De Virbo-Champagnereis: senioren wagen zich aan de bubbels…
De groep reislustige virbosenioren houden nu al voor het negende jaar op rij een septemberreis.
Volgend jaar dus de tiende maal en wellicht was het om dat tinnen jubileum voor te bereiden dat ze
nu al voor een weekje Champagne kozen. Van 8 tot 15 september ruilden 13 deelnemers hun verblijf
in België in voor een weekje in het Franse Matougues, een dorpje op een tiental km van Chalons-enChampagne en een 20-tal km van Epernay. Eigenlijk zouden we met 15 geweest zijn, maar helaas
moest er in laatste instantie door onvoorziene omstandigheden nog een koppel afhaken. Het hotel
bleek qua accommodatie al een meevaller. De rustige binnentuin waarover we konden beschikken
was de ideale plaats om het reisgezelschap te ontvangen in de loop van de namiddag. Inchecken en
nadien een glaasje drinken. Enkele hielden het nog bij een Belgisch biertje (un Duvèl svp) terwijl
anderen al de eerste champagnekeuze maakten. De eerste verhalen rolden al over de lippen. Iemand
had van de Franse politie een boete gekregen omdat die aan een stopteken niet volledig stil had
gestaan nadat zijn voorganger was doorgereden, een andere werd door zijn splinternieuwe GPS
midden in de velden rond Matougues gegidst met het bericht “bestemming bereikt”… Aangezien de
groep vooraf al een kennismakingsdag had georganiseerd zat de stemming er dan ook al vlug in en
die verbeterde alleen maar
als de
hotelverantwoordelijke
meldde dat we voor het
avondmaal alvast een
aperitief en een hapje
aangeboden kregen van he
huis. Er werd dus alvast
geklonken op een fijne
vakantieweek! Nadien keuze
uit twee menu’s voor het
avondmaal… Er bestaan
slechtere manieren om een
vakantie te beginnen!

Zondag 9 september 2018
Zondag was de start van het uitstappenplan. Een stralend zonnetje verwelkomt ons bij het
ontwaken. Na het ontbijt verzamelen we op de parking van het hotel om met zijn allen een stukje
van de “route de champagne” te doen. Via binnenwegen en doorheen een aaneenschakeling van
wijngaarden rijden we rustig naar Verzenay waar ons eerste bezoek gepland staat. Le Phare de
Verzenay is een 25 m hoge ‘vuurtoren’ die een uitzicht biedt over de streek. Een champagnewijnboer
liet destijds het bouwwerk optrekken om zijn champagne te promoten. Nu is hier het
champagnemuseum gevestigd. Errond zijn er nu nog heel wat wijngaarden. Een dame is tussen de
wijnstokken volop aan het werk. Als ze opmerkt dat we een paar foto’s aan het nemen zijn, komt ze
naar ons toe en biedt ze ons aan om van de geoogste druiventrossen even te proeven. Ze smaken
zeer zoet. Het museum zelf is uitgerust met audiogidsen in het Nederlands en we krijgen heel wat
informatie over het werk in de wijngaarden en de verwerking van de druiven tot de wereldbekende
bubbels. De eerste persoon die daar voor zorgde was een monnik, Dom Perignon. Hij zocht naar een

manier om de wijnen langer te bewaren. Hij ontdekte dat dit kon door er suiker aan toe te voegen en
een tweede gisting te laten gebeuren op de fles. Zes jaar lang zocht hij naar de gepaste formule en
werkwijze. Uiteindelijk slaagde hij erin mousserende wijn op fles te hebben en te bewaren. Geloof
het of niet, maar hij slaagde pas wanneer hij het ‘Belgisch’ glas leerde kennen. Dat glas was immers
sterker en het enige dat voldoende weerstand bood aan de druk die ontstond in de flessen zodat die
niet barstten tijdens de bewaarperiode. Hij zorgde voor de eerste champagne in de abdij van
Hautvillers. Dat dorpje wordt meteen ook het doel van onze tweede stop. Een charmant dorpsplein
en een uitnodigend terras is de blikvanger bij onze aankomst daar. In de sobere adbijkerk ligt de
grafsteen van de wereldberoemde monnik, maar even rondwandelen in het dorpje geeft ons ook een
zicht op de smeedijzeren uithangborden die her en der aan de gevels hangen. Uiteindelijk blijkt de
aantrekkingskracht van het terras zo groot dat ieder er plaats neemt om iets te drinken…
De volgende stop van onze zondagstrip ligt in Dizy, nabij Epernay. Daar hebben we een afspraak
tegen 17 uur bij een champagneboer. We komen er
iets te vroeg aan en zien de wijnboer, Alain Bernard,
op zijn erf staan met korte broek, in t-shirt en met
rubber laarzen aan. Hij is omringd met tal van
medewerkers die kisten druiven uitladen, in een
persmachine gooien en de restpulp weer afvoeren.
Men is volop bezig met het persen van druiven om
een nieuwe lading champagne te maken… Ondanks
het feit dat onze wijnboer het momenteel razend
druk heeft en ons helaas geen uitgebreide uitleg over
het maken van champagne kan geven, nodigt hij ons
alvast uit om een glaasje te komen drinken. Normaal
gezien zou zijn vrouw ons ontvangen, maar die is de
afspraak schijnbaar vergeten. We moeten het dus
doen met hem en een medewerkster die er voor
zorgt dat de seizoenarbeiders straks een maaltijd
zullen hebben. Naast de eenvoudige ‘brut’ krijgen we
ook nog een ‘blanc de blanc’ en een rosé champagne
te proeven. Wanneer een paar kooplustige senioren
zich wat flessen willen aanschaffen blijkt dat het niet
mogelijk is. Doordat momenteel alle aandacht naar
de nieuwe druivenoogst gaat, is zijn voorraad flessen
momenteel verkocht. Hij beschikt nog wel over flessen champagne, maar die zijn niet geëtiketteerd.
Verkopen zonder etiket mag niet vanwege de taksen die er geheven worden door de Franse staat. Hij
belooft ons wel dat hij het nodige zal doen om tegen het einde van onze vakantieweek aan onze
vraag tegemoet te komen. De etiketteermachine zal donderdag of vrijdag opgesteld worden zodat
wij onze bestelling vrijdagnamiddag kunnen afhalen. Intussen kunnen we wel kijken naar de
werkzaamheden die er plaats vinden. Een drukte van jewelste op een van de laatste dagen dat het
oogsten nog mogelijk is. Alles wordt netjes en precies genoteerd want om het label champagne te
mogen dagen moet de producent voldoen aan tal van eisen. Onder andere is er maar een bepaald
toegelaten gewicht aan druiven per ha voorzien, bepaalde oogsttijden, druivensoorten, enz.
Na ons bezoek ronden we de dag af met een maaltijd onder buffetvorm in hotel-restaurant Bagatelle
(wat hier in de onmiddellijke omgeving is) want op zondagavond is de keuken in ons hotel gesloten.
Het wordt nog een gezellige avond die van start gaat met een aperitiefje op het terras van het hotel.
Sommigen zetten de champagneproeverij daar nog even verder… Rond 22 uur zijn we terug in ons

hotel voor de nodige nachtrust.
Maandag, 10 september 2018
Vandaag staat Reims op het programma. Na het ontbijt vertrekken we met de auto’s. Mogelijke
parkeerruimtes zijn meegedeeld, plannetjes zijn uitgedeeld, afspraakplaats is het plein aan de
kathedraal. Op het programma is een rondrit met de “citybus” voorzien, maar de nodige ticketten
zijn enkel te verkrijgen in het plaatselijk toeristisch kantoor. Terwijl ik het nodige doe om voor de
tickets te zorgen, gaan onze deelnemers vanop een terras de buitenstructuur van de kathedraal
alvast bestuderen bij een tas koffie. Eens terug van het informatiekantoor met de nodige tickets op
zak kunnen we verdere afspraken maken. Om 14 uur hebben we een rondrit door de stad met de
nodige informatie. Gemakkelijkshalve spreken we op dit plein weer af om straks samen te komen om
de rondrit te starten. Intussen
kunnen we alvast die reusachtige
kathedraal die op de lijst van het
Unesco werelderfgoed staat van
buiten en van binnen
bewonderen. Eigenlijk is deze
kathedraal binnenin vrij sober
gehouden buiten de massa
beeldhouwwerkversieringen aan
de voorgevel en de
brandglasramen. De tand des
tijds heeft hier erg toegeslagen:
langs de binnenzijde zijn
sommige beelden bijna totaal
verdwenen, van andere zie je duidelijk dat er recentelijk zware restauraties uitgevoerd werden… Aan
de buitenzijde sta je je te vergapen aan de ontelbare beeldhouwwerken en fresco’s die de gevel rijk
is. Na dit bezoek waaieren we even uit. Sommigen brengen een bezoek aan het Palais de Tau,
anderen vinden een winkelcentrum interessanter of flaneren wat door de stad. Iedereen is terug
samen op de afgesproken plaats voor de rondrit. Via de audiogidsen op het busje krijgen we alle
informatie in onze eigen taal en een uurtje later kunnen wij op eigen kracht nog wat van de
bezienswaardigheden nader bekijken. Sommige deelnemers werden zelfs gespot op de terrassen van
de plaatselijke horeca vooraleer de terugrit naar ons verblijf in Matougues aangevangen werd. Daar
werd het avondmaal genomen en samen in de bar het volgende dagprogramma nog besproken. Het
werd nog een gezellige babbel vooraleer het bed opgezocht werd..
Dinsdag 11 september 2018
We starten de dag met een bezoek aan het “Fort
de la Pompelle”. Dit fort stond in de eerste
wereldoorlog in voor de bescherming en
verdediging van de stad Reims. Het maakte deel
uit van een ring forten en vormden voor de
Duitse troepen een moeilijk in te nemen plek.
Intussen is het fort ingericht als
herdenkingsplaats van de eerste wereldoorlog
en museum. Het herbergt momenteel de
grootste collectie van hoofddeksels en helmen

uit de eerste wereldoorlog. Het brengt een beeld van hoe de soldaten uitgerust waren in die
periode. Het is tevens de herdenkingsplaats van gesneuvelde Russische soldaten die de Fransen ten
tijde van WO I kwamen helpen tegen de Duitse aanvallen. Het bezoek neemt zowat de ganse
voormiddag in beslag. Na de middag begeven we ons naar Chamery, een klein dorpje tussen de
talrijke wijngaarden die de streek rijk is. Eén van de van de belangrijkste producenten in deze regio is
Champagne Lallemant. Buiten een
bezoek aan de kelders en degustaties
kan je hier ook zelfs op verzoek
champagnemenu’s krijgen. Wij
beperken ons hier tot een ander
aspect dat aangeboden wordt: een
rondrit door de wijngaarden. Het
toeristentreintje rijdt ons rond
doorheen de wijngaarden en we
krijgen meteen ook alle informatie
rond het werk op de velden in kader
van het verzorgen en oogsten van de
druiven voor het maken van de
champagne. Het was ons eerder al
opgevallen dat er aan de wijnstokken dikwijls ook rozen geplant waren aan de rand van het veld. We
krijgen hier nu te horen wat het doel ervan is. De rozenstruiken worden gebruikt als voorspeller van
ziekten die de druiven kunnen aantasten omdat de rozenstruiken gevoeliger zijn aan deze ziektes dan
de druivenstok. Als men aan de rozen merkt dat ze lijden aan bepaalde ziektes, weet men dat ook de
druivenaanplantingen gevaar lopen. De druiventeler kan dan nog tijdig ingrijpen om zijn wijnstokken
te beschermen tegen ziekten die anders zijn hele oogst kunnen vernielen. Als je verneemt dat
massa’s druiven dit jaar op de velden nagelaten worden omdat de oogst dit jaar zo goed is dat men
boven de toegelaten productie zal komen hebben de meeste onder ons toch een wrang gevoel in de
maag over deze verspilling. Maar toch zal ons dat niet nalaten om straks te genieten van een lekker
avondmaal…

Woensdag, 12 september 2018
Epernay, la capitale du Champagne … Je kan niet in de champagnestreek verblijven zonder Epernay
te bezoeken, dus staat deze stad ook op ons programma. We starten er met een bezoek aan de
kelders van Champagne Mercier. Een hypermodern centrum ontvangt er ons. Audiogidsen staan ter
onzer beschikking. Onze rondleiding start met
het bezichtigen van het vat dat in de hal van het
bezoekerscentrum tentoongesteld staat. Het
werd ooit gebouwd als blikvanger om de
Mercier-champagne meer bekendheid te geven
en heeft een inhoud van 200 000 flessen. De ton
werd destijds vervaardigd door een meesterkuiper die het nodige hout zelf ging selecteren in
het buitenland. Het vat werd ter gelegenheid van
een tentoonstelling door de straten gevoerd op
een onderstel getrokken door 24 ossen… Het kon
tellen als promotiestunt! Een gids leidt ons

verder naar de lift die ons naar de kelders zal brengen. Eens in de lift krijgen we op de wand een
projectie te zien met beelden uit de Mercier-geschiedenis. Het is een technisch hoogstandje dat je de
indruk geeft dat je intussen tientallen meters naar beneden zakt terwijl de lift zich nog niet eens in
beweging heeft gezet. Als zich dan uiteindelijk de liftdeuren weer openen, staan we in het 30
kilometer lang gangenstelsel waar de grootste geheimen van de champagne zich bevinden, massa’s
flessen opgeslagen liggen van de meest exclusieve jaren, muurfresco’s de geschiedenis van de kelder
illustreren en naambordjes je wegwijs moeten maken om niet te verdwalen in de wirwar van gangen.
Wij doorkruisen een deel van de kelders met een treintje dat ons volledig autonoom en zonder
chauffeur doorheen de kelders voert. De begeleider vraagt ons om zeker geen foto’s te maken met
flits in de rijrichting. Blijkbaar kan dat leiden tot verkeerde signalen waardoor het treintje zijn
geprogrammeerd spoor zou kunnen verlaten. Wij willen het liever niet testen op waarheid, wij
hebben geen zin om dan te voet te
moeten terugkeren doorheen dit
web van gangen, zelfs al zouden we
dan kunnen rekenen op de
wegwijzers en onze gids… Miljoenen
flessen liggen hier opgeslagen, netjes
voorzien van labels boven of op de
rekken die het jaartal en soort
champagne aangeven. Het oude
liedje met de tekst “daar mag je
alleen maar naar kijken, maar
aankomen niet” is hier ook van
toepassing… Soms kruisen we al eens
een ander treintje, wel met
bestuurder en met karretjes erachteraan gevuld met kratten en flessen. Die krijgen een nieuwe plek
in de kelder of zullen de kelders verlaten om geledigd te worden ergens in de wereld… Een uurtje
later staan wij weer bovengronds waar ons bezoek afgerond wordt met een uitleg over de
verschillende soorten champagne die hier ter beschikking zijn en een glaasje bubbels dat ons
aangeboden wordt vooraleer we via het winkeltje de bezoekersruimte kunnen verlaten. Heel wat
vrienden of familieleden van onze senioren zullen zo te zien wel een klein aandenken aan deze reis
en dit bezoek kunnen verwachten aan de verkoop te zien!
Blijkbaar heeft het glaasje champagne ook gezorgd voor een hongergevoel want de meeste
deelnemers gaan in de stad op zoek naar een kleinigheid om te eten. Sommigen vinden hun gading in
een van de vele champagnebars die er zijn. Je moet die champagnes toch kunnen vergelijken
immers? Normaal was er voorzien dat we in de namiddag zouden rondkuieren in de stad, maar al
vlug blijkt dat eens je de “Avenue de Champagne” gedaan hebt, je de meeste bezienswaardigheden
van Epernay zag en iemand uit het reisgezelschap is toevallig op een foldertje over boottochten op
de Marne gestoten. Het grootste deel van de groep opteert dan ook om naar de aanlegplaats in een
naburig dorpje te rijden en te genieten van een boottocht. Als we er aankomen en de auto’s
geparkeerd hebben zien op de wandelweg langsheen de rivier tal van kustwerken in metaal staan.
Telkens wordt er een aspect van de wijnmakerij uitgebeeld: het aanplanten en verzorgen van de
wijnranken, het knippen, opbinden en het oogsten van de druiven, het persen… In feite vormen de
kunstwerken een leerpad over de druiventeelt en wijnmakerij langsheen de rivier. Even later hebben
we de aanlegplaats bereikt en schepen we in voor een tocht van zowat twee uur op de Marne onder
een stralende zon. Het wordt weer genieten en we zien de streek vanuit weer een andere ooghoek.
Na onze rondvaart wordt het tijd om ons terug naar ons hotel te begeven.

Donderdag, 13 september 2018
De zon laat ons vandaag in de steek, het is een grijze ochtendlucht aan het ontbijt. De
weersvoorspelling die elke dag op het informatiepaneel aan de receptie geprojecteerd wordt, geeft
aan dat we vandaag wat regen kunnen verwachten. Hopelijk niet te veel want we hebben voorzien
dat we het stadje Châlons-en-Champagne zullen bezoeken. Dit klein pittoresk stadje heeft een rijk
erfgoed waarvan sommige gebouwen
opgenomen werden in de Unescowerelderfgoedlijst. Aan de hand van
verschillende plannetjes en infogidsen, elk
met hun eigen invalshoek kunnen we het
stadje doorkruisen telkens met een andere
leidraad: een tocht langs de “Jards” of
tuinen en parken van de stad, de historische
wandeling langsheen de vele gebouwen uit
de vorige eeuwen, een religieuze wandeling
met als hoogtepunt de kathedraal SaintEtienne en de kerk Notre-Dame-en-Vaux.
Ondanks dat we af en toe eens de paraplu moeten openen, trekt ieder er op uit om de stad te
verkennen vanuit zijn eigen interessesfeer. Spijtig is één manier niet meer ter beschikking. Door de
warme, droge zomer is de waterstand in grachten en riviertje die het stadje doorkruisen te laag om
de bootjes te laten varen en zo een beeld van de stad te krijgen vanop het water. Het beetje regen
dat nu valt brengt daar geen verandering in…
Op onze wandeling zien we zelfs iemand aan een touw aan de kerk bengelen. Hij controleert of er
geen losse stukken steen kunnen vallen en zwiert daarbij aan het touw van de ene zijde van de muur
naar de andere op een tiental meter hoogte en beklimt vensterbanken en uitsteeksels in de muur.
Men heeft hier duidelijk oog voor de toestand van hun historische gebouwen. Na de verkenning van
het stadje rest er nog voldoende tijd om in de omgeving wat bezienswaardigheden aan te doen. Een
deel van ons gezelschap kiest voor het oorlogsmuseum, anderen rijden naar Valmy waar in 1792
tijdens een belangrijke veldslag de Fransen de Pruisische en Oostenrijkse legers wisten tegen te
houden. Een herdenkingsmonument en een oude molen moeten er de geschiedenis levend houden.
Even verder kom je in Sainte-Menehould waar ooit Dom Perignon geboren werd. Je weet wel, die
van de champagne…

Vrijdag, 14 september 2018
Oorspronkelijk was deze dag in het programma voorzien als ‘vrije dag’ waarbij ieder zijn eigen
invulling kon geven. Het uithangbord van het hotel vermeldt niet alleen de naam “Auberge des
Moissons” maar tevens zie je ook de naam “La cav’o truffes” staan en dat verwijst naar het feit dat
men er ook naast het hotelbedrijf er nog een andere bezigheid op nahoudt: namelijk het kweken en
verwerken van truffels. In hun eigen aanplantingen zorgen ze ervoor dat de truffelzwam kan leven.
Ze hebben dan ook een hond opgeleid om de truffels te zoeken in hun terrein. We vernamen ter
plaatse dat de mogelijkheid bestond om met de eigenaar en de hond op truffeljacht te gaan en dat
leek ons wel de moeite waard. Dus startte deze ‘vrije dag’ alvast met een gezamenlijke activiteit: het
truffelverhaal. Eerst kwamen we wat meer te weten over de groei van de truffelzwam en de
verschillende kwaliteiten die erin terug te vinden zijn. In feite kan men moeilijk spreken van een

truffelteelt. Je kan alleen maar de bomen en heesters waar truffels kunnen bij voorkomen
aanplanten. Eens de zwam zich op de wortels gevestigd heeft kan deze zich verder ondergronds
ontwikkelen. Meteen ontstaat dan het tweede probleem: hoe vind je die ondergrondse truffels?
Daartoe werden in het verleden varkens gebruikt die blijkbaar die ondergrondse truffels toch konden
ruiken. Momenteel werkt men meer met honden. Hier ter plaatse heeft men zelf een hond – een
bruine labrador – opgeleid om de truffels te zoeken. We krijgen een demonstratie van zijn kunnen.
Onze groep trekt erop uit in het terrein
tegenover het hotel samen met hond en
eigenaar. Eens het “werkterrein” binnen
gelopen krijgt het dier opdracht te
zoeken. Al snuffelend loopt Honey (zo
noemt de hond) tussen de
aanplantingen. Plots begint hij op een
plekje met de voorpoten te krabben. Zijn
baasje neemt het dan over om te
controleren of het dier inderdaad een
truffel gevonden heeft. Dat blijkt te
kloppen: hij haalt een knolletje wat
zowat 2 cm doormeter boven. Nu
gebeurt er een kwaliteitscontrole. Er
wordt een heel klein schijfje afgesneden. Aan de kleur en uitzicht (een rijke dooraderd vlak of niet)
kan hij bepalen of de kwaliteit voldoende is. In dit geval voldoet de truffel niet aan de gestelde eisen.
Het baasje geeft de hond zijn beloning en moedigt hem aan verder te zoeken, wat het dier dan ook
doet. We lopen zowat een goed kwartiertje met hond en baasje rond. In die tijd heeft Honey een
viertal maal een plek aangeduid waar inderdaad een truffel(tje) aanwezig was. Helaas geen enkele
met voldoende kwaliteit. Onze truffelspecialist geeft ons de uitleg daarvoor. Het blijkt dat het droge
weer dat we de laatste maanden hadden een nefaste invloed heeft op de ontwikkeling van de
truffels. Voor de truffels is er een grote nood aan watertoevoer… We keren terug naar ons
uitgangspunt, het winkeltje waar de truffelspecialiteiten verkocht worden. Een paar van onze
deelnemers die tevens voldoende keukenkennis hebben maken van de gelegenheid gebruik om zich
te voorzien van truffelpasta en truffelolie. Hier krijgen ze de zekerheid dat ze goed en degelijk
materiaal krijgen voor hun geld.
Na onze truffelzoektocht vertrekt ieder om de rest van de dag een invulling te geven. Als ik even
luister naar de verschillende bestemmingen krijg ik een waaier van mogelijkheden te horen. Voor de
ene wordt het Sainte-Ménehould, de andere verkiest het oorlogsmuseum van Suippes. Ook het
stadje Vitry-le-François wordt de eindbestemming voor enkele van onze deelnemers. Zelf kies ik voor
het kasteel van Montmort-Lucy. Het blijkt een tegenvaller te worden want het kasteel is niet
toegankelijk. Je kan enkel door het hek een glimp opvangen van het gebouw. Het ziet er wel heel
mooi uit en vooral goed bewaard. Het is momenteel
nog steeds bewoond en dat verklaart dan ook
waarom je er zo maar geen bezoek kan doen en
tevens het feit dat het zo goed uitziet. Het
onderhoud is hier duidelijk een belangrijke factor
voor de bewoners. Ik zal dan nog maar een andere
eindbestemming in de regio opzoeken. De keuze
valt op het “Memorial des batailles de la Marne”
(foto hierbij). Ook hier een verrassing, maar dan in
de positieve zin. In plaats van een eenvoudig

herdenkingsmonument blijkt het een uitgebreide site te zijn in een prachtig park. Het
herdenkingsmemorial is een gebouw met binnenplaats en gaanderijen. Daar staan de verschillende
legereenheden vermeld die aan de slag deelnamen. Het is indrukwekkend en maakt ons even heel
stil, vooral als je leest dat hier in een 30-tal kisten de restanten van honderden overleden soldaten
bewaard worden. Je raakt onder de indruk van het
leed dat hier ooit geleden werd. In het omringend
park staat ook nog een historisch gebouw, een groot
herenhuis waar nu de toeristische dienst gehuisvest is
en krijg je op bepaalde plaatsen gelegenheid om vrij
wat fruit te plukken. Enkele perenbomen staan ter
beschikking van de wandelaars. Het zijn eerder kleine,
maar zeer smakelijke peertjes. Bij onze rondgang in
het park zien we nog de overblijfselen va een oude
watermolen en prachtige fonteinen. We stoten nog op
een ‘weerkundige steen’ en de verklaringen voor de
waarnemingen. Het brengt meteen een glimlach op
ons gezicht en ik laat jullie graag meegenieten van de
mogelijke waarnemingen op de bijgaande foto.
Het wordt stilaan tijd om deze plek te verlaten want
we hebben nog een taak te volbrengen: champagne
ophalen. We hadden immers bij onze champagneboer
van ons zondagsbezoek de bevestiging gekregen dat
vandaag de bestelling kon afgehaald worden. Ik heb
dus mijn wagen vol geladen. Nee, niet met jonge
meisjes maar met dozen champagne voor ons
reisgezelschap.
In ons hotel wordt het laatste avondmaal voorafgegaan door een champagneaperitiefje. Er wordt
ook nog een magnumfles met dankkaartje voor de ganse groep bij mij afgeleverd. We hebben dus al
een reden om nog eens samen te komen met onze reisgroep. Die fles moeten we nog ledigen, maar
ook dat zal nog wel lukken. Er komt immers nog een terugkomdag waar we meteen ook de volgende
reis zullen voorstellen. Wellicht wordt dat een andere wijnstreek: het moezelgebied in Duitsland. Je
hoort er wel meer over … We beginnen nu al om weer een fijn programma samen te stellen.

Rudy Sterck
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