
Engeland 2017 

Donderdag 17-08-2017. Zon en wolken, einde van de dag een buitje, 20 graden 
Afgelopen dinsdag de camper opgehaald. Trudy was woensdag vrij en heeft alles op orde gebracht 
voor vertrek. Alleen de fiets voor Christine en onze eigen vouwfietsen nog achterop gezet. Pieter 
haalt de laatste boodschappen na een kappersbezoek. We zijn er klaar voor! 
We vertrekken rond 12:00 uur richting Hoek van Holland voor de boot naar Harwich. We zijn er 
mooi op tijd en vinden makkelijk onze gereserveerde stoelen. We hebben drank en knabbels hier 
gratis erbij. De overtocht gaat voorspoedig. We lezen en puzzelen wat, Pieter gokt nog wat op de 
machines en wint 50 euro. Dan nog een prima drie gangen diner, wat we hadden besteld en rond 
19:45 lokale tijd zijn we aan de overzijde.  
We besluiten nog een stukje te gaan rijden voor een plekje voor de nacht. We komen uit in Bury St. 
Edmonds op een camperplek voor 1 pond. Een gewone parkeerplaats zonder iets en we moeten 
om 8:00 uur weg zijn. Na wisselen van papiergeld voor ponden hebben we onze slaapplek. 
 

 

Vrijdag 18-08-2017. Zon en wolken en een bui, 19 graden 
We zijn dus vroeg weer op pad. En gaan bij Sheryl langs. Kijken of ze er is. Het adres volgens 
Google Maps is niet het juiste, maar het huis naast waar we hebben geparkeerd wel. We treffen 
alleen Stephen thuis, want Sheryl is met Eleanor naar London. We maken kort kennis en spreken 
Sheryl even via de telefoon. We zien elkaar morgen bij de 60 jarige bruiloft van Len en Betty. 
Dan verder naar Chester over drukke snelwegen. Stilstaan en dan weer rijden, maar we zien verder 
niet waarom, behalve 1 tank wagen die in de greppel lag. Laatste stukje over de A500 en rond 
17:00 uur zijn we er. Christine, Len, Betty en Sophie zijn thuis. We krijgen een kop thee, maken 
kennis met Pat, een zuster van Betty (bruidsmeisje 60 jaar geleden) en laden de fiets van de 
camper. Christine is er blij mee, maar heeft het ook druk met al het bezoek wat nog langs komt. Wij 
gaan onze overnachting stek zoeken (Little Rodee Carpark) en zij gaan fish en chips eten. Na ons 
geïnstalleerd te hebben gaan wij eten in Abode Brasserie, op de 5de verdieping van een hotel. We 
denken beter dan de fish and chips, maar ook duurder. Rond 22:30 zijn we terug en gaan we 
slapen. 



 
 

Zaterdag 19-08-2017. Zon en wolken en een bui, 19 graden 
We starten de dag rustig, douchen in de camper en gaan na het ontbijt de stad verkennen op zoek 
naar dansschoenen. We vinden de winkel, Bedazzeled, en Trudy scoort een tweetal paar, alvast 
voor haar verjaardag. We nemen prima koffie en gebak in een patisserie en zien de Chester Pride 
parade voorbij komen. Jammer voor de deelnemers regent het zo af en toe. We lopen ook nog even 
over de fair en kermis ter gelegenheid van de Pride. Op het parkeer terrein is het nu ontzettend 
druk. 
Dan wordt het tijd om ons klaar te maken voor de party. We zijn er mooi op tijd en ontmoeten Sheryl 
en haar ouders weer, als ook een nicht (Rossie en haar Duitse echtgenoot). Een prima High Tea 
met hartige en vooral zoete hapjes, de weddingcake en prosecco. Rond 19:30 gaan we weer terug 
naar onze camper op Little Rodee Carpark. Nog een kop thee en wat Candy Crush voor het slapen 
gaan. 
 

Zondag 20-08-2017, Zon en wolken en een bui, 19 graden 
We zijn net op en gewassen als bij het ontbijt Christine aanklopt. Ze heeft nog het verjaarskadootje 
voor Trudy en een stuk weddingcake dat over is. Bovendien had ze de camper nog niet bekeken. 
Dat is nu allemaal weer rechtgetrokken en na een kop thee en bijpraten nemen we afscheid van 



haar. Wij vertrekken, na betaling van 20 pond stageld (maar dat komt doordat we als bus zijn 
aangemerkt, dat kan als gewone auto goedkoper ...) richting Lancaster. 
De park&ride is op zondag niet in werking, maar we vinden een andere parkeerplek. Daar zouden 
we ook voor 1,50 pond kunnen overnachten, maar dat doen we niet. We verkennen de stad en er 
zijn toch nog winkels open, lekkere koffie bij Costa, en we bekijken het kasteel en de bijbehorende 
priory. Nog wat winkels (poundshop) en dan terug naar de camper. We gaan een camping zoeken, 
want we willen nu wel weer lozen en water tappen. Dat is nog lastig en geeft de nodige stress en 
gedoe. Uiteindelijk komen we op een camping nabij Kendal terecht. Wanneer we lid worden van de 
club (weer een kaart erbij) krijgen we 7 euro korting. Nu zijn we voor 27 pond verzekerd van een 
plekje, stroom, afvoer en aanvoer, toilet en douche. We maken ons avondmaal met Italiaanse wok 
groente, en pasta (deegkussentjes met gehakt en tomaat), wijn van het cadeau van Christine en als 
toet de weddingcake (tussen de middag ook al de helft opgemaakt). Na drie afleveringen Poirot 
gaan we slapen. 
 

 

Maandag 21-08-2017. Zon en wolken en een bui, 19 graden 
We worden tegen 7:00 uur gewekt doordat er steeds iets op ons dak valt. Dat lijkt soms hard aan te 
komen. Wanneer we gaan kijken blijken dit grijze eekhoorns te zijn die de resten van een maal 
beukennootjes uit de boom op onze camper laten vallen. Voor de zekerheid maar een paar meter 
voorruit, onder de boom vandaan gereden en verder slapen.  
Na douchen en het ontbijt gaan we lozen en vullen voor we vertrekken. Dan kunnen we er weer een 
paar dagen tegen. Tegen 11:00 uur vertrekken we van de camping. 
 
Ondertussen weer de nodigen zaken bijgeleerd: denk eraan dat je de kranen in de goede stand zet, 
anders blijft de pomp maar lopen. En er was een handige manier om je water te lozen als er geen 
put ijs. Namelijk een hele grote bak vol laten lopen en die dan leegstorten. Wel zwaar en je moet 
oppassen bij het open maken van de bak. En de WiFi is het niet helemaal op de plekken waar we 
hebben gestaan, zelfs je telefoon bereik gaat vaak naar gprs i.p.v. 3G of 4G en zelfs naar Geen 
service. 
 
We gaan richting Hill Top, het huis van Beatrix Potter in het Lakedistrict nabij Windemere. We rijden 
over smalle wegen met uitzicht op heuvelig landschap met heggen, schapen en muurtjes. We 



genieten er volop van en het is af en toe spannend bij het elkaar passeren. We nemen de Ferry 
over Windemere naar de Hill Top zijde. Parkeren met de camper gaat daar echter niet lukken en we 
rijden een stuk door tot we een plekje vinden. We kunnen de landeigenaren niet vinden, maar 
besluiten gewoon te blijven staan. Het is toch braakliggende grond vlak bij het begin van de oprit, hij 
ziet ons niet vanuit het huis, als hij er zou zijn ... 
Dan toch maar richting Hill Top. Het huis willen we voor 11 pond niet van binnen bekijken, maar 
wellicht zijn tuin en winkeltje ook leuk. We steken onze vinger op en krijgen een lift van een 
vriendelijk stel Engelsen, Zij hebben een huisje in het Lake District waar ze vaak heen gaan, maar 
zijn nog nooit in Hill Top geweest. Wij bekijken de tuin, het huis aan de buitenkant en het winkeltje 
en lopen dan, berg af, terug naar de camper. Nog steeds geen landeigenaar te bekennen. We 
nemen een biertje met knabbels en schrijven dit verhaal. Intussen gaat het regen en even later 
plenst het flink door. Wij zitten droog!  
Dan komt er iemand op een quad aan die meldt dat we op private land staan en dat dit niet mag, we 
moeten daar weg. Dat doen we dan maar, jammer van het uitzicht, maar nu staan we rechter, 
verhard op een parkeerplaats in Hawkshead. We nemen een koffie met fudge als voorafje. En weer 
een aanpassing in het verhaal. Het avondeten is niet een restant van gisteren, maar een nieuwe 
hap incl. wijn. De hap stond in de vriezer, dus dan maar nieuw gemaakt. Ook pasta, nu gevuld met 
rauwe ham en Chinese wokgroente. Ook beter voor de variatie. Als toetje aardbeien met slagroom. 
We kijken wel weer Poirot voor het slapen gaan. 
 

 

Dinsdag 22-08-2017. Eerst een bui, daarna zon en wolken, 20-21 graden 
We doen rustig aan. Eerst nog shoppen in Hawkshead. We kopen wat Portmeirion spullen, een 
enorm stuk cake met koffie en betalen onze parkeerplek. Deze keer 4,40 pond. Dat gaat beter als 
de campings hier. Wel wat luidruchtiger, Zoals vanmorgen een grasmaaier om 8:00 uur. 
Dan op weg naar Esthwaite Water. Hier zouden visarenden en otters zitten. Maar we zijn of te laat 
(visarenden al naar het zuiden) of te vroeg (otters meer gezien in de winter). Toch maken we een 
wandeling langs het meer wat fraaie uitzichten oplevert en wat wilde eenden, zwanen, kuifeenden, 
futen, roodborstjes. 
We nemen wat crackers in de camper en plannen waar nu heen, want we mogen hier niet 
overnachten. We gaan richting Coniston op zoek naar een parkeerplek. 



Ook hier vinden we, naast de Touristinformation, een Park with Ease. Je kenteken wordt 
geregistreerd als je de parkeerplaats op rijdt en je betaald als je vertrekt. Dus geen pay and display. 
We parkeren en gaan het dorp verkennen. Na een biertje en contact met Den Haag (CIZ indicatie 
komt waarschijnlijk en Oud Rijswijk zeggen we af. Erik en Ma regelen het allemaal) keren we terug 
bij de camper. Het is nu rustiger en we verkassen van de "coaches only" plek naar een gewone 
parkeerplek waar we blijven voor de nacht. Dan weer op pad naar de Black Bull Inn voor avondeten. 
We nemen haddock en lam en dat smaakt prima! Natuurlijk met bier van de plaatselijke brouwerij: 
Old Man Ale en Bluebird Bitter. Vanmiddag ook al een Asrai biertje. Allemaal lekker. 
Bij terug keer naar de camper proberen we nog een geocache te scoren, maar dat mislukt. Dan 
maar naar de thee en restant cake van vanmorgen, terwijl we dit verhaal maken en een spelletje 
spelen. Op tijd naar bed als alles weer is opgeladen. 
 

 

Woensdag 23-08-2017. Eerst plensbuien, daarna zon en wolken, 18 graden 
Na een wat onrustige nacht door de plens regen op ons dak beraden we ons op hoe verder. Al die 
regen is maar niets, wellicht is het elders in Engeland beter. De touristinformation kan ons daar niet 
echt bij helpen, dus zoeken we WiFi om het zelf te ontdekken. Hollands Café is veelbelovend, maar 
niet dus. Wel lekkere cappuccino maar de WiFi doet het niet. Intussen is het beter weer geworden 
en besluiten we in ieder geval maar een wandeling te gaan maken. We volgen de bordjes "Lakes 
and Boats" en komen zo bij Coniston Water. We volgen het pad langs het meer en genieten van 
fraaie uitzichten over het meer en de omliggende bergen (o.a. Old Man of Coniston). Aan het water 
is het best fris, maar uit de wind is het prima. Droog, af en toe zon, prima. Terug bij de camper 
maken we ons gereed om verder te trekken richting Ravenglass. We betalen de dagprijs van 6,60 
pond voor het parkeren en vertrekken naar het zuid westen van het Lake District. We volgen soms 
spannend smalle wegen, kronkelig en op en neer (8-15% stijging), maar steeds met fraai uitzicht op 



velden, muurtjes, heggen, water, schapen en koeien en bergen/heuvels. Met droog weer is het hier 
prachtig. 
We maken korte stops voor het uitzicht en bij Bootle volgen we de weg langs de zee. Dit is tevens 
een "danger area" wegens schietoefeningen die daar worden gehouden. Vandaag gelukkig geen 
rode vlag, maar wel een lage brug. Maar niet laag genoeg om ons te stoppen, wij kunnen makkelijk 
onder de 10'3" door. Na nog wat stijle wegen komen we bij Munster Castle uit. Een prachtig groot 
parkeer terrein waar we redelijk vlak staan en, zal blijken, na vertrek van alle bezoekers lekker 
rustig. Alleen de A595 raast af en toe voorbij, maar dat wordt gedurende de avond steeds minder. 
We zijn te laat voor een bezoek aan het kasteel en gaan daarom nog een wandelingetje maken via 
een fraai pad weg van de grote weg door het veld en bos naar Ravenglass. Vogels (putters, 
ganzen, kraaien en kauwtjes volop) en schapen onderweg. De beloofde camping vinden we niet en 
we keren via dezelfde weg weer terug naar de camper. Als avond eten hebben we een restant 
pasta (die met de rauwe ham) en blanke vla als toet. Dan lekker rustig de avond doorbrengen en na 
nog een aflevering Poirot, op tijd naar bed. Hopelijk is het morgen weer net zulk weer als 
vanmiddag voor een bezoekje aan het kasteel, de tuinen en de roofvogels. 
 

 

Donderdag 24-08-2017. Zon en wolken en een bui, 19 graden 
We zijn rond 8:30 weer wakker, dus een lekkere lange nacht en goed geslapen. We ontbijten met 
havermout en zicht op een weiland met roeken, kauwtjes, fazanten, boerenzwaluwen en een 
buizerd in de lucht. 
Vandaag dan het kasteel, de tuinen en de roofvogels kijken. Je kunt goed een dag zoet brengen 
met alle activiteiten rond Muncaster Castle. Vooral de vogelshows waren een belevenis en leveren 
fraaie plaatjes. En het huis van binnen is ook leuk om te zien. Veel schilderijen, wandtapijten, 
hemelbedden, oude kasten etc.  
Dan op zoek naar een camping of in ieder geval een plek voor laden en lossen. Die vinden we "om 
de hoek" bij Camping & Caravan Site Ravenglass. Met de korting van onze kaart zijn we 30,05 pond 
kwijt. Veel vergeleken met onze gratis plek van gisteren, maar wel een fraaie camping. Minder fraai 
is dat Pieter ontdekt dat hij zijn trouwring kwijt is. We zoeken nog in de camper, maar kunnen niets 
vinden. Ook geen idee wanneer de ring voor het laatst is gezien. Morgen nog bij het kasteel vragen 
of men wellicht wat heeft gevonden. 



We verkennen het dorp Ravenglass nog, nemen een bier, profiteren van de WiFi, doen nog een 
geocache (gevonden!) en bezoeken daarbij de ruïne van een Roman Bathhouse. Al met al opnieuw 
een dag met boven de 10.000 stappen. 
Voor het avondeten houden we het makkelijk met crackers zalmsalade, noten, blokjes kaas en bier. 
We doen nog wat spelletjes en kijken de eerste afleveringen van onze Castle verzameling. 
 

 
 

Vrijdag 25-08-2017. Zon en wolken en een bui, 19 graden 
Vandaag lekker douchen op de camping. Vervolgens klaar maken voor vertrek. Alles lozen en 
vullen, zodat we het bank holiday weekeind door kunnen komen. Eerste nog bij Muncaster Castle 
langs om te vragen of ze de ring van Pieter wellicht hebben gevonden. We zoeken zelfs onze afval 
zak nog door, maar helaas niets gevonden. 
Dan trekken we verder over de A595 naar het noorden. Voorbij Egremont rechts af de A5086 op 
richting Cockermouth. We gaan weer de fraai landschap met veel schapen en smalle bochtige 
wegen. In Cockermouth zien we het geboorte huis van de schrijver Wordsworth. Echter op vrijdag 
gesloten voor rondleidingen. We kijken rond in de stad en nemen een soep met brood als late 
lunch, bezoeken een brouwerij, waar we de rondleiding missen, maar scoren wel twee flessen bier 
en een glas van Jennings Brewery. Dan via de B5292 over de Whinlatter Pass naar Keswick. De 
weg is nog smaller en bochtiger, maar het uitzicht is weer prachtig. Zelfs met een stuk in bloei 
staande heide welke de berg paars kleurt. De marina is geen goede keus voor een parkeerplek, 
maar in Keswick vinden we een Pay&Display waar we ook 's-nachts kunnen staan. Voor 4 pond 
staan we in ieder geval tot zaterdag ochtend 9:00 uur. 



We hebben vanavond soep van Mien (bruine bonen soep) en brood met een beschuitje toe.  
Er stond al een camper en er komt er nog een bij, dus we staan met z'n drieën. Wanneer we terug 
komen van een wandelingetje stad (veel winkeltjes, eetgelegenheden, galeries, en oude huizen) zijn 
er ook nog busjes gekomen die blijven overnachten. Het is ook een handige plek voor maar 1 
pound van 19:00-07:00 uur. Wij nemen een bak thee en kijken Castle voor het slapen gaan. 
 

Zaterdag 26-08-2017. Zon en wolken en een bui (in de ochtend), 18 graden 
Voor 9:00 uur zijn we weer wakker, want dan moet de nieuwe ticket gescoord worden. Voor 8 pond 
staan we de hele dag (tot 19:00 uur). Vanavond dan weer een pond voor het nachttarief tot 7:00 
uur. Intussen ontbijten we met ons dagelijkse mandarijntje en koffie en vandaag een ei. 
Rond 10:30 vertrekken we op de fiets om de buurt te verkennen. Eerst door de winkelstraat welke 
nu vol staat met kraampjes en dan naar het meer (Derwent water). We volgen het voetpad langs de 
oever naar Friars Crag en verder, maar een echt fietspad wordt het steeds minder. Wanneer we 
dan ook naar de autoweg B5289 kunnen doen we dat en keren zo terug in Keswick. Eerst een soep 
en een bier in de Bank Tavern. Vervolgens even over de markt gelopen voor we op pad gaan naar 
Castlerigg Stone Circle. Er is zowaar een echt fietspad naar toe. Deels over de weg, maar deels 
ook langs het oude treinspoor. Het laatste stuk is flink berg op en met dank aan onze elektrische 
ondersteuning, fietsen we menig gewone fietser voorbij. Bij de 4500 jaar oude stenen cirkel is het 
best druk met bezoekers. Het ligt erg fraai met het uitzicht op de omringende heuvels welke steeds 
meer paars kleuren van de heide en waar de schapen grazen in de velden tussen de muurtjes en 
heggen. Rond 17:00 uur weer terug bij de camper. 
We spreken nog het Engelse stel dat met de camper al enige dagen staat en regelmatig een 
luidruchtige generator aan heeft. Trudy vertelt ze over onze zonnepanelen en wat die allemaal 
kunnen. Dat is voor hen wat de Engelsen een eyeopener noemen. 
Het avondeten wordt een prak uit de vriezer van dag 4, vooraf gegaan door een borrel (Limoncello 
crème) en wat knabbels en een spelletje Candy Crush. 
Om 19:00 vullen we voor de laatste keer aan tot 10:00 uur op Trudy haar verjaardag. Dat was nog 
eens 4,60 pond. Dus voor 16,60 staan we twee nachten (en een dag) geparkeerd op Rawnsley 
Center Car Park te Keswick. Inmiddels staan we al met 6 campers en wat busjes op de 
parkeerplaats. De campings zijn vol vanwege het bankholiday weekeind, dus zoekt men andere 
mogelijkheden en dit is een prima alternatief. 
We maken nog een korte wandeling, nemen een pint bier en kijken Castle voor het slapen gaan. 
 

Zondag 27-08-2017. Wolken in de ochtend 17 graden, zon in de middag 22 graden. Trudy's 

verjaardag! 
Gezien het weer besluiten we nu dan toch maar het Lake District te verlaten. Vandaag weer een 
bewolkte dag met regen onderweg, dus zoeken we de zon op in de Yorkshire Dales. We rijden via 
de A591 langs Thirlmere naar Grasmere (koffiestop), dan Ambleside, dan langs Windemere naar 
Kendal. De hele route vanaf Grasmere zien we de andere kant op file van dagjesmensen die het 
Lake District gaan bezoeken 
Vanaf Kendal nemen we de A684 naar het oosten, dwars door de Yorkshire Dales. Weer 
schitterend landschap met groene heuvels, heide, schapen en muurtjes, heel veel muurtjes. Als 
eindbestemming hebben we Jervaulx Abbey ingetikt. Daar komen we via kronkelige, smalle wegen, 
maar zoals gezegd fraai uitzicht. We maken nog wel een tussenstop voor een kleine lunch bij 
Farfield Mill. Een voormalige wolweverij waar nu artiesten hun atelier hebben. Daarnaast nog een 
beetje geschiedenis van de molen en weven in het algemeen. 
Bij de abdij aangekomen zien we campers staan. Dat blijkt een minicamping te zijn en er is nog plek 
en kost, met stroom, 14 pond. Dat kunnen we ons niet voorbij laten gaan en we boeken maar 
meteen voor 2 nachten. We nemen een kop thee in de Tearoom, bekijken de abbey morgen wel en 
gaan nu naar de Cover Bridge Inn voor het verjaarsmaal voor Trudy. Geen Zalmhuis, maar wel 
goed pub eten. En na een uur heen (en dus ook terug) laten we dat ons wel smaken. Leuke 
wandeling langs de rivier met vogels als wilde eend, middelste zaagbek, fazanten. 
Om 21 uur weer terug bij de camper voor dit verhaal, terwijl Trudy het thuisfront belt. Voor het 
slapen gaan nog een Castle kijken, ons dagelijkse ritueel. 
 



 

Maandag 28-08-2017. Zon en wolken, 19 graden, in de zon uit de wind tot 22 graden. 
Rustige start van de dag, afgezien van telefoon van het werk om half acht. We horen ook kraaien, 
schapen, kauwtjes, roodborst en ander klein grut. Uiteindelijk vertrekken we voor een bezoek aan 
de abbey. Fraaie ruïne in fraai landschap, genoeg plaatjes van te schieten, wat we dan ook doen. 
Na een koffie met gebak (gedeeld) in de tearoom gaan we in de middag op de fiets naar Masham 
(over de B6108) voor de Black Sheep Brewery. We kunnen nog aansluiten bij de tour van 14:00 
uur. Pieter tegen gereduceerd tarief en jonge blom Trudy voor de volle pond. Toegang is inclusief 3 
keer 1/3 pint bier om te proeven. We proeven 6 verschillende bieren (bitters, ales, stout, lager). Dan 
nog even op zoek naar Sainsbury, maar die is er niet meer. Nog wel de markt bekeken en een 
prima ijsje van Brymor Diary genomen. Dan de weg terug met een ommetje. Doordat we een afslag 
missen wordt het een groter ommetje, via Fearby, Healey en Cote Lane over smalle binnenwegen 
en flink op en neer. Wel schitterende uitzichten, vogels in de heggen en op het veld en minder dood 
langs de weg als bij de B6108. Daar zagen we wel egels en fazanten, maar platgereden. 
Als avondeten deze keer pasta met ham en paprika, ui, knoflook en een Jennings biertje. Na de 
afwas nog even naar de abbey voor de geocache die we daar weten te vinden. Vanmorgen te druk 
om net over de abbey grens, maar ook voor het hek van de private garden, de cache in een taxus te 
scoren. 
Terug in de camper gaan we voor thee en afleveringen Castle voor het slapen gaan. 
 



Dinsdag 29-08-2017. Zon en wolken en een bui in de nacht, 19 graden 
We zijn laat wakker en gaan douchen. Aangezien de vorige keer het water spontaan wegliep, 
controleren we nu of het beter dichtdraaien van de afvoer kraan heeft geholpen. Niet dus. Het water 
loopt vanuit de douche gewoon naar buiten (!). Probleempje dus en we gaan meteen maar bellen 
met wat garages. Die hebben het allemaal druk. Na een stuk of 6 gaan we bij de tearoom 
informeren of die een adres in de buurt kennen. We bellen met Kiwi Leisure die wellicht morgen kan 
helpen en Cleveland Moterhomes waar we, ook morgen, langs kunnen komen. Morgen maar verder 
kijken welke het gaat worden. Ons plan om Middleham te bekijken gaat niet door en we maken ons 
klaar voor een wandeling langs de rivier op zoek naar ijsvogels. We vinden een kleine zilvereiger, 
aalscholver, wilde eenden, kauwtjes, putters, vermoedelijk een porseleinhoen en we horen een 
specht, maar geen ijsvogels. Onze Engelse buren lopen daar ook met de hond en hebben nog tips 
voor campings voor een schappelijke prijs. Bij terugkomst bij de camper krijgen we hun boekje om 
in te kijken. Met al het gedoe is het inmiddels al weer 16:00 uur geworden voor we een sapje en 
knabbels nemen en het boekwerk bestuderen.  
Rond 18:00 gaan we aan het eten beginnen (restanten van gisteren met een fles witte wijn) en doen 
de rest van de avond lekker niets, behalve ons dagelijkse ritueel, Castle kijken. 
 

 

Woensdag 30-08-2017. Zon en wolken en een bui in de nacht, 19 graden 
Na het ontbijt de Kiwi meneer gebeld. Hij kan rond 14:00 uur hier zijn. Dat doen we dan maar. We 
doden de tijd met een wandeling langs de Ure opnieuw op zoek naar ijsvogels. Weer niet, maar wel 
weer andere leuke vogels als gele kwikstaart, patrijs, fazanten en natuurlijk onze putters. Ook 
blauwe reiger en zilverreiger en een buizerd in de lucht. We zijn op tijd terug voor lunch met een 



hamburger. Dan komt meneer Kiwi eraan en we moeten onze hamburger meenemen naar de 
camper. Het is even zoeken, maar dan wordt het euvel gevonden: onder het bed is de afvoer van 
de douche losgeschoten door het heen en weer schuiven van het kratje drank dat daar staat. Weer 
ingeklaard schuiven en extra vastzetten moet dit in vervolg gaan voorkomen. Ook de losgemaakte 
douche achterwand wordt weer geplaatst en we kunnen weer douchen! We maken nog een praatje 
met meneer en betalen 60 pond voor voorrijden en ruim een uur werk. We geven ook een fles wijn 
en Malibu mee, welke hij dankbaar aanvaard. Het kratje zetten we nu ook nog op een antislip laag. 
Cleveland Motorhomes zeggen we af. 
Dan moeten we nog boodschappen doen, dus we besluiten nog een dag te verlengen. Het hele 
gedoe koste dus ook nog twee extra overnachtingen a 14 pond. We rijden naar de COOP in 
Masham en slaan wat vers spul in. Op de terugweg een korte stop bij Marfield Wetlands. We zien 
heel veel fazanten (worden daar gevoerd blijkt) en veel ganzen in de plassen welke een restant zijn 
van de groeve die daar zand en stenen delft. Om 17:00 uur weer terug, zetten de camper recht en 
nemen een biertje voor het eten. We zien op het muurtje voor de camper fazanten langs paraderen 
en even later zelfs een drietal pauwen. Altijd iets te beleven hier. 
Het eten is deze keer simpel met worstjes en brood. We doen wat spelletjes en schrijven dit 
verhaal. We eindigen de dag opnieuw met een Castle marathon. 
 
Wat hier opvalt is dat op het platteland de dekking van telefoon en internet minimaal is. Zit je stil kan 
je achter elkaar drie verschillende providers voorbij zien komen variërend van Geen service, E, 
GPRS, 3G en 4G. En WiFi alleen in de tearoom bereik. 
 

Donderdag 31-08-2017. Zon en wolken, 18 graden 
Na de reparatie blijken we inderdaad lekkage vrij te kunnen douchen. We verlaten na 4 nachten dan 
eindelijk onze stek bij Jervaulx Abbey en gaan op weg naar Ripon en Fountains Abbey. Parkeren in 
Ripon is lastig, dus dan maar als bus geparkeerd. Trudy gaat shoppen en Pieter naar de kathedraal. 
We ontmoeten elkaar weer in Saintsburry waar Pieter soep met een broodje neemt. Na passen van 
kleding is de soep voor Trudy op dus dat wordt meeneem koffie voor in de camper met 
hondenkoekjes.  
 

 



 
Dan door naar Fountains Abbey waar we rond 14:30 aankomen. Voor 13 pond mogen we naar 
binnen en lopen de rest van de middag over deze World Heritage Site en zien: Fountains Abbey, 
Studley Royal Water Gardens, Stanley Grange (boerderij), Anne Boleyn's Seat, Temple of Fame, 
Octagon Tower & Serpentine Tunnel, Studley Royal Deerpark, St. Mary's Church. De abdij is erg 
groot en er is nog veel van over, we wandelen door golvend landschap met veel groen, zien Grijze 
eekhoorns, heel veel fazanten (weer), een patrijs, zwanen, wilde eenden, damherten, grote 
kastanjes en beuken, fraaie uitzichten. Rond 18:00 uur zijn we weer bij de camper waar we illegaal 
ons water lozen. 
Nu op zoek naar een slaapstek. Hiervoor rijden we naar Knaresborough waar we op de Long Stay 
parkeerplaats een plekje vinden voor 1,60 pond voor 24 uur en geen beperkingen van "no overnight 
parking". Dat lijkt wel wat en het kaartje geeft zelfs aan dat we tot 2-9-17, 8:00 uur kunnen blijven. 
Ons diner is brood met ham/kaas omelet en yoghurt toe. Wanneer we rustig Castle liggen te kijken 
klopt er iemand op de deur, maar vervolgens zien we niemand. Vervelend voor het onrustige 
gevoel, maar vermoedelijk een grappenmaker geweest. We slapen verder prima en horen niets 
vreemds meer. 
 

Vrijdag 01-09-2017. Zon en wolken en een bui, 18 graden 
We zijn laat wakker en ontbijten rustig met broodpap, koffie en beschuit. Dan de fietsen in 
gereedheid brengen en op pad. We fietsen langs de diverse bezienswaardigheden van 
Knaresborough. Roberts Cave is lastig te vinden, maar gevonden! Langs de rivier Nidd langs een 
paar bruggen, lunch in Mother Shiptons Inn, het kasteel (ruïne), het Marktplein, St. Johns Parish 
Church, ijskoffie bij Nero en zo verkennen we de stad. Om 16:00 uur terug bij de camper. Lekker 
rustig borrelen en een avondmaal in elkaar gezet (paprika, noedels, ui, knoflook, smack). Natuurlijk 
weer onze Castle sessie voor het slapen gaan. 
 

Zaterdag 02-09-2017. Zon en wolken, 18 graden 
We zijn op tijd op, maar verlengen toch ons verblijf. We vinden een kaartje voor vandaag tot 10:00 
uur, dus dat is verdient. Rustig douchen en ontbijten en dan richting York na wat boodschappen bij 
de Lidl. 
 

 



 
We parkeren op de Park&Ride Poppleton Bar en nemen de bus 59 naar York centrum. Retourtje 
kost 2,90 p.p. en parkeren zit er bij in. We zijn dan rond 11:00 uur in York en gaan eerste voor een 
kop koffie met gebak aan het water. Dan de stad verkennen met zijn vele winkeltjes, The Shambles, 
Jorvik Viking Centrum (rondrit onder de grond door een Viking York (Jorvik) rond het jaar 1000), 
Kings Square, de York Minster (veel glas in lood uit de Middeleeuwen en (praal) graven van meer 
dan 300 jaar oud), Betty's voor koekjes en jam, The Christmas Shop in Stonegate, Holy Trinity 
Church, veel groepen opgedirkte dames voor een avondje uit, bier met nachos in een pub. We 
nemen de bus terug rond 18:00 uur. 
Dan op zoek naar een plek voor de nacht. De Engelsen welke we hadden ontmoet adviseerden 
Haxby, Moor Lane. Echt een plek in de "middle of nowhere". We zien niemand, maar vinden wel 
een plekje met stroom. Voor diner pannenkoeken met bacon en stroop. De mix is ook appel/kaneel, 
dus lekker eten. Dan weer onze Castle sessie voor het slapen gaan. 
 

Zondag 03-09-2017. Zon en wolken, later in de middag een bui, 18 graden 
We doen rustig aan, ontbijten met onze dagelijkse mandarijn en deze keer brood met aardbeien. 
We bellen met het thuisfront, ruimen alles op en tegen 12:00 uur vertrekken we. We komen toch 
nog de eigenaar tegen en betalen 10 pond stageld (wel een beetje veel voor een nacht stroom op 
een grasveld). 
We gaan richting  Sheffield, maar komen een shopping mall tegen met een Costa. Daar blijven we 
hangen voor een cortado met tosti's en toilet. Dan naar Tesco waar Trudy dankzij haar personal 
shopper Pieter een bloesje scoort. Dan is het alweer 15:00 uur en we besluiten naar een camping in 
Chesterfield te rijden. Daarvandaan kunnen we ook nog wat rondkijken. Het is dan alweer 16:30 uur 
als we daar aankomen. De ingang is nogal verdekt opgesteld, maar we komen er aan. We worden 
ontvangen door een oudere man die in Delfzijl is geweest. Met wat grapjes en verhalen krijgen we 
een plek zonder stroom (kunnen we nog aansluiten als we willen), maar met mogelijkheid tot water 
innemen en toilet legen, voor 7 pond.  
We nemen nog een borrel voor het eten, wat een restant is van twee dagen terug. Vandaag geen 
foto's, dus enkel dit verhaal. We zijn vroeg, dus een lange avond dvd kijken. 
 

 



 

Maandag 04-09-2017. Zon en wolken en een bui in de nacht, 19 graden 
Vandaag na het douchen in de camper (de douche op de "camping" wordt nauwelijks gebruikt, want 
er komen alleen schone mensen zoals de eigenaar al zei) en ontbijt gaan we op weg naar Sheffield. 
Dan hebben we ook alles weer geleegd en gevuld en moeten we het tot de terugtocht met de boot 
op donderdag makkelijk kunnen redden. 
We rijden over de A625 naar Sheffield en die loopt door het Peak District. Fraaie heidevelden in 
bloei en wijds uitzicht op ruim 300 meter hoogte. Dan komen we in een gewone stad en is het voor 
een camper dus lastig een parkeerplek te vinden. Een parkeergarage kunnen we vergeten vanwege 
onze hoogte. We vinden uiteindelijk toch een plekje, Pay&Display voor 4 pond 4 uur. 
Eerste op zoek naar de Crucible, waar jaarlijks het WK Snooker wordt gehouden. Het is de rest van 
het jaar gewoon een theater, dus verder niets te zien van snooker. We nemen soep met een 
broodje in het Crucible Café en bezoeken we de Wintergarden (grootste kas van Europa), de Peace 
Garden (een plein als aandenken aan de slachtoffers van Hiroshima), het Stadhuis en de 
Kathedraal zien we aan de buitenkant. Van binnen dan Nero voor een koude chocomelk met 
Belgische chocolade en slagroom en diverse winkels. In Mark&Spencer scoort Trudy een 6-tal 
items en is daar weer blij mee. 
Dan is het op zoek naar overnachtingsmogelijkheden. We zijn nog 4 uur rijden van 
Harwich,ongeveer 1,5 uur van Sheryl en 3,5 uur van Colchester. We besluiten deze nacht nog iets 
in het Peak District te zoeken en belanden in Calver. Daar is een leuke pub (Eyre Arms) en we 
mogen op de parkeerplaats de nacht doorbrengen. We nemen dan wel een biertje en eten daar als 
tegenprestatie. 
Tussen het bier en het avondeten maken we nog een wandeling langs de River Derwent op zoek 
naar geocaches. We vinden er twee en hebben een lang FaceTime gesprek met Esther tijdens de 
wandeling over het Tina weekeind (en meer). Dan een prima maal: Wine&Dine voor 20 pond met 
zijn twee. Voor ons een fles Hardy Rosé, lasagne en een salade met kip en bacon. Het is al later en 
we krijgen slaap, maar 1 Castle lukt ons net. 
 

Dinsdag 05-09-2017. Zon en wolken en regen, 17 graden 
Bij het wakker worden regent het nog steeds en af en toe flink door ook. We doen rustig aan, want 
we hebben pas rond 16:00 uur afgesproken bij Sheryl. Dat is op weg naar Colchester waar we in de 
buurt onze laatste overnachting in Engeland hebben gepland voor de boot naar Harwich om 9:00 
uur op donderdag. 
We maken een tussenstop in Derby op de Park&Ride. Maar het regent steeds weer, dus we 
besluiten niet Derby in te gaan, maar een KFC maaltje te nemen en een aflevering Castle te kijken 
op de parkeerplaats. 
Dan verder naar Barnacle waar we tegen 16:00 uur aankomen en ontvangen worden door Eleanor. 
Even later is Sheryl er ook en onder het genot van een kop thee praten we bij. Dan gaat Sheryl aan 
de slag met het eten en wij maken de aardbeien voor de pavlova, die Eleanor heeft gemaakt, 
schoon en kloppen slagroom. We hebben een prima maal met karbonade, groente en de pavlova 
toe. 
Dan moet Eleanor naar de Air Cadets en wij krijgen een avond tour door Coventry. We zien de 
ruïne van de kathedraal en de nieuwe die ernaast is gebouwd, wat middeleeuwse straten en sluiten 
de wandeling af met een pint in de oudste pub van Coventry, Golden Cross met gelijknamig bier. 
Terug op Farm View Barn nemen we nog een klein stukje pavlova, doen de afwas en dan naar bed. 
Wij kijken nog een aflevering Castle voor het slapen gaan. 
 



  

Woensdag 06-09-2017. Zon en wolken en een bui, 17 graden. 
Vandaag een reisdag richting Harwich. We nemen afscheid van Sheryl  en Eleanor en laten een fles 
wijn achter, wij hebben 4 flesjes bier gehad.. We bezoeken Colchester en bekijken het kasteel, 
vinden 2 geocaches, wandelen door de fleurige tuin en de Hollandse wijk, dan nog wat shoppen en 
een ijskoffie bij Nero. 
Vervolgens op zoek naar een parkeerplaats voor de nacht. Na wat omzwervingen komen we in 
Dedham terecht. We zijn na 18 uur en staan dan voor 50 pence tot de volgende ochtend 8:00 uur. 
We zitten op 50 meter van een geocache die we snel vinden. Dan een makkelijke maaltijd met 
brood en gekookte eieren, melk, beschuit en dan natuurlijk onze Castle sessie. We moeten op tijd 
op om op tijd bij de boot te komen. Half uur rijden volgens de routeplanner. We gaan het zien. 
 

Donderdag 07-09-2017. Zon en wolken, 17 graden. 
Met twee wekkers zijn we op tijd wakker. Simpel ontbijt van yoghurt met banaan, inpakken, 
wegwezen. We zijn om 7:40 uur bij de boot, dus mooi op tijd. Even wachten voor twee treinen en 
we kunnen de boot op. Snel onze lounge gevonden voor een kop koffie. Met wat puzzelen en 
spelletjes doden we de tijd tot de lunch. 
Die is weer prima, alleen de appeltaart met custard had warm gemogen. We maken nog kennis met 
een mevrouw uit Zuid Afrika die bij haar zoon op bezoek is en nu samen een Europa tour doen. Om 
16:15 mogen we van de boot en rijden we al snel weer een file in. Wat wel opvalt is dat het zo rustig 
is in de camper. In Engeland rammelde altijd alles door de slechte wegen daar en niet alleen op het 
platteland. Tegen 18:30 uur zijn we thuis en halen de camper al voor een deel leeg. Ook een eerste 
was erin en we halen patat met loempia en frikandel speciaal. Natuurlijk weer met een biertje en 
straks ook weer Castle voor het slapen gaan. 
 
Bij vertrek was de kilometerstand 30553 en bij terugkomst 32300 totaal dus 1747 km gereden over 
slechte, bochtige, smalle Engelse wegen. Wel schitterend landschap en er is zat te zien in de 
plaatsen welke we hebben bezocht. Zowel bij goed (zonnig tegen 20 graden) als bij slecht weer 
(regen, wind en 17 graden, gelukkig maar twee dagen). Kortom een prima vakantie. 


