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Donderdag 9 juli.
'Op naar Beeskow a/d Spree' was het motto van deze dag. Snelwegen vermijdend
maakten we er een mooie toer van. Een landelijke route met veel afwisseling, dat is
altijd genieten, vooral als de wegen over het algemeen goed zijn. De campercamping
die we op het oog hadden was € 16,= plus een reeks van bijkomende kosten. Daarbij
was de receptie onbezet en maakte het geheel een doodse indruk. Dat deden we dus
maar niet en tuffelden door naar een vermelde CP midden in een industriegebied.
Opweg daarnaartoe: Een stevige klap....... De rechter buitenspiegel bungelde aan de
beschermingsrubbers. Een beetje aso zijn we maar niet teruggereden om te kijken of
we ergens schade aangericht hadden en doorgereden naar de CP. Dit was een groot
grasveld tussen fabriekshallen maar het zag er verzorgd uit. En dat voor € 8,= waarbij
we geen gebruikt maakten van verdere service.
Toen de camper eenmaal stond ging Fred direct aan het werk om te kijken of er iets te
fisternellen was met de spiegel, de bevestiging was afgebroken. Met wat spullen uit de
knutseltas en een partij tirestrips kon er wat versierd worden. De spiegel zat weer in de
originele stand maar er waren twijfels over de stabiliteit. Brengt tijd, brengt raad, dus
gingen we maar fietsend naar Beeskow,
zo'n 3 km verderop. Stevige wind maakte
deze tocht tot redelijk pittig, ondanks de
accuhulp. De compacte historische kern
werd doorgewandeld, hier en daar waren
wat aardige dingen te zien.
Vooral het wandelpad lang het water was
erg leuk en het oudste huis van Beeskow
een bezichtiging waard.

Het oudste huis van Beeskow

Het watergebeuren waardoor het Spreewald zo beroemd is

De burcht stelde weinig voor, ook de grote kerk was niet om over naar huis te
schrijven. In een Winkel-van-Sinkel vond Fred 2 ijzeren strips die de oplossing zouden
bieden voor de gewonde spiegel. Na 2 uurtjes staddolen klommen we weer op de
fietsen om tegen een nog steviger wind naar de CP te gaan. Hier werd er gelijk werk
gemaakt van de versteviging der spiegel die er toen stabiel bijstond. Leve de ijzeren
strips en tirestrips. (We hadden de voorraad aangevuld bij de Winkel van Sinkel).
We hadden weer goed zicht op de zaken rechts en achter de camper.
In de loop van de avond kwam er nog een stevige regenbui die afgerond werd met een
fraaie regenboog. Wat lezen en puzzelen, richting bedtijd voor een heerlijke nachtrust.

Vrijdag 10 juli. Vanwege het prachtige Fürst Pückler-park gingen we voor de derde
maal naar Bad Muskau, gelegen aan de rivier de Neise en de Poolse grens. Dit park
is -TERECHT!- een Unesco Werelderfgoed. Hier werd wandelen dubbel genieten.
Het zeer wijdse park ligt rondom een mooi kasteel.

Na de wandeling een korte pauze bij de camper om daarna even een kijkje te gaan
nemen op de markt aan de Poolse zijde van de Neise. Deze had, in verhouding met
onze vorige bezoeken, veel aan aantrekkelijkheid ingeboet. Kennelijk is de handel toch
wat teruggelopen. De verkopers deden hun uiterste best om je tot koop aan te zetten,
soms zelfs hinderlijk opdringerig. We verlieten de markt met een zak sperziebonen en
een pak tabak. Voor dat laatste hebben we een til-methode van de gehaaide
verkoopster deels kunnen verhinderen. Toch pakte ze ons nog met 50 cent........
Gelukkig geen bedrag waardoor we vervroegd huiswaarts moesten keren.
Zaterdag 11 juli.
Afrekenen, sani-service en toen koersgezet naar de
grensplaats Görlitz. Hier vonden we een grote
parkeerplaats bij de Bombardierfabrieken. Een Lidl
vlakbij en daar wordt een camperaar vrolijk van!
Na een snelle brunch gingen we naar de historische
Altstad. Het wordt voor u, lezer(es), wat saai maar het
was alweer een erg mooie stad.

We werden ook nog verrast door een koetsen-parade: Mooie, vaak antieke koetsen
bemand met mensen in klederdracht. De stad moet, net als veel andere steden in dit
gebied, een welvarende historie hebben, gezien de prachtige gebouwen.

Ook de wat modernere grote winkelstraten zijn aangenaam om te bekijken.
Toch hadden we het na een paar uur slenteren en wandelen weer even gehad met 'De
Grote Stad' en besloten door te steken naar Polen, naar het Riesengebirge waar veel
natuurschoon beloofd werd. De camper meldde dat hij weer dorst had dus werd hij
tevreden gesteld met een flinke portie diesel. De geprikte standplaats in Szklarska
Poreba lag achter een zeer steile helling van zo'n 30%, hier moest ons voertuig
capituleren. Er waren veel -betaalde- parkings maar alles was overvol vanwege een
groot wielerevenement voor mountainbikers en stuntfietsers.
Toch een plekje gevonden waar we ook sliepen.
We wandelden door het zeer toeristisch stadje
waarbij weer het nodige van onze kuiten gevergd
werd. Maar wel gezellig en in de typische sfeer van
een bergstadje.
We deden ons tegoed
aan de specialiteit van
de streek: Baumkuchen.
Opgerold deeg, al draaiend gebakken en dan bestrooid met
met suiker en kaneel. Voor ons een delicatesse!
Zondag 12 juli.
“Bij 't krieken der dagen, eruit, faldera!” en zo waren we
rond 07.45 uur alweer in de wielen. Voor de afrekening
ontbrak de kassier omdat we vroeg weg waren vanwege de
verwachte drukte. We wilden naar de voet van de
Schneekuppe, in het Tsjechisch Sznezka, bij het plaatsje
Karpacz, nog nèt in Polen.

De camper moest er weer flink tegenaan om zich door het prachtige landschap te
worstelen. Een parking nabij mooie watervallen bleek niet bereikbaar maar in Karpacz
vonden we nog een plaatsje op een parking.
We wandelden richting kop van de 1604 meter hoge berg, om al snel te merken dat dit
voor ons toch te heftig zou zijn.

Dalstation deel 1

….500 meter? Die liepen we!

Station deel 2 naar de top: € 35,=!

Een retourtje kabelbaan kostte een halve tank diesel
en aangezien we enige jaren terug al eens op de top
waren, vanuit Tsjechië en helemaal wandelend,
besloten we via een mooie omweg langs de
skispringschans weer naar de camper te gaan en
door te rijden naar Tsjechië.
In Kneznice in Tsjechië ligt camping Ceski Raj waar
we voor € 10,= terechtkonden en over de benodigde
service konden beschikken.
Goed idee voor even wat rustig aan en een beetje bijkomen van de afgelopen bezige
dagen. De aanrijdroute was erg mooi, voerde o.a. door Harrachov waar we al twee
keer bivakkeerden. Na bijna 95 km konden we de camper neerplanten tussen nogal
wat Nederlandse tenten, campers en
caravans. Lekker royale plaats en alle service
aanwezig. Zelfs een wat gammele WiFiverbinding bleek mogelijk. Dat uitrusten zat
dus wel goed, ware het niet dat Fred nog
even 18 km moest fietsen, bergop-bergaf,
windkracht 4, om Tsjechisch geld te pinnen.
In de wetenschap dat het prachtige
Prachowski Skali, het zandsteenformatiedoolhof op ongeveer 8 km lag enerzijds en
wat minder goed weer werd voorspeld anderzijds was het campingcomfort welkom.
Maandag 13 juli.
Het had 'snachts al geregend en bij het opstaan mieserde het heel licht. Inmiddels
hadden we uitgevogeld dat Prachowski Skali moeilijk bereikbaar was vanuit de
camping en wist Fred van een bezoek van lang geleden dat er ook een camping
dichterbij moest zijn. We vonden hierover geen verdere gegevens dus zijn gaan rijden,
in de hoop de camping tegen te komen. Vanwege zware bewolking werkte het
postduiveninstinct van Fred niet en reden we pardoes de verkeerd kant uit. Uiteindelijk
kwamen we toch langs het zandsteengebeuren maar de camping werd niet gevonden.
Wagen aan de kant en zoeken naar een alternatief. Dit werd camping Santa Barbara
in Kutna Hora. Een leuke, kleinschalige camping net buiten de stad. Hoewel we al
eerder in deze stad waren wilden we er best nog een keer heen. Niet te groot en met
een aantrekklijk historisch centrum. Ook ligt er een mooie kathedraal. Op veel plaatsen
is het genieten van mooie panorama's.

Camping Santa Barbara

Kutna Hora

Kutna Hora

Dinsdag 14 juli.
Via een Kaufland in Caslav waar de voedselvoorraad werd aangevuld kwamen we na
38 km aan bij vrienden die in het gehucht Rimovice druk zijn met het bewoonbaar
maken van hun huis. Al jaren verblijven zij gedurende de winter in Spanje en komen ze
in de zomermaanden terug naar Rimovice om aan het huis te werken. In 2013
maakten we in Calpe, Spanje, de opmerking dat we ze zouden helpen bij de
bouwaktiviteiten: Dit is de tweede keer dat we onze belofte inlossen!
Buiten het werk is het genieten van de zeer landelijke omgeving en wat gezamenlijke
bezigheden. Omdat dit een privé-bezoek is zal hierover weinig verslag worden
gedaan.

Rimovice

