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Brandau.

07-18-2012. Lindenfels - Oberwesel.
Niels belt met onder andere het bericht, dat er afgelopen nacht op
het gemeentehuis in Waalre een aanslag is gepleegd. Met 2 auto's
van 2 kanten het oude gedeelte binnen gereden en de zaak in
brand gezet. Alles is compleet naar de filistijnen. Geschift volk
moet dat geweest zijn.
10.10 vertrekken we na 3080 km uit Lindenfels en rijden door allerlei
kleine gehuchten. B.v. Brandau 10.25.  We dalen door weide-
landschap, langs kleine bosjes vrij steil af. 10.35 Balkhausen is een
langgerekt dorp in vele bochten aan een straat.
Bij Mainz gaan we de autosnelweg op en verlaten die om 11.40 (de
60) bij Bingen.
Bij de Neumarkt in Bingerbrück enkele boodschappen gedaan.
12.10 verder.

Balkhausen.

Balkhausen. A60.

Bingen. B9 aan de Rhein.



De B9 net bij Rheinstein is op de schop. Een weghelft is over
een groot stuk afgegraven.
We rijden Trechtingshausen voorbij (12.20) en gaan door naar
de kleine camping-camperplaats in Oberwesel. Daar komen we
vannacht voor •8,40 excl. Douche direct aan de Rhein te staan.
Het is vandaag bovendien heel aardig weer.
We zetten tafel en stoelen buiten en bekijken het reilen en zeilen
op en rond de rivier. Tineke gaat nog wat internetten en zoekt
enkele caches in de buurt op.

Klemenskapelle, Trechtingshausen.

Marienort, Trechtingshausen.

Trechtingshausen. Schönburg, Oberwesel.



Rhein.

Aalscholver, Phalacrocorax carbo. Aalscholver, Phalacrocorax carbo.



Om 16 uur lopen we dan ook bergop naar de Schönburg, die boven het
dorp ligt. Een stevige klim en dus ook mooi zicht op de omgeving als we
eenmaal boven in de burcht zijn.

Schönburg.

Kapel naast de Liebfrauenkirche.
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Oberwesel.



Met name uiteraard het zicht op Oberwesel zelf en het straatje
dat vanuit het centrum de Hündsrück op gaat.
We lossen een rekencache op, maar die cache zelf vinden we
niet.

Schönburg. Chablisstrasse.

Burgenstrasse.



We doen wat boodschappen
bij de LIDL om ons plekje aan
het water weer op te zoeken.
We spreken voor morgen 11
uur met John en Annelies af
en lekker bij te kleppen.

Wel de Elfenlay, die ons via een ander pad (langs de steile
afgrond) weer naar beneden in het dorp brengt (17.35).
Langs dit pad staan ook kentekens van het voor ons nieuwe
Burgenpfad.

Stadsmuur, Oberwesel.

Elfenlay.

Elfenlay.



Ree, Capreolus capreolus.



Zoals de Engelse buren 's middags hadden aangekondigd, zijn
er om goed 19 uur reeën en moeflons op de oude wijnbergen
aan de overkant van de Rhein te zien. Prachtig natuurlijk.

Moeflon, Ovis amnon.



Oberwesel - Buchholz - Alken.



19-07-2012. Oberwesel - Buchholz -Alken.
We vertrekken om 10.35 (3199 km) en rijden prompt op
aanwijzingen van de IGO Oberwesel in. Het centrum is niet
bepaald ingericht op verkeer, zodat we maar gauw maken om te
draaien en simpel de B9 aan te houden tot aan Boppard.
Misschien niet de kortste weg naar Boppard-Buchholz maar wel
duidelijk. Onderweg valt een kermiswagen voor ons uit met
pech. Ook al de koppeling?  Hij reed steeds langzamer.
11.20 zijn we de steile helling naar Buchholz op gereden en
worden door John en Annelies hartelijk begroet.

Oberwesel. Oberwesel.

Weggetje naar Buchholz.

Ohlenbach.



Uiteraard halen we onder genot van lekkere boterhammen, oude
koeien uit de sloot, vertellen over en weer de laatste
ontwikkelingen en hebben het over de gemeenschappelijke
ervaringen in Süd-Tirol. Ons souvenirtje in de vorm van
Südtiroler Speck valt dan ook in goede aarde.
Van 13.30 - 14.10 lopen we een klein rondje door de bossen bij
Buchholz. Een heel aardig bos hebben ze daar op hun stoep
liggen.

Ohlenbach.

Picknickveld.
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Na nog vele verhalen en foto's bij hen thuis rijden we samen
naar Alken, waar we op de camperplaats aan de Mosel, willen
overnachten. In Alken bezoeken we een Gasthof voor een
lekkere droge Riesling, maar besluiten daar niet te blijven eten,
omdat de kaart louter en alleen uit koude gerechten bestaat.

Alken.



Aansluitend rijden we met hun auto naar Burgen, waar we bij Gasthof Günther heerlijke
maaltijden voorgeschoteld krijgen. We zitten op het leuk aangeklede terras buiten, compleet
uit de wind, terwijl de namiddagzon voldoende warmte oplevert.
Even na zevenen nemen we dan na een gezellig dagje weer van elkaar afscheid in Alken.

Alken.



Alken (D) - Waalre (NL).



20-07-2012.  Alken (D) - Waalre (NL).
8.25 rijden we weg uit Alken 3239 km. Naar huis dus.
We tanken in Ochtendung bij Aral 38 l. Niet vol dus vanwege
de hoge prijs 1,479/l. (8.50).

Alken.

Mosel. Eifel.

Löf.



8.55 bij het Nettetal de snelweg 61 op.
Om 10.25 hebben we de Nederlandse radio (bij Elmpt) en 5
minuten later rijden we de grens over bij Roermond. 3410 km.
11.20 komen we thuis aan na uiteraard een snelle blik op het
compleet verwoeste gemeentehuis.
Na 3466 km zijn we weer thuis.

Waalre.

Bruinkoolwinning.

Nettetal.Ochtendung.


