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Dinsdag 10 augustus
's Morgens eerst nieuwe banden
voor de auto gekocht. Hierdoor konden we pas om *

circa 19:30 uur in Asbacherhtitte arriveerden. Hier :',a

12.00 uur vertrekken waardoor we om

was de camping vol omdat er veel mensen naar de

zonsverduistering kwamen kijken. De camping
eigenaar verwijst ons
door naar een camping
in Katzenbach, een
dorpje circa 30 km
verderop. Op deze
camping vonden we een
plekje achterop de

camping. Het was een mooie numr verÍnoeiende dag

geweest.

Woensdag ll augustus
Omdat het sanitair op de camping niet echt schoon is gaan we vandaag de omgeving bekijken

op zoek naaÍ een schonere camping en een camping waar wat zwemwater bii zit voor de

kinderen. Onderweg werd het om 12:30 uur even donker vanwege de zonsverduistering. We

hebben diverse campings bekeken in o.a. Birkenfeld, Bosen bij de Bostalsee, Leiwen en

Mtillheim. Aan het eind van de dag besloten naar Birkenfeld te gaan. Ook vandaag was het een

zonnige dag.
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Donder dag 12 augustus ' i
's Morgens de tent en caÍavan ingepakt om te verhuizen naar Birkenfeld waar we om 11:00

uur arriveren. Hier de tent en caravan weer opgebouwd. 's Middags lopend naar Birkenfeld om

boodschappen te doen.

Vrijdag 13 augustus .' ,i

Vandaag is het feest, Nathan is jarig!! 's Morgens naar het winkelcentrum geweest om taatt te

kopen. 's Middags hebben de kinderen gezwommen in het meertje op de camping. Het is mooi

zormgweer.

\o
Zaterdag14 augustus ' '')i#
Vandaag blijven we op de camping. Het is regenachtig weer.

Zondag 15 augustus
Vandaag is de planning om nirar het plaatsje Herrstein te gaan om dit

oude stadje te bezichtigen. Als we vertrekken is het
bewolkt. Onderweg komen we via Idar Oberstein waar
een kerk in de rotsen is gebouwd, de zogenaamde
"Felsenkirch". We besluiten de kerk eerst te bezoeken
voor \rye verder gaan. Het is inmiddels mooi weer
geworden.
Na drie uur
klauteren en
klimmen komen we
bij de auto terug en
hebben we de kerk

en twee rutnes gezien.

Hierna rijden we door naar Herrstein waar we ontdekken dat de folder mooier is dan het stadje
in werkelijk.
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Maandag 16 augustus
's Morgens eerst, zoals iedere
morgen, broodjes gehaald bij de rijdende bakker. We gaan

vandaag naar de kopermijn in de omgeving van Fischbach. Het

is indrukwekkend om te zien hoe men daar eeuwenlang koper

gewonnen heeft. Op de terugweg gaÍm we nog oeven' winkelen

in de "Globus" supermarkt. Als je niet meer weet wat je moet

eten dan hebben ze daar in ieder geval keus genoeg' Het weer

was ook vandaag weer prima in orde.

Dinsdag 1,7 augustus
Vandaag blijven we een dagje op de camping. De kinderen vermaken zich prima. 's Avonds

nog heel even rumÍ Birkenfetd gereden omte telefoneren naar het thuisfront.
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Woensdag19 augustus
Een dagje Cochem leek ons wel leuk. De reis naar Cochem duurt langer dan we verwacht

hadden. In Cochem aangekomen bekijken we het stadje. Het is zeer toeristisch en heel erg

druk. Tijdens het bezoek krigen we een harde regenbui op onze pet. Na een rondje door het

centrum besluiten we de terugreis weer &m te vangen. De terugreis gaat een heel eind langs de

Moezel. We wippen nog even bij McDonalds binnen in Fischbach.

Donderdag 20 augustus

Vrijdag 21 augustus
"We gaan vandaag naar
Hermeskeil naar

*n.;$li{r vliegtuigmuseum en een museum
11gg65s#693

Sfill Hsuu*dll

voor stoomlokomotieven.
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Zaterdagzz augustus
We gaan vandaag naar huis. De afgelopen dagen heeft het regelmatig geregend, de grond

onder het zeil is net een grote bak boetseerklei en als er een gaatJe in het zeil komt dan komt de

boetseerklei boven het grondzeil uit. Omdat het weer onbestendig is is het ook niet

verantwoord om een eind te gaan wandelen. We hebben daarom besloten vandaag naar huis te

gaan. Nadat alles is ingepakt gaan we vertrekken we om 11:30 uur van de camping' We

arriveren om 20:00 uur in Riissen.

Campi nopark Waldwiesen
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