
GLOBETROTTERS
NIEUWE STIJL

Ver weg en rondreizen. Zo brachten Moniek en 
Maarten Bos samen hun vakanties door. Met hun 

zoontjes Roan (3) en Luca (1) kozen ze echter voor 
een iets andere vakantie.



Jullie huurden een stacaravan. Dat is nogal iets anders dan 
met je rugzak de wereld over.
‘Onze jongens zijn nogal bezige bijtjes en stilzitten is niet hun 
sterkste kant. De komende jaren doen we het dus rustiger aan. 
Een camping is natuurlijk heel leuk voor de jongens. Alleen is 
kamperen absoluut niet ons ding. Een beetje comfort is toch 
wel fijn… Daarom hebben we gekozen om een stacaravan te 
huren op een camping. Toch alle voordelen van een camping, 
maar wel de luxe van een eigen badkamer en niet onhandig 
koken op een brandertje.’  

Waar zijn jullie heengegaan?
‘De camping Le Merle Roux in het dorpje Baix in de Archè-
che. Onze stacaravan had een geweldig mooi uitzicht, omdat 

de camping op een berg ligt. 
Wel onhandig met de buggy, 
maar alles is dicht bij elkaar. 
En met die gewenste luxe 

zat het wel goed. Alles was aanwezig: van boterhamzakjes 
tot afwasmiddel en van kaasschaaf tot voldoende pannen. 
We hadden er eentje met drie slaapkamers gehuurd, zodat de 
jongens elkaar niet direct wakker zouden makken. Al stelt zo’n 
caravanwandje natuurlijk niks voor, het scheelde toch. Aan de 
caravan zat een groot overdekt terras met houten tuinmeubi-
lair. Een uitkomst. Zo konden de kinderen toch buitenspelen 
als er af en toe een buitje viel. Dat gebeurt nou eenmaal in het 
voorseizoen.’
 
En het toen twee weken rustig aan gedaan? 
‘Haha, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dat is toch 
echt niets voor ons. Wij hebben om de dag wat uitstapjes 
gedaan, waarvan drie keer een hele dag. Als je de jongens maar 
voorbereid, dan gaat het hartstikke goed. En de nodige pauzes 
inlast. We hadden altijd zwemspullen, schone kleertjes, een 
picknickkleed en allerlei dingen om te eten en te spelen bij ons 
voor onderweg.’

Welke uitstapjes kun je aanraden?
‘Ardèche Miniature is heel leuk voor kinderen tot een jaar 
of zes. Allemaal treintjes opgezet in de stijl van de Ardèche. 
Ook een aanrader is Joyeuse, waar de grootste markt van 
de Ardèche gehouden wordt. Wij combineerden het met 
de Gorges van de Ardèche, met de beroemde ‘boog’ in het 
water. De tocht door de bergen naar Joyeuse duurt wel drie 
uur, maar het is een mooie rit met schitterende uitzichten. 
Vroeg vertrekken is een must, want de markt begint om 
negen uur. Een uur later is het er al heel druk en kun je 
nergens meer een parkeerplek vinden. 
De watervallen van Ray Pic waren erg indrukwekkend. Het 
is wel een hele klim, dus goede schoenen aan en rugdrager 
mee. Er werd ons verteld dat je hier kon zwemmen, maar 
zeker voor de kleintjes is het water in het voorseizoen veel 
te koud en te gevaarlijk. Zwemmen deden we dus maar 
toen we terug waren op de camping. Wel zo veilig!’

Wat was het leukste van deze vakantie?
‘Nou, het viel sowieso 100% mee om twee weken op één 
plek te blijven. De omgeving is echt prachtig. Daar heb-
ben we lang nog niet alles van gezien. Extra bijzonder was 
dat Luca één jaar werd! We hadden het terras versiert en 
een grote taart besteld. Ook de cadeautjes hadden we in 
Frankrijk gekocht. Heel veel dingen bleken een stuk goedko-
per dan bij ons, dus dat was leuk kopen. Het was tevens de 
laatste dag van onze vakantie. We keken terug op het eerste 
jaar met Luca en meteen ook op een heerlijke vakantie.’

Lees nog meer  
over Monieks vakantie en haar tips 
voor de Ardèche op haar website:  
www.travelcounsellors.nl/Moniek Fo
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