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Bed & Sreakfast. AD-Toerisme. postbus 8983. 3009TC Rotterdam

In Ediger aan de :'>Ioezel logeert de familie W.H.P.
van Sehaik uit Giessen (NB) al sinds 1979 op het
zelfde adres . Men weet dus waarover men spreekt
als men het heeft over de gastvrijhe id. fantasti
sche kamers en het ui tgebreide ontbijt . De ga st
heer maakt zelf wijn: German Kreuter; Paulu s 
strasse 17, 5591 Ediger l Mosel. Lel. 02675 -289
Red elijke prijzen en gulle gastvrijheid lokken ook
C. Zweegman.Kortleve uit Groot Ammers al ja.
ren naar de Moezel. Haar favoriete adres: Klaus
Wellmann, Moseistrasse 3, .5.5.59 Longuich IMo!!el.
tel. 06502 - .5.546

Twee adressen stuurt J..1.;Beeckman u it Ridder
kerk. Hij heeft in Engela nd nogal wat B&B's erva
ren die hem vooral deden de nke n aan een kosthuis
of pe ns ion. Dat was niet het geval bij de adressen
die hij opstuurd e en die hij dan ook graag met ster
genoteerd ziet: 7B Lincoln House, Neuicastle Cir
cus, The Park , Nottingham en 18 "lorton Terrace.
Edinburgh.
Sjaan de Winter en Wil Haver trokken op de fiets
door Kent en belde n, op de weg van Sevenoaks naar
:'>Ia idstone, aan bij een B&B waar tot hun wrba·
zing Nederla nds werd gesproken door de mevrouw
die opendeed. Het bleek het beste adres van hun
va kantie: Fairsear House, 108 .\faidstone Rood ,
Borough Green. tel. 073 -683975

DUITSL D

LUXEMB RG

Uit verschillende ad ressen in Zweden selecteerde
mevrouw J. Ypma-Okma uit Ha rdenbe rg ee n
geheel vrij gelegen boerd erijwoning nabij Àstorp.
De in de buurt wonen de eigenaar verzorgt het ui t
stekende on tbij. Adres : Mona 0 Bjarne Bengtsson,
Heagdrd 2366, 26500A.•torp. .

NEDERL \ND

ZWEDEN

TSJECHIË
Harde. goede bedden zijn belangrijk. vindt Isabel
Ie van der Heijden uit Utrecht. Ze vond ze bij :
Hana Mout kouá. V. Brezinkách 578. 16400 Praag
6, lel. 09-42-23167961. 'Men sp reekt Duits , de ei·
genaar ~elt desgevraagd ook kaarten voor opera
of th eater
In Dubné, nab ij Cheské Budejowice, een mooi ge
bied in Zuid-Bohem en , vond mevrou w J. Homans
uit Mildam onde rdak bij : Jona 8 rozol'á, Dubn é
lO9,Dubn!!
'Heel goed, goedkoop en gastv rij'.

Een rechtzetting om te beginnen: de schi tterende
boerde rij waar M. Meertens (Toerisme 14 augua 
tus ) na ee n lange fietstocht comfortabel onderdak
vond, ligt niet in Roud um, maa r in Koudum. Het
volledige adres:
J . de Wille, Molenbuurt 4, 82 73 BT, Koud urn. tel.
05 142·2 148

Ze zochten een hotel, zagen een beeldschoon huis
en wilden dat fotograferen. 1ben lazen ze het bord 
je Bed&B reakfast. Ank wd. Berg u it Reeuwijk
aarzelde geen seconde . "Tht en met het ontbijt was
alles r.rfect. Er zijn geen woord en voor. Dit moet
je zei erva ren: Het adres: Madame Moncorcy Ed.
Villa La Ferronniëre, \ óie J ocquée 44. 8 ·6830
Bouillon.
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op Noirmoutier
Over het zout raken ze niet sn el uit - volop. Du Vergcr is een imposant Vakantiegangers in dit westelijke

gepraat . In grote vlakke zonbesche nen bouwwerk waa rin acht ind ru kwek- Leire-gebied kunnen niet om Na ntes
zoutpa nnen word t het gewonnen uit kend inge richte kamers te hu ur staan heen, stad voor een verzorgi ngsgebied
het water van de Atl a nt ische Oceaan. voor dakloze vakantiegangers. van 500 .000 mensen, dus winke ls vol-
" Het is geen liewoon zout, het smaakt Kasteelheer is Henri Alain Gouon, op. Studentenstad ook , dus één en al
vee l beter, WIj noemen het Fleur de Nee nee, gee n veranndc udel d ie door terras. Sn oepstad. vol Lu-fabrieken , In deze rubriek staan adre sse n waarover de in zen-
Se/", legt Natbali e le Brun (27) uit. geldnood gedwongen het familiebezit h avenstad, handelsstad, vroeger ee n dcrs te vre den zijn. Wat is dan een betere bevesti-
Overal wordt het verkocht , in plastic te geld e maakt. Spot te nd noemt hij centrum va n slavenhandel en nu nog ging dan ee n brief van ee n a ndere lezer, die zo'n
zakjes van een kilo. zich f.:e Morquis de la Bou """ Plat , de:;J- Yop'rl ièn van een grote parkeerplaats . adres probeerde en ons laat weten da t het inder-

1'<atb al ie is gebore nren ;;pg~id markies van de platte beiïrs, Gèbore n In het centrum met de naam La peliIe daad een prima B&B betrof. J . Spijkers uit Rot-
op Noinnoutier. Zoals all e láka e kin- in Nantes en jarenlang slage r gewe llolJa nch . __-.-;._--,.,,--;-;-,,_ .._ -\--!c rd am st uurde zo'n brief. Hij deed er ook een
de re n moest ze na Idè lagere school" in Parijs . In 1972 zag hij tij dens een '" Daa r lag een belangrijke Holland nieuw adres bij: Cliie en Trish Ka) '. Ashbourne
naar het vasteland VOOe een vervolgop- • vakantie het toe n zeer veTvallen kas- sé wijk, maar die is in de Tweede We- House, 139 Fu tford Rood . York YOI 4HG. U!I. 0904 -
leiding, want mee r dan basisonde rwijs teel te koop staan. " Dit deed ons hart Areldoorlog weggebombardeerd", ver - 39912
biedt het schiereiland niet . Nu is ze te - kloppen. Het was direct raak: telt Paul Ligtenberg. een Nederlander Zeer persoonlijke ontvangst, schitterende lokatie,
rug en werkt ze in de toeristenbran- Henri hlee fmct zijn vrouw in Pa rij s die in Nnntes woordvoerder is van het ruime, mooi ingeric hte kamers en een full English
che . wonen en werken, kwam tijd ens vrij e regionaal comité voor toerisme. breakfast dan wel ontbijt naar keuze. Zoomsçhrij ft

Op haar aandringen proef ik een dagen over um bet kasteel op te knap- Veel moois is gelukkig blijven staan, mevrouw 1..1. van den Booren-Setles uit Sassen-
snufje Fleu r de Sel . Zout , inde rdaad. pen en waagde in 1988 de sprong. Hij zoals de ge restaureerde middeleeu wse heim het adres dat zij aanbeveelt: Plat nix Farm
Dat wist Nathalie ook wel. Ze kijkt me verkocht zijn slagerij en vestigde zich gevels in de Rue de la Bàderie en de Oost, Harts Green, Seddlecombe, Near Battle en
aan in afwachting van een geschoolde r permanent in zijn kasteel. Na nog drie Rue de la Ju iverie. Deze straa tjes Rye, East SUS!!ex TN 33 ORT. Iel. 0424·870214. (zie
oordee l. Mijn kennelijk a fgestompte aankopen bezat hij ook een boerde rij brengen de wande laar naar de Ru e du foto)
smaakpa pille n geven gee n nadere in- en land. Chaleau , die weer leid t naar dé beo
format ie, maar ik wil Nathalie niet te- Ou Verger is gebouwd in 1639, ver - zien swaardigh eid van de stad: h et ~------"""'=,,----"""'-::=-.:--.,
leu rstellen . " Dit is werkelijk heel hij- te lt de hu idige eigenaar, een man met kasteel van de hertogen va n Bretagne.
zonde r", zeg ik en daar neemt ze ge- vriendelijke bruine ogen en grij zend Winkelen doe je vooral in de Rue du
nocgen mee. Het keuren va n de oes- haar, in een staartje samengevat. Het Moulin , de Rue des Hal/es en de Rue
ters li"at me gemakkelijke r af. Ik ken merendeel va n de inrichting is afkom- Crébillon , de Champs- Elysée s van
die UIt Yerseke en die zijn perfect. Op stig uit la te re jaren. "Voor de inrich- Nante s, En al wilje niet winkelen, dan
Noinnoutier a t ik ze in hotel-restau- ti ng is mijn vro uw voornam elijk ver- nog mag je de Passage Pommerange
rant Fleur de Sel, inde rdaad, genoemd a ntwocrdebjk," niet overslaan, een overdekte winkel-
naar het lokale zout . Negen stuks voor :Mevrouw Gouo n, Colette voor haar passage uit eind vorige eeuw. Daa rin
70 fra nc, zeke r zo perfect als die van gasten. heeft met su cces gestreefd ook lieJhebbers winkels voor postzegel-
Yersek e, bov·cndien goed koper. Daar een stij lvol en gevarieerd interi - verzamelaars en de tot ver in Pa rij s

Terwij l Nathalie onvermoeibaar eur, Als een tevreden vorst heb ik me beroemde antieke boekhandel Belfan-
doorbabbelt over al die eigentijdse de avond na aankomst late n zakken in ger, met een schat aan eerste drukken
voorzieningen zonde r welke Noirmou- de diepe antieke badkuip die op fraai en antieke kaarten.
tier vermoedelijk ee n al even aantrek- ve rs ierde kromme pootjes midden in Natuur lijk drinkt de Nantes-bezoe-
kelijk gebied zou zijn, de te nnis bane n, de ruime badkamer staat. De schitte- ker een kopje koffie in café La Cif.ale.
de zeilscholen , de bioscopen, de mini- re nde massief houten bedden en kas- Dit café pronkt met h et nog vul edig
golf en de sportzalen, la at ik me de ten op de slaapka mers heelt Gouon in originele art-déco interieur uit 1895,
maalt ijd en de wijn goed smaken. Pa rijs op de kop getikt bij de boedel- vol tegels en spiegels. Het is zo beo
" Het deugt allemaal wel", denk ik-_ verkoop van een failliet gegaan negen- •., roemd dat de ober zich meer onbe-
loom en ik neem me voor 's middags de v - t iend e eeuws hotel. schoftheid kan permitteren dan in
resten va n het kasteel te bezoeken en De achtste kamer is de ronde toren- Frankrijk gebru ikelijk is. De koffie, 6
de tw ee musea te laten wachten tot kamer, los va n de re st va n het gebouw. franc een kleintje, 12 een gro te,
een volgend e keer, bij slecht weer mis- ..Die verhuur ik vooral als liefdesnest- smaakt dus uitstekend .
schien, je", vertelt de kasteelheer als hij me Wie in noord elijke ri chting de stad

Het kasteel heeft vooral een rijk ver- voorgaat op de wentelt r ap . De trap uitrijd t , volg de rivier Erdre. komt
lede n en biedt, na enig klimwerk, een loopt door naa r het da k van de toren . langs La Roseraie, een betre kkelijk
fantastisch uitzicht over het hele ge- Achter de ka ntelen staat een comfor- nieuw park dat in geen enkele reisgids
bied . Het vastela nd is net niet te zien tabel ba nkje. " Hier liggen de gasten wordt vermeld en waar het dus stil is .
en dus ook niet het kasteel waar ik die graag te zonneba den, te lfenieten van Een klein paradijs met gratis toegang.
morgen vandaan ben gekomen: kas- het uitzicht cn de privacy. Laat de auto achter op een van de rui-
teel Ou Verger in de vlek Saint·Chris· Wie op de kasteeltorcn ligt te bru i· me parkeerplaatsen en wandel langs
tophe-du.Ligncron, aan dezelfde pro- ne n, wordt slechts gezien door God en de honderden rozensoorten, heesters
vicia le weg 0948 die naar Noirmoutier vermoedelijk door de pastoor van de en bomen, alles pracht iJ:: onde rh ouden
leidt. naburige kerk. " Die klimt met zijn en voorz ien van naambordjes . Bankjes

Ook kastee l Du Verger heeft zonder verrekijker op de kerktoren a ls er bij te over met uitzicht over stad en het
twijfel ee n rijk verleden, daar is het mij gasten ligge n te zonne bade n", water. Bovendien gratis schone wc's in
een kaste el voor, maar het leeft nog heeft Gouo n ontdekt. het pa rk.

• De Passage de Oois bij stijgend water. Nog even e n alleen de vluchttoren (rechts) steekt nog boven het water uiL

Westelijke Loirestreek

Spottend
noemt hij zich

de markies van
de platte beurs

Nazomeren
voud aan vakantiega ngers, is er nog
ruim te te over op de bred e witte stran 
den , waarvan zo'n dikk e veertig kilo
meter voorhande n is. Maa r voor de ge·
lukkigen die zich ook na eind augustu s
vrij kunnen maken, of vóór half juli,
zijn er op Noirmoutier volop huisjes te
huur en kamers in Iaagbouw-hotele.
En niet alleen huisjes, ook zeilplanken
en fietsen, een prima vorm va n trans-
port over het vlakke gebied . n

De mense n van .Noirmou tier leven
van de landbouw - de vroege aardap
pel van het schiereiland is beroemd in
Frankrijk - de oeste rvi sserij , het toe
risme en de zoutproduktie.

• Kasteelheer Henri Gouon voor zi jn
lIeldesnestje.

door HANS
TEN HOUTEN

"
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'---" OIRMOUTIER
- Het water stijgt snel langs de At
I ntische kust va n Frank rijk.

Tc sne l voor sommige eutcmobilis
n, waaghalzen die up het laatste

ippe rtje het schiereiland Noirmou-
ti er ten zuidwesten van Nantes pro
be ren te bere iken . Elk jaar zijn er
wel een paar vak antiega ngers die
ver laat in dit dromerige gebied arri
vere n, met natte voeten . maar zon
der auto.

De provinciale weg D948 van
Bea uvoir sur Mer aan de Frans-At
lantische kust naar Noinnoutier
. eet s in ds 1750 Passag de Gois.
Goi is dial tv r-I p p water en

at i ge n woord te veel gezegd. De
assage is s werelds spannendste

weg. alleen zichtbaar en bruikbaar
bij laag water. Bij Bea uvoir /;leven
borden aan binnen wel ke tijds t ippen
de Passage veilig kan word en bere 
den .

Regelm atig wachten eigenwijze
reiz igers met de oversteek tot het
ris kante laatste moment. omdat je
da n het hoge wa te r zo indru kwek
kend ziet nad eren . Vooral voor hen
staa n er tal van vlucht tore ns langs
de 4.5 kilome te r lan ge weg, torentjes
van waaraf ze nog ne t kunn en zien
hoe de Atl antisch e Oceaan hun a uto
opslokt .

Omdat Noinnou tier om - "oor ie
dereen die er is geweest - bu itenge
woon begrijpelijke reden en veel beo
zoekers trekt , vee lal toeristen die
aan hun auto gehecht zijn, bestaat
er sinds de jaren zeventig ook een
veilige hoog liggende tolverbinding.

Hoe men ook reist , Noinnoutier is
ee n bijzo ndere bestemming. Voora l
nu, tegen het ei nde va n augustus, de
meeste va kantiegangers zijn ver
trokken terwijl he t mooie weer er ge
woon blijft ha ngen . Het meest opval
lend zijn de lage witt e huisjes met
hardblauwe luiken en roze dakpan
nen, fel en direct door de zon belich t
als<lp de Griekse eilanden. De vege
tati - lavendel, mimosa - past in
het Middellandse Zeegebied. Het
vla kke la nd ligt op veel plaatsen on
der zeeniveau en wordt beschermd
door dijken. Rijd end over zo'n weg
achte r een dij k moest ik al aan Ne
derlandse polde rs denken nog voor
dat ik het naambordje Rue du Polder
tegenkwam. ~tolens zijn er dus ook
op Noinnoutier, zij het dat ze niet

aar Hollands voorbeeld zijn gemo·
delleerd .

. Zelfs tussen eind juli en eind au·
gustus, als de tienduizend inwoners
van Noirmoutier in de dorpjes bijna
worde n ve rdrongen door ee n vee l-

..

33cenl
DeVW van NOIRMOUTIERis
het hele jaar open en weel alles
over Iogeerrnogelijkheden. Het
kantoor ligtlangs de weg waar
over alle verkeer binnenkomt.
Mensprookt er Engels_Telefoon:
09-33-5t 39807 1.
INLICHTINGENover de vele an·
dere mogelijkheden inde Weste
lijke Loirestreekverstrektde Re
gionale VWo2. rue de la Loira
44200 Nantes . Tel:09'33 
40482420. Erwordtook Engels
gesproken.
Verdèrè informatiebij hel Frans
Nationaal Verkeersbureau . POn
sengracht670. 1017 KXAmster·
dam. Tel:02().6203141.

Degem~e~eTEMPERATUUR

van de WestelijkeLoirestrook
schommelt in september tusse n
18 en 22 graden, in oktober tus
se n 15en 19 graden.
Eentweepersoons·kamer mei ei
gen bad en wcin KASTEEL Ou
Vergerkost lussen de 300 en 400
franc per nacht. ontbijt30 franc
per persoon . Het kasteelstaat met
talvan andere kastelen beschre
ven in de gids 8Îenvenue au CM·
leau, die in meerdere talen ver
krijgbaaris bij het Frans Verkeers·
bureau in Amsterdam. De kasteel
heer spreekt Engels. Zijn tele·
foonnummervanuitNederland:
09-33-51930414 _
De Ranse FRANCkost ongevee r

Nantes inde WESTEUJ KELOl·
RESTREEKbereiklmen overde
snelweg viaAntwerpen. UDe. Pa·
rijs. LeMans en Angers_Vanaf
Utrecht is het zo'n 900 kilomete r.
Nantes is ook per TREIN bereik
baar. De mooiste reis is per snel
trein naar Parijs en dan verder
met Frankrijks trots,de supersnel·
le TGV. die de afstand Parijs Nao
tes in twee uur overtlrugt.De NS
verkooptde kaartjes.
VanafSchipholkan men ook
VLIEGENnaar Nantes. Air Regio
nalheeft een dagelijkse avond·
vtochtmet tussenlanding in Rou
en. Goon koffie o.i.d. aan boord.
Een retour kost ongeveerf 500; .
Info: 020 - 747747.

o Noirmoutier

• Kasteel Du Verver, rechts de kapel.


