
De Virbo-senioren trokken er weer een weekje op uit 

 

Sedert 2000 trekken de virbo-senioren er ieder jaar een weekje op uit. Dus nu al voor de achtste 

maal. Voor die eerste reis waren er 10 geïnteresseerden, intussen is het deelnemersaantal bijna 

verdubbeld. Er waren dit jaar 19 inschrijvingen, maar helaas waren we uiteindelijk maar met 17 voor 

ons verblijf in Bretagne. Eén koppel moest helaas wegens gezondheidsredenen afhaken. Ik spreek uit 

naam van de ganse reisgroep als ik zeg dat we Maggy en Marcel gemist hebben in ons reisgezelschap 

en we wensen hen allebei het allerbeste toe.  Hopelijk kunnen we elkaar nog eens treffen op één of 

andere virbo-activiteit! 

Na twee maal Oostenrijk en twee maal Praag, een jaartje in het Duitse Zwarte Woud en nadien de 

Loirestreek en de Vogezen in Frankrijk was er dit jaar geopteerd voor een vakantie in Bretagne. Onze 

uitvalsbasis was het hotel Beau Rivage in Le Vivier sur mer, centraal gelegen op 30-tal km van de 

steden St. Malo en Dinan of de toeristische trekpleister Mont St. Michel die zowat op de grens tussen 

Bretagne en Normandië gelegen is. Al was de reis voorzien tussen 9 en 16 september, het startschot 

weerklonk al op woensdag 30 augustus. Dan kwam de reisgroep van 2017 immers voor de eerste 

keer samen. Voor sommigen kennismaking met nieuwe gezichten, voor anderen de gelegenheid  om 

herinneringen aan de vorige jaren op te halen. Voor enkele dames was het zelfs de kennismaking 

met de virbo-seniorengoochelaar van dienst die er voor gezorgd had dat hun handtas spoorloos 

verdwenen was… Gelukkig kwam ze al vlug weer tevoorschijn op een andere plaats! Tijdens deze 

bijeenkomst werd het programma nog eens overlopen, werd er nog nodige reisinfo verstrekt en wat 

praktische afspraken gemaakt voor de aankomst in het hotel op zaterdag 9 september 2017. 

Zaterdag 9 september 2017 

De meeste deelnemers zijn al vrij vroeg op de ochtend van huis weggereden en een paar zijn reeds 

een dagje vroeger weggereden met de bedoeling een tussenstop te maken. In de loop van de 

namiddag komen ze in het hotel aan. De kamers worden ingenomen, sommigen doen al een 

verkenning van de onmiddellijke omgeving van het hotel of vinden de weg naar de bar voor een 

aperitiefje. Tegen 19u30 is het avondmaal voorzien, maar het wordt wel wat later vooraleer we 

uiteindelijk een gevuld bord voor de neus krijgen. Buiten de hotelgasten zijn er ook heel wat 

“restaurantgasten” aanwezig. De keuken kan niet volgen blijkbaar… maar het eten zelf is 

voortreffelijk: verse streekproducten smakelijk opgediend en uiteindelijk het wachten wel waard. Na 

het eten ga ik toch een babbeltje doen als reisverantwoordelijke met de hotelbaas om te voorkomen 

dat we de volgende dagen met een soortgelijk scenario te maken krijgen. Het levert me – naast een 

grote “calvados” ter verontschuldiging – de belofte op dat de komende dagen het eetmaal stipter zal 

opgediend worden. De volgende dagen blijkt het inderdaad beter te verlopen.  

Zondag 10 september 2017 

Na het ontbijt verzamelen we aan de auto’s. We vertrekken naar Dol de Bretagne wat slechts een 7 

km landinwaarts gelegen is. De vroeger bisschoppelijke stad Dol wordt ook wel de toegangspoort tot 

Bretagne genoemd. We maken een eerste halte net voor het stadje, de Mont Dol. Een 65 m hoge 

granietrots steekt hier boven het platte landschap uit en vormt dus een prachtig uitzichtpunt. We 

hebben geluk met het weer: we kunnen van hieruit de ganse baai van Cancale tot de Mont St Michel 

overschouwen. De Mont St. Michel ligt er als een klein hoopje bij op een afstand van zowat 20 km. 

Wie nog een beter uitzicht wil kan er de trappen van de toren beklimmen wat trouwens een deel van 

ons eisgezelschap doet om van daaruit de rest van de groep te fotograferen. Helaas tot een foto van 

de ganse groep is het niet gekomen. Er is te veel te zien: het uitzicht, de toren met heiligenbeeld, de 

windmolen, de kapel, de natuur in de onmiddellijke omgeving… Ieder heeft wel zijn eigen 



aandachtspunten vooraleer we doorrijden naar Dol. De blikvanger in Dol is zeker  de kathedraal Saint 

Samson (Nee, dit heeft niets te maken met die hond van Studio 100). Met haar massieve voorgevel is 

ze een voorbeeld van de Bretoense gotiek. Binnenin kan je genieten van prachtige glasramen, oude 

met snijwerk versierde zitbanken voor de geestelijken en vooraanstaanden van destijds. Maar 

misschien is het stenen bootje 

buiten aan de  deur van de 

kathedraal van recentere 

datum ook wel je aandacht 

waard. Het is een aandenken 

aan die heilige Samson 

waarvan de legende vertelt dat 

hij met een dergelijk houten 

bootje het gebied rond Dol 

kwam bekeren… Al heeft het 

granieten bootje een gewicht 

van ongeveer 3,5 ton het heeft 

echt op het water gedreven als 

kunstwerk. 

Na onze rondgang door de stad waar er nog een aantal mooie geveltjes te zien zijn en nog even iets 

gedronken te hebben op een terras rijden we nog even verder op zoek naar de menhir van 9m30 

hoog en bekend staat als de grootste van Bretagne. Daarmee is onze dag echter nog niet ten einde. 

We hebben in ons verblijfdorp ook nog afspraak voor een gegidst bezoek aan de mosselcultuur, les 

mytilli bouchots. Tegen halfvier 

worden we verwacht om met 

een tractor met aanhangwagen 

vervoerd te worden naar 

kweekplaatsen van deze 

kleinere mosseltjes die op palen 

groeien en gekweekt worden. 

Een gids geeft ons heel wat 

uitleg over de kweek en de 

mogelijke problemen die er 

kunnen bij opduiken. Het 

proeven is er nog niet bij, 

daarvoor zullen we nog een 

paar dagen moeten wachten tot 

wanneer we ze in het hotel als 

voorgerecht eens opgediend 

krijgen. Ze zouden smakelijker 

moeten zijn dan de Zeeuwse mosselen die wij voornamelijk kennen en wij kunnen alleen bevestigen 

ze ons gesmaakt hebben toen onze gastvrouw ze geserveerd heeft… 

 

 

 

 



Maandag 11 september 2017 

Na het gebruikelijke ontbijt trekken 

we richting Mont St. Michel. De 

wagens komen terecht op één van 

de vele parkings die er voorhanden 

zijn en dan maken we gebruik van de 

gratis shuttlebus om ons naar het 

unesco-werelderfgoed te begeven. 

De Mont Saint Michel is gebouwd op 

een rotsachtig eilandje in een 

prachtige baai met één van de 

sterkste getijde in Europa. Het water 

bereikt er op bepaalde momenten 

een hoogteverschil van bijna 15 

meter. Jaarlijks komen er zowat 3,5 

miljoen bezoekers naar dit plekje. 

We trekken door de smalle straatjes van weleer en constateren dat we een serieuze klim maken. Dat 

dit een toeristische trekpleister is moet men ons niet meer vertellen: om de abdij te bezoeken sta je 

in een rij van 50 m lang om je tickets aan te kopen…. We bezoeken er de abdij (La Merveille 

genoemd) en je staat er meer dan eens je af te vragen hoe men er in het verleden in geslaagd is om 

een dergelijk bouwwerk op die plaats op te bouwen. Na alle zalen, traphallen, galerijen, 

uitzichtpunten, binnentuin en zelfs de restauratiewerken bekeken te hebben is er nog ruim de tijd 

om een terrasje op te zoeken of nog een wandeling maken op de kantelen, al is dat soms wel met de 

paraplu in de hand. Terug in het hotel kunnen we voor het avondmaal nog genieten van een 

aperitiefje. De maaltijd zelf verloopt nu heel vlot en is bovendien ook zeer lekker… Nadien dus nog 

even tijd om na te genieten in de bar. De plaatselijke calvados mag er zijn en de “coupe champagne” 

of een “cremant” gaat er bij de dames ook nog wel in. De hotelbaas is afkomstig uit de Elzas en heeft 

dus een lekkere cremant d’ Alsace op de kop weten te tikken. We krijgen er zelfs een gratis optreden 

van een imitator bij: een klant van het hotel brengt ons een imitatie van Sarkozy en Bourvil. Hij is 

misschien wel even boven zijn theewater maar zijn imitatie van deze twee bekende Fransen mag er 

wel zijn. En de baas van het hotel biedt nog een rondje aan… We drinken op zijn rekening en dus 

zeker op zijn gezondheid. 

 

Dinsdag 12 september 2017 

Vandaag trekken we weg van de kust. We 

rijden ongeveer 35 km het binnenland in 

naar Dinan. Dit stadje heeft nog heel wat 

mooie oude gebouwen. Om zicht te 

krijgen op het stadje maken we gebruik 

van het toeristisch treintje dat ons in een 

rit van 45 minuten alle belangrijke items 

van het stadje laat zien in vogelvlucht.  

Nadien kan ieder op eigen kracht een 

ruimere verkenning doen naar eigen 

interesses. Voor de ene wordt het dus 

nog een serieuze wandeltocht doorheen de stad en het haventje, voor de andere is het zicht op 



enkele historische gebouwen vanop het terras er tegenover al ruim voldoende tot zolang er maar 

een tas koffie of een glaasje bier kan bij genuttigd worden. Genieten hoeft niet altijd inspanningen te 

vergen… 

Drie kilometer buiten Dinan kan je ook nog naar het dorpje Lehon dat in heel wat gidsen vermeld 

staat als bezienswaardigheid. Een deel van de groep trekt ook daar  nog naartoe. Je kan er onder 

andere nog  de tuinen van de abdij bezoeken en aangezien er in onze groep planten- en 

tuinliefhebbers zijn willen ze de moeite van de verplaatsing nog graag doen. Intussen blijkt er in 

Dinan iets fout te lopen: ik krijg een telefoontje van Jetty dat ze op de afspraak met haar 

“vervoerkoppel” staat te wachten en dat die er maar niet opdagen. Ik rij dus terug naar de 

contactplaats in Dinan zodat onze Jetty niet verweesd moet achterblijven. Als ik er aan kom, blijkt het 

om een dom misverstand te gaan. Iedereen staat netjes op de plaats van afspraak, al is het iets later 

dan voorzien. Beter zo natuurlijk, Virbo-senioren zorgen voor elkaar! 

 

Woensdag 13 september 2017 

Na ons ontbijt stappen we de wagens is en rijden we naar Point Grouin, het westelijk eindpunt van 

de baai van de Mont St. Michel. Hier kan je terecht in een groot natuurgebied om vogels te spotten 

maar je kan er ook genieten van het zicht van de aanstormende golven die zich op de klippen gooien  

  

en daardoor grote waterwaaiers opwerpen.  Je kan er uren blijven kijken, maar buien en een 

behoorlijke wind zorgt ervoor dat er een paar paraplu’s sneuvelen en we na een rondgang toch maar 

weer de auto’s induiken en ons richting Cancale, de hoofdstad van de oesters,  te begeven. We 

hebben er afspraak in een oesterkwekerij, Le Ferme Marine, waar we niet alleen uitleg over de 

oestercultuur en een rondleiding in het bedrijf krijgen maar waar we tevens ook van een proeverij 

met een glaasje aangepaste wijn kunnen genieten. Maar eerst doen we nog een verkenning van het 

oesterstadje zelf. Het 

havengebied van 

Cancale biedt niet 

alleen beschutting aan 

de plaatselijke bootjes, 

maar blijkt ook de 

gelegenheid te bieden 

om er aan de stalletjes 

de verschillende 

soorten oesters te 

proeven en sommigen 

onder de 



medereizigers kunnen niet meer wachten tot de afspraak in de oesterkwekerij. Ze kunnen aan de 

lokroep van de plaatselijke verkopers niet weerstaan en verorberen er dus maar een dozijn aan het 

verkoopstandje alvorens naar de proeverij te gaan… We zijn vandaag ruim op tijd in ons hotel terug 

om nog een aperitief te nemen en onze kelner Jeremie stelt ons wat van zijn specialiteiten voor. Eén 

valt best in de smaak en staat voortaan bij ons bekend als een “Jeremie”. 

 

Donderdag 14 september 2017 

Vandaag vertoeven we weer in een stedelijk milieu: Saint-Malo, de piratenstad die ooit gesticht werd 

door de Welshe monnik Maclow. We hebben rustig de tijd om het “intra muros”-gedeelte van de 

stad te verkennen vooraleer een gids ons in de namiddag gedurende twee uur op sleeptouw neemt 

en ons alle belangrijke wetenswaardigheden over de stad laat kennen. Zo vertelt ze ons dat St. Malo 

geen piraten had, maar “corsaires” zoals de bekende kaper Surcouf. Omdat ze in opdracht van de  

Franse Republiek handelden en daarvoor dan 

ook rijkelijk betaald werden door de 

machthebbers waren het geen piraten maar 

“corsaires”. Als je gaat kijken naar vertalingen 

van het woord corsaire krijg je woorden als 

vrijbuiter, boekanier, piraat en zeerover 

aangeboden. Als onze regering dus onterechte 

inbeslagnames uitvoert is dat geen diefstal maar 

een eigendomswissel?  Het is maar hoe je het 

uitlegt… St. Malo heeft buiten de corsaire 

Surcouf nog enkele andere belangrijke personen 

als bewoners gekend. Wat dacht je van Jacques Cartier 

die de overtocht naar Newfoudland maakte en daarbij 

Canada ontdekte of van de schrijver Chateaubriand die 

er woonde? Zijn geboortehuis is nu omgevormd tot 

een hotel waar op de binnentuin nog enkele van de 

originele versieringen terug te vinden zijn. En wellicht 

kan je dank zij de kok van Chateaubriand in het 

hedendaags hotel wel een “chateaubriand”-gerecht 

bestellen en je heerlijk laten smaken. Waar onze gids 

niet over repte maar wat wij in de voormiddag tijdens 

onze wandeling al ontdekt hadden, was het oudste 



café van St. Malo. Oude pancartes, affiches en kaarten sieren er de muren, honderden toeristische 

klederdrachtpoppetjes staan er zij aan zij en vullen ganse muren. Als je naar het toilet gaat hebt je de 

indruk dat je een biechtstoel ingaat en de barkrukken aan de toog zijn vervangen door zitjes aan 

ketens zoals je vroeger de oude zwiermolenzitjes had. Voor één keer waren we blij dat het begon te 

regenen want de zoektocht naar beschutting tegen regen had er voor gezorgd dat we hier terecht 

gekomen waren. Ons bezoek aan St. Malo sloten we af met een wandeling over de oude 

vestigingsmuren van de stad vanwaar je ook uitzicht hebt op het oude verdedigingsfort in het water 

en op het eilandje voor de stad waar de overblijfselen van Chateaubriand zouden rusten (alleen weet 

schijnbaar niemand waar precies…). Nog even de haven in waar de kopie van een oude driemaster (L’ 

Etoile du Roy) te bezichtigen ligt en dan vatten we de terugkeer naar onze uitvalsbasis in Le vivier-

sur-mer weer aan. 

Vrijdag 15 september 2017. 

Deze laatste dag van onze vakantieweek was voorzien als ‘vrije’ dag. Iedereen kon er zijn eigen 

invulling aan geven. Mogelijkheden waren er genoeg: een bezoek aan Dinard, tegenover St Malo aan 

de andere kant van de Rance of Cap Fréhel met in de buurt Fort La Latte, het stadje Combourg met 

zijn kasteel of één van de vele kleine dorpjes zoals Erquy die opgegeven staan in de lijst van “Mooiste 

dorpjes van Bretagne”. Voor mij was deze laatste vakantiedag wat een tegenvaller. De weergoden 

hadden het duidelijk op ons groepje van vier voorzien. Bij aankomst in Erquy stappen we uit en even 

verder begint het water te gieten. De wandeling langsheen de klippen kunnen we niet doen wegens 

te gevaarlijk bij nat weer. Dan maar naar Cap Fréhel, een ander uitzichtpunt over de baai. Onderweg 

blijft het droog, maar in de buurt gekomen van ons doel slaan de ruitenwissers aan en bewegen ze in 

de hoogste stand… Niet echt het weertype dat je wil hebben om op een klip te staan waar regen en 

wind vrij spel heeft en er niets anders ter beschutting is. Gelukkig is Fort La  Latte slechts enkele 

kilometers verder. We rijden dan maar daarheen. We hebben er hoop op: tijdens de rit lijkt de bui 

wel  over te gaan. Wanneer we op de parking komen zien we dat het fort zelf nog op wandelafstand 

ligt en tegen dat we het eind van de parking bereiken worden de hemelsluizen weer volledig 

opengedraaid. Een bezoek aan het fort zal dus ook voor een andere keer zijn. Uiteindelijk verzeilen 

we in Dinard waar het vrouwelijk gedeelte van ons groepje het wel ziet zitten om even in de 

winkelstraat rond te lopen. En kijk, de regengoden geven het op. Ze kunnen rustig en droog 

rondwandelen… Het mannelijk gedeelte wordt weer nat, al is het dit maal van binnen terwijl ze 

genieten van een drankje op een overdekt terras. 

In het hotel krijgen we ons laatste avondmaal voorgeschoteld: eerst een “cremant d’ Alsace” als 

aperitief met wat hapjes. Salade van zelfbereide “foie gras de volaille et canard fumé” is ons 

voorgerecht, als hoofdgerecht “saumon à la crème basilique” en als nagerecht “tarte pommes aux 

amandes”.  Bij het binnenkomen van de eetruimte heb ik reeds opgemerkt dat er op de glaswand 

een verzameling foto’s hangt uit het benefietoptreden van Huguettes dansgroep. Iedereen heeft de 

foto’s zien hangen, enkel Huguette zelf die er nochtans recht tegenover zit heeft het nog niet 

opgemerkt. Vorig jaar is er heel wat afgelachen met het dansverhaal en de toespelingen en 

misverstanden er rond. Men dacht - verkeerdelijk - dat Ludo toen de dader was en daarom mocht hij 

dan ook een speciaal aandenken van Huguette ontvangen. Dat hangt nu naast de foto’s van 

Huguette. Ludo had toen beloofd zoete weerwraak te nemen… Vanavond wordt er nog eens naar 

verwezen en krijgt Huguette als slachtoffer een medaille aangeboden. Het wordt een lachen en 

proesten alom op onze gezellige laatste avond en nadien in de bar doet onze Ludo zelfs een poging 

om te buikdansen… De foto’s hiervan besparen we jullie…  Maar mocht je benieuwd zijn hoe het 

verder verloopt, volgend jaar is er weer een seniorenreis… 

Rudy Sterck 


