een mooi groot meer
(Lac du Devesset). Schitterend
gebied, vakantie aanrader. Onze
verzorging is net op tijd, Tim en Tom
Coronel hebben het gaspedaal
ingetrapt, moesten via Parijs voor een
stokbrood, super++ tampons en geld.
Vrolijk verder in de zon met een lekker
windje. Laatste stuk valt tegen, in de
volle zon stuk omhoog. Met knalrooie
hoofdjes komen we aan in het dorpje Fay-sur-Lignon. Ingrid en Conny staan ons op
te wachten met het nieuws dat we niet in het hotel terecht kunnen (boeking was niet
helemaal goed gegaan). Ze hebben een alternatief gevonden: nonnenklooster. Het
avondeten is ook geregeld, een klein keuze menu, voor de groente geen keuze:
linzen.

4e dag: het ontbijt
mét kerkmuziek
wordt verzorgd
door man van de
excentrieke, exnon tante Til. Hij
doet het werk
terwijl zij (gehuld
in pyjama en
balletschoentjes)
vanuit een luie
stoel verteld over
haar schilderijen
en beeldhouwprojecten. Als we
naar buiten willen
moeten we ons
vasthouden aan
de deurpost,
windkracht 12.
Wat een mazzel dat we er al minimaal 10 kilo vet aan hebben gegeten. Na 8 km
ploeteren tegen de wind komen we aan in St. Froid, Uitpuffen met soepkom koffie en
peptalk van de verzorging. Weer de storm in. De laatste restjes mascara zitten op de
oorlellen, rimpels en hangwangen worden gladgestreken (lekker goedkoop) en ons
haar dunt behoorlijk uit. Toch zijn we nog aantrekkelijk genoeg voor de Franse koe.
Op de route ontwaakt 4-5 keer een kudde uit de slaapstand, rent naar de rand van
het weiland en volgt ons tot het schokdraadje ze tegenhoudt. Blij als we aankomen
bij de gîte Le Moulinou (van Nederlandse eigenaresse). Sprakeloos kijken we rond,
zo mooi. Mét jacuzzi én eigen gebrouwen biertjes.

5e dag: na krachtvoerontbijt met linzen en yoghurt gaan we de kou in. Deze streek
ligt op een plateau (1300 m.), vaak koud en is in de winter een wintersportgebied.
Weer hele mooie route, stukjes door bos maar grootste deel open terrein.

We lopen veel door vanwege de kou, halverwege ontmoeten we onze verzorging in
een heel klein plaatsje waar helemaal geen cafeetje zit, krijgen wat eten en drinken
vanuit de auto. Snel verder naar het eindstation, camping L’estala aan de rand van
Monastier-sur-Gazeille. Is de grootste plaats in deze 5 dagen, we verheugen ons
erop. Uurtje winkelen, uurtje borrelen, uurtje eten. Lijkt wel een spookstadje, 1
bakkertje en 1 restaurantje open. Mogen er wel eten maar dan alle 9 hetzelfde menu,
een vleesstoofpotje met 2 grote pannen linzen. Biertje en wijntje erbij en alle kou is
vergeten. Afdaling naar de camping, is een slaapplaats voor veel wandelgroepen.
We verwelkomen de volgende loopploeg, dragen de stok over en krijgen van Bep
koeken voor onze terugreis. Laatste Franse etentje in kantine van de camping samen
met 3 groepen wandelaars. Gelukkig brandt daar een open haard. We duiken vroeg
in onze smalle slaapzakjes en stapelbedjes en rijden de volgende ochtend om half 6
in het donker weg van de camping.
Verzorging: bedankt, het was niet zo gepland. Door blessures konden jullie niet
meelopen. We zijn de hele week verwend. Hoe moet dat nu de volgende keer?
Organisatie: bedankt!

