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Ig dat svea po}:rikkerr, Eor6. d.i.kke Ronderons, qÍl trog

weL twee:zijdig bedrukt ookn U heeft er dan ook lang
genoeg op Elogen rrachteno l

'In 'iieze Ronderonà special.e aànd,acht voor twee onde?-
.--:-- h!--t,------uerpen, te weten het afgeLopen Pí?ksterweekend en . i.

natuurliJk het sneL. nad.erende aomerkanp, dat we dtt
jaar 5.n 0ostenrL jk door zuLlen brengen.
I{ieronder volgt een korte lnhoudBoBga,vei
IN}T.OUD

bJ.z. 2 T/YI 7 verslag: Pinksterwe.eÈend

blz. I f in'ancieel verslag Pinksterweekend
h!2, 9 kaartje Vorarlberg (0ostenrijk)
blz,1O I/M12 artJ,kàIt je over orLze vakantiebestennl.ng
h'Lr.13 'programma tijd.ens de vakantie
b1.z,14 nog iets over de route/wat neen je nee?
b12.15 zakgeld/teanindeling, team van d,ienst
bI2.1 6 telefooos"h"ra*'
,blz.l7 checking-up list
blz.1B financieel overzieht vakantie 0ostenrljk
b1s.19 voLdoen van kanpgeld,en eootributÍe
bl-s.20 orderbevestig-lng bus

x vctn het teLefoonschóna ontvangt ,u t, z.t. nog een extra
exempJ.agrr zodat de Bond.erons eventueer neegenonen kan
worden ttjd.ens de vakantie.

Juni 21 zwennen in castricun, 20.oo uur bíJ het zwenbad
28 pionieren

jul.i -1* krantenaktle
5 --onbekend.--
a-12 spullen afhalen bl j s jors ) r.r.t. hoor je nog wel.

12 spullen verdelen vakantie)troe en wat we precies'
1l-al vakantie 0ostenrl. jk l gg5 cIoen.

t 17 juJ.i 6.oo uur vert""U o"o,rf, het statíonzc uur vertrek .v

Ba 27 JuJ.i I f g.oo o*, aankonst op statíoa
21, krantenaktie*

* YooraJ. voor de krantenaktíes in de vakantle gelclt! - 1 *

BEL TIJDÏG Ar EI§ LÀAI ïÍET§N IIA§]TEER JE MEt YAKÀI{TIE BE}I[ I t !
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Daar gingen we dan zaterd.agochtenct a5 neL on hal.f negènr op neg
nasr bet u.eest zuidelíJid'e puntJe ran NederLànrl. tr{et ale vervoer
een gehuurd. busJe, de autots van Sjors en Rene À. en het Iuuseum-
stuk van Fred D. werd geli jk al in Eeenskerk d.e eerste gtop
genóakt, Nl.et wegens pech, na,ar on de altijd dorstige sta}en
rossen weer. tevreden ie lgten bronmpn; en waar kan Je. d.at beter
doea dan bij het goedkoopste station uit de ríde ongevíngr Ïfetp
(waar Je ovàrigens op zondag beter niet kunt komen). Met sjors
vooxop verd. nog steeds zonder pech het punt voorbir*"""d.en waar
vorig jaar één van ons zo onfortuinlijk strandde. Bea had. ziJn
zender meegenomen en zod.oende kon ons niets ontgaan van hetgeeri

Ier zíeh afspeerd.e ln het vi jf je, en wJ. j af ën toe onvri jwilLie
de menJ-ng va'' Ben over knappe dochters uoestea. deIeR.'Tt""
zetten tijdens de rit schijnt ook nog te kunnen, nits je weet
hoe zorn apparaat werkti een thernoeflee le toch handiger!
De sunklst, zuurtjes, fruitella, drop, chÍ.ps, stinoroJ., Mentos
en anderè snoeptroeB vierden hoogttj, Ledereen scheeu er het l

liefs t zo sneL mogeliik vanaf te wiLlen, teneinde straks minder
dewicht te hoeven s jouwe-n. Nog onclerbroken doorveen bakkie èchte
koffle bereikten we lvlargraten, r{a&r een bezoek werd gebracht aan
het AmerLkaanse mllitaire kerkhof IS SfIE$CE. Een hoop kruisen,
een schitterend groen gazonnetjer !"n purr mooie autors, eeA
antieke bus en uaximun snelheid 1 I kro net éea krant op de kiLo-
meterteller staan me hier nog van b1J. IIet dorpje ,*;;r-rr__*ru=
wi"'i orLze tocht zoud.en starten, Iag niet ver van Margrate[ ver-
wijderd. De autors kregen een pLaatsje op het parkeerterrein
alleen bestend voor gastea, onze nieuwe aannl.nst (fret karretJe)
weÏd even vakkundig klen gereden, snel werden d.e korte broeken
aangeischotèn -die bii enkele pessLmisten helemaal van onder uÍt

'de rugdak moesten konen- waarna .!Íe de rugzakken opboad.en en per
voet verd.er gingen. Da.t valt niet hés bij 6en tenperatuurtJe van
cirea 5oo in een heuvelaehiig r.andschap. lroorteetl onzo ;rra-
besteuming voor dLe dag , was echter nÍet ver, m&atr net ver .

-g:enoeg: om even lekkef te zweten . 
,-a-Z-
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0p de canping lÍaar'gelukkig o€n zwe,mbetl àarLwezig was, kond^en

nog net twee stanciplaatsen gevonden worcleni l{aar onze zeverr

tentJes net genak op pasteu r zij Ïret dat de'scheerlijnen niet
alttJd. even geLukkig stonden. Iiet zrvembaö werd net een bezoek

vereerd, een bLik op. de thermometer Leerde ons dat deï'tenperatuur'
van het water aotrt 1 Bo bedroeg. Díe thermoneter voeld.e zícn er
bIijkbaar happier in dan wij, want het was toch koud....
De ligweide Iag lekker, het terras zat lekker, de zon scheen

1.ekker,hetbierwas1ekker,watwi].jenogmeer.0pentop
vakantie, IIet wster was nlet so Lekker. tegen half zeven werden

de prÍ.nussen opgestookt om wat soep te brouren. Soep net balletjes,
wellswaar geen gehaktbaLIet jes, ma,ar ballet jes van poed.er d.at een

beetje uas gaan klonteren. Ïle hadden weI tribunes kunnen bouwen,

waut d.e pubLieke belangstelling tijdens het koken'was enormo

§oep en koffie volgden elkaar in een zodanig tempo opr d.at de

vetogen op de koffie dreven blj gebrek aan afwaswater. BÍj de

koffle een heerlijk stukje appoltaartl wat we geloof Lk nog tc
goed had.d.en van de steppenrace. Ondertussen liep het aL tegen
negenen, tijd, om weer eens èen lange broek aan te trekken,
lrlet víjf g:euren'parfun eerder stinkend dan iekker ruikend,
liepen we naar het d.orp wa&r feest scheen te zijn. Van aLles te
zien in het dorp behalve feest, dan maar naar d.e barrrrrrrrïr
d.iskotheek, meer bar ciaa diskot.heek. §et'was best we1 een gezel-
Lige teat, a13.een aan de overkant scheen het gezelLiger te zijn*
daar gingen wÍj dus even kijken. Ze keken een beetje vréemd toen
fllJ d,aar souaar binnenstapten, het bleek namelijke een privé*
aangeLegenhe.id te zijnr lrij daar dus sael ïÍeer weg om ons rTeer

te laten'bedotten d.oor ene .Cor die neende alles voor het zeggen

te hebbea. Te koop pick-up à f 1500r-- etc, Tegen'middernacht
verLieten we het barretje om d.e barre tocht naar de camping te
&anvaarden. Terug op de camping werder.n we eerst geconfronte crd
met een gesloten hek en vervolgens net een niet zotrt 6!oed

gehuureurde campingbaas die eer boetje píssig was over het feit.
dat we hen niet hadden verwittigd over onze aankomst op dlt
nachtelljke uur. tr'Ie r+aren overigbn*s mulsstiL, wíj hadden eerder
Last van de burenr'dan de buren van ons[ -3
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Nie.t zo ,vroeg, maar net tröeg Eienoeg. om nogi uiet uitgleslapen te'

zlJ+, kwan ik de vo3.gende ochtend nljn bed. uitr Met het verkeerde

been je bed uitstappen is- oituogei.ijk op pinksterlreekend door &ei;

afwezigheid van bedden. IIet beloofde wee? eèn schitterende'àag
te worden.)Eet rreer Leencle zich er.uitstekend voor otn een paar

. lekkere bLaartjes in d.e bergschoenen te kwekenr IIeer1ijk J.oopt

elat, het .zÍ;in net luchtkussent jes, springmatras§€hr to* se open

g&àRr". Tegen tÍenen verlieten we de caraping uederom van aLle

kanten bekeken (wie gaat er nu in deze hitte net eerr rugaak Lopen)

VQortaan.zuLLen we kijkgeLd heffen. ïn verba,nd net het vrij drukl<e

wegverkeer'leek. het sonnigen rran oas verstandiger om een alterna-
tleve route te kiezen. Gevolg! een stukSe waer we zorn tien minu-

ten over hadden kunnen doen 3-tepen we nu in ruim antterhaLf uur"
lekker zweten... .8e,4 terras bíedt op zotu mbnent- al.tijd uitkonst,
terrLJl we geliJk aog even in de gaten gehouden konden worden oolt

door twee rnanoen in unÍforro. Knappe serveersters schijnen teger.,-

woordig dungezaaid l,e zi jnr nulrnuJ. tÍ jden§ d.lt PinksterweekenC,

&aar er is hoop, 0ostenrlJk staat èr aan te konen". Verder ging

de reis ou even voor Epen ee.n volgende pauze Ía te Lassen; de

canping was toen aI ln zicht, aIleen éen paar bèste heli-Íngen
scheidden ons rrogr Eennaal aangekonen op de canpÍ.ng werd Seliik
het frLsdrank-.en ÍjsstaLletje geplunderd, lr&arns, tre het grondje

eens gingen beklJken wat we toegewezen hadddn gekregen. Harder

, en bèroerder kon het niet, daar gíngen al, onze nieuwe kaarsrechte
haringen. Àfgesproken *rJ dat we het zlrembad 1n de nabije omgeving

op uoudea zoeken, biJ de camping bLeek echte? ook een spertelbad.je
aanwozlg te zi jn, d.aaron bJ-even wi j daar maar. Three bii twee, we

konden er net met zíjn negentienen ioi één probi""n: d.an LÍep

het water erul.t, iiten AIs je er een golfsLagbad van wilde naken.

Yoor Reb kon het bad echtprl:nlet klein genoég rÍjn. Hoe dlchter
blj zra vriendin, hoe beter, Ook hier was er een zonnig terras
aanwazlg, wat een aardÍg alteruatief voor.het zwenbad. bLeek te
zijn. Voor de kind.eren lras er een speeltuin. ÀIti jd Leukl

-4-
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0n een uur of zeven zoud,en we eten, dus on kwe.rt voor zeven neexx

je dan nog; gauïr ëven eea broodje kroket. YooraL als Je weet dat

er aardappe3.PïIREE op het menu staat. De doperwtjes en worteltjes
smaakten overigens wel, .alLes beter dan plofrodekoci. Dle puree

noet ook nog eeag wat op gievonden worden (Norit), Nu dit alLee

net dichtgeknepen neus en S.ngetrokken tong opgesehrokt te hebben,

was het wederon verkleedtijd gewordea of beter optuttiJd. Wat dat
betreft worden 3re net, een stel. neLden, Het nog steeds Eonovërgoten

terras, werd, aangedaan en yoor de rrensen in hun tweede -Jeugd was

er d.e speel-tuln. Enkelen verdrrenen later near de één of andere

dísco waar het zo geze1lig scheen te zÍjn dat ze ar weL:net.z!n
achten zaten, Een gratLs rondJe is overLgens nooit wog.

IIet. werd toch wel een beetJe frisJed buiten, na&r er was een noo.le

kantine op de camping. Een fllpperautonaat en niet te vergeten
een bi.ljart waren hier geJ.lefd.e obJecten. Moesten ïre ook rnaar

eers aanschaffen bij d.e rowansr Eotn bi}jart.'DeE te later het
werd, des te minder werd. er ook werkel.tJk gebtljard, het leek
ons dan ook beter om onze !Íarne bedjes na&r èons op te gaan

zoeken. Enne enne enne toen.r...
i

Zeven uur eruit...tikfoutje? In ied.er gevaL ou een uur of negea

lras iedereen uit d.e.veren, Veren! Keiharde steaen onder je, het
kussentje van Je buurman sJ-tep overigens lekker, Gebroken rug,
stijve poten, blaren, verbrand, heet, verder a1les o.k.
lfassen, briL op of doppen in, tanden poetsea, broodje ei"n, thee
d.rinken, tent opruLmen. llooral rle heLft In de tent Laten í.iggen,
scheeLt weer Ln je rugzak, 0nderbroek met korstetr of .ao. Iedereen
kLaar, behalve dle ene tent natuurlljk (1x raden ls genoeg), dan

toch vlag hi jsenl harÍng net "iets te vroeg weg E'odat vlagg.estok
eerder op de grond ligt d.an d.e vlag bovenin is. Bob is opëens
gevlogen (ft zag je in de speeltuin, een hele toffe,.r)j Erg,hete
dagr net a1s gJ-sterenr hije htJsr puf puf I een zonnebril zou rrel
handÍg aljn. Vervelend die rugzak op je verbrande schouders, naar
jar Je noet er wat voor over hebben on bruiaer ta zien dan Je
buurvrouw! f

3
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IIeuvel opr heuvel af , leuke ömgevLng hÍerr tk zwe.ér iLat ik hier
toch a1 eens eerd-er ben gei.reest.,',{os het niet gisteren? Ïnd.erdaad,

tot Eperhet zelfde weg terug, dan boerenpaadje,oP:,OnnenseLiik

weer om net rugzakken te lopen, ideu voor berg op f,Letsen. Eèhè

eLnd.elijk bovenr. 0€t 0ostenrijk. Water, waÍer, lk versmacht van

de dorst. Een boerderij, Harald belt, vraagt lrater, duurt ee:1,

eeuwS.gheid eer hi j eens terug kont (knalipe dochters?) daar is 1e

w€eÍr Water, heerli jk, ik kan ,weer een tijdje vooruit. Iiet Ís
er76n voor twaalven. Ze lopen roet radLo voor ni,j; §iamese tweeling
verlonden net een d.raadje. Goede geluidsweeïgave, steXeo. §lechte
nuzj.ek, Eventjes .naar voren doorlopen, Koos met de kaart, zat. dQt

we1.goed.gaan?Ja'Het.begintte.regenen.Verkoe1ing.Maar-nu
wordt miJn r.ugzak natn Het set toch niet, door. Gelukkig of janmer? 

.

Euveren ín zieht. ïn zieht is het juiste woord.. Rivlertje tussen
Euverem en de pLaats waar wij ons bevonden. Doorlopen tot'aan d.e

brug, vervolgens ïreer terugr tot a&n de autots, Ze staan er nog'
Gaurr andere schoenen aan, gloeiende voeten. Srood smeren voor nq

en straks, geen meLk voor handen, we1 water. Dan op Ïreg naer

Yalkenburg. Rondje sight-seeing doo1,ïalkenburg net af en toe

Ben op d.e radio (,lLs Renault dichtbij is). Kraaienberg op en af.
Iioudt ze speels. . . Gezel"lig in t t otoot je. Weei een stukkie Lopen

TERRAS! turfen (geen tikfout) Vervoigens even zwalken door

Valkenburg,r., gezeliig stad je, erg druk. Nadeel: 'gddn J.eeg terras
te vinden'(a1thans, in de schaduw). ï,euk T-shirt winkeltje. Er

schenen nooie tiesjurts van joetoe tussen te hangen. Ook erg
viese T-shirts hoor, m&ar goed d.at mi jn nded,er z,e nÍet gezien

heeft" Téksten a1s .b.v. ttin een Uno 1ag je ieiiereen uitrr
Vertaald! rri.n je Eendje lach je ledereen uit'r Panda?

'la].].eenVoorbeschuitkonikeruitt'.0nvÍjfuuretondd.e
excursie in de steenkolennÍjn op het program. Ds,arom on half víjf

, weer verzaneLd r Fred had nog :niet genoeg troep La aljn auto?
hangen, daayora een r'ose' panter gekocht, kleurt aarctlg blj d.at

groene wuppie c.e. sr,rurf. trrlaar is Steven ztn zonnebril toch?
De lifter deel 13, wordt vervolgd.

l+-b-
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Excursle. ISa een filnpje Super I die je amper kon zien in verban,tl

net helmen die je nog niet op Eroest zetten, ma&r dle er !o vëx-
Leidelijk uitzagen, de mijn in. Nu wàI heln opr maar goed ook!
Klaagde ik net over heet, nu wa,s het i jskourl. Klppevel kri jg Je
ërv&rl. Een oud. steenkolenmLJnenjager Leidde ons rond, in d,e àijn.
Indrukwekkend. Wat een bereklus moet dat ger,reest zijn, en rat
zaL Je er smerig van worden. Je moet geen clieptevrees hebben.
Een treintje (geen 1e en.2e klas), 3-ar:npen op lucht, een ontsettend
lawaai van boorheners.g.i.d.r nijngas ruik je niet, nijn gas wel,
af en toe stouk het, wat was het koud hier" 0nvoorstelbaar, werken
onder zulke onstand.ighed.en. Een hoop wi jzer verlieten we ruiu ben
uur later lÍeer de mijn. Sest wel janmer, naar d.it was alweer het ,?

eÍnd.e van hstlPlnksterweekend. 0f àiet? We moesten iulmers aog aoln
dríe uur rLjden voordat we in Oastr:icuà zouden àr&$no Enorme Lo1'

Ln d.e auto, aan nieto was te merken dAt het twee avond.en laat was

E:eweest; Nog Ereer fun ln de fi1e, Rad.io (niet z6) perfect gas hier
dà grote smaakmaker. ï,achen jöh, vraag: ÏÍaar dronken wiJ koffÍe?
Antwoord: in de lucht. Goed beantwoord.' En verder ging het toen
reer, ln utrecht nog e.ven §teven ge.droptr trog steeds zonder
zonnebril. langzauerhand kom je dan weer op vertrouwd terrein.
Vee1envee1dekortduurtzotnPlnksterweekendenookderais
had wat langer nogen duren, vooral Ín het buzje. DevuitvindÍng
van de platte banken kwam net iets te laat, geLukkÍg voof ile
chauffeurs, want het wera toch een bend,e. Caotricun, eíndstation,
alletoaa1 uits tappen.
r s avond.g tien uur: H t s schoenen staan nog in het bus je.
j.n d.e loop vqn de week: B. hangt bÍnnentent uit, wat denk je dat
erin zit? Juist. De lifter deeL 14,
En toen pas hras een helemaal te gek Pinksterweekend voorbij.
'I'Iii kÍ jken ondertussen aLrrreer vooruit naar ons volgende uitstap je
VÀKANTIE IN 0OSTENRIJK waer het vervoLg van deze Ronderons aeà
gewijd. is. Natuurlijk zel deze verslaggenlst ook dan weer van de
parttj zÍjn !
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Ook, d,tt: ÍB 9en vèrslagt van'het afgelopen Plnlceterwee§enclr, net

aiep versihilLe dat hier de flnanciëIe zijde wordt belichtr
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Nog event jes er tegenaan op schooL of werk en het-1f..§isover,

het hoogtepunt vaa het jaar, he! jaarlíj.kse zouerkamp staat

voor de deur; Zitten we niet alleuaal aI- te bladeren in agendars

on te zien hoe J-ang hPt nog duurt?

De vakaotie is voor velen de nooiste tÍid van het.iaar. Deze

tljd wiL nen dan ook in een nooi land doorbrensën. Yorarlbergi
in het uiterste westen van 0ostenrijk behoort zeker tot de

raooiste gebieden. En laten we d.acr nu net heengaan d.it jaar...
Ön alvast wat meer te weten te konren over oostenrÍjk' ïorarLberg

en:tn het bijzonder de pleatsjed die wij tÍjdqns onze vakantie
aand oen, volgt hier een kort art j.ke tt j e r

. 0oetenrt jk ts een federale republí.ek gevormd d.oor de Bundes-

IEÍnd.er Vorarlberg, Tiro1, Salzburg, Karinthië, StÍernarken,
Opper-0ostenrÍjk, Neder-Oostenrijk en Surgen3-and-.

ttDas L§r1dLet, zoaLÉ de Vorarlberger. J-lefkozend' zi jn Land je
noemt, is het kleinste en westelijkste Bundeeland. van 0ostenriJk.
0p een bodemoppervLak van 26Q2'ka? (ongeveer so groot aLs d.e

provincie Noord-Ho11and)'wonen e&r 515.O00 VàrarLbergers .

lngebed tugsen Zwitserland, het vorstendon Ïriechtenetein,
DuitsLand en Tiro1 ligt het aan de Riiït en het Bodenmeer op

een hoogte tussen de 400 en ]700 n, De hoofd.stad is Bregenz,

de voornaamste en rrooiste stad is Feldkirch, d.e grootste in-
duetriestad. is Dornbirn en voor de rest bestaat het landje uit
d.al-en net kleine dorpeni in een landschap dat uitnunt door

ztjn rijke verscheidenheid,
Het grootste gedeelte van onze vakantie zulIen we doorbrengen

in het ItBregenzerrrr&Ld'rtr dit is een bepaald.e streek in VorarLberg:.

Eet Bregenzerwald is een langgerekt bergdal ongeven door bergen

èn boss€n, waarín zorn 24 plaatsen"J-ig:gen. Het ,is het glrootste

, d"atr van Yorarlberg, gevormd door het rlviertje de rrBregenzer

Àchef, " Van Egg tot àan Kennelbach stroomt trdie Àchet' door een

nauwe kloof van 1 B kn lengte .
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Het andere gebied, van VorarLberg dat wij net een bezoek zuLLen

veïe.re,n, is de vLakte rond d.e Bod-ensee. Hier ligt ook de hoofd-
sted van Yorarlberg, Bres,qJr,z (4aO* , 27.OOO inw. ). Ïn Bregenz

zuL1en wi j d.e laatste d.ag van onze vakantie bivakkeren.
Sregenz is zeer 1n trek bij de toeristen. Aantrekkelijk Ís
níjn ligging op een vÍerJ-anàenpunt, aan de oevers van d.e

Bcdensee, naar ook de 'tBregenzer Festspielert-r:aken het tot
een drukbezophte plaats, Sregenz is een FestspieLstad, dat

betekent dat er tijdens de peri.ode half juLi - half ougustus
(wanneer d.e FestspieLe worden gehouden) veel evenenenten

word.en georganiseerd. Jaarlijks trekt het zotn ?5.OOO bezoekers.
Dè grote trekpleíster is het "Spie1 auf d en See I r,raarbi j bekende

operats en operetten op het in het meer gebounrd.e toneel uorden
uítgevoerd. Deze trseebiihne", aL uaiek d"oor zi jn plantsing boven.

het uater, Ls tevens bekend "on zijn enorne afmetiagen (ttOxrOOn)

Helaas zi-jn sr geen eveneraenten tijdens ons verblíjf Ln Bregenz.

$ven 'bdven Bregenz tigt de PÉëg{eg, een P*rg, v&n 1064 nr hoog,
d.Íe btj heLder'!reer een prachtig uitzieht bied.t oveti het berg-
Land.schap in het achterLand en over bi jna d.e gehele Sodensee.

Een andere grote pLaats in Vorarlberg is Lo.gp}.j.ry (47A*,

,9.0O0 Ínw, ). Was Sregenz:rde, eind-plaats van de vakan'cie, in
Dornbirn zuLlen we onze voettocht starten. Dornbirn is met zijn
,9,000 Lnwoners de grootste stad van VorarLberg, het vornt tevens
het econonisch centrun van Yorarlberg.
Gaan we nog even terug naar het Sregenzerwald; we kornen dan

geLijk op d"e wat kleinere plaatsjes tereeht.
0n te beglnnen R,eqtilg (ASg^r 500 inw. ) . Reuthe is een rustLg:
verbLÍ jfpl"aatsJe, dat aL sinds ae 1?e eeulr on zi jn' l jzerhoudende
bron en modderbaden (dopen?) letenA is als badpLaats.
Hoogste top 1n het'BregpnzerwaLd is de §aq3§.fJ.* (aO4.4n). Van

grote afstand Ls een steiLe, kale wand, te zien, d.1e in scherp
contrast staat riet het g"oene land.schap van bossen en weiden;
Uiteraard kan ook hier van een nooi uitzicht genoten worden.
In § (AOOn, 1625 inw.) l"aat d.e Kanisfluh zijn vriendel.ijke
gezlcht rran glooiencle, net gras begroeide hellingen zÍeq, Ei.er
komen 2 riviertjes sanen: de Argenbach stroomt in de Bregenzer

- 11
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'HoE zïET EET PROGaÀUMA ERUïT $IJDENS.-UE--1r48À§TJE?
Ë1-- ---E !r ---;r:-:!.-:ffi . rd

zaterdag 17 iuli vertrek on 6.oo ,r,*= vanaf l"!, *tatioa
n&ar Dornbj.rn, waer

we op een ce.nping de eerste nacht. doorbreng€,o,

zouda.g 14 juLi rustd.ag in Dornbirn
1 naandag " 1 5 juli J.open naar Klausberg
2 èin;dag 16 jui-1 lopen laaï Reuthe

3 woenodàg '17 Juli lopen na&r EdeLweísshiltte
4 d.ond.erdag 18' jtli word.t er ook gelopen, einclbestenning ie in

ieder geval Àu, er zÍjn àLleen twee r*ogeJ.ijk-
heden on d.eze plaats te berelken : .

' 1. rechtstreeks 2, via d.e KanÍsfLuh
vriJdag 19 juli is een rustdag die we in Au doorbre4gen

5 zaterdag 20 juI-i lopen ?íe naer Schönenbach

6 zond.ag 21 jul-Í J.open r1&ar Sibrötsgfël1 ' . '

7 naand.ag 22 juli lopen naar Hittise"u l

. dinsdag 27 juli rustdag in ilittisau
8 woensdag 24 j'uJ.i lopen we van HÍttj.sau naal Eggr on daar dé

trein te rrerren naar KenneLbach, ïn KenneLbach

brengen we de nacht door*

9 donderdag 2, Jul.i 'de laatste 1oopdag...vi& cte PfiJnder lopen
ïre naar Sreakdance

vriJdag 26 Juli verblÍjven we de gehele dag Ln Bregeaz,
d.e hoofdstad van Vorarl,berg.

zaterdag .27 ju11 reizen we alweer terug naar Castrícurn,
niaar u over is, het voorlopig nog niet

+on I 19,oo ,rl*, hopen we weer op het statíon
, in Castrieun te arrÍveren.
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Np,q_ 1E!l§1,_0lEB J,§. s o.u.TE

i , \ 
"'

J.oopctag' afstan'd

, I 10 kn

2 10* t<n

3 19* tn
4-1 1í kn

2 6 kn

5 10 kn
6qkn
7 gàkn
B BÉkm

9 g*kn

ho o g:ten:s
vertrek aapkomst laagst hoogst

436 n 1250 n ,436 EI 1250 n
1850 n 65O n : 67Q n, 11375 n

650 B 1195 w 65o n 1495 m

1495 n. 790 n 79O n 2044 n
1495 n ?90 rq 790 n 1495 a

790 n 1025 a 790 n 14?0 n
tl}25:n 93An 93Oa 1121 n
950 'u 79o rt ?90 n I 150 n
790 n 560 n 560 n 790 .
560,n 42O n 42o n 1064 n

verloop
,*-Of

r
.*/
tA\ -\

\t-

-t'-
/ï

:

-U

.\
EnÍge'wetenswaa.rd.igheden over de facil-itei"ten in de plaatsen
dle wiJ van-plan zíjn te bezoekeni

overd.ekte zwenbaden ii:l Bregenz, Dornbirn, Au en Reuthe
* .gpenLucht' zwenbaden in: Bregenz, Dornbirn, Ào, Egg en Hlttisau
x canping ih; ' Bregenz, Dornbirn, Au en Hittlsd.u

. x ninigolf lnt ," 
.,,, 

Bregenz, Dgrnblrr, O, , | \

WAT NEE},Í JE MEE?

"lfn deze Ronderons vÍndt je een checking-up list; a].s je d.eze

aanhoud.t heb je niets te veel en nlets te weÍnig: Eree.

IÍouddrrekenJ.ngneed'atjebuitenjeperSoon}Íjkespu11en
1/3 van ae teanspullen en 1/ta Ían ,dacàfde]"Íngsspultr-en
epblJ krijgt. Ieze dienen ín tie,ryeek van 8 T/IE 12 JuLl bíj
Sjors.thuis opgehaaLtt te worden. (aoor de teanLoiders?)
3erg. je paspoort NïET op àn Je rugzak, naar ,houct'hen op een
veilig:e plaats bi-j jer, dit in verband uet de d,ouaner

- Je neent rroor de hele zaterdag brood Fs.drÍnkó* r"".
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gr{.Kq,El.P i

Je zakgeS.d bepaa.l je zelf í i,e onthl jt, Lunbh, avondeten,

koffie en thee'i"n n.f en toe een zwembad" zíin Ínbegrepen in
het kanpgeld. Drankjes eïI ver§napèringen za| je zelf Eo"eten

betaLen. VerdeeJ. je zakgeld. in het aantal d.agelr d.at we ïÍeggaa,n,

zod.at 3'e Íater ín'de vakantie niet tekort kont! Í !

Í,ri.psrr.tt,s,E§ ,r$$us ru. n,E+I{s ,v$}{-,Dtu1{s$ ' .'

se 15 julir ï? 19 julir do 25 JuLi Rene Ài Rob' Koos '

za14ju].itZà2oju1.i,vr26ju1.iHansDirk-JanÏ.leon
l

na 15 jul1 t zo 21 Juli-, za 27 ju1"i Stef Fred K. Harald

dl 16 jultr n& 22 ju3.i 3as Rene B. Steven
'!ro 17 Jult, di 23 Julf Fred D. Peter Martin
do 18 Ju1i, wo 24 juli " ' + Sjors 3en Bart

- weklcen op afgesproken ti jdstip
- zoïgè1) voor het ontbijt, avond- en hiddageten (int<open d"oen!)

- afwassen :an d.e groeBsspullen, afwaswater Yerzorgen voor de

uestings,.prirru§§ènschoonnakenenvu].1enrcetbenzine
overd.raeht van de pannen e,d. &alx d.e nensen die dit bii

:

aieh d.ragen

4l-t3
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FÏNANCÏEEL OVERZIC}IT

I§K0M§TEI§ Het àomerkanp 1985. is begroot op .F 4?Or-- P.F,
t.

uít de lcas f 22Or-- P.P. *
contributie 100r-- B,PJ.,'lt
bijd.rage per rowan 150r-- P,P.

totaal .
I 47Or-- x 18 '= 7 8{,6O1--

' *+f
UITGAVEN relsk.osten bus Í 3427 r--

.t-

. tqLefoonkosten 5Ot7-

reÍskosten openb' ïerv. 250r--
'recreatie ('zweubad,en) 50o'r--

'.

stafkaarten 33 r--

reservekas . 260 r-*
lítÉ*

afechrÍ.jving 10Or--

,f 8460, --

*zieYoo3hetvo1doenVankampg.e}d.encontrÍ.butie
eldors in d.eze Ronderons.

à§tË Ziíe or&erbevestiging bus elders in d.eze Ronderons
*** JÉ lOOr-- .afschrijven is ietua! weinig, aaax hopenl-.ijk

houd.en we nog wat ,over. ., '
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