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Op maandag 20 april vertrokken 46 leden van die Goude met de bus van Exclusieve Reizen uit 
Zwijndrecht om 8.00 uur vanuit Gouda. Na een koffiestop in België werd een bezoek gebracht aan 
het kasteel te Chamtilly, één van de grootste musea in Frankrijk met een schat aan schilderijen, 
beeldhouwwerken en andere bezienswaardigheden. Om ongeveer 19.00 uur arriveerden we bij 
Grandhotel ‘l Esperance te Lisieux.   

Op dinsdag 21 april werden het pictoreske havenplaatsje Honfleur, de spectaculaire rotskust van 
Étretat en het Benedictine Paleis in Frécamp bezocht.  Hier werd de geschiedenis uit de doeken 
gedaan van over de ontwikkeling en fabricage van de gelijknamige likeur. Natuurlijk kon de 
proeverij niet ontbreken.  

Op woensdag 22 april werd een dagtocht gemaakt naar het zee-rotseiland le Mont Saint-Michel, met 
een bezoek aan de La Merveille de kathedraal en het stadje.  

Op donderdag 23 april werden o.l.v de bekende Nederlander Roel Klinkhamer de invasiestranden in 
Arromanches, de transporteerbare havens Mulberry A en B, de invasiestranden Omaha Beach, het 
indrukwekkende monument en de Amerikaanse begraafplaats, Pointe du Hoc en het dorpje Sainte 
Mère Eglise bezocht. 
Deze gids, die al tien jaar groepen in dit gebied rondleidt, vertelde op emotionele en 
indrukwekkende wijze wat er aan de invasie op 5/6 juni 1945 vooraf ging en met welke angst 
soldaten in de leeftijd van 17 tot 25 jaar de gevechten hebben gevoerd. Zowel Amerikaanse, 
Canadese, Engelse, Franse en Duitse soldaten hebben hier bij tienduizenden het leven gelaten.  
  
Op vrijdag 24 april werd het Mémorial de Caen bezocht, een spectaculaire afsluiting van de in deze 
excursie centraal staande oorlogsverhalen. In de middag was er de gelegenheid individueel de 
bedevaartsplaats Lisieux met de fraaie basiliek St. Thérèsa te bezoeken. Ook was er voldoende tijd 
om op een terrasje na te praten over deze excursie.  

Op zaterdag 25 april werd de terugtocht naar Gouda aanvaard via een bezoek aan de prachtige 
tuinen van de Schilder Monet in Giverny. In de avond werd genoten van een afscheidsdiner in een 
restaurant in Made.  

Deze excursie is mede geslaagd te noemen door het zonovergoten weer dat wij deze week mochten 
genieten. 

 


