Voorjaarstrip 2016 DEEL 4
Van Rimovice, Tsjechië tot thuis in Landgraaf
Dinsdag 31 mei. Aankomst in Rimovice. De verwelkoming bij Moni
en Marc en hun honden Mamo en Alina was uitbundig, zelfs een tikje
ontroerend.
Daar waar vorig jaar nog massa's
bomen en struiken stonden was nu
plaats
vrijgemaakt
voor
de
camperplaats in wording. De
ondergrond moet nog geprepareerd
worden, daarom zetten we onze
camper op het vertrouwde plaatsje
voor het huis.
Toen deze stond werd er een rondgang
gemaakt over de camperplaats en door
het huis, waar ook weer een berg
renovatiewerk was verricht. Daarna moest natuurlijk bijgepraat worden
want we hadden elkaar sinds februari in Calpe, Spanje, niet meer gezien.
Af en toe een internetlijntje maar dat was het dan. Het was voor ons het
3e jaar dat we elkaar zowel in Spanje als in Rimovice ontmoette.
Ons bezoek dit jaar was ook weer om een helpende hand te bieden bij de
vele werkzaamheden. Fred bouwde een voetgangersbruggetje en
handlangerde naar beste kunnen bij sloop- en bouwwerkzaamheden in
het huis.
Els op haar beurt hielp waar mogelijk Moni met haar werkzaamheden.
Moni maakte ook tijd vrij om met Els en Fred toertjes in de omgeving te
maken. We her-bezochten Kutna Hora en Časlav en met Els werden de
boodschappen gedaan.
Tussen de bedrijven door moest er reparatiewerk in de camper gedaan
worden, de badkamer wasbak was gescheurd en de syphon kaduuk.
Prettig dat Marc een goed uitgeruste werkplaats heeft!
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“Fred's” bruggetje

Met een 'gewone' wasbaksyphon, een bij de Chinees gekocht dienblad, een flexmachine, een grotegatenboor en een tube Sika-kit en veel improvisatie werd dit probleem opgelost.

Er werd tussendoor een visitekaartje ontworpen voor de camperplaats-in-wording.
De tijd in Rimovice was vooral een privé-gebeuren bij vrienden, daarom geen heel uitgebreid verslag.
Op de dag voor ons vertrek arriveerden 2 campers, Duitse vrienden die Moni en Marc ook tijdens hun
lange verblijf in Spanje hadden leren kennen.
De zowel welkoms- als afscheidsmaaltijd was erg gezellig en er werd tot in de kleine uurtjes getokt.
Zondagmorgen 12 juni werd er uitvoerig afscheid genomen van gastvrouw Moni, gastheer Marc, de
verse vrienden (alle pogingen van allen ons daar te houden ten spijt) en de honden.
We zouden weer gaan toer-camperen! Met een grote omweg naar huis waar eind juni verplichtingen
wachtten. Dagdoel was Telc, een prachtig stadje dat op de Unesco Werelderfgoed staat en vaker
gebruikt wordt als decor voor historische films. Weer genieten, vooral ook omdat we met muziek van
een blaasorkest en kittige majorettes begroet werden.

Telc, een prachtig Boheems plein.

Jammer dat dit niet auto-vrij was

Hoewel er voor 24 uur betaald was vonden we de parking-met-camperpermissie toch onaantrekkelijk
ook al omdat er geen service was. Het was 16.00 uur en we besloten verder te rijden naar Schrems
in Oostenrijk. Hier vonden we, na een rit door een prachtig landschap, een gratis overnachtingsplek
op de parking bij een Water en Natuur-themapark, een natuurzwembad en een groot natuurgebied
met uitgezette wandelroutes.
We maakten nog een avondwandeling
door de rijk aanwezige bossen.
Bijzonder was de Himmelsleiter, een
constructie waar 108 treden naar een mooi
uitzichtpunt leidde.
Waren we in Polen en bij Moni en Marc
gewend aan internet, hier was niets te
vangen. Afkicken dus!
Ondanks sobere weerberichten viel het
best mee. Nauwelijks regen en regelmatig
zon. Het was aangenaam, zij het wat drukkend.
We genoten van een heerlijke nachtrust, zeker nadat de Polizei
polshoogte kwam nemen en ons vriendelijk toewuifde. (Was toch wat
spannend want er stonden geen specifieke camperaanduidingen.)
Maandag 13 juni waren we vroeg wakker en al om 7.45 uur aan het rijden. We hadden Ebensee am
Traunsee als dagdoel. (Fred moest zonodig weer echte bergen zien.....)
Een redelijk stevige rit van dik 200 km, als we de doorgang door industriestad Linz am Donau
vergeten, erg mooi. Na 150 km verschenen de Alpen in het decor. Omdat we weer secundaire wegen

reden schoot het niet hard op maar destemeer was het genieten van leuke dorpjes en fraaie
landschappen.
Ebensee zou volgens de boeken een gratis CP met verzorging hebben maar dat was verleden tijd.
We deden een CP aan (niet helemaal kloppend met de coördinaten} maar die beviel ons niet en
vroeg bovendien € 12,00 voor de overnachting, excl.stroom. Nog maar eens de coördinaten ingeven
en toen kwamen we bij de als gratis omschreven CP, direct aan de oever van de Traunsee. Dit gratis
klopt van oktober t/m maart maar ook hier was het nu € 12,00 dokken. Betalen kon met de bankpas.
Onderweg werd nog bevoorraad bij een Hofer, de Oostenrijkse variant van Aldi. Was even goed
wennen aan de beduidend hogere prijzen in vergelijking met Polen en Tsjechië!

CP Ebensee am Traunsee

Mooi uitzicht........

Veel boothuizen langs de oever

Dinsdag 14 juni zouden we Oostenrijk weer verlaten via route-spekkie-naar-ons-bekkie! We reden
langs de Wolfgangsee waar we zachtjes “Im Weissen Rösl am Wolfgangsee” neurieden. Niet naar
onze verwachting maar de navi liet ons een groot stuk Salzburg zien. Toch wel een grotere stad dan
onze eigen hometown Landgraaf. Na 87 km bereikten we de CP in Bad Reichenhall, de beroemde
Zout- en Kurstad. Veertien euro aftikken, incl. stroom en sani, water extra. We vingen er Wifi. De CP
ligt even buiten de mooie stad.
We genoten (weer) van het Kurpark waar deze keer heel veel bloemen en bomen in volle pracht
bloeiden. Natuurlijk ook weer kijken bij de Konditorei die Mozart en Mozartkugeln als thema heeft.

Fred flirtte nog even met Mozarts vriendin, overigens onder
toezicht van de Maestro, Els en het hondje.........
In de loop van de dag werden SMSjes en Whatsapp's gestuurd
naar jarige (schoon)zoon Peter. Het wisselvallige, broeierige weer
was ons goed gezind want tijdens de slenter-uren hielden we het
droog. In de namiddag en nacht vielen er regelmatig buien.
Woensdag 15 juni besloten we, na enig twijfelen, toch ook weer
naar Bad Tölz aan de Isar te gaan. Genieten in optima forma
door het landschap van de Allgau. Deze stad bezochten we ook al
voor de derde keer, weer was het genieten. We streven er
eigenlijk naar om ook weer nieuwe plekjes te ontdekken maar
'oude liefdes' blijven verleiden...........
Donderdag 16 juni zouden we naar Peissenberg gaan. Hier vonden we inderdaad een aardige
gratis CP zonder service. We wandelen een flink stuk door het stadje maar konden weinig boeiends
ontdekken. Omdat de dag nog jong was besloten we nog maar door te rijden naar Donauwörth.
Ook alweer een her-bezoek maar zeker niet teleurstellend. Wel teleurstellend was dat het weer ons
vanaf de namiddag in de camper hield.

Vrijdag 17 juni. We verlieten het nog steeds regenachtige Donauwöth met ruim 100 km voor de
boeg. De ruitenwissers hielden het in de intervalstand net bij, na 50 km mochten ze zowaar af en toe
rusten. Een verder voorspoedige rit bracht ons in Gaildorf, een stadje globaal in regio Stuttgart en
dus in Schwabenland.
Een goede gratis CP met zowaar gratis stroom en saniservice.
Dit wordt in Duitsland langzaam een zeldzaamheid. Even buiten
het stadje maar per pedis apostolorum goed te doen.
Het stadje is aardig, alleen jammer dat er erg veel verkeer
doorheen geperst wordt.
Els ging naar een telefoon- en internetshop om, met ijzeren
volharding, te proberen een nieuwe PUKcode voor de simcard te
krijgen. Dit probeerden we al diverse malen, ook in een Vodafonwinkel maar steeds zei men dat men ons niet kon helpen. Deze
keer sloeg de meneer aan het telefoneren en binnen een paar
minuten hadden we dan toch een PUKcode.
Ras naar de camper en kijken of het werkte........ Weer even klooien met de TP-router:..... Tata!!!
We hadden weer contact met de wereld. Merkwaardig hoe snel je dat toch gaat missen.
Het weer? ECHT wisselvallig. Stralende zon en in een paar minuten gitzwarte wolken en plensbuien.
Steeds geluk gehad want we zijn nauwelijks nat geworden.

.

Er werd gekeken naar de weersvooruitzichten, deze voorspelde
langere tijd wisselvallig weer. Dit deed ons besluiten om de route
zodanig aan te passen dat we eventueel in 3 langere etappes
thuis konden zijn. Zou het weer meevallen dan kon er altijd nog
omgepland worden. (Gebeurt wel vaker bij Fred & Els!)
Zaterdag 18 juni. De reis ging verder, richting noorden.
Na 143 km kwamen we aan bij Sonja's Wohnmobilstellplatz in
Klingenberg aan de Main. Mooie CP, direct aan de oever van
de Main en in een groot wijngebied. De stad had aardige plekjes
en, zoals dat hoort, een burcht, (te) hoog boven de stad gelegen.
Onze kuiten en voeten maakten discreet duidelijk dat we deze
maar niet moesten bezoeken en beperken tot een wandeling
door de stad. We wilden bovendien niet te ver van de camper
gaan want het weer bleef erg wisselvallig. Regelmatig vielen er
spatten regen en het begon zelfs vervaarlijk te rommelen.
In de Nederlandse web-media lazen we dat onze woonplaats en
bij de kinderen problemen waren met de watervoorziening.
In de namiddag lazen we dat de problemen opgelost waren.
Voor het overige werd het een rustige dag, we voelden goed dat we behoorlijk wat afgekuierd hadden
de laatste dagen. Of we dan toch stiekem ouder worden......?
We bestudeerden nog maar eens de weerberichten maar die bleven wisselvalligheid voorspellen in
het nog te doorkruisen gebied. Daarom werd de drang om weer eens naar ons eigen Landgraaf te
gaan ook groter. We planden nog één tussenovernachting in Idstein. We hadden gehoord dat dit een
mooie stad is en ligt niet te ver van de Autobahn. Van daaruit zou het nog zo'n 240 km naar huis zijn.
Mocht het weer ons positief verrassen dan konden we nog altijd op andere ideeën komen......
Omdat we in Polen kussens gekregen hadden om de camperkussens te vervangen was het
bagageruim zodanig volgestouwd dat het uitladen van de fietsen bijna een dagtaak was. Daarom
werd er gedurende deze toer nauwelijks gefietst.

Tikje jammer, want we stonden direct aan de Mainradweg. We beloofden onszelf dit goed te maken
als we een toer maken naar fietsvriendelijke gebieden.
Een paar indrukken van Klingenberg am Main:

CP “Sonja”

Wassertretanlage

De oude Stadspomp

Eén glaasje per dag.........

Zondag 19 juni hingen er zware wolken boven Klingenberg. Okee, dan maar weer een stuk verder
richting thuis. Ons huis lag een stevige 300 km richting noord-west dus besloten we nog één
tussenstop te maken. Het voornemen om in Idstein te gaan staan ging niet door omdat de CP ons
niet de gevraagde € 10,= waard was. Bij dat tarief moest er ook nog € 1,= voor 1 uur stroom en xeuro voor sani betaald worden. Voor deze betaling dan ook nog vervoegen bij het toeristenburo, dat
ging ons te ver, ondanks dat de stad bij het doorrijden wel een mooie indruk maakte.
We kenden de gratis CP in Bad Camberg met bescheiden tarieven voor service en reden nog maar
15 km door. De steeds dreigende, soms gitzwarte wolken gedroegen zich netjes en we hielden het
droog. Voor de derde keer wandelden we door het mooie stadje en het fraaie Kurpark, voor de derde
keer was het genieten! Els nam deze keer met haar smartphone de fotograaf-honneurs waar, Fred
had bij vorige bezoeken al -tig foto's gemaakt die al op het wereldwijde web staan.
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Onze laatste overnachting..............
Na bijna 3 maanden onderweg zijn lokte het weerzien met
kinderen, kleinzoon Kai, buurtjes en ons eigen flatje.
Met mooi weer kunnen we deze gevoelens wel een beetje
onderdrukken maar nu gaven we er graag aan toe!
Nog één nachtje slapen, dan dik 200 km doortuffen en we sluiten
alweer een deze keer wat bijzondere reis, twee lange periodes
op één locatie, tevreden af!

Op naar de volgende reis. Waarheen? Hoe lang? Dat zal de tijd ons leren!

