
Groep 17 van Monastier sur Gazeille naar Montelimar 
 
Zondag 22 mei zijn we vertrokken van Volendam om in Westerhoven Mien Visser op te halen.  

Lekker koffie met gebak en daarna vertrokken richting Frankrijk waar we in Thionville  
een overnachting hebben gedaan. Het was heel slecht weer onderweg. 
 

 
 
Maandag 23 mei: De wissel  

Rond 9 uur vertrokken we uit Thionville. We hadden alle tijd en hebben voor een toeristische  
route gekozen. Een prachtige route, maar nog steeds slecht weer. Rond 6 uur kwamen we aan  
in Le Monastier sur Gazeille. De dames verbleven op een camping in chalets. Bij de receptie  

hebben we gevraagd of er voor ons ook plaats was en die hadden ze nog. Maar we moesten  
wel met het rolletje wc-papier naar de campingplé. Eerst werd het estafettestokje overgedragen  
en daarna hebben we in het dorpje gegeten, nog wat nagepraat en gank erop, want het was best  

wel koud daar.  
 
Dinsdag 24 mei: De eerste wandeldag 

Na een lekker ontbijt op stap. Het  
was vanaf de camping een hele klim 
naar Monastier sur Gazeille. Een 

beetje bewolkt en fris maar goed 
wandelweer. We hebben een lekker 
broodje gehaald bij  de boulanger en 
gingen op pad richting Lac d’Issarles.  

We zouden wel kijken waar we ons 
bivak op zouden slaan. Om een uur 
of 4 waren we bij het meer. Het is 

een kratermeer van wel 100 meter 
diep, prachtig gelegen tussen de 
bergen van de Ardeche. Het was niet  

moeilijk om een slaapplaats te 
vinden, het was er nog rustig, al 
waren er veel terrassen en 

waterfietsen. Misschien was het nog 
te koud. We namen een paar biertjes  
als afsluiting van de dag en hebben 

ook nog lekker gegeten. 



Woensdag 25 mei: Wandelen door een prachtige omgeving 
 

Een heerlijk ontbijt stond voor ons klaar. We 

hebben een stuk langs het meer 
gewandeld, daarna een heftig stuk van 
klimmen en dalen tot wel 10% in een 

prachtige omgeving. We kwamen langs een 
stuwmeer. Wat kan water een energie 
geven, een prachtig gezicht dat stuwende 

water. Een heel stuk hebben we gelopen 
via een GR-route naar Rieuford. Daar koffie 
gedronken met een stuk pizza. Dat ging er 

wel in.  
We wilden naar Le Roux, en vroegen aan 
de bedienster hoeveel km het nog was. Ze 

dacht van zo’n 25 km en het was al 2 uur.  
Maar ja, we moesten wel nog even door.  
Om een uur of 4 zagen we een bord met 

Domaine de la…. Nog 3 minuten. Nou, we 
zagen ons al in een bubbelbad en massage 
met hot stones.  

Na een uurtje lopen kwam er een terrasje met een speeltuintje. Wij vra gen of we er konden slapen. 
“Slapen bij mij, het is koud en de verwarming doet het niet, maar het kan wel”, vertelde de man. Z’n 
vriendin moest de kamer nog in orde maken. Ondertussen genoten wij van een biertje. “Is er ook eten 

vanavond?” vroegen we. Eten? Hij kon voor ons alleen een omelet klaarmaken. Als we gereserveerd 
hadden had hij een schaap geslacht, gelukkig voor het schaap. Om 8 uur konden we eten.  Er kwam 
een grote pan groene soep. Het leek een combinatie van brandnetels en spinazie met crème fra is, 
maar het was wel lekker. Daarna kwam de omelet met ook nog röstie, een soort aardappel met 

kruidentaartjes. Daar achteraan een kaasplankje, geitenkaas, schapenkaas en nog een soort. Daarna 
een soort vanillevla met geklopt eiwit. Alles van eigen grond en eigen dieren. ’s Avonds bij het open 
haardvuur had Klaas het druk om het vuur aan te houden. Na nog een glaasje wijn en een 

kaartspelletje gingen we lekker slapen.  
 
 

 
 

 
 



Donderdag 26 mei: Op de top van een berg 
 

Ook het ontbijt was helemaal 

van hen zelf. Zelfgebakken 
brood en jam uit eigen 
keuken. Het was nog steeds 

fris, dat kwam omdat we erg 
hoog in de Ardeche zaten. De 
man van het logement 

vertelde: “Het wordt vandaag 
voor jullie warmer, want jullie 
gaan het dal in”. Het klopte,  

de jasjes moesten uit en het  
werd een hele mooie 
wandeling. Om een uur of 5 

gingen we af op een 
slaapplaats. Een Fransman 
vertelde nog even verder en 

dat was nog een stukje 
omhoog. Maar het hotel was 
niet open. Wat nou? Een 

echtpaar, dat daar woonde,  
wist nog wel iets, ze zouden 

voor ons bellen. We moesten wel een kwartier wachten. We kregen water en een stoel, en wachten 

maar.  We konden wel slapen, twee hier en twee daar en dat was 5 km verderop nog meer omhoog. 
Die meneer was zo aardig om ons erheen te brengen. We zaten echt op de top van een berg, een 
mooie locatie. Ook hier weer eten van hun eigen land. Een menu, maar wel erg lekker. Deze 
slaapgelegenheid zat helemaal vol, allemaal fietsers. Die zie je daar veel. Na het eten moesten Klaas 

en Henny door het bos nog naar hun slaapplaats en ze hebben er geen boze wolven gezien (ze zijn 
er wel).  
 

Vrijdag 27 mei: Een Big Mac 
Na het  ontbijt  zouden 
Bep en Mien naar 

beneden lopen om 
Klaas en Henny op te 
halen. Maar ja, er was 

ook een weg naar 
boven, dus gingen we 
verkeerd. Twee uur 

later, na een hele klim 
op en neer, kwamen 
we elkaar weer tegen. 

Klaas was in alle 
staten. Blij en verrast 
dat hij ons zag, want 

hij verstuurde bijna 
een amber alert. 
Hierna bergafwaarts 

naar Aubenas. We 
moesten een stuk 
over een D-weg, waar 

het wel druk was. 
Aubenas is een hele 
mooie oude plaats 

met veel oudheden. 
Het was heel warm deze dag. In Aubenas waren er geen hotels, dus maar verder kijken in de richting 
van Montelimar. We kwamen een leuk hotelletje tegen, er was nog plaats. Op het terras werd een 

lekker biertje gedronken. We hadden afgelopen twee dagen biologisch en gezond gegeten, vandaag 
maar een Big Mac. 



 
Zaterdag 28 mei: Naar de 
eindbestemming 

Uit Aubenas zijn we vroeg 
vertrokken omdat het erg 
warm was en de Ardeche 

werd overgestoken. Na 
plm. 10 km kwamen we 
erachter dat we op een 

weg liepen waar we niet 
mochten lopen. Een taxi 
werd geregeld die ons 

naar een plaatsje 
verderop bracht. Daar 
namen we eerst koffie. 

Het was een heel mooi 
plaatsje met een slot 
bovenop de berg. Via een 

hele mooie oude brug en 
een wandelroute naar 
Montelimar hebben we via 

de Rhône gelopen. Het 
hotel dat de volgende 

groep voor ons had geregeld lag midden in de stad. Daar hebben we nog wat nougat gekocht. Als 

afsluiting met de andere groep van Tiny Janssens hebben we nog een biertje gedronken op een 
pleintje en daarna met z’n allen gegeten. 
 
 

 
 

 
Het was een waar genoegen om mee te wandelen naar Barcelona. De Ardeche is een prachtig 
wandelgebied met heel aardige mensen. 

 
Mien Visser, Henny en Klaas Springer en Bep Jonk. 
 


