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VRIJDAG 24 JUNI 
 
Vroeg opstaan. We gaan vandaag naar Bodenmais in Duitsland. 
Het ligt op dezelfde hoogte als Neurenberg  vlakbij de Tsjechische grens 
ongeveer 760 km rijden.  
 Bij Tendens in Arnhem  worden we door Joost ontvangen met een kop koffie 
en om kwart voor negen is iedereen aanwezig. Bagage en  boodschappen  
worden ingeladen en kunnen we vertrekken. We denken ongeveer 10 uur 
onderweg te zijn dus moet er een paar keer gestopt worden. 
We hebben een ruime bus en de Airco doet het goed. Er zijn wel veel 
wegwerkzaamheden zodat er zo nu en dan wat vertraging is maar verder 
verloopt de reis goed. 
Bodenmais is een leuk stadje in het Beierse Woud. Het landschap is 
middelgebergte dus zijn er zo nu en dan spannende hellingen. 
We hebben het pension snel gevonden en worden door de gastheren open 
ontvangen. John blijkt in het verleden nog met een vakantie mee geweest te 
zijn waar een van de mannen nog leiding was.  
We kunnen de bagage naar de kamers brengen en intussen wordt er een 
maaltijd voor ons geregeld. Die laten we ons goed smaken en na nog even 
nazitten gaan we het bed opzoeken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZATERDAG 25 juni 
 
 
Na de lange reis van gisteren is het lekker uitslapen. We zitten in een mooi    
huis en iedereen heeft  een leuke kamer 
Het ontbijt staat klaar.  

                                    
 
Als iedereen is aangeschoven laten we het ontbijt ons goed smaken. 
 

                          
 
Na het ontbijt vertelt  Kim ons wat er in de regio te doen is en geeft er wat 
foldertjes bij.  
We gaan naar het centrum. Het is mooi weer en het is gezellig druk. We lopen 
door de hoofdstraat. Er zijn wat leuke winkels en het is een echt Beierisches 
plaatsje. 
Er worden ansichtkaarten gekocht en ook al wat souvenirs. 
We lunchen op een terrasje en gaan ’s middags minigolf spelen. 
 
 
 



 
 

                                                             
 

 
Om vijf uur zijn we terug bij het pension. Even opfrissen en dan eten. 
Als we terug zijn van het restaurant en goed en wel in het pension zijn valt de 
stroom uit. Het is nog niet donker maar het door een dikke bui is het wel 
schemerig. Er worden overal kaarsen en lichtjes vandaan getoverd en er is 
een gezellige sfeer bij kaarslicht. 



 ZONDAG  26 juni 
 
Iedereen komt uitgeslapen, gedoucht en verzorgd aan het ontbijt. 
Joost zorgt weer voor een uitgebreid en lekker ontbijt. 
 
Er is een uitvoering van een beiers orkest achter het Gemeentehuis. We 
willen wel eens zien wat er te doen is dus op naar de muziek. 
 

 
 
Als het concert afgelopen is dan zien we dat de trein achter het station stopt. 
We wachten even en dan komt de trein. Bodenmais is een eindstation en 
heeft een verbinding met Zwiesel. Vanuit Zwiesel  gaat er een trein naar de 
Tsjechische grens. Dat gaan we eens proberen. 
 

 
 
Het spoor loopt door de bossen en stopt bij haltes midden in het bos als er op 
de knop gedrukt wordt. In Zwiesel moeten we even wachten op de trein naar 
Beiers Eisenstein. Hier is rond 1870 een station gebouwd op de grens van 
Beieren en het Oostenrijkse Bohemen. Na de twee wereld oorlogen lag het  



 
 
 
station op de grens van Duitsland en Tsjechië.  Toen de Russen het IJzeren 
gordijn optrokken liep dat dwars door het station en over de sporen. 
Er is nu een museum over het spoor in het station en op de zolder zijn 
vrijwilligers bezig met het maken van een modelspoorbaan die de hele 
verdieping beslaat. 
Verder is er nog een tentoonstelling over de regio.  

 
 
 
 
Om ongeveer 15.40 pakken we de trein terug naar huis en zijn rond 17.00 uur 
weer terug bij het Pension. Even de benen strekken en dan naar het 
restaurant ´Zum Rechen”.  We eten traditioneel Beierisch. Lekkere schnitzels 
of vis. 
 
Als we rond acht uur terug in het pension komen  is het even uitblazen. Maar 
algauw komen er spelletjes en puzzels op tafel en is iedereen gezellig bezig. 
Aan het eind van de avond nog wat drinken en dan naar bed. 
 
 
 
 



MAANDAG  26  JUNI 
 
Dat was alweer de derde nacht. Iedereen heeft goed geslapen en is goed 
uitgerust. Het weer is nog wat vochtig en er hangen nog dikke wolken over de 
bergen. Het weerbericht beloofd dat het in de loop van de morgen de 
bewolking weg trekt en de zon tevoorschijn komt. 
Als we beneden komen staat het ontbijt al klaar. Als iedereen aanwezig is 
laten we het ons goed smaken. 
Joost heeft er weer een lekkere maaltijd van gemaakt met eigen gebakken 
koek met vulling. 
 
Na de koffie gaan we naar Sankt Englmar. We nemen een toeristische route 
via Arnbach en Viechtach. We gaan eerst naar 
Xperium. Hier kan men allerlei natuurkundige, 
optische en wiskundige expirimenten beleven en 
ondergaan. 
 
In het begin is een afdeling                      
waar grote zeepbellen gemaakt 
 kunnen worden waar je 
 o.a. zelf in  kunt staan. 
  
Zo zijn er meer dan 100 proefjes van  
behendigheidsoefeningen tot 
bewijzen van wiskundige formules.  
 
 
 
Door een balletje te laten rollen wordt er een 
melodie gespeeld 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Door spiegels te gebruiken zie 
je iets anders dan de 
werkelijkheid is  
 
 
 
 
 
Door grote of kleine flessen helemaal of gedeeltelijk te vullen geven ze een 
bepaalde toon weer zodat je een liedje kunt spelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor we het weten is de halve middag om. Iedereen heeft honger en dorst 
dus toen we bij de bus kwamen eerst even gegeten en wat gedronken.  

 
Er is nog tijd over dus naar de Wald Wipfel Weg. Dit is een pad dat op palen 
staat en door de toppen van de bomen loopt. Het  is aan de top van een 



heuvel gemaakt dus het pad loop vlak en de helling van de heuvel zakt naar 
beneden. Aan de rand bevind het pad zich wel 30 meter boven de grond. 
 

                               
Je krijgt een indruk hoe het er boven in de boomtoppen uitziet. Ook geeft het 
een mooi uitzicht over de vlakte die onderaan de heuvel ligt. 
 
We drinken nog wat op het terrasje en gaan terug naar Bodenmais. 
 
Onze gastheren Joost en Kim hebben een restaurantje voor ons uitgezocht 
waar we warm onthaald worden. Er is een ruime keuze en iedereen komt aan 
zijn trekken. 
Na het eten terug naar het pension waar we nog gezellig na zitten met wat te 
drinken, een puzzel of waar een aantal van ons zich op de Duitse taal storten 
om die onder de knie te krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DINSDAG  28  JUNI 
 
Het is nog wat bewolkt als we de gordijnen openschuiven maar volgens het 
weerbericht wordt het een mooie dag van net boven de 20 graden. 
Als we beneden komen staat het ontbijt al klaar en al spoedig is iedereen 
aanwezig. 
 
Het ontbijt is weer goed verzorgt en laten het ons goed smaken. 
 
Als we  na het ontbijt plannen voor vandaag maken blijkt dat er nog 
gewinkeld moet worden. Er moeten nog souvenirs en cadeautjes gekocht 
worden. 

              
We willen eens in Deggendorf kijken en er wordt gezegd dat er leuke winkels 
zijn. Het is ongeveer 25 km rijden en het blijkt al gauw dat er leuk gewinkeld 
kan worden. 

 
 
 
Er wordt flink in de buidel getast en voor alle naaste familie en vrienden 
wordt iets gekocht.  



Als we klaar zijn gaan we terug. Onderweg wordt op een rustig plekje nog 
even geluncht. Na zo’n drukke morgen is het wel lekker om even in de natuur 
tot rust te komen en van een lekker broodje of stuk koek te genieten. 
 
We gaan weer op pad en willen nog even bij een glasblazer gaan kijken. 

 
Er werd vroeger in dit deel van Duitsland veel glas geblazen. Er was 
voldoende hout om het glas warm te stoken en ook waren de grondstoffen 
voor handen. We mogen zelf ook even blazen en het geblazen vaasje mag 
mee naar huis worden genomen als aandenken. 

                   
We kijken nog even rond in de winkel en op het terrein waar allerlei geblazen 
glas tentoongesteld is. 
Daarna gaan we naar het restaurant want het avond eten staat alweer te 
wachten. 
Er is een restaurant gereserveerd waar nog echt Beiers gegeten wordt. WE 
laten het ons goed smaken. Als we terug zijn in het pension laat iedereen 
even rustig de gebeurtenissen de revue passeren er wordt gepuzzeld en een 
spelletje gedaan en ook aan de inwendige mens wordt aandacht besteed. 



Woensdag 29 juni 
 
Vandaag gaan we naar de Silverberg. We hebben voor een rondleiding 
gereserveerd dus ontbijten, spullen pakken en op pad.  
 
Vanaf de middeleeuwen worden hier mineralen gedolven. Sinds die tijd is er 
een gangen stelsel ontstaan van 200 meter diep en 20 km lang.

 
We kunnen met de auto een stuk de berg oprijden en dan is de rondleiding 
gelijkvloers. De rolstoelers kunnen dus ook mee. Zo nu en dan is de doorgang 
laag en smal zodat de helm en de keep wel nodig zijn. 
 

 
 
 
Na de rondleiding zijn we naar de Arbersee gegaan waar we een boterham 
hebben gegeten. 
 



 
 
 
 
Voor de middag staat een gondeltocht op het programma. Boven op de Arber 
hebben we een mooi uitzicht over het dal. 
 

 
 

                                          
 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 
We hebben een hele leuke week gehad. Het was een gezellige groep. We 
hebben veel ondernomen en iedereen was enthousiast. 
 
Angelica, Rudy, Guda, John, Edie en Olga bedankt voor de mooie vakantie die 
we met jullie mochten doorbrengen. 
 
 
Graag zien we jullie terug op de reünie. 
 
  
Groeten Janny en Albert. 
 
 
 
 


