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Een bloem in je haar?
Vannacht heeft zowaar geregend.
De luiken moesten eigenlijk
dicht, om de spetters buiten te
houden. In het toilet lag een
plasje water. Niet van missen,
maar van de regen die door het
open luikje naar binnen kwam.
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Welkom bij Marin Park!
Wij zijn het dichtst
Recreational
Vehicle
Park bij San Francisco op slechts 10 mijl ten
noorden van de Golden
Gate
Bridge.
Ons park ligt op 10
minuten lopen naar de
bus en / of Ferry dienst
in San Francisco. We
zijn ideaal gelegen voor
sight-seeing van San
Francisco, de Golden
Gate
National
Recreational Area, Muir
Woods, Pt. Reyes, Napa
Valley en vele andere
bezienswaardigheden in
Californië.

Om 06:45 ging de wekker af, we
hadden hem toch niet gezet,
maar nee de telefoon ging af. Na
een paar keer overgaan is toch
weer neergelegd. Maar we zijn
nu alvast wakker en dat scheelt.
Toch nog maar even onder de
wol, want we gaan vandaag niet
zover. San Francisco ligt namelijk
op een ruim uurtje rijden hier
vandaan.

Scott McKenzie zong het vroeger al… San
Francisco (Be Sure to Wear Some Flowers
in Your Hair).
Nou haar heeft Ben al helemaal niet en een
bloem is toch wel moeilijk te vinden langs
de snelweg.
Na een tussenstop bij een Supermarkt of 2
komen we aan op Marin RV Park in het
noorden van San Francisco. Twee oude
“taarten” helpen ons aan een staanplaats.
We krijgen uitleg hoe we naar de stad
moeten. Wat we kunnen zien, waar we
vooral heen moeten etc. Genoeg stof om
voor drie dagen te verblijven.
We boeken maar voor 4 nachten,
vanmiddag wordt het toch niets en voor 21
dollar hebben we een bus pass voor 3
dagen. Dat wordt dan de donderdag,
vrijdag en de zaterdag. Zondag gaan we
nog even naar het noorden om in de Muir
Woods te kijken.
We kunnen dus de Camper 4 nachten
onaangeroerd laten staan.

Nu maar hopen op een beetje droog
weer. Maar volgens de wel ingelichte
bronnen kan het hier binnen een paar
uur compleet anders zijn.
We gaan morgen met de veerboot naar
het centrum en we kopen daar een 3
daagse
buskaart.
Kunnen
we
onbeperkt reizen. Goede deal zouden
we zeggen.
We hebben nog even een praatje
gemaakt met een Nederlander die in
Canada woont en een huis in
Nederland heeft.. lees Heiloo, al een
eigen camper heeft, maar toch een
nieuwe camper gaat wegbrengen
vanuit Middlebury.
Wil je nog iets weten over zijn vrouw,
kinderen en de Volkskrant?
We weten het allemaal!
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