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Morgen is 't weer zover. Wij vertrekken naar 't zuiden, meer bepaald naar 

Corsica … en deze keer zullen Eddy en Kris ons komen bezoeken. Wij kijken 

er alvast naar uit!

Zondag:

't Wordt stilaan routine … maar 't lukt ons steeds gemakkelijker om 

op tijd weg te zijn uit Geel. Bijna de ganse dag rijden we onder een grijs 

wolkendek … maar dat kan ons

niet deren. In Luxemburg

blijkt er zo veel volk op de

baan te zijn … dat we zelfs

een tankbeurt aan ons laten

voorbij gaan. Enkel een

ontbijtje … en dan verder

naar La Douce France.

In Frankrijk – en zeker

op de péage – vlot het zo goed

dat we in “Porte de l'Isère”

eventjes halt houden … en ons

nog snel een frietje gunnen. Even voor vijf uur staan we in Marseille al op de

kade.

De 'Jean Nicoli' staat behoorlijk vol … waarschijnlijk een gevolg van 

de annulatie van de 'Excelsior'. Tja op die 'Excelsior' hadden wij nog een 

hut om de nacht door te brengen … hier op de 'Jean Nicoli' zal 't met de 

comfort zetels (what's in a name!) moeten.



Maandag:

Echt goed geslapen

hebben we niet in die

'comfort' zetels, maar … we

zijn waar we willen zijn: in

Corsica!

Welliswaar in Ajaccio in

plaats van Bastia … maar dat

lossen we zo op met een

streepje gas!

Ruim 2,5 u. later … dat

streepje gas is ondertussen al een héle streep geworden. 't Is nauwelijks te

geloven, 't is maar 120 km van Ajaccio naar Solenzara … maar er is geen 200

m rechtdoor bij! En OK, geef het maar toe …, ook een paar kilometer 

Corsicaanse weg.

Het is dan ook middag eer we goed en wel op ons stekje zitten. Dat 

betekent dat we nog een paar uurtjes hebben vooralleer de boot gebracht 

wordt.

't Is moeilijk te geloven, 

maar we moeten nog één 

schuiven-kastje monteren … 

en we maken van het 

beschikbare tijdslot dan maar

ineens gebruik om dat te 

doen. Nu denk ik toch echt 

dat alle hoekjes en kantjes 

gevuld zijn met 

opbergsystemen van die 

bekende Zweed!

Klokslag 14u30 staat Alain in de haven met de MARIJAN … en een 

uurtje later ligt de MARIJAN op haar plaats en zijn alle papiertjes ingevuld

en afgestempeld. Nog een berichtje naar 't thuisfront … een beetje 

zwemmen, douchen … en een gezellig etentje in 't dorp (bij L'aghja – 
https://www.facebook.com/pages/Restaurant-LAghja/271714189640584 ).



Dinsdag:

… een retour-tje Porto-Vecchio … in funktie van volgend jaar. (nvdr: 
da's dus voor een later verhaal ...)

Woensdag:

Wanneer we rond 9u20 bij het afwassen opgeschrikt worden door de 

bel, blijkt de meubelfirma ons

inderdaad vandaag vooraan op 

de laadlijst gezet te hebben …

en brengen ze eindelijk (na 24

maanden wachten …) ons wit 

bankstel. Wanneer we even 

later ons eventjes onderuit 

laten glijden, blijkt het het 

wachten ruim waard geweest 

te zijn! Wij hebben een paar 

hele mooie TV-avondjes in 't 

verschiet!

's Namiddags trekken we stevig schoeisel aan en trekken boven 

Solenzara, naar Sari om van

daaruit naar de Monte Santu
te wandelen. Dit hebben Ko

en Everline ons in Juni al

voorgedaan … en zij waren,

terecht overigens, laaiend

enthousiast. Niet te zwaar …

en toch mooie vergezichten.

Een erg leuke opwarmer.

Donderdag:

Bij gebrek aan voldoende mooi weer (lees: rustige zee!) om te gaan 

varen, nemen we de tijd om de logeerkamer in orde te brengen. Overmorgen

komen Kris en Eddy … en 't is wel zo gemakkelijk wanneer alles al netjes op 

orde staat.



Vrijdag:

Kort na de middag vertrekken wij alweer richting Ajaccio. We hebben 

daar een overnachting gereserveerd om morgen vroeg gemakkelijk op tijd in

de luchthaven te zijn. We zijn nogal vroeg vertrokken en hebben bijgevolg 

nog ruim de tijd om Ajaccio een beetje te verkennen. Onze verkenning 

eindigt – na een echte zoektocht – bij Da Mama, een restaurantje dat 

letterlijk “al” onze reisgidsen aanbevelen.

Wij genieten er van een Foie Gras en Magret de Canard of een Filet de

Boeuf met championsaus. Beide aan te bevelen! We reserveren ineens al 

voor dinsdagavond.

Zaterdag:

8u15 … en er loopt al een

berichtje binnen. Jet Air Fly 

(vlucht JAF 6273) heeft 

Eddy en Kris al in de 

aankomsthal afgezet. Gelukkig

… staan wij al paraat op de 

parking. De bagage laat nog 

even op zich wachten en dat 

stelt ons in staat een echt 

ontvangst comite op te stellen

inclusief 'internationaal' 

welkomst bord.



Van 't vliegveld gaat het

terug richting Best Western
waar we samen ontbijten … en

Kris en Eddy alle spannende

verhalen van hun

voorbereiding en vlucht laten

doen. Van daar gaat het via

een – nogal ongelukkig gekozen

– alternatieve weg naar

Solenzara, wat maakt dat we

pas ruim na de middag op ons

favoriete plaatsje zitten.

Na een 'Corsicaans' 

apperitief-je trekken we 

samen naar 't zwembad om 

daarna in het Mediterraans 

zonnetje nog wat na te 

soezen.

's Avonds gaan we in de haven op een

terrasje genieten van “Geflambeerde Gamba's”,

geflankeerd door een ijsje … waarvan wij eigenlijk
wél wisten wat er komen ging. (… een coupe om U tegen
te zeggen..!) 

Zondag:

Hmmm … da's pech! Net nu Eddy en Kris

er zijn … een dipje in 't weer. De dag begint

nog wel onder een heerlijk zonnetje … zodat ons ontbijt nog netjes op 't 

terras doorgaat, maar boven de bergen pakken grijze wolken al samen.



Dan gebruiken we deze 

dag maar om de omgeving te 

verkennen. Van Solenzara gaat

het richting camping … en 

daar volgen we het strand 

naar de Voile Rouge, één van 

de betere stranspavilioenen. 

We zijn eigenlijk maar net op 

tijd … om bij een drankje te 

schuilen voor de voorspelde 

bui! Een uurtje later, trekken 

we terug naar ons

appartement … voor een

verlate lunch.

De namiddag gaat het

richting “Porto Vecchio”, je

weet wel, daar waar de 100ste

Tour enkele weken geleden

van start ging! In Porto-

Vecchio genieten we van een

éérste Mojito … en 's avonds

een heerlijk diner in de haven.

Maandag:

Wanneer Eddy terug 

komt van de bakker – zijn 

dagelijks ritueel – blijkt de 

hoog-zomer al weer hélemaal 

hersteld te zijn. Na 't ontbijt

gaat het bijgevolg de zee op.

Iets voor de middag 

sturen we de MARIJAN naar 

't zuiden … richting Porto-

Vecchio. We kiezen er een 

rustig stukje strand, Plage de
l'Ovu Santu … en genieten van iets dat “dicht bij 't paradijs” moet zijn.



Wanneer na wat stoeien

en zonnen, de zee toch wat

ruwer wordt, zetten wij koers

naar het strand van Scaffa
Rossa, iets noordelijk van

Solenzara. Daar genieten we

van onze lunch … en nog wat

zon!

Dinsdag:

Hola … dit is alweer de 

laatste dag Corsica voor Kris 

en Eddy en er staat nog héél 

wat op 't programma. Eerst 

gaat het zuidwaarts naar 

Bonifacio, het meest 

zuidelijke stadje van Corsica. 

Het is er 'pokke'-druk en 

Marijke zoekt wel ruim een 

half uur naar een beschikbare

parking. Maar dan … dan 

kunnen we 100% gaan 

genieten. Een ijsje op 't

terras, kuieren door de

steegjes van de oude stad in

de citadel … en een

aperitiefje, terug op 't terras!

Van Bonifacio brengt

Marijke ons via de prachtige

kustweg naar Ajaccio, alweer

ons einddoel van vandaag.

Eventjes opfrissen in 't hotel

en dan de binnenstad in.

Samen genieten we nog van



wat lekkers bij Da Mama (zie eerder) … en even voor middernacht kruipen 

we onder de wol.

Woensdag:

Ontieglijk vroeg rukt de

wekker ons uit onze slaap.

Nog één ontbijt-je op

Corsicaanse bodem … en voor

Kris en Eddy zit 't erop.

Tegen 8u10 zetten wij hen af

aan de Jetair balie … en

kunnen wij ook aan onze

terugweg beginnen.

Wanneer wij tegen

10u30 (vroeger dan verwacht!)

Solenzara binnen rijden,

krijgen we van hen een SMS-je dat vertelt dat zij alweer veilig en wel in 

Brussel staan! Oeps … hun 800 km gingen duidelijk vlotter dan onze 120 km.

Tegen 11u30 staan wij 

terug in de haven; de 

MARIJAN gaat terug op de 

trailer … en na een poetsbeurt

kan die terug in de stalling. 

Alain (Port-à-Sec) zal er weer

goed zorg voor dragen.

Na het wassen van kledij

en bedlinnen, nemen wij nog 

een hapje bij Les Trois 
Terrasses, pikken nog een 

filmpje mee … maar deze keer

wordt Marijke ruimschoots verslagen door het 'comfort' van de relax-zetel

… ze haalt zelfs de 'staking' niet. (nvdr: zie scenario 'Groenten uit Balen')

Donderdag:

Wij genieten nog één keer van een ontbijt op 't terras, het weer in 

België belooft ondertussen al niet veel goeds meer, dus we moeten hier van 

de laatste zonnestralen genieten. En dan moeten we toch écht wel aan 



inpakken en poetsen gaan beginnen.

Tegen 15u30 vertrekken we naar Bastia … vanwaar de CORSE ons rond 

20u00 naar Toulon zal brengen.

De terugrit vanuit Toulon verloopt erg vlot en om 17u45 staan we 

alweer in Meerhout bij Eddy en Kris … om nog even te informeren hoe de 

dieren het stelden bij hun terugkeer. Tegen 19u00 kan Marijke toch moeilik

aan de verleiding weerstaan om in 't salon eerst even naar de nieuwe etalage

te gaan kijken. Die ziet er weer piek fijn uit. Dat wordt prettig starten 

morgen!

Wij hebben er allenszins weer enorm van genoten. Zo'n buitenverblijf in
Corsica, nog geen spijt van gehad? Nee hoor … nog géén seconde!

Jan.


