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Donderdag 2 juli.
En  toen  weer  wat  volkomen  anders.  Even  'bijkomen'  van  Elblag  en  Gdansk.  We
maakten een trip van 84 km waar we 3 uur voor nodig hadden. Aanvankelijk was de
weg erg goed, maar naarmate we noordelijker gingen ging de kwaliteit achteruit. Langs
de Oostzeekust  zijn  de  wegen vaak  erg  smal  en nogal  hobbelig.  Maar  we  waren
gewaarschuwd en ten opzichte van de dreigende waarschuwingen viel het toch nog
wel mee. Tempo aanpassen en voortdurend blik op de weg en spiegels omdat men op
de raarste plaatsen ingehaald wordt. Geen traject dus voor kilometervreters!
Het landschap is overigens erg mooi en men passeert dotjes van dorpjes.
Even een bevoorradingsstop bij een Lidl en toen naar  Debki, een echt vakantiedorp

voor  strandliefhebbers.  Het  was
geduldig  wurmen  door  de  smalle
straatjes,  vol  met  strandgangers  en
veel,  heel  veel  kraampjes  en
restaurantjes. We vonden de beoogde
gratis  plaats  waar  we  de  camper
parkeerden en ook de nacht zouden
doorbrengen.
Het was 4 a 500 meter wandelen door
een  mooi  duinenbos  toen  we  het

drukbezochte strand bereikten. Opvallend veel ouders en/of grootouders met kinderen,
Polen  vierde  vakantie.  Wij  maakten  een  lange  strandwandeling  langs  al  dit  niet
hinderlijke gekrioel.
Voordat we het strand kilometers verder verlieten streken we neer bij een strandtent
voor een verkoelende versnapering. 
Hier  werd Opa Fred door  een klein manneke van circa 1½
jaar,  Erik,  bij  de  hand  genomen en  tactisch  naar  de  lolly's
geloodst  en  met  een  brede  glimlach  en  duidelijke  gebaren
verleid.  “Ook  een  voor  zusje  Marika”  wist  het  charmeurke
duidelijk te maken....... Een eerdere poging bij Oma Els was
niet succesvol. (Pedagogisch wel meer verantwoord.)
Door  de  mooie  duinbossen  ging  het  weer  terug  naar  de
camper, waarbij de nodige kraampjes bekeken werden en ook
wat  verse  groente  werd  aangekocht.  Na  een  royale
middagpauze  wandelden  we,  deze  keer  langs  een  andere
route,  naar  het  strand.  Door  de  rietlanden  met

waterstroompjes  peddelden
kano's. Leuk gezicht!
Tegen de avond begon in het
kerkje tegenover de camper een langdurige misviering
terwijl een stukje verderop bij een soort jeugdherberg
een groep jeugd bij  een groot TV-scherm geestelijke
liederen karaookte. (Goed geschreven...?)
Al  met  al  een  erg  leuke  dag  en  een  volkomen
tegenpool van het bezoek aan Gdansk.



Vrijdag 3 juli.
Omdat we op een 'gewone' parkeerstrook stonden en wegrijden erg moeilijk zou zijn
als er veel auto's stonden waren we, fris en monter, vroeg weg uit Debki. De volgende
standplaats die we prikten was  Kulki,  mede op aanraden van medecamperaars bij
Jacq  en  Ushi.  Een  redelijk  stevige  maar  ook  mooie  rit.  Vanwege  het  gemiddeld
wegdek waren de kastjes ook weer opnieuw ingericht....

Kulki  is  eigenlijk  een  gehucht.  Aan  het
einde  van  het  gehucht,  voorbij  het
openluchtmuseum gaat de weg over in een
zandpad.  We  volgden,  stapvoets  en
hobbelend,  de  navi  die  gevoed  was  met
GPS-coördinaten  en  warempel:  Een
parking met een picknicktafel, afvalbak en
een Dixie-toilet, met uitzicht over een wijds
natuurgebied.  Prachtig!  Hier  konden  we
wel aarden.

Op  een  paar  honderd  meter  lokte  een  houten  uitzichttoren.
Natuurlijk ons eerste doel. Hier een mooi uitzicht over een grote
lagune en het riet- en graslandengebied.
Het openluchtmuseum werd uiteraard ook bekeken. Inderdaad:
Interessant en de moeite waard. Terug bij de camper was het
genieten van de mooie, rustgevende omgeving. 

Tegen de avond kwamen er
een  paar  koeien  even
buurten,  één vulde zelfs  de
camperdeur  met  haar
kop......   In  de  schemering
werden we verrast door een
grote  roedel  reeën  op  zo'n
200 meter afstand. Sjiek!
Het Dixie-toilet was nagenoeg leeg zodat we onze

cassette probleemloos konden ledigen. Uiteraard werd de boel wel netjes gepoetst
opgeleverd. Het mag duidelijk zijn dat we er een heerlijk rustige nacht hadden en we
werden in stijl door een ijverige haan gewekt.
Zater- en zondag 4/5 juli.

Uit  ons  reisgidsje  prikten  we
DarŁowo. Vrolijk hobbelend over de
gemiddeld  niet  beste  wegen
bereikten  we  deze  stad.  Maar:  Het
was er loei druk, kennelijk vanwege
de  grote  parade  van  militaire
oldtimers  van  verschillende  natio-
naliteiten. En het waren er inderdaad

héél veel, in alle maten en soorten, veelal bemand met in aangepast uniform gestoken
mensen. We stonden op een parking met nadrukkelijk overnachtingsverbod. 
De parade pikten we dan maar mee, ook maakten we nog een wandeling door het niet
heel  bijzondere  stadje.  Het  vinden  van  een  overnachtings-plaats  konden  we  wel
vergeten. Alle plekjes in de wijde omtrek overvol. 



Gidsje raadplegen, omschakelen: We zouden naar Kolobrzeg gaan. Vanaf  DarŁowo
was  de  weg  uitstekend,  we  zagen  talloze  Europa-vlaggetjes  en  borden  langs  de
wegen. In Kolobrzeg was de coördinaten-parking eivol maar we vonden een plekje op
een van de vele parkings. 

'Onze'  parking  had  zelfs  een  camperhoek  met
eenvoudige  service.  Rond  €  10,00  per  etmaal,
niet  mopperen  dus.  Er  liepen  wel  spoorbanen
langs maar die werden 'snachts niet bereden.
De vrij grote plaats heeft mooie stranden, mooie
parken en een gezellig havengebied. En natuurlijk
honderden kraampjes en veel HoReCa. 
Dat betekende voor de zaterdag wandelen, voor
de  zondag  werd  het  een  mix  van  fietsen  en

wandelen.  Er  loopt  een  mooi  fietspad  evenwijdig  aan  het  lange  strand  maar
overwegend tussen bomen. Wel prettig want het was nog steeds 30+ graden. 
Buiten de stad is aan de ene zijde het strand, aan de andere zijde een Biesbos-achtig
gebied langs het fietspad.

Zo konden we alweer een mooie dag aan de lange lijst toevoegen. Toen de ergste
warmte weg was gingen de fietsen weer op het  rek, werd de watervoorraad aangevuld
en ebde de zondag langzaam weg............
Maandag 6 juni begon schoongespoeld. In de loop van de nacht zorgde een stevig
onweer voor fikse buien. Gelukkig geen overlast gehad. 
De rit van vandaag ging in eerste instantie naar
Rewal met mooie stranden aan de steile kust.
Dat  vonden  heel  veel  mensen,  daarom
besloten  we  na  een  lekkere  strandwandeling
op de blote pootjes en terug via de bovenkant
van  de  steile  kustwand  de  drukte  te
ontvluchten en door te reizen naar Wolin. 
Hier  werd  in  de  boeken  een  mooie
camperplaats  vermeld,  vlakbij  een  Vikingen-
openluchtmuseum. 
Inderdaad, een mooie verzorgde campercamping, direct aan de Stettiner Haff met alle
voorzieningen en een Duitse beheerder, zodat we weer eens konden babbelen. 



Na de kennismaking ging het naar het museum. Dit was alweer de moeite waard! 
We leerden er ook dat de Vikingers geen brave borsten waren gezien het uitgebreide
repertoire aan de meest gruwelijke martelwerktuigen. Fred kreeg het niet over zijn hart
om hier foto's van te maken. (is hij een Watje.....?) 
Knap wat  men dik  duizend jaar  geleden al  aan  bouwwerken,  gereedschappen en
gebruiksvoorwerpen wist te maken. Het gehele decor deed een beetje denken aan de
strips van Asterix en Obelix.

We kuierden ook nog door de stad maar daar konden we,  verwend als we zijn, niet
veel fraais ontdekken. We zaten nèt aan de haven toen er een
mooi oldtimerschip uit Nederland kwam aanvaren. 
Zij meerden aan en een praatje leerde ons dat de schipper al
ruim 50 jaar aan de restauratie van het schip werkte en met
het  organiseren  van  reizen  voor  kleine  groepjes  in  zijn
levensonderhoud voorzag. Zij waren vertrokken uit Hoorn, 16
dagen onderweg en er  waren  drie  toerist-bemanningsleden
aan boord. 
Dinsdag 7 juli.
Vandaag zouden we Polen weer een tijdje verlaten om een
stuk via Duitslands Neue Bundesländern te reizen.
Als eerste standplaats kozen we voor Angermünde omdat dit
in de boeken er leuk uitzag. Dat werd een stevige rit, gelukkig
grotendeels over goede autoweg. Na bijna 150 km kwamen
we op de CP aan. 

Inderdaad, een heel leuk plekje, 4 plaatsen
omzoomd door schaduw-brengeden bomen.
Niet verkeerd want het was goed heet!
De CP lag tussen twee spoorlijnen maar dit
was niet hinderlijk.  Vlakbij  lag een  natuur-
museum maar dat zag niet echt boeiend uit.
Een camperbuurman kwam vlak uit de buurt
van het  stadje/dorpje  in  Schleswig-Holstein
dat onze naam draagt! 

We maakten een stevige fietstocht, onderbroken
door een korte wandeling. Een mooi gebied rond-
om een niet erg indrukwekkende stad. Langs een
deel  van  de  oever  van  een  meer  waren
sculpturen geplaatst, vervaardigd uit 'Findlingen',
grote  ronde keien/rotsblokken die  overal  op  de
grens  van  de  gletsjers  uit  de  IJstijd  gevonden
worden,  zoals  ook  in  ons Drenthe,  waar  er  de
hunebedden mee gemaakt werden. 



Twee sculpturen waren het werk van een Amsterdamse kunstenaar. In de namiddag
werd het erg broeierig en dat liep uit op onweer en regenbuien. Het zware onweer trok
gelukkig aan ons voorbij en de temperatuur in de camper werd weer dragelijk.
Woensdag 8 juli.

Eberswalde was de bestemming voor deze dag.
De 25 km werden soepel overbrugd en de CP
snel  gevonden.  Jammer  dat  wij  deze  CP niet
leuk vonden!
Na een wandelingetje in de omgeving verkasten
we naar een andere plek in dezelfde stad, deze
was veel aangenamer. Van hieruit maakten we
een stevige  wandeling  door  een  op  zich  mooi
gebied maar waar veel oude grote fabriekshallen

stonden te vergaan. Dit blijft een deprimerend gezicht. Er was ook een Familiepark,
een soort groot uitgevallen simpele speeltuin, niet ons ding dus. 
Het  was  nog  redelijk  vroeg  dus  besloten  we
wat  verder  te  rijden,  naar  Rüdersdorf  bei
Berlin.  Hier  werd  een  grote  mixparking  met
sanizuil beloofd en ook gevonden. 
We konden er maar geen genoeg van krijgen:
Wandelen!!!!  Leuke  omgeving  en  een  groot
kalkzand- en steenmijngebied was ingericht als
museum. Waarschijnlijk boeiend als er speciale
activiteiten  zijn  maar  wij  konden  er  weinig
interessants ontdekken en hielden de € 10,= 
entree  in  onze  broekzak.  Het  was  in  de  late
namiddag toen onze voetjes en kuiten aangaven dat het welletjes was voor die dag.


