
REISVERSLAG NOORD–DUITSLAND. 
Zaterdag 4 juni. 

Voor alle deelnemers is dit de vertrekdag van 
de reis naar Noord -Duitsland. Volgens het 
routeboek was het de bedoeling dat iedereen 
zich voor 13:00 uur of na 15:00 uur meldde op 
de camping waar wij door de reisleiding op de 
plekken, welke wij op 17 mei jl. tijdens de 
uitreiking van het routeboek hebben 
“getrokken” werden gedirigeerd. Op deze 
camping verbleven wij 4 nachten. De eerste 
indruk van deze camping was dat deze er 
netjes uitziet. De toiletten en douches waren 
schoon en netjes onderhouden. Verder was er 
de mogelijkheid om iets te eten zoals frites of 
gebakken aardappelen met worst en konden er 
broodjes worden besteld. Om 17:00 uur 
werden wij welkom geheten door de reisleiding 
die ons verraste met koffie/thee met gebak. 

Zondag 5 juni 2016. 

Vandaag een dag zonder geplande activiteiten. 
Alleen om 17:00 uur een lekkere barbecue, 
georganiseerd door de reisleiding met een dj in 
de persoon van Wolter Vugteveen die Duitse 
Schlagermuziek afwisselde met hedendaagse 
pop. Een zeer geslaagde happening. Een 
aantal van de deelnemers bleef op de camping 
en sommigen fietsten naar Bergen-Belsen om 
het  krijgsgevangenenkamp/concentratiekamp 
uit WO II te bezoeken. Een ieder van ons zal 
dit als indrukwekkend/schokkend  ervaren 
hebben. 

Maandag 6 juni 2016. 

Vandaag kan iedereen gaan en staan waar hij 
of zij wil d.w.z. om 20:00 uur was er een jeu de 
boules wedstrijd georganiseerd door Maria 
Raanhuis. Een aantal mensen ging op de fiets 
naar Celle een prachtige residenzstadt met 
schitterende vakwerkhuizen, een kilometer of 
20 van Winsen. Om 20:00 uur verzamelden wij 
ons voor de jeu de boules wedstrijd. De 
wedstrijden waren om ± 21:15 afgelopen. De 
volgende jeu de boules wedstrijden werden 
gehouden op 11 en 22 juni. Op deze datum     
(de 22ste) werden de winnaars bekend 
gemaakt. 

 

Dinsdag 7 juni. 

Een vrije dag zonder verplichtingen, echter om 
17:00 uur werden de deelnemers verwacht op 

een door de reisleiding georganiseerde happy 
hour. Iedereen was keurig op tijd en onder het 
genot van een drankje en nootjes werden de 
nummers getrokken van de plaatsen waar men 
op de volgende camping in Waren kwam te 
staan.  

Woensdag 8 juni 2016. 

Deze dag stond in het vertrek naar 
Campingplatz Ecktannen in Waren (Müritz).  
Om de 10 minuten vertrokken er 2 equipes 
naar Waren. De reisleiding vertrok om 08:00 
uur terwijl de eerste 2 equipes om 11:00 
vertrokken. Het was een vrij lang rit van ± 320 
km. De reisleiding adviseerde ons om via de    
B 191  te rijden en niet via de snelweg dit i.v.m. 
het risico van files. Deze route bleek achteraf 
geen succes omdat er op diverse plekken aan 
de B 191 werd gewerkt. 

Donderdag 9 juni 2016. 

Na de heftige rit van gisteren een dag zonder 
verplichtingen. Een groot aantal personen van 
de groep ging een route fietsen in de omgeving 
van Waren, terwijl anderen een kijkje in de 
prachtige stad namen. Ook hier veel mooie 
gebouwen, musea, vakwerkhuizen etc.            
‘s Avonds werden er door diverse personen 
spelletjes gespeeld waaronder het kubbwerpen 
en schijven gooien. Voor uitleg hierover kon 
men zich melden bij de ontwerper Johan de 
Brouwer. 

Vrijdag 10 juni 2016. 

Vandaag een dag om vrij te besteden.                       
‘s Middags met een grote groep naar Waren 
gefietst. Besloten was om tegen een uur of één 
te vertrekken maar één van de deelnemers 
moest nog even een band plakken. Dit nam 
nogal wat tijd in beslag maar nadat het was 
gebeurd fietsten wij om 13:30 uur richting 
Waren. Hier kon een ieder doen en laten wat 
hij of zij wou en tegen een uur of half vijf zijn 
wij met zijn allen een sorbet, ijscoupes gaan 
eten bij de haven. ‘s Avonds geen activiteiten 
i.v.m. het EK voetbal. 

 

Zaterdag 11 juni 2016. 

Deze dag stond in het teken van ons vertrek 
de volgende morgen naar de 3de camping.“An 
der Dänische Wiek’’ in Greifswald. Na de 



middag heeft een grote groep nog een 
fietstocht in de buurt van Waren gemaakt en 
een aantal bezienswaardigheden mogen 
aanschouwen waaronder een groep nudisten. 
(mannen en vrouwen) Vooral de mannen in de 
groep waren behoorlijk onder de indruk en 
opmerkingen als: “Blieven kieken” en “”Dan is 
’t in hoes toch maar behelpen” waren niet van 
de lucht. Om 17:00 uur was er een happy hour 
en werden er tijdens deze gezellige 
bijeenkomst weer lootjes getrokken voor een 
plek op de camping in Greifswald. 

Zondag 12 juni 2016. 

Vandaag het vertrek dus naar Greifswald. De 
eerste deelnemers vertrokken om 09:30 uur, 
de laatste om 10:40.  Verder een rustige dag 
voor alle deelnemers. Een aantal heeft nog de 
Kloostermarkt in Greifswald bezocht een 
jaarlijkse gebeurtenis welke heel veel 
bezoekers trok. 

Maandag 13 juni 2016. 

Vandaag gingen veel deelnemers per fiets 
naar Greifswald een heel mooie stad waar vele 
mooie gebouwen waren te bewonderen. 

Dinsdag 14 juni 2016. 

Een groep van 16 personen ging vandaag op 
excursie naar Peenemünde, georganiseerd 
door Arnold van Brakel. In Peenenmünde 
werden onder leiding van Wernher von Braun 
de V 1 en V 1 Raketten ontwikkeld. (V staat 
voor Vergeltungswaffe) Wernher von Braun 
stond na de tweede wereldoorlog aan de wieg 
van de Amerikaanse ruimtevaartindustrie 
nadat hij door de Amerikanen was 
meegenomen. Een aantal andere personen 
zijn naar het eiland Rügen gereden en daar 
o.a. Binz, Göhren en andere 
bezienswaardigheden bezocht. Dit was zeer 
de moeite waard. ‘s Avonds was er voor de 
tweede keer in de vakantie een jeu de boules 
wedstrijd. Er werden zeer spannende 
wedstrijden op het scherpst van de snede 
uitgevochten. 

 

Woensdag 15 juni 2016. 

De dag staat in het teken van ons vertrek naar 
de 4de camping van onze tocht Camping 
Ostsee Ferienpark in Ziero/Wismar. Echter 
door het slechte weer van vandaag, veel regen 
en onweer, gebeurde er natuurlijk niet veel. Dit 

was de eerste dag van de vakantie waarin wij 
veel regen en onweer hebben gehad. 

Donderdag 16 juni 2016. 

Vandaag vertrokken wij om toerbeurt naar de 
camping in Zierow/Wismar. De eerste 
deelnemers vertrokken om 10:00 uur, de 
laatsten om 11:10 uur. Nadat iedereen goed 
was aangekomen en geïnstalleerd bleven 
sommigen bij de caravan, een groot deel ging 
uit eten bij restaurant “Oase” op het 
campingterrein waar een prima maaltijd werd 
geserveerd. 

Vrijdag 17 juni 2016. 

Geen activiteiten vandaag. De meeste 
deelnemers kwamen elkaar tegen bij de Aldi in 
Wismar voor het inkopen van boodschappen. 
Verder ging iedereen vandaag zijn gang, hetzij 
per fiets, hetzij per auto. Een aantal personen 
had de moeite genomen om vandaag naar 
Rostock te gaan. Om 17:00 uur was er een 
happy hour georganiseerd waar onze 
reisleider, Ben Vaneker, een aantal 
mededelingen had. Ben deelde mee dat er op 
Zondagmorgen de 19de juni ter gelegenheid 
van vaderdag de vaders een ontbijtbuffet werd 
aangeboden in restaurant ”Oase”. De partners 
mochten ook mee. Er werd tijdens deze happy 
hour geproost op het feit dat vandaag bekend 
werd dat FC Twente ook het volgende seizoen 
in de eredivisie blijft voetballen. Tevens werd 
een voorstel van Joop in de Wal om op 
vaderdag ‘s avonds een barbecue te houden 
met applaus begroet. Iedereen zorgde voor 
zijn eigen bbc pakket, en de drankjes werden 
aangeboden door de reisleiding. 

Zaterdag 18 juni 2016. 

 

Vandaag ging een groot gedeelte van de 
deelnemers naar Schwerin waar toevallig in 



dat weekend het Schweriner Schlossfest werd 
gehouden, een bijzondere happening rondom 
het Slot waar een mooie kunstmarkt was en 
veel personen in klederdracht rondliepen.   

Sommigen gingen het slot bekijken en anderen 
maakten een rondtoer van 1 uur door de stad, 
waar vele mooie gebouwen waren te 
bewonderen uit o.a. de Jugendstil. Dus m.a.w. 
iedereen had zich uitstekend vermaakt en zijn 
allen weer heelhuids op de camping 
teruggekeerd. 

Zondag 19 juni 2016. 

Vaderdag. Zoals door Ben Vaneker was 
aangekondigd ter gelegenheid hiervan om 
09:30 uur een gezamenlijk ontbijt in restaurant 
”Oase” Dit was een gezellig samenzijn. Hierna 
gingen velen naar de rommelmarkt in Wismar. 
Iedereen was op tijd terug voor de barbecue 
die om ±18:00 uur begon. Een aantal 
fanatiekelingen speelde onder leiding van Jo 
van Wijhe nog een partijtje KUBB. 

Maandag 20 juni 2016. 

Deze dag werden er  voorbereidingen 
getroffen voor ons vertrek  naar de laatste 
camping op onze reis Campingplatz ”Am 
Waldbad” in Ebstorf. Echter voordat men 
daaraan begon hadden wij de hele dag nog 
voor ons om allerlei activiteiten te gaan doen. 
Een aantal bezocht Wismar en een aantal 
gingen fietsen. 

Dinsdag 21 juni 2016. 

Om 10:00 vertrok de eerste 2 equipes richting 
Ebstorf en om 11:10 uur de laatste. Tussen 
14;00 en 15:00 uur was iedereen aanwezig op 
de camping en werden de luifels etc. geplaatst. 
Om ± 17:00 een happy hour waar het eerste 
rondje werd gegeven door Ben Bleumink dit 
vanwege zijn 76ste verjaardag. Verder geen 
bijzonderheden deze dag. 

Woensdag 22 juni 2016. 

edereen ging vandaag zijn of haar eigen gang. 
Een aantal vertrok per auto naar Lünenburg en 
een aantal gingen per fiets naar Uelzen. Deze 
dag werd de laatste jeu de  bouleswedstrijd 
gehouden. Na 3 wedstrijden was Marianne 
Kuitert de winnares terwijl  Albert Meynen bij 
mannen met de eerste prijs aan de haal ging. I 
‘s Avonds werd een gezellige avond gehouden 
met  onze dj Hennie Raanhuis  die ook  liet 

horen dat hij over een zeer goede stem  
beschikt. 

 

 
Lünenburg  

Donderdag 23 juni 2016. 

Sommige deelnemers gingen naar het 
zwembad. Anderen per auto naar de prachtig 
stad Lünenburg. Aan het eind van de middag 
werd om 17:00 gezamenlijk pannenkoeken 
gebakken. Omdat het heel erg warm was (± 
30°C) werd er gebakken onder een 
schaduwrijke boom op de camping, dus 
iedereen sleepte er zijn kooktoestel, 
gasflessen, tafels, stoelen en niet te vergeten 
het beslag naar toe. Het werd een gezellig 
samenzijn. Tijdens deze bijeenkomst werd 
bekendgemaakt wie de meeste foto’s goed 
had van het raadspel. Door de reisleiding was 
aan iedereen gevraagd een foto in te leveren 
uit zijn of haar jeugd. Leidi Schwarte bleek met 
20 goed geraden foto’s (van de 31) de 
winnares te zijn. 

Vrijdag 24 juni 2016. 

Onze laatste vakantiedag. Een aantal 
personen ging weer zwemmen en een aantal 
maakte nog van de gelegenheid gebruik om 
nog leuke dingen in de buurt te doen. Omdat 
het onverwacht tegen 10:30 -10:45 uur hard 
begon te onweren en te regenen haalden de 
meesten van ons de luifels al van de caravans. 
Personen die even niet bij de caravan waren 
kregen hulp uit onverwachte hoek wat zeer op 
prijs werd gesteld. ‘s Avonds was er door de 
reisbegeleiding een etentje georganiseerd 
waar wij met z’n allen al fietsend naar toe 
gingen. Tijdens dit etentje bood Maria 
Raanhuis, namens alle deelnemers de 
reisleiding een enveloppe met inhoud aan, als 
blijk van waardering voor hun werkzaamheden 
voor deze reis. Arnold van Brakel sprak 
namens de debutanten (5 equipes) zijn 



waardering uit voor de reisleiding. Helaas 
overkwam Hanneke Stolmeijer een  ongelukje. 
Ze verstapte zich toen ze onverwacht van haar 
fiets moest en verdraaide haar knie. Gelukkig 
was er een huisarts in ons midden (Han 
Gerritsen) die met haar naar het ziekenhuis is 
geweest om foto’s van haar knie te laten 
maken. Gelukkig bleek het mee te vallen en 
kan ze de volgende ochtend naar huis. Alleen 
moest Martin met de caravan rijden. 

Zaterdag 25 juni 2016. 

Eind van onze vakantie en daarom namen wij 
afscheid van elkaar. Wij kunnen terugkijken op 
een mooie, fijne en gezellige vakantie met 

fantastisch mooi weer en we gingen zeer 
tevreden weer naar huis. 

Zaterdag 23 juli 2016. 

Vandaag was er door de reisbegeleiding een 
gezellige dag georganiseerd om onze vakantie 
van 4 weken af te ronden onder het genot van 
een drankje en diner. Om 14:30 verzamelden 
wij ons bij Bredeck-Backer in Ahaus-Alstätte - 
Duitsland. Wij begonnen met een drankje en er 
werd een aantal personen in het zonnetje 
gezet. Wolter Vugteveen voor het maken van 
alle foto’s gedurende de vakantie (Bedankt 
voor je usb stick Wolter). Maria Raanhuis en 

Bert Kamp voor de organisatie van de jeu de 
bouleswedstrijden en Jan en Leidi Schwarte 
voor het maken van dit reisverslag. Vanaf 
15:30 kon iedereen schieten op een houten 
vogel en ging het erom wie als eerste de 
vleugels eraf schoot en wie als eerste de hele 
vogel. Bij de vleugels waren Marianne Kuitert 
en Leidi Schwarte de gelukkigen terwijl Ben 
Vaneker zich als schutterskoning mocht laten 
huldigen. Hierna kregen wij een super lekker 
diner voorgeschoteld en ging na afloop 

iedereen naar huis nadat er al kussend en 
knuffelend afscheid van elkaar werd genomen. 
Iedereen was van mening dat het een 
supermooie afsluiting was van onze vakantie 
naar Noord-Duitsland. 

BEDANKT ALLEMAAL VOOR DE 
GEZELLIGHEID. 

Jullie reisverslaggevers 

Jan en Leidi Schwarte

Stattion van Hundertwasser in Uelzen  


