Voorjaarstrip 2016 DEEL 2
Van Minden a/d Weser tot Gorzow Wielkopolski (Polen)
Woensdag 20 april gingen we er eens echt goed voor zitten: 12,5 km voor de boeg! Fred wilde
graag weer een bezoek brengen aan Minden aan de Weser omdat hier o.a. Mooie gebouwen in
Backsteingothiek zijn. Überhaupt wel een mooie stad. CP Kanzlers Weide is in feite een enorm grote
mixparking aan de oever van de Weser. Er is heel beperkt muntstroom er er is ook een muntsanizuil.
Via een mooie voetgangersbrug kan men naar het interessante centrum en een mooi park.

De moderne voetgangersbrug

Interessant: Een drijvende watermolen op de Weser

Heel in de verte kan men op de berg bij Porta Westfalica Kaiser Wilhelm onder zijn afdak zien staan.

Een paar kilometer benoorden de stad is het unieke kruispunt van waterwegen: het Middelandkanal
kruist met een aquaduct de Weser. Een leuke bestemming voor de tweede wandeling na een
uitgebreide stadboemel.
Els heeft op deze woensdag voor het eerst sinds lang weer eens een uurtje buiten kunnen zitten. Uit
de wind was het echt lenteachtig. De koude noordewind was al dagenlang de spelbreker.
Donderdag 21 april kregen we bericht dat de camper van de kinderen na een zeer ingrijpende
reparatie-in-eigen-beheer weer liep en ook goed door de APK gekomen was. We zouden ze dus snel
ergens in Duitsland kunnen begroeten want ze gingen camperen in de voorjaarsvakantie.
Wij tuften kalmpjes aan door een mooi landschap, uitlopers van het Teutenburger Wald, naar Bünde.
CP op een mixparking bij de Stadshalle, mooi parkje maar geen voorzieningen. De stad, aan het
riviertje de Else, is zeker aardig om door te wandelen. De stad heeft een tabaksindustrie-verleden.

Het ging ook steeds meer op lente lijken. Na een lange slentergang door de stad ging Els lekker in
het zonnetje zitten lezen en doodde Fred de tijd met wat poetsen & prutsen aan de camper en wat
kuieren in de omgeving.
Vrijdag 22 april stond als bestemming Halle in Westfalen, nog steeds in het Teutenburger Wald.
Weer een sprongetje: 32 km. De CP lag prachtig, in een boshelling net buiten de stad. Bijzonder was
dat er aan de CP een Waldkindergarten lag, een heerlijk buitencreche waar kleine groepjes kindjes
zich heerlijk in de natuur konden uitleven.

Waldkindergarten Halle/Westfalen

Waldkindergarten Halle/Westfalen

Ook lag er een terrein waar boogschutters hun sport beoefenden. We waren getuigen van een
training van een boogschutter die op hoog niveau meedeed in de Duitse competitie. Zijn materiaal
had nog maar heel weinig van het spul dat de Vikingen gebruikten......... Hightech.

Boogschutters oefenveld

Maestro serieus aan het trainen

Een stukje verderop in het hellingbos stond een monument van een of andere rijke en belangrijke
familie uit het verleden van de stad Halle, vanwege de vormgeving in de volksmond de Kaffeemühle
genaamd. Ook het compacte historische centrum maakt Halle – Westfalen (er ligt ook een Halle in
regio Leipzig) tot een leuke pleisterplaats.

De “Kaffeemühle”

Historische binnenstad Halle/Westfalen

Zaterdag 23 april zouden we onze dochter met man en, belangrijk, kleinzoon Kai op de CP annex
parkeerplaats (met munt-sanizuil) bij Bibeldorf Rietberg ontmoeten om een paar daagjes van hun
pinkstervakantie samen op te trekken.
Els en Fred wandelden door het leuke stadje met het mooie park naar de ingang van het grote
voormalige Bundesgartenschau-park om te verkennen of we daar terecht konden met beide
campers.
Overal in de stad ziet men beelden en sculpturen, o.a. Van de
Italiaanse Angelo Monitillo . Deze maakt van schroot en ijzerafval de
meest indrukwekkende beelden.
In de namiddag kregen we een telefoontje van de kinderen dat ze in
regio Leverkusen besloten terug naar huis te keren omdat het
koelsysteem van de camper op hol geslagen was, en dat terwijl er
pas zo hard aan de camper gewerkt was.
We hadden per telefoon uitgebreid overleg en besloten af te zien
van een samenkomen, ook al vanwege het erg wisselvallige en
vooral koude weer. Gemiddelde dagtemperaturen, ook in het
vooruitzicht, haalden noordeuropa-wijd nog geen 10 graden.
Met dit nieuwe gegeven besloten we dan maar met grotere passen
richting Polen te gaan, temeer daar regelmatige mailtjes van Jacq
en Uszi in Osetno aangaven dat ze op ons zaten te wachten.
Zondag 24 april gingen er dus weer eens meer kilometers
onder de banden door, 186,5 km om precies te zijn. Via een
overwegend prachtig landschap met, vanwege bloeiende
bomen, veel kleurnuances en over secundaire wegen
bereikten we de CP in
Braunschweig.
Mooie ligging, vlak bij een
groot park waar de rivier de
Oker doorstroomde. maar ook
niet ver van het interessante
oude centrum. Sani en stroom
voor een paar centen, staan gratis. Niet ver van de CP staat bovenop
een hoge toren een stoere bink toezicht te houden, ook waakt hij over
de CP.
Ondanks het bizarre weer, Vivaldi's Vier Jaargetijden met felle zon,
regen, hagel en regelmatig een ijskoude wind werd er toch vrij lang
door het mooie centrum van de Löwenstadt gewandeld.
We bezochten Braunschweig al eens eerder maar het was opnieuw
genieten.

Op maandag 25 april reden we de Neue Bundesländer in, de voormalige DDR.
Honderddrieentwintig km legden we af om in Hanzestadt Stendal te belanden. Als het flink waait uit
het oosten zal deze plaats onder de rook van Berlijn liggen.
De officiële CP was bezet door de kermis maar ernaast lag een groot terrein waar we de camper kwijt
konden. We hadden onderweg al de brunch genomen dus we konden gelijk aan de wandel. Wel
dikke jassen aan en de kraag omhoog want de wind bleef ijskoud. Uit de wind? Lente!
Ruim vier kilometer slenterde we door de mooie stad. Zonder heel precies aan te kunnen geven
waaraan je het ziet maar toch proef je nog een beetje DDR..... Waarschijnlijk doordat er meer
verwaarloosde bouwvallen tussen mooi gerestaureerde staan en hier en daar gebouwen in de
rechtlijnige en sobere beton-architectuur die wij kenmerkend vinden voor landen met een
communistisch verleden.
Weer terug bij de camper doken we in de verschillende reisgidsen om te bepalen hoe we naar
Osetno, onze voorlopige bestemming in Polen, zouden reizen. Puzzelwerk, want Polen is nog weinig
ingesteld op toeristen, laat staan camperplaatsen. De nog te overbruggen circa 625 km zouden we in
2 stevige etappes doen.
Waren we aanvankelijk van plan om noordelijk om Berlijn heen te rijden en via Szczecin, (in het
Duits Stettin) Polen binnen te rijden, we zouden toch weer via Frankfurt a/d Oder reizen omdat dit
beter uitkwam voor een tussenovernachting in Gorzow Wielkopolski.
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Dinsdag 26 april. IJverige bulldozer-en kiepautochauffeurs zorgden ervoor dat we vroeg aan de dag
begonnen. Dan maar vlot vertrekken naar Bad Saarow, een Kurort waar we eerder stonden. Toen we
daar in de buurt kwamen ging het regenen en besloten we door te rijden naar Gorzow Wielkopolski
aan de rivier de Warthe. Het bleef die dag niet beperkt tot regen, ook kregen we nog natte sneeuw te
verwerken. Onze activiteiten beperkte zich na de lange dagrit tot een bezoek aan het hypermoderne
en zeer complete shoppingcenter. De aardige stad aan de andere oever hadden we eerder al
uitgebreid bekeken. Het bleef maar erg koud, ondanks dat tegen de avond de zon zich wat vaker liet
zien. Daarom besloten we de volgende dag 340 km door te rijden naar Osetno, ons kleine paradijsje.
Toen wisten we nog niet dat we hiervoor dik 6 uur nodig hadden vanwege niet altijd goede wegen en
veel, heel veel stadjes en dorpjes die doorkruist werden met de snelheidsbeperking van dien.

