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Maandag 27 juli. Dit werd de derde dag in Schwandorf. Deze werd gevuld met een
fietstochtje, maar 10 km omdat het regelmatig regende en we besloten terug te gaan.
Om toch wat actief te zijn maakten we weer twee wandelingen door het stadje en het
stadspark, gebruikmakend van 'n half uurtje gratis WiFi op het marktplein.
Fred haalde hier en daar wat hinderlijke vogelpoepjes van de camper en controleerde
de verschillende vloeistoffen terwijl Els onderhoud deed aan de binnenboel.
Ondertussen was er contact met de kinderen die we tegen het eind van de week in het
Altmühltal zouden ontmoeten om daarna een tijdje samen op te trekken.
Dinsdag 28 juli. Voor ons vertrek werd nog een uitgebreide saniservice gedaan.
Of het aan de ingegeven coördinaten lag of dat de navi het op zijn/haar heupen had,
de rit van deze dag was ruim 40 km langer dan voorzien. Het turven van de borden
“Umleitung”  hebben  we  maar  opgegeven.  Het  mooie  landschap  van  de  Oberpfalz
zorgde ervoor dat we toch wel genoten. Na bijna 120 km vonden we tussen hekken en
een zee  van  borden toch  een  vrij  rustig  plekje,  nèt  buiten  de  stad  Neumarkt  i/d
Oberpfalz. Onderweg hadden we de voorraden nog aangevuld, dit moet regelmatig
omdat de koelkast beperkte ruimte heeft.
Na een rustige brunch gingen de wandelstappers aan om op verkenning te gaan. In de
Bordatlas stond een mooi plaatje bij  een meertje maar dat hebben we niet kunnen
ontdekken. 

De stad is mooi en een wandeling waard. 
Wij  hadden het knagende gevoel er al  eens
geweest te zijn, tijdens de tweede wandeling
in de namiddag herkenden we verschillende
plaatsen die dit gevoel bevestigden. 
De stad heeft in de afgelopen jaren een flinke
facelift gehad, men is er nog steeds druk mee,
vandaar de late herkenning.  We besloten er
wel  te  blijven  staan  maar  de  volgende  dag
weer verder te trekken, deze keer een klein

sprongetje in de hoop een iets aantrekkelijker omgeving te vinden.
Woensdag  29  juli.  De  regen  'snachts  had  onze  nachtrust  niet  noemenswaardig
gestoord. We werden al vrij  vroeg gewekt door actieve bulldozers en andere grote
machines die dapper doorgingen met hun werkzaamheden. Kennelijk wilde men de
boel  op orde hebben vóór  het  grote  Volksfest  annex Viehmarkt  van 7  t/m 17 juli.
Hiervoor waren ook al de nodige kraam- en standbouwers druk in de weer.
Motor starten en wegwezen, opzoek naar een rustiger omgeving. 
Deze werd 17 km zuidelijker in het stadje Freystadt
gevonden. Leuke camperplaats, gratis en stroom en
sani met 50cent-munten. 
Het  marktplein  lag  op  ongeveer  300  meter,  daar
voorzagen we ons van verse Kaiserbrötchen. 
We slenterden daarna door het stadje dat weer rijk
was aan contrasten.  Mooi  gerestaureerde panden
werden  afgewisseld  met  oude,  deels  vervallen
huizen. Deze oude huizen gaven wel inzicht in oude
bouwstijlen.



Even buiten de stad ligt een indrukwekkende barokke kerk die we uitvoerig bekeken.
Barok is, zeker naar huidige maatstaven, overdreven, doet zelfs een tikkeltje kitscherig
aan maar wel een uiting van knappe bouwtechnieken en rijke versieringen.

Het weer was grijs en, vooral, broeierig, voortdurend dreigende wolken. Dat weerhield
ons om te gaan fietsen omdat we geen zin hadden in een nat pak. Dat er nauwelijks
regen kwam was een wijsheid achteraf! We vingen op de laptop wel WiFi, zij het erg
zwak, zodat we met veel geduld toch Facebook en mail konden checken en een kort
berichtje over ons welzijn de wereld instuurden.
Donderdag 30 juli. De maand juli werd door ons uitgeluid in Freystadt, dat wil zeggen:
De camper stond er. We kregen een SMSje dat de kinderen nu echt onderweg waren
en dat we elkaar vrijdag zouden kunnen begroeten.
Het weer zag er wat dreigend uit maar we besloten toch een fietstoer te maken. We
peddelden 17 km rondom Freystadt,  genietend van het mooie landschap. Vrij  veel
wind en het heuvelachtige parcours zorgden ervoor dat we met 17 km tevreden waren.
We wandelden ook maar weer eens door het stadje dat we aardig leerden kennen.
Voor de rest? Een 'take it easy-dag', met onze gedachten al bezig met het weerzien
van de kinders. Inmiddels waren we toch al weer bijna twee maanden onderweg.
Voor de statistieken: 2875 km afgelegd en op 37 verschillende standplaatsen gestaan,
tussenstops niet meegerekend.
Vrijdag 31 juli. En, jawel: In de namiddag kwamen de kinderen aan op de CP van
Dietfurth in het Altmühltal. Een fijn weerzien! 
De volgende acht dagen werden met hen doorgebracht. Leuke en gezellige dagen.
We bezochten samen Kelheim a/d Donau met als doel een -stevige!- wandeling naar
de indrukwekkende Donau-durchbruch waarbij 5-jarige Kai het allergrootste deel van
de ruim 10 km wandelen op eigen beentjes liep.



Knap, omdat hij ook al in de Donau had gezwommen en gesparteld.
Na Kelheim verkasten we naar Plattling a/d Isar met een tussenstop in Donaustauf
om het indrukwekkende Walhalla te bezoeken.
Bestemming  Plattling  kozen  we  vanwege  het  grote  zwemparadijs  want  de  zomer
sloofde zich behoorlijk uit. Ruim 3 weken stond het kwik op plus 30 graden met pieken
rond 40 graden!
De volgende bestemming was een hernieuwd bezoek aan Waldkirchen, door oma en
opa aanbevolen als leuke bestemming, rekening houdend met kleinzoon Kai.
Een 'Toverbos', een niet te zware Klamm en......... een zwemparadijs voor de deur.
Hier bleven we twee dagen, tot groot genoegen van allen!
Inmiddels  hadden  we  een  mail  ontvangen  met  een  alarmerend  bericht  uit  engste
familie. Dat hakte er stevig in. Nader contact leerde dat onmiddelijke terugkeer niet
nodig was maar het zat toch niet lekker.
We vervolgden de gezamenlijke reis naar Saaldorf, naar de CP bij PaulBauernhof.
Hier waren we al eerder samen en het zo intensief beleven van het boerenbedrijf had
ons weer gelokt. Koeien, héél jonge kalfjes, varkens, konijnen, kippen, alles binnen
aai- en knuffelbereik. Kai had het er alweer geweldig naar zijn zin. Er werd nauwelijks
gewandeld en al helemaal niet gefietst vanwege de niet aflatende hoge temperaturen.
Twee dagen leefde mini-boer Kai zich heerlijk  uit,  ook 'de groten'  genoten van het
landleven èn het prachtige decor: In de verte zicht op de burcht van Salzburg tegen de
achtergrond van het hooggebergte. Magnifiek!
Na Saaldorf reisden we via Zoutstad  Bad Reichenhall die uitgebreid bekeken werd
naar Marquartstein waar we alweer bij een boerderij stonden. Een groot hotel annex
boerderij, best wel bijzonder. Gelukkig werd er op 'n paar honderd meter van de CP
een zwemmeer ontdekt zodat de waterratten onder ons aan hun trekken kwamen.
Vooral Fred zat toch erg in over het gebeuren in de familie en, gesteund door Els en
de kinderen, werd besloten dat wij afscheid namen van de kinderen om in niet al te
grote stappen huiswaarts te gaan.
Via overnachtingen in Neuburg a/d Donau, Burgbernheim (Heel leuke CP en vlakbij
een feestje met live-muziek) en Bad Camberg kwamen we dinsdag 11 augustus weer
thuis.
Het  verslag  eindigt  daardoor  wat  abrupt,  temeer  omdat  we  de  met  de  kinderen
gedeelde FIJNE tijd  een beetje  privé houden en de verslaggever  door  het  familie-
gebeuren een beetje van (ver-)slag was.

Nog een paar kiekjes willen we u niet onthouden.......

Het indrukwekkende Walhalla bij Donaustauf Hier staan veel (borst-)beelden van cultuurbepalende
grootheden uit de West-Europese geschiedenis



Onze stek op PaulBauenhof in Saaldorf Een deel van onze 'buren'

….en het geweldige panorama Zoutstad Bad Reichenhall in het Berchtesgadener Land


