Verslag voorjaarsreis Slovenië ( 4 weken)
Zaterdag 26 mei: Komen we in Wertheim
bijeen, en er is koffie met wat lekkers voor
iedereen.
Dit is door onze nieuwe reisleiding bedacht,
we hadden dit echt niet verwacht.
Het is voor Geesje en Freek, Jacqueline en
Frans hun eerste ervaring als reisleiders van
een groep mensen, en ze willen graag
tegemoet komen aan hun wensen.
Gelukkig, en dat is interessant hebben ze met
Gerard M een extra hulp achter de hand.

Vrijdag 1 juni: Velen van ons hadden al een
wandeling gemaakt om het meer, sommigen
gaan er al heen voor de tweede keer.
’s Avonds worden we getrakteerd op een
heerlijk likeurtje, en al snel krijgen we
allemaal een kleurtje.
Zaterdag 2 juni: Weer gaan we verder naar
een camping in Ankaran, gelukkig duurt deze
rit niet zo lang.
Zondag 3 juni: Sommigen mensen gaan een
ritje maken naar Koper op de fiets, dat is 5 km
of zoiets. Ook een fietstocht naar Italië wordt
niet vergeten, want we staan er niet ver
vandaan moet je weten.

Zondag 27 mei: Komen we wat later dan
gepland op camping Kupferschmiede aan,
omdat iedereen in een grote file heeft
gestaan.
Maandag 28 mei: Trekken we naar een
camping gelegen in Bled aan een meer, maar
de weg ernaartoe is smal voor zoveel verkeer.
Een streekbus heeft de bocht te ruim
genomen, en is met zijn spiegel over het dak
van Dinand en Anneke gekomen.
Wie schuld heeft: Dinand of de chauffeur van
de bus, dat wordt een flinke verzekeringsklus.

Maandag 4 juni: Vandaag zijn er
verschillenden naar de grotten van Postojna
gegaan, ik heb nooit geweten dat er zulke
grote grotten bestaan.
We hadden er al vele van binnen bekeken,
maar die vallen in het niets bij deze
vergeleken.
Vandaag gaat ook de jeu de boulescompetitie van start, dat voelt voor iedereen
apart.

Dinsdag 29 mei: Deze dag wordt door velen
gebruikt om even bij te komen, en tevens
worden er boodschappen uit het dorp
meegenomen.

Dinsdag 5 juni: Een aantal mensen gaat naar
een dressuur- nummer van mooie paarden
kijken, die vroeger het Weense Hof verrijkten.
Dit paardenras wordt Lippizaners genoemd,
en is hiermee heel beroemd.
Deze dressuur wordt ook door Ankie van
Grunsven uitgevoerd, en ze heeft hiermee al
door vele landen getoerd.

Woensdag 30 mei: Vandaag staat voor
sommigen een rit naar de waterval Savica
gepland, waar men door het prachtige
aanzicht wordt verwend.
Het is een hele klim naar boven, maar een
genot voor onze ogen.
De Happy Hour is vanaf vandaag Hapjes
Hour genoemd en nu al bij iedereen beroemd.

’s Avonds hebben we het Molka-spel
gespeeld, en hierdoor was de dag goed
ingedeeld.

Donderdag 31 mei: Vandaag gaan we samen
met de lift naar het skigebied Vogd, het is een
mooie en gezellige tocht.
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Dit was werkelijk een fantastisch mooie dag,
die de meesten van ons nog lang heugen
mag.

Woensdag 6 juni: Vandaag gaan de mensen
weer hun eigen gang, dat is tijdens een
groepsreis van groot belang. Deze gang van
zaken is van de TCC-reizen een goed idee,
en iedereen is er tevreden mee.
Aan het eind van de middag worden we met
lekkere hapjes verwend, en deze keer zijn
ook bier en wijn present
Donderdag 7 juni: Nu rijden we door naar
camping Bor in Krk, het is niet ver rijden
maar wel druk.
Vanavond gaan we genieten van een 4sterren diner, het smaakt heerlijk en iedereen
is tevree.
Jacqueline viert haar geboortedag, dit is een
mooie afsluiting van deze mooie dag.

Dinsdag 12 juni: We gaan weer door met
onze reis naar Kamp Slapic in Duga Resa, je
kunt ons ook werkelijk overal vinden echt
waar.
We zoeken verkoeling onder een grote boom,
en gaan vanavond weer lekker uit eten; het
wordt al heel gewoon.
Helaas heeft Gerard zijn krukje met een blad
erop vergeten mee terug te nemen; een Duits
echtpaar ging er mee henen.

Vrijdag 8 juni: Na vele zeer warme dagen
begint deze dag met hevige windvlagen.
Op verzoek van de camping worden de luifels
binnengehaald, want we worden
gezandstraald.
Deze avond wordt een korte jeu de bouleswedstrijd gespeeld, want onze meningen over
het weer zijn nogal verdeeld.

Woensdag 13 juni: Vandaag zijn de vrouwen
druk met de was, en ook wat boodschappen
komen goed van pas.
Als je wilt fietsen in Kroatië moet je niet
rekenen op een mooi fietspad, die zijn er niet
of heel slecht, het is geen fietsland dus voor
de liefhebbers dikke pech.
Vanavond -het wordt al heel gewoon- voeren
de jeu de boules-ballen de boventoon.

Even later komt de regen met bakken uit de
lucht, maar gelukkig geen onweer constateert
iedereen met een zucht.
Iedereen heeft een onrustige nacht, maar
morgen wordt de zon weer verwacht
Zaterdag 9 juni: Enkele medereizigers gaan
naar de smalste steeg van de wereld kijken,
deze is 65 cm breed en leuk om hiermede je
brein te verrijken.
Vanavond hebben we een gezellige avond
samen met live muziek, Hennie verzorgt de
avond weer; dat blijft toch altijd uniek.
Zondag 10 juni: Vandaag is de warmte toch
wel extreem, want met een temperatuur van
ruim boven de 30 graden ga je nergens heen.
Om 16.00 uur gaan we Kroatische wijnen
proeven, in de schaduw is het dan goed
vertoeven.

Donderdag 14 juni: Vandaag gaan we met de
bus naar de Plitvice meren, en dat kan
iedereen waarderen. In het nationaal park
bevinden zich watervallen groot en klein, voor
het perfecte plaatje moet je hier zijn.
Alleen de regen gooit roet in het eten, en dat
hebben we geweten.
Alle paden en vlonders worden drassig en
glad, en na een paar uur heeft iedereen het
gehad.

Maandag 11 juni: Vandaag gaan we een
boottocht maken op de Adriatische Zee, het is
weer heel warm dus daar boffen we mee.
We worden verwelkomd met schnaps en
ijsthee en ’s middags maakt de bemanning
voor ons een heerlijk diner.
De liefhebbers kunnen heerlijk zwemmen in
het zoute water, een onbewoond eiland
bezoeken we later.
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Maandag 18 juni: De camping in Ptuj wordt
onze laatste verblijf- plaats in Slovenië, maar
daaraan denken we maar niet.
In deze plaats is van alles te zien en we
kunnen er fietsen bovendien.
Het ligt op loopafstand van de camping, dat is
voor sommigen een belangrijk ding.

We worden ondanks de paraplu nat tot op
onze botten en krijgen het koud; we gaan
eerder terug zonder voorbehoud
Vrijdag 15 juni: Deze avond hebben we feest
van 3 mensen die jarig zijn geweest.
In een overdekte muziektent, worden de
jarigen en wij verwend. Ze hebben veel
inkopen gedaan en daar hebben we ’s avonds
genoeg aan. Aan bier en wijn en frisdrank is
er geen gebrek, en ook de hapjes zijn te gek.
Het klinkt nu alweer heel gewoon, maar
Hennie voerde met muziek de boventoon.
Enkele personen zijn deze dag met de trein
naar Zagreb gegaan; dat het leuk was
vertelden ze ons spontaan.
Zaterdag 16 juni: Nu weer een dag om bij te
komen van het feest, de spullen worden weer
opgeruimd het is mooi geweest.

De tocht naar Markovci op de fiets, daar
gebeurt voor ons iets unieks.
We worden door de Duitse Stefan uitgenodigd
om zijn prachtige houten huis te komen
bekijken, en even daarna staat er bier en een
karaf wijn op tafel te prijken.
Heel gezellig en spontaan zijn we via de dijk
terug naar de camping gegaan.

Zondag 17 juni: Vandaag keren we weer
terug naar Slovenië, maar bij de
grenscontrole is het mis. De paspoorten
worden gecontroleerd, op zich niet verkeerd.
Alleen duurt het wachten wel wat lang, we
worden door deze controle niet bang.

Dinsdag 19 juni: De zon staat weer volop te
stralen, reden om de fiets weer van stal te
halen.
Ieder gaat een andere route rijden, dat je
elkaar dan toch tegenkomt is niet te
vermijden.
Vanavond de finale van de jeu de boulescompetitie, door de mannen wordt gelijk op
gespeeld en de overwinning scheelt maar
ietsie.
De wedstrijd wordt gewonnen door een man
en vrouw samen, Willy en Albert zijn hun
namen.
Na afloop biedt de leiding ons spontaan een
borrel en wat hapjes aan.

Tegen 17.30 uur gaan we pannenkoeken
bakken en krijgen de smaak goed te pakken.
Deze dag hebben alle mannen feest, want het
is Vaderdag, daarom heeft de leiding voor
hun een cadeautje bedacht.

Woensdag 20 juni: Vandaag weer een nieuw
evenement:
bakken op
de BBQ,
onze buikjes
worden weer
verwend.
Aan het eind
van dit
eetfestijn krijgen we ijs met vruchten als toet,
en dat smaakt ons goed.
We waren nog niet samen op de foto gezet,
nou dat werd dus dikke pret.

Een klein flesje
Mümmelmann valt bij de
mannen in de smaak,
dus met dit cadeautje
scoort men raak.

Na afloop nog even Molka gespeeld
en de tijd dus weer goed ingedeeld.
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Zaterdag 21 juni: Weer gaan we een lange
reisdag tegemoet; dat doet ons eigenlijk niet
goed.

Donderdag 21 juni: Om 10.00 uur is het al
ontzettend heet en raakt iedereen erg
bezweet.
Vanavond pakken we onze spullen weer in,
we hadden het in Slovenië goed naar de zin.
’s Avonds gaan we 5 km van de camping af
ergens wat eten, hoe dat afliep hebben we
geweten.
Omdat het weer onstuimig werd, gaan we na
afloop snel terug voordat de weg door de
regen wordt versperd.

Naar onze laatste camping Main Spessart in
Triefenstein-Lengfurt moet je weten hebben
we vele kilometers versleten.
Maar ’s avonds hebben we het
afscheidsdiner, en daardoor voelt iedereen
zich weer oké.
Maria biedt de leiding en Gerard M. een
enveloppe met inhoud namens ons allen aan
en ik geef hun een afscheidsgedicht en dan is
het gedaan.
Een woord van dank is voor onze fotograaf en
filmmakers niet overbodig, want tijdens de
reis hadden we ze hard nodig.
Anders vergeten we misschien wat we
allemaal hebben gezien.
Als laatste wil ik een woord van dank tot de
reisbegeleiding richten, want ze deden altijd
getrouw hun plichten.

Maar op de camping here mien tied,
zijn we ineens onze Jan kwiet.
Met twee auto’s op pad om hem te zoeken en
gelukkig resultaat te boeken.
Hij was vergeten rechtdoor te gaan, en
kwam dus ergens anders aan.

Hartelijk dank daarvoor!

Vrijdag 20 juni: Vandaag gaan we weer
verder rijden, en hopen files te vermijden.
We hebben een overnachting in Camping
Eging am See, en de lange reisdag viel toch
wel mee.
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