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VOORWOORD 
Voor u ligt de 7e druk van de reisgids nieuwe stijl. In 2020 omgedoopt tot levenswerk. Vanaf 2001 kreeg iedere 
huurder een infoklapper mee, zodat men zo goed mogelijk voorbereid op reis kon. Deze was ook meer dan 100 
blz, A4 formaat, en nam veel ruimte in beslag. De tijden zijn, vooral digitaal, sterk veranderd. 
Deze versie, inmiddels 140 blz, is altijd een veelvoud van 4 blz zodat men dit document met een slimme printer op 
A5 formaat als “boekje” kan printen. Hij heeft als “PDF vorm” een grootte van 20 Mb, zodat je hem ook kunt 
mailen of appen. Meest ideale is natuurlijk om hem gewoon op je “smart phone” te zetten, zodat je hem altijd bij 
de hand hebt. Bij het drukken van dit document is ook de nieuwe site in ontwikkeling. Deze is echter nog niet on 
line. Op de oude site www.wawosky.com is dit document bij bezienswaardigheden als PDF te downloaden.  
 
Wawosky s.r.o. heeft de vakantiewoning in het voorjaar van 2000 aangeschaft. Het huis dat toen exact 100 jaar 
oud was, is compleet gerenoveerd en naar westelijke maatstaven ingericht. Vanaf mei 2001 zijn we met de 
verhuur begonnen en op dit moment is het huisje meer dan 200 weken verhuurd geweest. 
Het eerste jaar is er veel gebeurd, vooral aan de binnenkant van de woning. In 2014 is er de laatst hand aan 
gelegd. De woning is aan de binnenkant compleet geschilderd. De buitenmuren zijn opnieuw opgezet met isolatie 
en stucwerk. Tenens zijn de muren en kozijnen opnieuw geschilderd.  
In 2013 is de laatste hand gelegd aan het 1.005 m² grote perceel. De toegangspoort, is gewijzigd, en er is een 
omheining van ca. 125 m¹ geplaatst. De BBQ is gemetseld en de keermuren opnieuw opgezet. 
 
Na uitgebreide voorbereiding is in 2019 gestart met de bouw van een Bunky en de parkeerplaats alvast uitgebreid. 
In 2020 wordt verder gebouwd en in 2021 zal de Wawosky Bunky gereed zijn voor verhuur.  
 

 
 
In 2005 is een perceel grond aangekocht van ca. 1.620 m², waarop na het doorvoeren van een verkavelingsplan, 
4 vakantiewoningen kunnen worden gebouwd (zie H8). Op het middelste perceel is een compleet plan door 
architect Vokoun uitgewerkt en een bouwvergunning afgegeven. Deze percelen staan te koop. 
 
Deze reisgids is opgebouwd in 2 gedeelten. Deel A (H1 t/m H13) biedt algemene informatie over o.a. het huisje 
(H7), mogelijke reisroutes (H5) en een terugblik van de laatste 18 jaar inclusief het renovatieplan (H4). Ook is er 
een “concept” programma (H1) toegevoegd. Op aanvraag, kan dit document ook in Word worden gemaild, zodat 
U m.b.v. deel B (H14 en H15) uw eigen digitale reisprogramma op kunt stellen. 
Deel B biedt, naast een 25 tal bezienswaardigheden in de zomer, ook informatie over uw wintersportvakantie. 
De avonturen naar de GP van BRNO worden omschreven, en een deel van het gastenboek uit 2001, 2002 en 
2010 is terug te lezen. Ook zijn diverse plattegronden van de omgeving en stadskernen toegevoegd.  
Speciale aandacht nog even voor uw eigen persoonlijke reisgids. Franticek Krejek uit Cerveny Kostelec. (Deel 
B blz 41) Hij wil u graag begeleiden naar Praag of een andere bezienswaardigheid. U kunt hem altijd even bellen.  
Meer informatie is te vinden op onze site www.wawosky.com   

 
Mocht u desondanks nog vragen hebben, dan kunt u altijd even contact opnemen. 

 bert.wagenaar@planet.nl                          bertwagenaar2000@gmail.com            Mobiel:  0031-652-357-058 
Wij wensen u veel leesplezier                                                          Markelo: 31 december 2019 
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1. PROGRAMMA (voorbeeld) 
 
Zaterdag 
05.00 Vertrek richting Tsjechie 
15.00 Aankomst in Cerveny Kostelec (Jiraskova 148) 
19.00 Eten bij het Theater Restaurace Divadlo in Cerveny Kostelec (wandelen) 
 
Zondag 
07.30 De haan kraait 
10.30 Vertrek naar Brezinka en wandeling naar de bunker uit 1937. (zie 14.5) 
13.00 Winkelen bij Hypernova en bezoek Nachod naar kasteel met beren (14.4) 
19.00 Eten bij het Theater Restaurace Divadlo in Cerveny Kostelec (wandelen) 
 
Maandag 
07.30 De haan kraait 
08.30 Vertrek naar Spindleruv Mlyn (zie 14.13) 
10.00 Met kabelbaan naar boven en wandeling van 5 km naar oorspong van de Elbe  
14.00 Terug op de parkeerplaats in Spindleruv Mlyn 
14.30 Aankomst Janzke Lazne of Pec Pod Snezkou (zie 14.2 & 14.3) 
17.30 Bezoek aan Trutnov (zie 14.1) 
20.00 Eten in restaurace Radnice in Trutnov 

 
Dinsdag 
07.30 De haan kraait 
10.00 Vertrek naar Teplice steenslijperij 
10.30 Mechano museum 
11.30 Adrspacher rotsen, wandeling naar meertje op hoogte (zie 14.6) 
14.30 Bezoek aan Broumov met klooster (zie 14.14) 
19.00 Eten in Hronov 
 
Woensdag 
05.45 De haan kraait 
06.45 Praag: Vertrek met trein uit Male Svatnovice met Ludwik Vladimir (persoonlijke reisgids) 
09.00 Aankomst in Praag 
17.00 Vertrek uit Praag 
19.30 Eten in restaurace Bulanka in Batnovice  
 
Donderdag 
09.00 De haan kraait en rustig ontbijten 
11.00 Verkennen Cerveny Kostelec 
14.00 Zwemmen in Rosko meer bij Ceska Skalice (zie 14.8)  
18.00 BBQ  
 
Vrijdag 
07.30 De haan kraait 
10.30 Vertrek naar Trutnov en winkelen 
13.00 Doorrijden naar reuzengebergte of naar Stachelberg (zie 14.15) 
16.00 Terugreis voorbereiden 
19.00 Eten bij het Theater restaurant Restaurace Divadlo in Cerveny Kostelec (wandelen) 
 
Zaterdag 
05.30 De haan kraait 
07.00 Vertrek richting Nederland   
17.00 Aankomst bij plaatselijk restaurant  
17.00    Afscheidsdiner en napraten 
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2 . INLEIDING  (WAAROM  EEN  VAKANTIE  NAAR  TSJECHIE !!) 
  

2.1. Kenmerken: 
 Tsjechië is een paradijs voor de prijsbewuste Nederlander. Het levensonderhoud is ongeveer 25% tot 30% van 

het West Europese niveau. Vooral de horecaprijzen zijn verbluffend laag. In het dorpje Cerveny Kostelec koopt 
u nog voor slechts € 1,- een halve liter bier, in het Tsjechisch pivo genaamd. Ook de tarieven voor de huur van 
het vakantiehuisje zijn erg laag. 

 
 Tsjechië kent een rijke geschiedenis, waardoor veel oudheden, zoals kloosters, kastelen en oude stadskernen 

bewaard zijn gebleven. Vele stadskernen kenmerken zich door de pasteltint gekleurde gevels van gerestau-
reerde winkels en woningen. 

 
 Door het landklimaat, is het gemiddeld 5 graden warmer dan in Nederland, waardoor je vaak in mei en zelfs in 

oktober van behaaglijke temperaturen kunt genieten. 
 
 Tsjechië kent vooral in het Reuzengebergte en Adelaarsgebergte een prachtige natuur, waarbij vele kilometers 

goed aangegeven wandelroutes zijn aangelegd die langs de mooiste natuur en bezienswaardigheden lopen. 
 
 
2.2. Routes en vakantiewoning: 
Cerveny Kostelec ligt op 840 kilometer van Hengelo (OV) en de reistijd is ongeveer 9 uur, waarbij de bestuurder 
kan kiezen uit verschillende routes.  Het vakantiehuisje, in het Tsjechisch chalaupa genaamd, is geschikt voor 8 
personen. Het heeft 3 slaapkamers, één grote en twee kleinere.  
 
 
2.3. Cerveny Kostelec: 
In 2001 zijn we met de verhuur van onze vakantiewoning begonnen en hebben jaarlijks gemiddeld 10 tot 15 
weken verhuurd. Een groot deel van onze gasten heeft zijn avonturen aan het gastenboek  toevertrouwd.  
Het dorpje Cerveny Kostelec heeft ongeveer 8.500 inwoners en een aantal, zoals hierboven aangegeven, zeer 
goede en goedkope restaurants die op 1.000 tot 1.200 meter van het vakantiehuisje liggen. Verder zijn op de 
plattegrond diverse instanties en  algemene informatie  over Cerveny Kostelec aangegeven. 
 
 
2.4. Zomervakantie: 
Tijdens uw zomervakantie kunt u kiezen tussen talloze bezienswaardigheden, waarbij een treinreis naar Praag 
met onze persoonlijk reisgids Ludwik Vladimir (00420-602-962-543) zeer aan te bevelen is. Als de temperaturen 
sterk oplopen kunt u een verfrissende duik nemen in het Spinka meer (verhuur van surfplanken en waterfietsen) 
dat op ongeveer 3 kilometer van het vakantiehuisje in Cerveny Kostelec ligt. Ook kunt u naar de gemeentelijke 
zwembaden van Trutnov of Nachod gaan, die beide grote glijbanen hebben. Wat opvalt is, dat de grote zonne-
weiden prachtig zijn onderhouden.  
 
 
2.5. Wintersport: 
In Tsjechië liggen bekende wintersport oorden als Spindleruv Mlyn en Janske Lazne op een half uurtje rijden van 
onze vakantiewoning. De hoogteverschillen zijn minder spectaculair dan in de Alpen, maar ook hier zijn hoogte-
verschillen van ruim 500 meter niet uitzonderlijk. Wintersportuitrusting is ter plekke te huren. 
Vooral minder ervaren skiërs en gezinnen met kinderen kunnen hier uitstekend, nog steeds voor verbluffend lage 
prijzen hun eerste skilessen volgen. Deze worden veelal gegeven door  studenten die uitstekend Engels spreken. 
Velen zijn u reeds voorgegaan om in Tsjechië van een fantastische wintersportvakantie te genieten.   
 

We wensen u veel leesplezier. 
 

BERT WAGENAAR TEL: 0031-652-357-058 
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3.  EVALUATIEFORMULIER 
 
Beste huurders: 
We hebben ons vakantiehuisje sinds 2001 verhuurd. Graag willen wij u een aantal vragen stellen over het verblijf 
in ons vakantiehuis en uw vakantie in Tsjechie.  
Wij hopen aan de hand van uw antwoorden een beeld te krijgen hoe jullie de vakantie in Tsjechië hebben ervaren. 
Wat de wensen en behoeften zijn, zodat wij onze service op niveau kunnen houden. 
Wilt u dit formulier gelijk met de sleutel inleveren.  Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 

 
 

Naam:    ________________________________         Vakantieperiode: _______________________________ 
 
VRAGENLIJST: 
 
1. Is de route juist aangegeven en kunt u het huisje makkelijk vinden. 

 
 
 
2. Wat is uw eerste indruk van het huis. 
 
 
 
3. Wat mist u in het huis of wat zou u nog aanpassen. 
 
 
 
4. Hoe vindt u het terras en alles verder om het huis. Mist u iets. 
 
 
 
5. Kunt u voldoende informatie vinden in onze reisgids. 
 
 
 
6. Wat vond u het mooiste wat u gedurende de vakantie hebt gezien. 
 
 
 
7. Bent u ook ergens geweest wat u niet in dit magazine bent tegengekomen. 
 
 
 
8. Heeft u in deze vakantie alles gezien wat u graag wilde zien. 
 
 
 

Wij hopen dat u een heel plezierige vakantie heeft gehad en graag tot ziens. 
Bert Wagenaar 
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4. AFGELOPEN 20 JAAR  
 
4.1 Aanleiding, koop, aanbesteding, inrichting en verhuur: 
November 1999 is het avontuur begonnen. Bert kwam bij Henny Luttikhuis op kantoor van het voormalige drink-
waterbedrijf WMO in Ommen. Henny liet Bert foto’s zien van een oude boerderij. Deze stond echter niet in 
Nederland maar in Upice (NoordTsjechië in het Reuzengebergte) en was gebouwd in 1863. Henny had dit 
(vakantie)huisje gekocht, maar er diende nog enige arbeid verricht te worden voordat het bewoonbaar verklaard 
kon worden. Henny was op het idee gekomen omdat zijn oude schoolvriend Jan uit Losser in april 1999 een 
identieke woning had aangeschaft in Rtyne Pod Kronosky. Hemelsbreed 5 km van Upice. 
 
Jan was inmiddels zover gevorderd dat hij de benedenverdieping had gerenoveerd, en ook zijn werk- en verblijfs-
vergunning was rond. Er was meteen een klik. Henny had het slechts een maand in zijn bezit en diende officieel 
nog een aantal zaken te regelen.  
 
In de vroege ochtend van 27 december 1999 omstreeks 04.00 uur vertokken Jan, Henny en Bert met zijn drieëen 
naar het “beloofde land”. Tot Berlijn verliep de reis voorspoedig, maar toen kwamen we in een sneeuwstorm 
terecht. De wegen werden er in het voormalige Oost Duitsland, Polen en Tsjechie niet beter op. Voorwaar een 
prachtige ervaring als je nooit eerder in het Oostblok bent geweest. Omstreeks 16.00 uur kwamen we aan in 
Trutnov.Na een heerlijke maaltijd en een paar halve liters kropen we onder de wol. 
 
De volgende dag hadden we een vol programma. Er dienden allerlei zaken voor Henny geregeld te worden, werk- 
& verblijfsvergunning, verzekering, gas, water en electra, maar ook automatisch overschrijvingen bij de bank, 
inclusief het openen van een aantal rekeningen. 
In de middag werden, samen met een makelaar, een aantal woningen bezocht die te koop stonden. 
Het huis in Cerveny Kostelec, bleek het meest interessant te zijn, en midden januari 2000 werd tot koop overge-
gaan. Er werd een compleet renovatieplan opgesteld (ongeveer 1.500 uur arbeid) en er is samen met Henny een 
openbare aanbesteding uitgeschreven. Een drietal plaatselijke aannemers werden uitgenodigd. In juni is met de 
renovatie begonnen en eind okotober 2000 vond de oplevering plaats. 
 
De winter is gebruikt voor de inrichting, (4 keer een aanhanger vol met meubelen). In de eerste week van mei 
2001, 19 jaar geleden,  konden we onze eerste gasten, familie Worsink en Scholten, begroeten. 

 
Een ieder zal zich snel thuis hebben gevoeld in de vakantiewoning, want menigeen herkende een interieurstuk 
waarvan men +/- 10 jaar geleden afstand had gedaan en vervolgens een plaats heeft gevonden in deze woning 
en anders staat het wel ergens bij mensen in het dorp / bejaardenhuis  / ziekenhuis of de school.  

 
Inmiddels hebben we in de afgelopen 20 jaar het huisje ongeveer 220 weken verhuurd gehad. 
Wellicht tot slot wel even leuk om te schetsen hoeveel kilometers we hebben gereden van en naar de vakantie-
woning. U weet dat een enkele reis +/- 850 kilometer bedraagt. Een retourtje is dus 1.700 kilometer. Inclusief de 
kilometers op locatie is dit ongeveer 2.000 kilometer per keer. Ik zal een conservatief gemiddelde aanhouden van 
het aantal keren per jaar dat men naar Tsjechië afreist en deze stellen op 5, derhalve 10.000 kilometer per jaar. 
Dit geëxtrapoleerd naar 20 jaar brengt ons op een afgelegde afstand van 200.000 kilometer. Dit is bijna 5 keer 
hemelsbreed de wereld rond! Valt nog mee. 
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4.2. Geschenken: 
Omdat meubels erg duur zijn in Tsjechië, hebben we ook vele malen bankstellen meegenomen als geschenk. Dit 
bleek ook wel uit het feit dat je bij kringkoopwinkels in Nederland vaak Poolse busjes zag staan, waar de Polen 
tafels, kasten en stoelen tot in detail uit elkaar haalden en in het busje propten. Op deze manier kwam een ware 
ruilhandel tot stand. Meubels aanleveren en arbeid (tuinonderhoud) en stenen terug. 
Ook werden vaak kledingstukken, maar ook kaas, drop, stroopwafels en cacau meegenomen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. Handel: 
Tot slot mag ook de handel zeker niet vergeten worden. De Tsjechische kwaliteit staat buiten kijf en hieraan kan 
niets tippen! Tsjechisch natuursteen is het beste wat er is. Vrachtwagens vol zijn er Nederland in geïmporteerd 
niet eens zo onsuccesvol, temeer daar deze partijen reeds verkocht waren en konden dienen als sierlijke rand om 
een nieuwbouwwoning. 
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Vervolgens breidde zich dit uit naar natuurstenen bloembakken, -balkons, -tuintegels en strekkende meters 
bewerkt natuursteen. U raadt het al, de voorraad stapelde zich op en  nadat alles rondom het huis is bekleed met 
restpartijen, staat de handel t.k. op Marktplaats.nl (Voor de statistici onder u: nog maar 4 keer bekeken en geen 
biedingen). 
 
   

Echter een echte handelaar laat zich hierdoor niet afschrikken en denkt: nieuwe ron-
de nieuwe kansen! Zo geschiedde dan ook… Muizenvallen (u leest het goed) dat 
werd na de volgende Tsjechië trip de nieuwe handelswaar. Deze zouden volgens 
Henny zo goed zijn dat de muizen er zelfs zonder een blokje kaas letterlijk en figuur-
lijk zouden intuinen. Een waarschuwing was echter wel op zijn plaats: krijg er geen 
vinger tussen want dan ben je deze kwijt. Het blijft per slot van rekening Tsjechische 
makelij, aldus Henny Holland.  

    
 
Vervolgens raakten eind 2003 de fietsen in trek. Ook hiervan zijn er een 20-tal in Nederland van verkocht. Helaas 
bleek onder andere de Gamma hier ook interesse in te hebben, dus maar weer iets anders bedacht. 
 

 
 
Shirts van alle bekende voetballers in de wereld konden op de Vietnamese markt voor nog geen 5 euro aange-
schaft worden, en deze vonden in Deurningen en Markelo ook gretig aftrek. 
Voor ijzerwaren (zaagbladen, heggescharen, slijpschijven etc) telt u in Tsjechie ongeveer 40% neer van de 
Nederlands prijzen.  
 
De laatste jaren heeft de handel zich vooral verlegd naar Polen.  
Net over de grens bij Nachod, ongeveer 3 km aan de rechterkant richting Kudowa Zdroj kun je de Poolse zwarte 
markt vinden. Hier kun je in principe van alles kopen. Gereedschap, kleding, speelgoed, bloemen, maar ook  
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sigaretten (Marlboro), alles is hier te koop. Je kunt natuurlijk betalen in slotties, maar ook gewoon in euros, en ook 
in Tsjechische kronen. 
 

 
 

Wat het meest in het oog valt zijn de Knikbuksen van Duitse makelij. Verschillende soorten zijn voor dumpprijzen 
te koop. Je kunt ze zowel in 4,5 mm als in 5,5 mm voor dezelfde prijs kopen. Er wordt altijd gratis een lazer bij 
geleverd, en als je goed onderhandelt krijg je er ook zelfs nog een doosje kogeltjes bij. 
 

 
Wat opvalt, is dat steeds meer Bulgaren hier hun waar, net als eeuwen gelden, aan de man proberen te brengen. 
Dat het hun geen windeireren legt is duidelijk te zien aan het wagenpark waar deze kooplui, uit Dobrich en Balcick 
aan de Zwarte Zee, tegenwoordig meer rondrijden. Ook kleding is een stuk goedkoper. 
Trouwpakken, zelfs op maat gemaakt, zijn in alle soorten en maten verkrijgbaar.  
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Ook hout is hier veel goedkoper dan in Nederland. Henny Luttikhuis, buurman in Suchovrsice heeft een houtzage-
rij die stamt uit 1835. Deze houtzagerij ligt aan de UPA. De UPA ontspringt in het Reuzengebergte en stroomt uit 
in het Rozkomeer. Vervolgens stroomt het water verder en mond bij Praag uit in de Elbe, die op zijn beurt weer 
doorstroomt richting Dresden en via Maagdenburg naar de Noordzee. De houtzagerij werkte dus vroeger op 
waterkracht. Alle maten zijn hier op bestelling te leveren en je betaald voor ongeschaafd hout ongeveer € 210,- 
per m³. Je betaalt dus niet per stuk of m¹ maar per m³. 
 

 
 
Zoals hiervoor aangegeven met natuursteen, zijn ook verscheiden m³ hout naar Nederland getransporteerd.  
Er is in Cerveny Kostelec een keermuur en een schutting van gemaakt. 
 

 
 
Wij zullen u de overige handelswaar en relatiegeschenken besparen. U zult ze ongetwijfeld voorbij zien komen: 
De overheerlijke Tsjechische platte koeken (goed naspoelen met water), appels uit eigen boomgaard (inclusief 
rups), Tsjechische meesterwerken in olieverf, fietsen, round up, slijpschijven, ouderwetse radio’s zonder FM-band 
etc etc…     
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4.4. Ontspanning: Voetbal 
Naast noeste arbeid dient er uiteraard ook tijd te zijn voor onspanning. 
Op hemelvaartsdag, 31 mei 2003 zijn  we met 8 spelers van SC Markelo en 4 spelers van DSVD Deurningen naar 
Tsjechië vertrokken om het op te nemen tegen de plaatselijke trots. Henny fungeerde hierbij als coach. 
Het complex lag op loopafstand dus moest er heen gelopen worden.  Het bestond uit 1 veld met damwandplaten 
afgezet.  De Tsjechen dachten volgens ons dat we redelijk goed konden voetballen aangezien ze aanplakbiljetten 
hadden gemaakt en de toeschouwers moesten ook betalen om binnen te komen. Niettemin kwamen er toch een 
kleine 100 mensen kijken. Na een warming-up en een wedstrijdbespreking ?? konden we het veld op. Netjes 
naast elkaar a lá een Champions League wedstrijd. Toen iedereen stond begon een plaatselijk orkest met het 
Wilhelmus te spelen.  Het was dus gewoon een interland en wie had dat kunnen bedenken: Bert Wagenaar, bijna 
40 jaar en dan zijn eerste interland. Dus jongens van rond de 30 jaar, er is nog hoop om een interland te gaan 
spelen. Ook het Tsjechies volkslied werd gespeeld, waarna er keurig handen met onze tegenstanders werden 
geschud. Binnen het kwartier stonden we met 2-0 achter en na een ruststand van 3-1 zijn we met 6-2 van het veld 
geblazen. 
 

 
 
Een dikke nederlaag tegen onze Tsjechische vrienden maar onze revanche zou nog komen want de derde helft 
moest nog beginnen. Na een frisse douche werd er aangeschoven op het terras. De voorzitter van de plaatselijke 
club kwam ook nog met een zeer aardige verrassing. Al het bier dat we consumeerden, kon op rekening 
van………. Juist ja de Tsjechische club. Net of de Nederlanders zoweinig geld hebben om daar bier te kopen. De 
eerste biertjes werden daarna maar snel aangesleept, ja we blijven toch Nederlanders hè. 
Na vele ½ liters bier en een gebraden ½ haantje werd besloten om de aftocht te blazen.   
Nadat we dus in 2003 hard onderuit zijn gegaan, is er in 2012 opnieuw een wedstrijd georganiseerd. 
Henny was in 2011 voorzitter geworden van DSVD en er moest voor de voltallige selectie een activiteit worden 
georganiseerd. Henny’s zoon Christiaan Luttikhuis heeft 16 jaar in het 1e van DSVD gekeept. 
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Totaal 25 personen zijn op vrijdag 15 juni om 06.30 uur vertrokken met een touringkar van de firma Luttikhuis uit 
Deurningen. Er werd overnacht in het Patria Hotel in Trutnov dat een capaciteit heeft van een kleine 300 bedden.  
 

 
 
Deze keer trokken de Nederlanders aan het langste eind, er er werd met 6-4 gewonnen. 
Volgend jaar bestaat voetbalverening Cerveny Kostelec 100 jaar, en het ligt in de planning dat zowel DSVD 
Deurningen als SC Markelo dan  meedoen met een Internationaal toernooi. Zowel DSVD als SC Markelo wil  
hierbij onze Tsjechische voetbalvrienden alvast bedanken voor de uitnodiging. Een speciaal woord van dank gaat 
uit naar voorzitter Jozef Bubanicek en oud voorzitter Milos Martinek die dit allemaal mogelijk maakten. 
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4.5. Ontspanning: Lang weekend vrijwillige brandweer HORNI KOSTELEC (augustus 2019). 
Er is al jaren over gepraat en het moest er eindelijk maar eens van komen. De vrijwillige brandweer van Horni 
Kostelec zit elke vrijdagavond bij elkaar. Er worden door het jaar heen verschillende activiteiten georganiseerd en 
er wordt natuurlijk ook in de omgeving aan verschillende wedstrijden meegedaan. 
Een van die activiteiten is de jaarlijks terugkerende fietstocht van vrijdag t/m zondag. 

 

 
 

Tijdens een van de bezoeken, in de winterperiode, opperde mijn buurman Mira Bauhra, of het niet leuk was om 
ook een keer mee te gaan. Mira is niet bij de brandweer, maar hij bezoekt op vrijdagavond wel regelmatig de 
brandweerkazerne, om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes in het dorp en een biertje te drinken. Er 
wordt regelmatig met hapjes en worst rond gegaan. Zo af en toe worden er zelfs halve hanen geserveerd. 
 

 
 
Op vrijdag 2 augustus 2019 was het dan zover. Om een uur of 9 hadden zich ruim 30 personen verzameld bij 
Pneuservice van Pavel Holzapfel. Lenka had het eea samen met een collega georganiseerd. Helaas was deze 
beste man net geopereerdt, dus stond ze er alleen voor. Dit was voor haar geen enkel probeleem.Je kon wel zien 
dat ze goed op kon schieten met echte mannen. Zo is wel wat gewend. 
De bagage werd ingeladen in de auto van Vatclav “the bagger man”. Om 09.30 uur zijn we vertokken richting ….. 
Niemand wist de eindbestemming. Het was ongeveer 30 km vertelde Lenka en iedereen mocht raden. Het was 
zowaar een echte prijsvraag. 
Na 20 km kwamen we aan in Nova Mesto en werd de lunch genuttigd. Het was ruim 30 graden. We kregen 
zuurkool met worst en volgens Lenka was dit uitstekend tegen de hitte. We hebben toch ook maar een paar halve 
liters genomen tegen de hitte. Het ging verder naar Dobrusko, waar we, je raad het nooit een bierbrouwerij 
hebben bezocht. Het is een van de oudste in Tsjechie en gebouwd in het jaar 1.320.  
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Na een prachtige rondleiding en de nodige versnaperingen, klommen we op de fiets en kwamen na ca. 5 km bij 
onze eindbestemming voor die dag Opocno aan. Onze slaapgelegenheid was …. Een wijnvat. Theoretisch kon je 
er met 4 man slapen maar met 3 man had je een plek vrij voor bagage, wel wat prakitischer. De meeste van ons 
zijn ‘s avonds nog naar het centrum van Opocno gelopen, waar zich het jaarlijkse dorpsfeest voltrok. Het hele 
dorp was uitgelopen om te genieten van een grote kermis en een hapje en een drankje.   
 

 
 
Na op zaterdag van een heerlijk ontbijt te hebben genoten, stond de 2e etappe op het programma. Dir keer was 
de bestemming Trebechovice pod Orebem.Wederom een muzeum. Maar nu in de open lucht. Woningen, 
gebouwen en zelfs wind- en watermolens worden hier met authentiek gereedschap gebouwd.  Op dezelfde 
manier zoals men dat 200 jaar geleden ook deed. Prachtige stukjes vakwerk.  
 

 
 
Op de terugweg viel door het moordende tempo de groep wat uiteen. Enkele hebben er voor gekozen om wat 
vaker een tussenstop in te lassen.  
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Op zaterdagavond heerlijk genoten van een buffet en de karaoke ging tot in de kleine uurtjes door. Zondagmor-
gen alles, zoals het hoort netjes opgeruimd en gezamenlijk ontbeten. De koffers werden gepakt en en werd 
uiteraard nog een groepsfoto gemaakt. Op de terugweg, net als de heenweg, in Nove Mesto de lunch genutttigd. 
 

 
 
Een aantal “diehards” hebben in Cerveny Kostelec aan het Spinka meer, bij onze grote vriend Honza, nog een 
afzakkertje genomen.  
Heel toevallig was op zondag 4 augustus 2019 ook de GP van BRNO. Onze held in de Formula 1, Max Verstap-
pen (in CZ Mad Max genoemd)  mocht ook zijn kunsten vertonen. Er werd dus plaats genomen voor de TV. 
Honza’s vriend, ben zijn naam vergeten, serveert hier op zondag op de camping aan het meer altijd “wild pork” 
op het open vuur. De beste man lijkt precies op Videl Castro uit Cuba, maar dan een jongere versie. Dus een 
afsluiting van een geweldig weekend. Wil hierbij iedereen bedanken, speciaal Lemka voor de perfecte organisatie. 

 

 
 

Het was voor mij een onvergetelijk weekend !!  
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4.6. Maatschappelijke verantwoordelijkheid met Aksept: 
Wawosky s.r.o. kent ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de herfst van 2012 is samen met 
AKSEPT consultancy uit Hengelo een proefproject gestart. 
Zondags 18 november zijn we met een aantal deelnemers vertrokken naar Tsjechie. 
 
In samenspraak is het volgende programma vastgesteld: 
Ma   19-11-2012 Wandeling naar oorsprong van de Elbe en naar Pec Pod Snezkou 
Di    20-11-2012  Adrespacher rotsformaties, Poolse markt en bunkers van Dobrosov 
Wo  21-11-2012 Klusdag 
Do   22-11-2012 Europa Leaque wedstrijd Hannover 96 vs  FC Twente 
 

 
 
In het voorjaar van 2012 zijn de 1e gedachtenspinsels al op papier gezet. Eerst zou eind juni afgereisd worden 
naar Tsjechie, maar Rien had het erg druk bij Aksept, dus daarom werd het verplaatst naar de herfst. Op de 
ijsbaan in Enschede is het definitieve programma in elkaar gezet en zijn de benodigde materialen voor de klusdag 
bij elkaar gebracht. 
 

   
 
Op zondag 18 november, was het dan zo ver. Wegens omstandigheden kon Rien niet mee, en Jackie Kamp heeft 
zijn plaats ingenomen. Ook Hennie Luttikhuis heeft zich op het laatst ook aan het gezelschap toegevoegd. 5 
personen hoe gaan we dat doen? Oplossing was snel gevonden, we gaan met 2 autos. Hennie was in de tussen-
tijd ook nog interim voorzitter van de voetbalclub DSVD geworden, en kon in zijn hoedanigheid het potje tegen 
Hengelo niet missen. Dus Jackie, Roy en Robin zijn op 18 november om 11.00 uur vertrokken en Hennie en Bert 
pakweg 5 uur later, nadat DSVD, uiteraard dik verdiend met 0-2 had gewonnen bij Hengelo uit. Altijd lastig. 
 
Maandagmorgen 19 november  zag een aantal personen elkaar voor het eerst en werd er een uitgebreid ontbijt 
geserveerd. Vervolgens werd er koers gezet naar Spindleruv Mlyn. Een fantastisch rit van ongeveer 1,5 uur dwars 
door de mooiste gedeeltes van het Reuzengebergte. Helaas bleek bij aankomst, dat de kabelbaan naar Medvedin  
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wegens onderhoudswerkzaamheden buiten bedrijf was. We hebben rondgewandelt en zijn terug gereden naar  
Pec Pod Snezkou, om daar het skigebied te verkennen. ’s Avonds hebben we heerlijk gegeten bij de Pizzeria in 
Trutnov.  De volgende morgen vroeg op, want er stond een klusdag gepland. De fundering van de keermuur voor 
het terras moest uitgegraven worden. 
 

 
 
Het was fantastisch weer en we hebben de koffie buiten genuttigd. De dag is perfect verlopen. Enige opmerking is 
dat de Tsjechische kwaliteit, in voorgaande hoofdstukken erg hoog aangeschreven, in dit geval voor de aanhan-
gers niet opgaat. Nadat er 3 aanhangwagens weggebracht waren, ging het mis. Te zwaar beladen en het wiel 
brak af. Uit onderzoek bleek echter dat er al een oude scheur in zat. We moesten wel alles overpakken, en de 
aanhanger afvoeren. Pavel Holzapfel is te hulp gekomen om voor transport van de rest van het zand te zorgen. 
 

 

mailto:Bert.wagenaar@planet.nl
http://www.wawosky.com/
mailto:bertwagenaar2000@gmail.com


“WAWOSKY KOSTELEC“    Jiraskova 148 Cerveny Kostelec                                  
 Bert Wagenaar        B.K. Alteslaan 17 d      7475 DB Markelo                                 Mobiel:  0031-652-357-058             

 Bert.wagenaar@planet.nl     www.wawosky.com  RABOBANK MARKELO  NR:  NL51 RABO 03407 42968 

INFORMATIE: BERT WAGENAAR  MOBIEL 0031-652-357-058  bertwagenaar2000@gmail.com    WWW.WAWOSKY.COM 

 
 

19 

19 

 
Inmiddels is het terras helemaal af. Het resultaat hiervan is in hoofdstuk 7 te bewonderen.  
Woensdag 20 november is gebruikt om de omgeving te verkennen. Er is een bezoek gebracht aan de Poolse 
Markt, Adresbacher rotsformaties en de bunkers van Dobrosov zijn bekeken. Tevens zijn al wat voorbereidingen 
getroffen voor de terugreis. 
 

 
 
Robin en Bert zijn donderdag afgezet in Hannover waar Twente zijn laatst poule wedstrijd in de Europa Leaque 
afwerkte tegen Hannover 96. Hannover was al door en  FC Twente uitgeschakeld. Resultaat een bloedeloze 0-0. 
Het enige wat opviel was het gigantische cordon aan politie wat onze oosterburen hadden opgetrommeld. Het 
leek wel op de 3e Wereldoorlog terwijl er niets aan de hand was. 
 

 
 
Hierbij wil ik iedereen van harte bedanken voor de prachtige dagen. Met name Robin en Roy die nog een aantal 
tuinsetjes voor SC Markelo hebben gemaakt. Deze meubelstukken zijn van 2e hands steenschotten gemaakt.  
Meestal wordt hier grenen voor gebruikt, maar het is ook mogelijk om vuren, douglas of azobe steenschotten als 
basismateriaal te gebruiken. Deze schotten hebben een standaard afmeting van 1.400 * 1.150 mm. Op verzoek is 
in principe elk gewenst ontwerp te maken. 
 
In de praktijk zijn er ook al schuttingen, bars en mobiele bloembakken gemaakt, die als afscherming in feestzalen 
dienst kunnen doen. 
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4.7. Maatschappelijke verantwoordelijkheid met CET Enschede en Stichting Anpak’N (Goor): 
 
Wawosky s.r.o. kent ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de zomer van 2018 is samen met CET 
Enschede (coaching en therapie) en Stichting Anpak’n gevestigd in Goor in het kader van het project “Terug naar 
de toekomst” ook een deelproject in het buitenland opgestart. 
Zaterdag 18 augustsus november zijn we met een aantal deelnemers vertrokken naar Tsjechie. 
 

 
 
In samenspraak is het volgende programma vastgesteld: 
Za 18-8-2018  Verjaardag Bert 55 jaar bij Kiosk Spinka van Franticek. 
Zo 19-8-2018   Lunch bij Divadlo en carting in Hronov. 
Ma 20-8-2018  Klusdag 
Di   21-8-2018  Omgeving verkennen.   
Wo 22-8-2018  Vrij 
Do 23-8-2018  Bouwput uitgraven (zie paragraaf …) 
Vr  24-8-2018  Opruimen,relaxen en boodschappen 
Za 25-8-2018  Terugreis 
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4.8. Studiereis geologiegroep Utrecht 1983. 
 
Onderwerp: Studiereis studiemaatjes PKU Utrecht 1983. Vertrek di 28, do 30 mei (hemelvaart) t/m zo 2 juni. 
Datum: 4 mei 2019 versie 5.0 definitief (16 blz)   
Van:  Bert Wagenaar 
Aan  Maarten Klerks, Paul Kuipers, René de Bruin, Jos Okkerman, Bert Hoekstra & Ad Verdiesen. 
Bestand: Programma 28-30 mei t/m 2 juni 2019 met PKU. 
 
Beste studiemaatjes van Paul en Maarten, 
 

1. Aanleiding: 
Bert is door Paul in najaar 2018 uitgenodigd om met hem en René de Bruin de wedstrijd Heerenveen-Heracles 

te kijken. Elke jaar, met hemelvaart, wordt een lang weekend met een studiegroep gepland. Volgens Paul is 
het programma heel simpel op te stellen. Keien, drank & vrouwen. Nou dat is niet zo moeilijk. Het plan is 
gesmeed. Hierbij de uitwerking.  
Bert Wagenaar heeft sinds 2000 een vakantiehuisje in Tsjechië (Cerveny Kostelec -> 840 km van Hengelo) en 
hij heeft aangeboden om hiervan gebruik te maken.   
 
Maarten Klerks, oud collega van Bert bij Vitens, heeft zich in 2e fase bij groep aangesloten. Maarten welkom. 
 

 
 

2. Meenemen: 
 Paspoort of identiteitskaart dat nog minimaal 3 maand geldig is. 
 Rijbewijs. Jos, als je over Praag rijdt heb je voor autosnelwegen vignet nodig. (2 wk €15,-) 
 Bedlinnen (matrashoes, kussensloop en dekbedovertrek (1persoon). (Tip: slaapzak is handiger) 

 Chauffeur: Brandblusser en groene kaart 
 Autobaanvignet Tsjechie. (Als je over Berlijn of Gorlitz rijdt heb je dit niet nodig. Over Praag wel.)  
 Korte broek en goed humeur 
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3. Deelnemers: 

1. Maarten Klerks    Vertrek di 28 mei  Auto 1 
2. Bert Wagenaar    Vertrek di 28 mei 
3. Paul Kuipers    Vertrek do 30 mei    
4. René de Bruin    Vertrek do 30 mei    
5. Jos Okkerman    Vertrek do 30 mei  Auto 2 
 

 
 

4. Kosten:       
(Koers: €=25 Kc.  Ter plekke kan worden gepind. Tegenover de kerk) 

 
 

 
 

5. Planning: 
 Di   28 mei   05.00 uur  Vertrek auto 1 Maarten (auto)en Bert W. 
 Do  30 mei   07.00 uur   Vertrek auto 2 Jos (auto), Paul, Rene en Bert H. 
 Do  30 mei   17.00 uur Aankomst Cerveny Kostelec auto 2 
 Do  30 mei   19.00 uur Eten gereserveerd. 
 Vr   31 mei   08.00 uur Reuzengebergte: Mlyn of Pec Pod Snezkou 

 Za    1 juni   08.00 uur Rondrit Adelaarsgeb:Vesting Brezinka Dobrosov  
 Zo    2 juni   07.00 uur Terugreis 
 Zo    2 juni   17.00 uur Afsluiting Stationscafé Vennebekke ??  

  

  
Met vriendelijke groet,        

Paul & Bert 
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5. ROUTEBESCHRIJVINGEN:  
 

Om in Cerveny Kostelec te komen kun je in principe kiezen tussen 3 route’s. 
 
 ROUTE A: Hannover-Magdenburg-Berlijn-Cottbus-Lubawka-Cerveny Kostelec. 

 
 ROUTE B: Hannover-Magdenburg-Dresden-Zittau-Cerveny Kostelec. 

 
 ROUTE C: Hannover-Magdenburg-Dresden-Gorlitz-Zgorzelec-Lubawka-Cerveny 

Kostelec. 
 

 
 

Alle route’s zijn ongeveer even lang, 840 kilometer vanaf Hengelo (O). In principe was 
tot april 2000 route A alleen een alternatief. In mei 2000 is namelijk de snelweg 
Magdenburg – Dresden geopend. 
Op dit moment zijn de route’s B en C een beter alternatief omdat route A in Polen te 
kampen heeft met slecht onderhouden (snel)wegen. Hier wordt echter hard aan 
gewerkt en de snelweg Berlijn-Cottbus is in 2005 geheel gerenoveerd. In Polen wordt 
in 2020 het laatste gedeelte opgeleverd.  
 
Bij route B is een autobaanvignet verplicht. Verkrijgbaar bij de ANWB. 

 
De routebeschrijvingen A, B en C zijn op de blz 20, 21 en 22 uitgestippeld.   
In deel B op bladzijde 50 zijn geografisch de routes weergegeven. 
 
Op blz 19 is de route van de nieuw te bouwen snelweg van het laatse stuk van de reis 
door Polen en Tsjechie gepland. Deze snelweg, van Legnica (Polen) naar Hradec Kral-
ove (Tsjechie), is 135 km lang waarvan 35 km in 2018 in gebruik is genomen.  
 
Ervaring leert dat voor alle route’s ongeveer een reistijd geldt van 10 tot 11 uur. Als 
de gehele nieuwe snelweg gereed is scheelt dit ruim een half uur aan reistijd. DE 
planning is bij de auteur in voorjaar 2019 niet bekend. 
 
Als u de navigatie instelt, zult u waarschijnlijk een route over Praag gepresenteerd 
krijgen. Deze is ongeveer 30 km langer, maar wel meer snelwegen. 
 
Indien men op de snelwegen, die absoluut geen fileprobleem kennen een snelheid van 
150 tot 160 km/h aanhoudt is zelfs een reistijd van 9 uur mogelijk.    
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CERVENY KOSTELEC 
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ROUTE A: 
 

 Oldenzaal A1/E30 -> Osnabrück 30/E30 -> Bad Oeynhausen 
 
 In Bad Oeynhausen: afslag richting Hannover/Dortmund 

2/E30 -> Magdeburg -> Berlijn (Schonefelderkreuz)  
 
 Bij Berlijn : afslag richting Cottbus A35 (505 km).  

 

 
 

  Bij Cottbus -> Frost (grens) richting Legnica (615 km) 
 
  Bij Legnica afslag Jelenia Gora en na 40 km afslag Balkow. 
 
 In Balkow, bij voetbalveld links, na 500 meter weer links rich-

ting Kamiena Gora.  
 
 Vanaf Kamienna Gora  Lubawka (367) aanhouden en via 

grens overgang één rechte weg naar Trutnov (16). 
 
 In Trutnov richting Nachod ca. 815 km. 
 
 Trutnov -> Upice ->Rtyne Podkrkonosi -> Cerveny Kostelec 14 
 
 Langs kerk in Cerveny Kostelec -> na 150 meter op gevaarlij-

ke T-splitsing links aanhouden richting Hronov 
 
 Vakantiehuisje na 1000 meter links ca. 840 km.             

 
 Adres Jiraskova 148. 
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ROUTE B: 
 

 Oldenzaal A1/E30 -> Osnabrück 30/E30 -> Bad Oeynhausen 
 
 In Bad Oeynhausen: afslag richting Hannover/Dortmund 

2/E30 -> Magdeburg  
 
 Bij Magdeburg : afslag richting Dresden (afslag 68) 380 km.  
 
  Magdeburg  14/E49 -> Halle -> Leipzig -> Dresden 
 
  Dresden -> Bautzen 4/E40 
 
 Bij Bautzen (afslag 89) richting Oppach -> Zittau 96 
 
 Bij Zittau (grens) richting Liberec 271/13 ca. 725 km 
 
 Via Liberec richting  Turnov – Jicin 35/E442 
 
 Van Jicin via Nova Paka naar Trutnov  16 richting Nachod 
 
 Trutnov -> Upice ->Rtyne Podkrkonosi -> Cerveny Kostelec 14 
 
 Langs kerk in Cerveny Kostelec -> na 150 meter op gevaarlij-

ke T-splitsing links aanhouden richting Hronov 
 
 Vakantiehuisje na 1000 meter links ca. 840 km  

 
 Adres Jiraskova 148 
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ROUTE C: 
 

 Oldenzaal A1/E30 -> Osnabrück 30/E30 -> Bad Oeyn hausen 
 
 In Bad Oeynhausen: afslag richting Hannover/Dortmund 

2/E30 -> Magdeburg  
 
 Bij Magdeburg : afslag richting Dresden (afslag 68) 380 km.  
 
  Magdeburg  14/E49 -> Halle -> Leipzig -> Dresden 
 
  Dresden -> Bautzen 4/E40 
 
 Bij Bautzen -> Gorlitz (grens) richting Zgorzelec.  
 
 Van Zgorzelec richting Jelenia Gora 356. 
 

 
 
 In Jelenia Gora eerst centrum aanhouden dan Karpasz. 
 
 5 kilometer na Jelenia Gora linksaf richting Kowary en daar-

na  Lubawka (367. Via grensovergang naar Trutnov (16). 
 
 Trutnov -> Upice ->Rtyne Podkrkonosi -> Cerveny Kostelec 14 
 
 Langs kerk in Cerveny Kostelec -> na 150 meter op gevaarlij-

ke T-splitsing links aanhouden richting Hronov 
 
 Vakantiehuisje na 1000 meter links ca. 840 km. 

 
  Adres Jiraskova 148 
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6.  MEE TE NEMEN & INFO  
 

6.1 MEE TE NEMEN: 
1 SLEUTEL HUIS (af te halen bij verhuurder) 
2 Paspoort of identiteitskaart dat nog minimaal 3 maand geldig is en personen van 

16 jaar en ouder dienen in bezit te zijn van een eigen paspoort. 
3 Groene kaart. 

4 Dekbedovertrekken + matrashoes (voor 1 persoons dekbedden) en slopen. 

6.2. ALGEMEEN: 
1 Let vooral op reis door Polen op snelheid. (veel controles) 
2 In Tsjechië is autobaanvignet verplicht.(ANWB, grens of tankstations) 
3 Vanaf 15.00 uur is vakantiehuis beschikbaar. 
4 Zet in kelder hoofdkraan water (indien nodig) weer open. 
5 Boiler op 60 gr. zetten. 
6 Gaskachel: gebruiksaanwijzing zit achter klep met grote gele pijl. 
7  TV + satellietverbinding aanwezig.     (gebruiksaanwijzing is boven op TV 
 geplakt. (zet TV op zender 0 en kies met afstandbediening van schotel)  
8 Koelkast: stekker  zit links naast keukenblok. 
9 1 extra stretcher op slaapkamer 1 aanwezig.                 
10 Ventileer badkamer na douchen goed. 

11 NOODGEVALLEN: 

 BEL LUDVIK VLADIMIR: (00420)602-962543. SPREEKT ZEER GOED DUITS EN IS BEKEND 
MET O.A ARTS, ZIEKENHUIS ETC. 

 OF MILOSCH (00420)603-425495 (VOORMALIG EIGENAAR RESTAURANT SKLIPEK) 

 

 
 

6.3. LET BIJ VERTREK OP VOLGENDE ZAKEN: 
1 Laat het huisje netjes achter. Complete schoonmaak is niet nodig. Dit wordt 

door onze Tsjechische interieurverzorgsters gedaan. 
2 Meld eventuele schade bij verhuurder. 
3 Zet 3-tal tuimelramen van slaapkamers op ventilatiestand. 
4 Maak koelkast leeg, trek stekker eruit en zet deur op een kiertje. 
5 Laat geen etenswaren in kastjes achter. 
6 Zet deuren zoveel mogelijk open. Vooral deur badkamer. 
7 Sluit de ramen. 
8 Stekkers uit stopcontact. (TV, schotel, koffiezetapparaat, waterkoker etc.) 
9 Elektrisch kacheltje badkamer op stand: vorstbeveiliging en draai boiler weer 

terug. 
10 Zet gaskachel op waakvlam. 
11 Lever sleutel weer in bij verhuurder. 
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7. VAKANTIEHUISJE   (geschikt voor 8 personen) 
Een 100 jaar oud traditioneel Tsjechisch vakantiehuis, gebouwd in 1900,  aan de rand van het Reuzenge-
bergte.  Het huis is in 2018 gerenoveerd en naar westelijke maatstaven ingericht. 
 
7.1. Indeling:  
 Woonkamer en hal met gaskachel. 
 3 slaapkamers: 2 maal 2 en 1 maal 4 personen, met alle éénpersoons (dek)bedden. 
 Moderne keuken met elektrische kookplaat en magnetron. 
 Badkamer met douche, toilet, wastafel en wasmachine. 
 Eigen parkeerplaats, terras en buitengrill.  

` 
 

7.2. Aanwezig: 
 Kleuren TV  met USB-aansluiting (films op stick) en radio. 
 Wificode: HKHol@777 
 Koelkast met vriesvak en extra koelkast in de hal. 
 Magnetron, koffiezetapparaat en waterkoker. 
 Mountine bike met 24 en damesfiets met 3 versnellingen 
 

                                     WWW.WAWOSKY.COM 

Bert Wagenaar     Land: Nederland 
B.K. Alteslaan 17d    Mobiel: 0031-652-357-058 
7475 DB Markelo    E-mail: bert.wagenaar@planet.nl 

7.3. Huurprijzen:   2019 en 2020: € 360 (LT), € 450 (MT) of € 540 (HT) per week inclusief toeslagen. 
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7.4. Details: 
Een 120 jaar oud traditioneel Tsjechisch vakantiehuis gelegen in het Reuzengebergte. 
Het in 2018 gerenoveerde huis is naar westelijke maatstaven ingericht.  
 
Indeling: 
 Woonkamer en hal met gaskachel. 
 1e verdieping 2 electrische kachels voor winterperiode. 
 3 slaapkamers: 2 maal 2 en 1 maal 4 personen. 
 Moderne keuken met elektrische kookplaat en magnetron. 
 Badkamer met douche, toilet, wastafel en wasmachine. 
 Eigen parkeerplaats en terras met parasol ven 4*4 meter en gemetselde grill. 
 
Locatie: 
 Gemeente  Cerveny Kostelec 
 Regio   Nachod 
 District   Hradec Kralove 
 
Aanwezig: 
Kleuren TV met Nederlandse zenders, radio, magnetron, koelkast met vriesvak, 2e koelkast, 
koffiezetapparaat, waterkoker, en 2 fietsen. 

Prijspeil: 

De waarde van de Tsjechische Kroon is:  1 euro = 25 CKR. Bij voorkeur in Tsjechië pinnen 
(max. 15.000 CKR per keer) De kosten van levensonderhoud en levensmiddelen zijn onge-
veer 40% van het West Europese niveau. 
 
In principe zijn in Cerveny Kostelec alle levensmiddelen in de supermarkt (Hyperno-
va/Kaufland in Nachod en Trutnov) te koop. Ouderen spreken Duits en jongeren Engels.  
 
Paspoort: 
Om Polen en Tsjechië binnen te komen heeft  men een identiteitskaart of paspoort nodig dat 
minimaal  nog 3 maand geldig is. 
 
 

               WWW.WAWOSKY.COM 
Bert Wagenaar     Tel:    0547-363664 
B.K. Alteslaan 17d    Mobiel: 0652-357058 
7475 DB Markelo    E-mail: bert.wagenaar@planet.nl 
 
 
Referenties: 
 Schoot Uiterkamp Hoge Hexel  0651-084545 
 Vagevuur   Markelo  0625-082914 
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7.5. Folder Realitni Kancelar Trutnov (1 april 1999) 
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7.6.  Uittreksel Kadaster 1998: 
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7.7.  Uittreksel Kadaster 2018: 
 

mailto:Bert.wagenaar@planet.nl
http://www.wawosky.com/
mailto:bertwagenaar2000@gmail.com


“WAWOSKY KOSTELEC“    Jiraskova 148 Cerveny Kostelec                                  
 Bert Wagenaar        B.K. Alteslaan 17 d      7475 DB Markelo                                 Mobiel:  0031-652-357-058             

 Bert.wagenaar@planet.nl     www.wawosky.com  RABOBANK MARKELO  NR:  NL51 RABO 03407 42968 

INFORMATIE: BERT WAGENAAR  MOBIEL 0031-652-357-058  bertwagenaar2000@gmail.com    WWW.WAWOSKY.COM 

 
 

35 

35 

 
7.8. Start, Renovatie en Nieuwbouw Wawosky Bunky: 
In 1999, bijna 20 jaar geleden, staken de drie musketiers Poorthuis, Luttikhuis en Wagenaar elkaar aan met het 
Tsjechië virus. Een hardnekkig virus blijkt nu. Een vaccin blijkt nog niet gevonden. Dat is ook niet nodig, want dit 
virus heeft hele mooie bijwerkingen. Het heeft iets avontuurlijks; het trekken naar een ver voorheen communis-
tisch land, maar ook iets constructiefs; iets opbouwen in een land dat vele jaren achter ligt in vergelijking met de 
West-europese landen. Maar ook iets charitatiefs; het stimuleren van de lokale economie aldaar, het plezieren 
van de lokale bevolking middels een door ons afgedankte trui of een paar in onze ogen versleten schoenen, een 
kerstgeschenk voor de kinderen op de lokale basisschool en ga zo maar door. Maar  ook computers en bankstel-
len waren volop in de belanstelling. Tevens heeft het Tsjechie-virus vele gezellige vakanties opgeleverd, waar 
plezierig op wordt teruggekeken.  

 

 
 

Om nog maar eens aan te geven wat er in die jaren o.a. is opgebouwd en verbouwd ter illustratie onderstaande 
foto’s. 
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Nadat in 2005 op Bohdasin een kavel is aangschaf van 1.625 m2 met 2 bouwpercel, zie hoofdstuk 8, is er een 
verkavelingsplan doorgevoerd. Nu is het geschikt voor de bouw van 4 vakantiewoningen. In 2017 is hiervoor het 
bestemmingsplan aangepast.  
 
Doordat de procedure voor bouwvergunning is aangepast dienen omwondenden toestemming te geven voor de 
bouw. Dhr Sirovatka wil niet tekenen voor voor de bouw van een Bunky op perceel D, de kleinste kavel van 300 
m2. De andere omwonenden mevrouw Simona Mazarova en haar man Michael en ook dhr Adamu heeft geen 
enkel probleem. Omdat het uitwijken naar een van de andere 3 percelen strategisch gezien niet handig is, is 
besloten om een procedure bij het bouwkantoor in Nachod op te starten, maar deze kan wel 2 tot max 3 jaar 
duren.  
 
In 2005 was ook al eens gekeken met architect Vokoun en de gemeente om bij het oude huis in Horni Kostelec 
een chalet of klein vakantiehuisje te bouwen. De gemeente stond hiet positief tegenover. 
 
Samen met Franticel Krajek, architect Petr Tucek en de gemeente is opdarcht gegeven om hier ook evenals op 
Bohdasin een verkavelingsplan door te voeren. Franticek heeft het kadaster in Nachod opdracht gegeven om 
metingen uit te voeren en een voorstel uit te werken. 
 

 
 
Het plan van Bohdasin, Bunky van 7*12=8 4m2, werd geprojecteerd op het perceel van 1.000 m2. In eerste 
instantie was het idee, om het perceel op te splitsen in 505 en 500 m2. 
 
Gedurende het proces en wat meer inzicht in de wet en regelgeving werd het idee gelanceerd om 2 Bunky’s te 
projecteren. 
 
Na zorgvuldig pas en meetwerk is het perceel van 1.005 m2 verdeeld in 3 kavels. Het oude huis heeft een kavel 
van 405 m2 en er kunnen 2 Bunky’s gebouwd worden met elk een perceel grote van 300 m2. 
 
In 2019 is gestart met het uitbreiden van de parkeerplaats en is de bouwput van de 1e Bunky uitgegegraven. 
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7.9. Foto’s interieur na renovatie 2012:  
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7.10. Foto’s interieur na renovatie 2018: 
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7.11. Foto’s interieur 2020: 

 
 

 
 

 
 

 

mailto:Bert.wagenaar@planet.nl
http://www.wawosky.com/
mailto:bertwagenaar2000@gmail.com


“WAWOSKY KOSTELEC“    Jiraskova 148 Cerveny Kostelec                                  
 Bert Wagenaar        B.K. Alteslaan 17 d      7475 DB Markelo                                 Mobiel:  0031-652-357-058             

 Bert.wagenaar@planet.nl     www.wawosky.com  RABOBANK MARKELO  NR:  NL51 RABO 03407 42968 

INFORMATIE: BERT WAGENAAR  MOBIEL 0031-652-357-058  bertwagenaar2000@gmail.com    WWW.WAWOSKY.COM 

 
 

41 

41 

 

 
 

 
 

 
 

mailto:Bert.wagenaar@planet.nl
http://www.wawosky.com/
mailto:bertwagenaar2000@gmail.com


“WAWOSKY KOSTELEC“    Jiraskova 148 Cerveny Kostelec                                  
 Bert Wagenaar        B.K. Alteslaan 17 d      7475 DB Markelo                                 Mobiel:  0031-652-357-058             

 Bert.wagenaar@planet.nl     www.wawosky.com  RABOBANK MARKELO  NR:  NL51 RABO 03407 42968 

INFORMATIE: BERT WAGENAAR  MOBIEL 0031-652-357-058  bertwagenaar2000@gmail.com    WWW.WAWOSKY.COM 

 
 

42 

42 

 
7.12. Foto’s renovatie buitenmuren, aanleg terras, uitbreiding parkeerplaats en omheining: 
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7.13. Ontwerp nieuwbouw Wawosky Bunky: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schaal 1:100 
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7.14. Foto’s aanleg extra parkeerplaatsen en nieuwbouw Wawosky Bunky: 
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8. GRONDAANKOOP BOHDASIN 
Op ongeveer 3 km van Cerveny Kostelec net achter Horni Kostelec ligt het dorpje Bohdasin. In 2005 is tot 
aankoop van een stukje grond overgegaan van ca 1.620 m².  
 
8.1. Ontwerp & voorbereiding:  

 
 
In 1e instantie was het perceel geschikt voor de bouw van 2 (vakantie)woningen. 
Na overleg met de burgemeester van de gemeente Cerveny Kostelec, het kadaster en gemeentearchitect Vokoun 
is er een verkavelingsvoorstel doorgevoerd, waarna e.e.a. in het bestemmingsplan is verwerkt. 
De kavels hebben een oppervlak van 1=510m², 2=435m², 3=375m² en 4=300m².   
Met als voorbeeld het vakantiepark Green Valley in Starkov, is vervolgens het plan door architect Vokoun uitge-
werkt en is een bouwvergunning verleend voor perceel 2.Tevens is de kapvergunning geregeld. 
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Het perceel kenmerkt zich door het geweldige uitzicht, zodat je in de winter de “Schneekoppe” op een afstand van  
hemelsbreed 30 km kunt zien liggen en in de zomer het Rozkomeer op 10 km te bewonderen is. 
 

 
 

Uiteraard is er ook al aandacht besteed aan een stukje reclame. 
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8.2. Foto reportage 2005: 
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8.3. Foto reportage 2017: 
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9. CERVENY KOSTELEC 
Cerveny Kostelec ligt in de uitlopers van het Reuzengebergte, door de Tsjechen ook wel “Krokonose” 
genoemd, op ongeveer 20 km van de bekende plaats Trutnov en 10 km vanaf Nachod.  
Het dorp telt ongeveer 9.000 inwoners. 
 
9.1. Algemeen: 
In dit hoofdstuk wordt zowel praktische informatie over het dorp, als ook algemene over de nabije omgeving 
gegeven. Op de plattegrond van het dorp zijn duidelijk de locatie van het zomerhuisje en andere belangrijke 
instanties  aangegeven. 
De plattegrond van Cerveny Kostelec is op blz. 41 weergegeven. Hier staan vrijwel alle belangrijke instellingen, 
winkels en restaurants. 
 
Opvallend is dat er drie Nederlandse bedrijven zijn gevestigd. Onder andere Boltjes, een machinefabriek en Tulp 
keukens uit Rijssen die hier een productielijn heeft ontwikkeld. 
 

 
9.2. Cultuur: 
Het dorp is in Tsjechië vooral bekend om z’n cultuur en theater. Elk jaar worden er in augustus zomerfeesten 
gehouden waarbij theatergroepen uit vele, ook Westerse landen, zijn uitgenodigd.  
De kerk, die in het midden van het dorp staat, is een mooi voorbeeld van de grote cultuurschatten van Tsjechië. 
 
9.3.Prijspeil: 
Het valt op dat in principe alle levensmiddelen en andere “westerse” artikelen te koop zijn. 
De kosten van levensonderhoud en levensmiddelen zijn ongeveer 25 tot 30% van het West Europese niveau. 
Ook wat betreft de wintersport liggen hier de prijzen op ongeveer 25% van de prijzen die in Oostenrijk en Zwitser-
land gehanteerd worden. 
Soms verstaat men Duits of Engels, maar het is aanbevelenswaardig om een woordenboekje (ANWB) mee te 
nemen. 
 
9.4.Boodschappen en restaurants: 
U kunt ‘s morgens op de fiets, die in de berging staat, uw vers gebakken broodjes halen bij de bakker (Hornacek), 
die zich op ongeveer 200 meter vanaf het huisje richting Hronov aan de linkerkant heeft gevestigd naast de 
plaatselijke garagehouder Pneuservice Holzapfel (zie ook hoofdstuk 8) . In het centrum naast het busstation zijn 
ook 2 supermarkten. Pennymarket en Konzum. 
‘s Avonds kunt u kiezen uit een aantal restaurants die allemaal op loopafstand zijn. Wij geven de voorkeur aan de 
hieronder genoemde restaurants. 
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 Theater restaurant 
 Don Vito 

 
 

Sklipek is inmiddels gesloten, en Don Vito is zondags om 20.00 uur gesloten. Dit betekent dat u uiterlijk om 19.00 
uur binnen moet zijn, om van een heerlijke maaltijd te kunnen genieten. 
 
Het is in Cerveny Kostelec zelfs mogelijke om tijdens uw vakantie, als je vrouw of vriendin jarig is, een echte bos 
“tulpen uit Amsterdam” te kopen.Hier is zelfs een gigantische glijbaan aanwezig die in het meer uitkomt en een 
klein zuiver pierenbadje zodat ook de kleintjes volop kunnen genieten. 

mailto:Bert.wagenaar@planet.nl
http://www.wawosky.com/
mailto:bertwagenaar2000@gmail.com


“WAWOSKY KOSTELEC“    Jiraskova 148 Cerveny Kostelec                                  
 Bert Wagenaar        B.K. Alteslaan 17 d      7475 DB Markelo                                 Mobiel:  0031-652-357-058             

 Bert.wagenaar@planet.nl     www.wawosky.com  RABOBANK MARKELO  NR:  NL51 RABO 03407 42968 

INFORMATIE: BERT WAGENAAR  MOBIEL 0031-652-357-058  bertwagenaar2000@gmail.com    WWW.WAWOSKY.COM 

 
 

3 

3 

 
9.5. In en rond het dorp Cerveny Kostelec: 
1) Supermarkten Konzum en Penny Market op 1.400 m. 
2) Warme bakker inclusief klein winkeltje van Pavel Holzapfel 200 m links naar boven.  
 

 
 
 
3) Bowling baan en snooker bar op 1.100 m.  
4) Road Bar (24 uur open) op 1.200 m. 
5) Pinautomaten op 1.250 en 1.300 m 
6) Restaurant Don Vito op1.300 m.  
7) Theater restaurant op 1.500 m.  
8) Station op 2.000 m. 
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9.6. Zwemmogelijkheden: 
Als u bij zomerse temperaturen niet in de auto wilt zitten om de omgeving te verkennen, kunt u een verfrissende 
duik nemen in het meer ten zuiden van Cerveny Kostelec op ongeveer 2 km van het huisje. Het Rozko meer bij 
Ceska Skalice op een afstand van ongeveer 10 km biedt echter wat meer  mogelijkheden, vooral voor surfers.  
 

 
 
 
9.7. Aanvullende informatie: 
Als u meer wilt weten over het dorp, of u hebt vragen over de omgeving kunt u altijd terecht bij de eigenaar van 
het restaurant Sklipek. Milos spreekt uitstekend Duits en gaat nog steeds enkele weken per jaar naar Duitsland 
(Munchen) om bij te verdienen. 

9.8. Wintersport: 
Het gebied is heel goed te vergelijken met het Duitse Winterberg. Er zijn prachtige routes om te langlaufen. Op 
een afstand van 5 tot 10 kilometer zijn enkele kleine pistes, waar u ook uw skibenodigdheden kunt huren.  

9.9. Koopjes: 
Degene die hierin zijn geïnteresseerd, kunnen in Cerveny Kostelec bij de ijzerwarenhandel zeer goedkoop  
sleutels, bijlen, zagen etc. van zeer goede kwaliteit kopen. Op de Vietnamese markt in Trutnov zijn o.a. winterjas-
sen en T shirts  erg goedkoop. Let echter wel op. De koopprijs ligt op ongeveer 60-70% van de vraagprijs. 
Ook goud is in Trutnov goedkoop. In een winkeltje aan het grote plein. Aan de rechterkant, tussen de GE Capital 
bank en een fietsenzaak kunt u deze winkel vinden. Ook is het hier uitstekend handelen. Handel uiteraard met de 
verkoper als er geen mensen in de omgeving zijn. Ook fietsen van uitstekende kwaliteit zijn spotgoedkoop. 
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10.  TSECHIE & OMGEVING 

 
10.1  GESCHIEDENIS VAN TSJECHIE 

Na de 1e Wereldoorlog werd op 28 oktober 1918 de onafhankelijke Tsjechische Republiek uitgeroepen. Tot 
president werd Tomas Masaryk (1850-1939) benoemd. Na tien eeuwen waren de Tsjechen en de Slowaken 
weer herenigd. 
 

De onafhankelijkheid van Tsjecho-Slowakije zou van korte duur zijn. Duitsland keek begerig naar het oostelijk 
buurland waar enige miljoenen Duitsers woonden die sinds 1918 de Tsjechoslowaakse nationaliteit bezaten. 
Na enige verwikkelingen bezetten de Duitsers Bohemen en Moravie en stichtten in 1939 het ‘Protectoraat Bohe-
men-Moravie’. Slowakije werd een onafhankelijke Duitse satellietstaat. De bevolking vocht echter terug. Op 5 mei 
1945 brak er in Praag nog een opstand uit tegen de bezetter. Vier dagen lang werd er nog gevochten tot dat op 9 
mei de hoofdstad door de Russen werd bevrijd. Na de bevrijding werden de wandaden van de Nazi’s vergolden 
met de uitwijzing van het grootste deel van de Duitse bevolking. 
 
In 1946 werden er vrije verkiezingen gehouden, waarbij de Communistische partij als sterkste uit de bus kwam, 
Hun leider, Klement Gottwald kwam aan het hoofd te staan van een coalitieregering van socialisten, communisten 
en sociaal-democraten. In 1948 pleegde de Communistische Partij een staatsgreep en maakte van Tsjechoslo-
wakije een volksrepubliek met Gottwald aan het hoofd. 
 
Het aan de macht komen in 1968 van Alaxander Dubcek luidde een periode in van ongekende liberalisering. De 
nieuwe vrijheid staat bekend als de Praagse lente. De nieuwe leider stond een politiek voor waarin het respecte-
ren van de mensenrechten en de democratie een belangrijke plaats innamen. De nieuwe koers ging gepaard met 
een overvloed aan cultuuruitingen die niet meer aan censuur onderhevig waren. Dubcek’s Socialisme met een 
menselijk gezicht was echter geen lang leven beschoren. De machthebbers van de socialistische broederlanden 
keken met afkeuring naar de gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije en op 21 augustus maakten de tanks van het 
Warschaupact een einde aan de zojuist verworven vrijheid.Uit protest tegen de overval op zijn land pleegde de 
Praagse student Jan Palach in het openbaar zelfmoord door zich in brand te steken. In Praag staat nog een 
monument ter nagedachtenis. 
 
Vanaf 21 augustus 1988 vonden er regelmatig demonstraties plaats in Praag en in de buitenwijken die oogluikend 
werden toegestaan door de overheid. Op 17 november 1989 begon in Tsjecho-Slowakije de ‘Fluwelen revolutie’ 
met massabetogingen in Praag en ook in andere steden. 

 

 
Na een miljoenenstaking kwamen er op 10 juni 1990 (de eerste sinds 1946) verkiezingen waarbij het “Burgerfo-
rum” met 45% de absolute meerderheid in het parlement verwierf. 
Op 1 juli 1990 werd de visumplicht voor de Tsjechen en de buitenlanders opgeheven en op 21 februari 1991 werd 
de inmiddels Tsjechoslowaakse Federale Republiek als 25e lid opgenomen in de Raad van Europa. 
 
Op 1 januari 1993 viel Tsjechoslowakije uiteen in twee staten: Tsjechië en Slowakije. 
Inmiddels was het duidelijk geworden hoe 40 jaar communistisch mismanagement Tsjecho-Slowakije op de rand 
van het faillissement hadden gebracht. 
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Om de Tsjechische economie levensvatbaar te maken binnen de kapitalistische westerse wereld was er maar 
een remedie mogelijk: invoering van een markteconomie en privatisering van het grootste deel van het Tsjechi-
sche bedrijfsleven.  
 
Verder staat Tsjechië natuurlijk bekend om het ijshockey. In 2007 zijn we naar de jeugdwereldkampioenschappen 
in Pardubice geweest. 
 

 
 
10.2  PRAAG (DE GOUDEN STAD) 
Praag is een zeer oude stad. Een joods handelaar beschreef in 965-966 de stad als volgt: ‘Praag is een stad 
gebouwd van steen en leem en heeft een groot marktplein. Russen en Slaven brengen hun goederen hier. 
Moslims en Turken kopen slaven, tin en vachten in ruil voor munten en oosterse waren. Bohemen is een rijke 
bevoorrader. Je kan genoeg tarwe kopen voor een brood om er een maand van te leven, of meer voeder dan een 
paard in 40 dagen kan verorberen, voor hetzelfde bedrag kan je tien kippen kopen. 

 
Praag is de hoofdstad van Tsjechië. Groot  Praag is met 1,2 miljoen inwoners de grootste stad van het land. Het 
bestuursgebied van Praag omvat een oppervlakte van 496 km2 en ligt aan de beide oevers van de Moldau 
(Vltava) in een dal en op heuvels, 187 tot 380 m boven de zeespiegel.  
De Moldau is op deze plaats tussen de 110 en 320 m breed, door 15 bruggen overspannen. Praag is sinds 1945 
een bijna zuiver Tsjechische stad. 
 
De Tsjechische hoofdstad is het grootste industriecentrum van het land. Bijna 10% van alle industriële producten 
(met als zwaartepunt machinebouw) wordt hier vervaardigd. In Praag zetelen de hoogste organen van de staat, 
evenals talrijke academies en volkshogescholen. De Karel Universiteit was de eerste Centraal-Europese universi-
teit en is op dit moment nog steeds de belangrijkste onderwijsinstelling van het land.  
 
Daarnaast was Praag, vooral gedurende de twee periodes dat zij hoofdstad was van het Duitse Rijk, een interna-
tionaal gerenommeerd centrum van wetenschap en onderwijs. Praag bestaat uit tien bestuurlijke districten. 
Praag wordt de ‘Gouden Stad’ genoemd. Inderdaad fonkelt het verguldsel aan de torenspitsen en gevelornamen-
ten als nergens anders, terwijl ook de warme kleur van het pleisterwerk bijdraagt tot de goudgele  
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gloed die de stad in het zonlicht uitstraalt. De stad is volgebouwd met de mooiste kerken en paleizen die werden 
versierd met prachtig schilder- en beeldhouwwerken. Volgens de overleving was Vysehrad de oudste burcht van 
Praag. Hier woonde Libuse, de legendarische aartsmoeder van de Premislyden. Zij zou de roem van Praag 
hebben voorspeld. 
 
De gunstige ligging, aan een doorwaadbare plaats in de rivier waar belangrijke wegen elkaar kruisten, moet ertoe 
hebben bijgedragen dat de stad al vlug een levendig handelscentrum werd. Door de eeuwen heen hebben drie 
volkeren een woonplaats gehad in Praag: Tsjechen, Duitsers en Joden. De Duitsers werden verdreven, de joden 
uitgemoord en de Tsjechen bleven. 
 
10.3   ”KROKONOSE”  (HET REUZENGEBERGTE) 
Het Reuzengebergte heet in het Tsjechisch “Krokonose”. Dit berggebied is het hoogste van het land en 
dankt zijn naam aan de legende van de reus Krokonos. Het schitterende gebied is sinds 1962 beschermd 
Nationaal Park. 

 

 
 

Een echt berggebied (op ca. 825 km vanaf Hengelo) met wilde toppen (de hoogste is op ca. 1600 m), ravijnen, 
rivierdalen en prachtige bergweiden. Veel wild, zoals reeën, mouflons, marters en vossen. Het Reuzengebergte 
ligt ten noordoosten van Praag, ca 2 uur rijden, tegen de Poolse grens en is niet groot, ca. 40 km lang en 20 
km breed, zeer bosrijk en men trekt vooral naar dit gebied om te wandelen.  
Het Reuzengebergte kent bijna 1000 km zeer goed gemarkeerde wandelpaden. Het meest geliefd is de op hoogte 
gelegen wandelroute, die van west naar oost loopt. Maar de mooiste wandeling is waarschijnlijk die in het beken-
de plaatsje Spindleruv Mlyn begint en langs het riviertje de Labe (Elbe) en voorbij watervallen naar haar, in een 
hoog heidelandschap gelegen bron voert.  

Schitterend en een fantastische belevenis is “rafting” op een van de rivieren die zich al kronkelend steeds weer 
een weg door dit afwisselend ruige landschap lijkt te banen. De “poort” naar het Reuzengebergte is het plaatsje 
Vrchlabi. Het landklimaat zorgt ervoor, evenals in het adelaarsgebergte, dat u al vanaf eind mei tot zeker eind 
september van heerlijke temperaturen kunt genieten.  
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10.4 REIS DOOR HET REUZENGEBERGTE VAN 370 km. 
 
Deze tocht voert ons dwars door het Reuzengebergte en langs de Poolse grens naar Praag. De hoogste top is 
hier de Schneekoppe met 1603 meter. Het is een aantrekkelijk gebied. Veel toeristen komen hier, zowel in de 
zomer als in de winter. Ook de dichter Goethe was hier vaak te vinden. 
We starten de tocht vanuit Spindleruv Mlyn(1). In dit toeristencentrum vind je de nodige hotels, appartementen 
en vakantiehuisjes. Breng eens een bezoek aan Vrchlabi(2), via de 295, een schilderachtig stadje met een 
romantisch marktplein. Dan is er nog het plaatsje Trutnov(3), dat aan de oude handelsweg naar Silesië ligt, te 
bereiken via de 14. Het is de moeite waard een tochtje te maken naar de grillige zandsteenrotsen van 
Adrspach(4). Je rijdt hiervoor de 301 over in de richting van Police nad Metuji. Vanaf hier volg je de 303 naar 
Broumov. Wat verderop ligt het voormalige benedictijnerklooster van Broumov(5). De toenmalige bewoners 
hebben met hun bouwactiviteiten ervoor gezorgd dat er talrijke kapelletjes, kruis- en Mariabeelden verschenen. 
Ook in Police nad Metuji(6) is een klooster dat aan dezelfde orde toebehoorde. We rijden nu vlak langs de 
Poolse grens, eerst een klein stukje terug, naar Nachod(7), helemaal over de 303, een industriestadje, en dan 
door naar Jaromer(8) via de 33. Hier kan je even een uitstapje maken naar Kuks(9) en het woud van Bethlehem. 
Je bereikt Kuks via de 37. Je vindt hier een tehuis voor ouderen met een groot aantal beelden en beeldengroe-
pen in de tuin. (Die zijn nogal verweerd.) De beeldhouwer Braun von Braun behoorde tot de toppers van de 
Europese barok. 
Het oude centrum van Hradec Králové(11) (een grote plaats overigens) staat in zijn geheel op de lijst van 
monumenten. Kijk alleen maar eens naar de gevels van de huizen aan de markt. De stad herbergt een museum 
voor Oost-Boheemse kunst. De gevel van het gebouw is in de Jugendstil uitgevoerd. 
 Ik heb al eerder genoemd dat je hier om de haverklap een kasteel tegenkomt. De route die we volgen voert ons 
langs diverse kastelen en burchten. Je rijdt eerst over de 11 tot Trebechovice en dan via de 298 naar Opocno 
(12). Dit kasteel werd in de 16de eeuw gebouwd. Even een zijstap in de richting van Nove Mesto nad Metuji(18), 
over de grote weg 298 en de 14. Of je gaat lekker binnendoor via de 304 en 308. In het centrum vind je een met 
bogengalerijen omgeven plein. De gevels zijn in renaissancestijl. Vervolgens komen we via de snelle verbinding 
van 14 naar het zuiden, bij Rychnov (13), via de 318 bij Castolovice (14) en 11 bij Kostelec nad Orlici (15). 
Tenslotte kunnen we (als we er nog niet genoeg van hebben) een kijkje nemen in het kasteel Doudleby (16). 
Deze plaats ligt aan de weg naar Vamperk, de 11. 
Je kunt hier de route stoppen en de snelweg richting Praag kiezen. Wij maken nog even een omweg via de 312, 
zo'n 30 km naar het oosten, naar het bedevaartsoord Kraliky (17). Het plaatsje is omgeven door indrukwekkende 
vestingwerken. Het verste punt is nu wel zo'n beetje bereikt. 
De terugweg voert ons met reuzenstappen (de 11, 43 en 35) naar Litomysl (19). Dit is de geboorteplaats van de 
componist Bedrich Smetana. Bekende werken van zijn de opera "De verkochte bruid", het muzikale gedicht "Mijn 
Vaderland" en natuurlijk "De Moldau". Via de 35 naar Holice en dan de 36 naar Pardubice (20). Daar komen we 
de Labe (Elbe) weer tegen. Deze plaats was ooit hét centrum voor de paardensport. De ruitertraditie werd onder 
andere door de graven Kinsky in ere gehouden. Zij bewoonden het kasteel Karlskrone bij Chlumec nad Chlumec 
(21). Om hier te komen rijd je  over de 36. 
Bij Podebrady (22), via de 11, steken we de Elbe over en rijden over de vrij nieuwe autoweg in de richting van 
Praag. Het is misschien nog de moeite waard een kijkje te nemen bij Troja, want daar ligt het prachtige slot van 
de heren von Sternberg. 
Hier eindigt de reis. De totale lengte is ongeveer 370 kilometer 
 
1 Spindleruv Mlyn: is het centrum van toeristenverkeer. De plaats ligt op een hoogte van 700 meter en is voor 
een groot deel omgeven door bossen. 
2 Vrchlabi: is een heel oud stadje aan de Elbe, dat al in 1359 in een oorkonde werd genoemd. Bezienswaardig-
heden zijn een renaissanceslot uit 1546 met vier hoektorens en het voormalige augustijnerklooster, waarin het 
Reuzengebergtemuseum is gevestigd. In het centrum vind je een aantal oude huizen die op pilaren rusten. 
3 Trutnov: werd door koning Ottokar II gesticht als handelsnederzetting aan de weg naar Silezië. In de loop van 
de tijd is het stadje geteisterd door branden, zodat er van vroeger maar weinig bewaard is gebleven. De uitstraling 
die de markt heeft laat nog wat van de vergane glorie herleven. Je vindt er een fontein. 
4 Adrspach: is een dorp met een 16de eeuws kasteel, een romantische burchtruïne en een meertje. In de 
nabijheid van Adrspach ligt een gebied met grillig gevormde zandsteenrotsen. Deze rotsformaties zijn 120 miljoen 
jaar geleden ontstaan, doordat de krijtbodem van een opgedroogde zee omhoog werd gedrukt. 
5 Broumov: heeft zijn bekendheid te danken aan een groot kloostercomplex, dat door bouwmeester Dientzenho-
fer in 12 jaar tijd in barokke stijl werd gebouwd. In de bibliotheek worden oude handschriften bewaard. De 17de 
eeuwse kloosterkerk bevat een aantal prachtige schilderijen en beeldhouwwerken. Het hoofdaltaar stamt uit het 
begin van de 18de eeuw. In het altaar staat een gotisch Madonnabeeldje uit het midden van de 14de eeuw. 
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6 Police nad Metuji: behoorde ook toe aan de benedictijnermonniken die er een klooster bouwden. Daarvan is 
alleen de kerk overgebleven. Deze Maria Hemelvaartkerk heeft een vroeg-gotisch portaal en schip, terwijl de 
gevel barok is. Police is een gunstig uitgangspunt voor wandelingen in de rotsgebieden Broumovske steny en 
Ostas. 
7 Nachod: is een industriestadje aan de Poolse grens. Op een beboste heuvel boven Nachod troont een slot dat 
vroeger de grens moest bewaken. Het complex is bijzonder groot. Het telt maar liefst vijf binnenplaatsen. Op de 
eerste staat een ronde vestingtoren. Aan de vijfde liggen de belangrijkste zalen met daarin Brusselse gobelins. 
Aan de voet van de burcht ligt het marktplein met daaraan een fraaie gotische kerk met twee barokke torens. 
Maak van hieruit eens een uitstapje naar de berg Dobrosov (622 m). Het uitzicht is hier fantastisch. 
8 Jaromer: ligt aan de Elbe. Er zijn twee belangrijke religieuze bouwwerken bewaard gebleven namelijk: de 
Nicolaaskerk en de Jacobuskerk. 
De Nicolaaskerk heeft een mooi hoofdportaal en een rijkversierd rococo altaar. 
Het interessante aan de Jacobuskerk is dat onderdelen daarvan, zoals de portalen, uit de overgangsperiode van 
gotiek en renaissance stammen. 
9 Kuks: is bekend door het buitenverblijf, dat met badgebouw, een tehuis voor ouderen en een kerk in de 17de 
eeuw gebouwd werd. De beeldhouwer Mattias Braun von Braun maakte 55 beelden. Het steen dat hij daarvoor 
nodig had haalde hij uit het naburige bos. In dat bos heeft hij een groot aantal beelden achtergelaten waaronder 
een kribbe die nu verdwenen is. Het bos heet, vanwege die kribbe: het bos van Bethlehem.  
10 Smirice: heeft als bezienswaardigheid een mooi slotkapelletje. De heren Van Sternberg lieten het aan het 
begin van de 18de eeuw bouwen ter ere van de Drie Koningen. 
11 Hradec Kralove: is de belangrijkste stad van Oost Bohemen. In het centrum ligt een driehoekig plein dat 
omringd is door historische monumenten. 
Een goed voorbeeld is de Heilige Geestkathedraal, die in 1307 door koningin Elisabeth werd gesticht. Naast deze 
kerk staat de "Witte Toren", die allang niet meer wit is. De toren is 68 m hoog en daarin hangt de klok Augustijn 
van 17,5 ton. De toren is toegankelijk voor publiek. Neem een kijkje van bovenuit. 
12 Opocno: is een van vele kastelen in de omgeving van Hradec Kralove. De binnenplaats is aan drie zijden 
omgeven door vleugels van drie boven elkaar liggende galerijen. Aan de vierde zijde ligt een terras, vanwaar je 
een prachtig uitzicht hebt over het landschap van  het Orlicke Hory. Het kasteel herbergt een verzameling Itali-
aanse, Spaanse en Nederlandse schilderijen. 
13 Rychnov: was tot 1948 in het bezit van de familie Kolowrat. Graaf Franz liet het tegen het eind van de 17de 
eeuw bouwen. De kunstzinnige Boheemse familie bezat een grote portrettenverzameling, een uitgebreide biblio-
theek en kostbaar meubilair. In het slot zijn nu schilderijen uit de barok tentoongesteld. 
Een overdekte gang loopt van het slot naar de nabijgelegen Drievuldigheidskerk uit de 18de eeuw. 
14 Castolovice: was tot 1948 in het bezit van de familie Sternberg. Een poortgebouw met toren verleent toegang 
tot het kasteel. Oorspronkelijk dateert het uit het eind van de 16de eeuw, maar in de loop der tijden is er met 
regelmaat aan verbouwd, zodat er een mengelmoes aan stijlen te zien is. 
15 Kostelec nad Orlici: is een slot bij het gelijknamige plaatsje. Het was tot 1948 in het bezit van de familie 
Kinsky. Het slot werd in de periode van 1829 tot 1833 in opdracht van graaf Jozef Kinsky gebouwd door de 
Weense architect Koch. Het slot is omgeven door een uitgestrekt park dat veel wordt bezocht door natuurliefheb-
bers. 
16 Doudleby: is een mooi renaissanceslot dat rijk is aan plafond- en muurschilderingen. 
17 Kraliky: is een bedevaartplaatsje. Er loopt een weg met vele kapelletjes erlangs naar de bedevaartkerk Maria 
Hemelvaart. 
18 Nove Mesto nad Metuji: werd in 1501 gesticht en is daarmee relatief een jonge stad. In het centrum ligt een 
bijzonder mooi plein dat omringd is door bogengalerijen en renaissancegevels. Een bezienswaardigheid is ook het 
slot. 
19 Litomysl: is een oude stad, waarvan de naam al in het jaar 1000 werd genoemd. De plaats kreeg in 1259 
stadsrechten. Om het langgerekte plein staan oude huizen met arcaden. De bezienswaardigheid is toch wel het 
slot dat aan het eind van de 16de eeuw werd gebouwd in opdracht van de familie Pernstein. Tot het slotcomplex 
behoort ook het barokke gebouw van de bierbrouwerij, waar in 1824 de beroemde componist Friedrich Smetana 
werd geboren. 
20 Pardubice: ligt in het dal van de Elbe. Ook hier heeft de familie Pernstein een renaissanceslot laten bouwen. 
De Bartholomeuskerk werd door de familie als grafkerk gebouwd. De eerste steen voor de Maria Verkondigings-
kerk werd in het midden van de 14de eeuw gelegd door aartsbisschop Ernst von Pardubitz. 
Aan de langgerekte markt bevinden zich fraaie gevels. 
21 Chlumec nad Cidlinou: is bekend door het slot Karlova koruna (Karlskrone). Het werd in 1721 onder leiding 
van de Italiaanse bouwmeester Giovanni Santini gebouwd. 
22 Podebrady: is een kuuroord in de Elbevlakte met een aantal mineraalwaterbronnen. Langs de Elbe zijn 
wandelpaden aangelegd, waardoor je van de prachtige parken en tuinen kunt genieten 
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11.  2e WERELD OORLOG 
 
11.1. Algemeen: 
Na de Duitse aanval op Polen in september 1939 kregen de Duitsers in toenemende mate te maken met weer-
stand en verzet. Veel Poolse politieke tegenstanders werden opgepakt, en net als in Duitsland was het de bedoe-
ling dat deze in zogenaamde concentratiekampen zouden worden geplaatst. 

In april 1940 had Reichsführer-SS Heinrich Himmler na diverse terreininspecties opdracht gegeven nabij 
Auschwitz, in het zuiden van Polen, tot de bouw van een concentratiekamp over te gaan. Reden om het concen-
tratiekamp te bouwen was dat de cellen in Polen al overvol waren. Men had dus nieuwe plaatsen nodig om het 
groeiend aantal Poolse gevangenen die uit ingelijfde Poolse provincies kwamen te kunnen opsluiten. Aanvankelijk 
zou het kamp plaats moeten bieden aan 10 000 personen 
 
11.2. Auschwitz: 
Auschwitz was een verzameling van concentratie- en vernietigingskampen die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
door nazi-Duitsland nabij de Poolse stad Auschwitz (Pools: Oświęcim) werden opgezet. Het was het grootste van 
alle Duitse concentratiekampen en bestond uit Auschwitz I (Stammlager of basiskamp), Auschwitz II-Birkenau 
(Vernichtungslager of vernietigingskamp), Auschwitz III-Monowitz (een werkkamp) en een aantal subkampen. 

Naar Auschwitz werden ongeveer 1,3 miljoen mensen gedeporteerd. Hiervan zijn er ongeveer 1,1 miljoen om het 
leven gekomen, waarvan het grootste deel werd vergast. De naam Auschwitz is symbolisch geworden voor de 
vernietigings- en concentratiekampen van de nazi's die op vele plaatsen in Europa verschenen voor en tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Miljoenen mensen, merendeels Joden maar ook personen die tot andere etnische min-
derheden behoorden, evenals politieke gevangenen, zijn in dergelijke kampen om het leven gekomen. 
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11.3. Terezin: 
De kleine Vesting Terezin ontstond aan het einde van de 18e eeuw en maakte deel uit van een groter verdedi-
gingscomplex dat nabij de plaats waar de Elbe en de Eger in elkaar samenvloeien ontstond. De vesting was naar 
keizerin Maria Theresia vernoemd. Vrijwel vanaf het begin van haar bestaan deed ze dienst als gevangenis. 
Behalve soldaten, hebben er ook velen vanweg hun betrokkenheid bij nationalistische brijheidsoorlogen in het 
Zuiden en Zuid-Oosten van Europa, gevangen gezeten. (o.a. de leider van de anti-Turkse opstand in Griekenland 
A.Ypsilantie en Hongaars en Praagse opstandelingen uit het revolutiejaar 1948). Gedurende de 1e Wereldoorlog 
werden hier, zowel de dader van de moordaanslag op Franz Ferdinand dÉste, als de deelnemers aan de Rum-
burgse muiterij geinterneerd. 
Tijdens de bezetting van de Tsjechische Landen raakten, als gevolg van de nazistische terreur, de bestaande 
gevangenissen reeds spoedig vol. 
 

Op 10 juni 1940 nam de Gestapo het bevel in Terezín over. Tsjechische en Moravische verzetsstrijders werden in 
het fort gevangen gehouden. Vanaf november 1941 zou de stad Theresienstadt (de Grote Vesting) dienstdoen als 
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getto voor gedeporteerde Joden. Daarmee was Theresienstadt een concentratiekamp geworden. Theresienstadt 
was vooral een doorgangskamp voor Joden die meestal spoedig naar Auschwitz-Birkenau of andere vernieti-
gingskampen werden gestuurd. 

 

Gedenkstenen bij  ingang Theresienstadt 

Op 30 oktober 1941 werd SS-Obersturmführer Siegfried Seidl door Adolf Eichmann belast met het opzetten van 
het getto. Van november 1941 tot juli 1943 functioneerde Seidl als eerste commandant van het getto. Het kamp 
Theresienstadt opende officieel zijn deuren op 24 november 1941. Veel Joden uit Tsjecho-Slowakije werden naar 
Terezín gedeporteerd. In de zomer van 1942 werd de niet-Joodse bevolking van Theresienstadt weggestuurd. 
Onder de nieuwe bevolking bevonden zich vele kunstenaars, musici en juristen. Daardoor ontstond er een druk 
cultureel leven in het getto. Het kamp herbergde, naast volwassenen, ook zo'n 11.000 kinderen. 

De Joodse gettobevolking had een zekere mate van zelfbestuur: de raad van ouderen. Deze raad had onder 
andere de taak om lijsten op te stellen van wie gedeporteerd zou worden en wie niet. Weigerde men met de 
Duitsers mee te werken, dan zouden simpelweg alle bewoners gedeporteerd en vermoord worden. Ondertussen 
werden de leefomstandigheden in Theresienstadt steeds slechter. Waar eerst zo'n 7.000 Tsjechoslowaken 
hadden gewoond, waren nu 50.000 mensen gehuisvest. Er was weinig voedsel en alleen al in 1942 stierven er 
zo'n 16.000 bewoners. Inwoners die zich verzetten tegen de Duitsers of anderszins iets deden dat volgens de 
Duitsers niet door de beugel kon, kwamen in het "kleine fort" (de gevangenis) terecht, waar de leefomstandighe-
den nóg slechter waren. 

 
Een plattegrond van Theresienstadt in 1869.                                Sobere inrichting van de barakken. 

In 1943 werden 500 Deense Joden naar Terezín gestuurd. De Deense regering stond er op dat het Rode Kruis 
toegang kreeg tot de gevangenen. Eind 1943 kreeg het Rode Kruis toestemming om in 1944 de stad te bezoeken. 
Daarop richtten de nazi's nepcafés en winkels op in het kamp, om het geheel de aanblik te geven van een 
normale woonplaats. Om de overbevolking voor het Rode Kruis verborgen te houden werden vele Joden naar 
Auschwitz gestuurd. Daardoor zaten de overgebleven gevangenen met niet meer dan drie mensen op een kamer. 
Het Rode Kruis was 'tevreden' over de opvang van Joden en rapporteerde dienovereenkomstig; men had zich 
compleet laten bedotten. 
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12.  HOLZAPFEL  (Cerveny Kostelec) 
12.1. Aanleiding: 
U hebt contact gezocht met ons voor het huren van een vakantiewoning in Tsjechië. Helaas bleek onze woning in 
de door u aangegeven periode reeds verhuurd te zijn. 
Zoals afgesproken kunnen we u een alternatief bieden, onder dezelfde voorwaarden zoals deze op onze website 
www.wawosky.com en in onze brochure zijn aangegeven. 
 

 
Foto 1: Vakantiehuisje (nr. 56) inclusief garage.               Foto 2: Vakantiehuisje en huis Holzapfel (nr. 154) links boven achter garage 
 

12.2. Adres vakantiewoning:     12.3. Contactpersoon: 
Familie Holzapfel      Jana Holzapfelova 
Horni Kostelec 56      Horni Kostelec 154 
Cerveny Kostelec      Tel: 00420-607-958-054 
 
12.4. Route: 
De afstand Hengelo (Ov) tot Cerveny Kostelec is 840 kilometer. De reistijd is 9 tot 10 uur. Op onze website is een 
3-tal routes aangegeven. U kunt ze vinden onder de knop algemeen/routes. Een gedetailleerde plattegrond vanaf 
de Poolse grens is te vinden onder bezienswaardigheden/plattegrond. U rijdt in Cerveny Kostelec langs de kerk, 
en na 100 meter houdt u links aan richting Hronov. Na ongeveer 1.000 meter aan de linkerkant komt u langs ons 
vakantiehuisje. Ongeveer 750 meter verder aan de linkerkant rijdt u voor de gevel van de vakantiewoning Holzap-
felova. (Zie foto 1). Zie blz. 31 voor plattegrond Cerveny Kostelec. 
 
12.5. Indeling: 
De woning is geschikt voor 4 tot maximaal 6 personen. De woonkamer is ingericht met een nieuw keukenblok. 
Voor de gezelligheid is een zeer mooie open haard gebouwd. Naast de open haard is een TV inclusief videore-
corder geplaatst. Beneden is een nieuw toilet, inclusief boiler en een douche  aanwezig. 
 

 
Foto 4: Woonkamer, geheel links dhr. Holzapfel.              Foto 5: Keuken met afzuigkap en koelkast met diepvriesvak   
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Boven zijn 2  slaapkamers gebouwd voor respectievelijk 2 en 4 personen.  
 

 
Foto 6:  Slaapkamer 1 voor 2 personen.    Foto 7:  Slaapkamer 2 voor 4 personen. 
 

12.6. Contacten: 
Wij komen al 14 jaar in Tsjechië en kennen de familie Holzapfel al ruim 10 jaar.  
We weten uit ervaring dat de familie zeer gastvrij is en u overal mee wil helpen. 
 

 
Foto 8:  Dhr. Holzapfel samen met zijn buurman bij  de barbecue.  Foto 9:  Barbecue op het dakterras. 
 
In 2004 zijn we samen met onze vrienden uitgenodigd voor een gezamenlijke barbecue met familie, vrienden en 
buren van de familie Holzapfel. 
 
12.7. Aankomst: 
Wij verzoeken u om ongeveer een uur voor aankomst even contact op te nemen met Jana, zodat ze bij aankomst 
thuis is voor de sleuteloverdracht. Zij spreekt redelijk Duits. 
 
12.8. Bedlinnen: 
Bedlinnen is in de woning aanwezig. 
 
12.9. Toeristenbelasting: 
Jana zal na aankomst  uw gegevens (volledige naam, geboorte datum en paspoortnummer) noteren i.v.m. de af 
te dragen toeristenbelasting.  
 
12.10 Meer informatie: 
www.wawosky.com 
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13. LUVE & POLO(Villa Luttikhuis & POORTHUIS) 
 
13.1. Algemeen LUVE: 
Hennie Luttikhuis heeft deze oude boerderij in december 1999 gekocht van een voormalig Tsjechische commu-
nist. Het huis is gebouwd in 1863. Na een grondige renovatie is het huis geschikt voor 12 personen. Het heeft 5 
slaapkamers en 3 toiletten, waarvan de laatste in 2011 op de 1e verdieping is gerealiseerd. 
Het perceel is ongeveer 2.000 m², en er is een ruime schuur bijgebouwd waardoor er in de winter 2 auto’s in 
kunnen worden geparkeerd. Het ligt in het dorpje Suchrvice, op 5 km van Trutnov en 10 km van Cerveny Kostelec 
aan de rivier de Upa. Je kunt er uitstekend van de rust genieten en geweldige wandelingen maken in het uitge-
strekte natuurgebied. Tegen de avond is het avontuurlijk om je eigen forel in de Upa te vangen en te bereiden op 
de gril. Als het afkoelt kun je ’s avonds heerlijk genieten van een wijntje en een biertje bij de houtkachel. 
 
13.2. Tekening LUVE: 

740
0 
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13.3. Foto reportage LUVE: 
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13.4. Algemeen POLO: 
Jan Poorthuis heeft deze oude boerderij in april 1999 gekocht. Het huis is gebouwd in 1883. Na een grondige 
renovatie is het huis geschikt voor 12 personen. Het heeft 4 slaapkamers en 3 toiletten, waarvan de laatste in 
2011 op de 1e verdieping is gerealiseerd. 
Het perceel is ongeveer 1.000 m², en er is een ruime parkeerplaats geschikt voor 2 auto’s.Het ligt in het dorpje 
Rtyne Podt Kroniski, op 10 km van Nachod en 5 km van Cerveny Kostelec. Je kunt er uitstekend van de rust 
genieten en geweldige wandelingen maken in het uitgestrekte natuurgebied. Jan heeft erg veel aan het huis 
gedaan en heeft zelfs de kozijnen en het dak vervangen. Op de 2 voorste slaapkamers zijn de gaskachels 
vervangen door electrische verwarming.Tegen de avond is het avontuurlijk om je eigen forel in de Upa te vangen 
en te bereiden op de gril. Als het afkoelt kun je ’s avonds heerlijk genieten van een wijntje en een biertje bij de 
houtkachel. 
 
13.5. Tekening POLO: 
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13.6. Foto reportage POLO: 
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14. BEZIENSWAARDIGHEDEN 
 
Hierbij sturen we jullie een informatiepakketje met ruim twintig 
bezienswaardigheden in de omgeving van ons vakantiehuisje in 
Cerveny Kostelec. www.cervenykostelec.cz 
Om deze bezienswaardigheden te vinden is het handig  om gebruik te 
maken van de Tsjechische versie van  www.map24.nl.  
In Tsjechië kunt u deze vinden onder www.mapy.cz  
Via de webcam http:live.rtyne.net  of  www.webcams.cz kunt u ook op 
de hoogte blijven van het weer in Tsjechië.  
 

 
 
Meer informatie o.a., routes, tarieven en bezettingsgraad, foto’s en 
plattegrond van ons vakantiehuisje en wintersportmogelijkheden,  kunt 
u vinden op onze site www.wawosky.com.  
 

1. Zomervakantie:                 km     blz   internet 
1.    Trutnov     20 km      3 www.trutnov.cz 
2.    Pec Pod Snezkou   48 km      5  www.pecpodsnezkou.cz 
3.    Janske Lazne    38 km      6  www.lazne.cz 
4.    Nachod     12 km      7 www.mestonachod.cz 
5.    Brezinka     13 km      9 www.brezinka.cz 
6.    Adrspacher rotsen   30 km    10 www.skalyadrspach.cz 
7.    Dvur Kralove    25 km    11 www.dvurkralove.cz 
8.    Ceska Skalice    10 km    12 www.ceskaskalice.cz 
9.    Harrachov    90 km    13 www.harrachov.cz 
10.  Praag   160 km    14 www.praag.cz 
11.  Nove Mesto    20 km    16 www.novemesto.cz 
12.  Wroclav (Polen)  140 km    17 www.wroclaw.pl 
13.  Spindleruv Mlyn      72 km    19 www.spindleruvmlyn.cz 
14.  Broumov     25 km    20 www.broumov.cz 
15.  Stachelberg    30 km    21 www.stachelberg.cz 
16.  Vrchlabi     40 km    22 www.vrchlabi.cz 
17.  Ratiborice     10 km    23 www.zamky-hrady.cz 
18.  Kuks     25 km    24 www.kuks.cz 
19.  Boerderij Ceska Metuje   15 km    25 www.zdostas.cz 
20.  Opocno     30 km    26 www.opocno.cz 
21.  Poolse Markt    15 km    27  
22.  Klodsko  (Polen)    50 km    28  
  
2.  Diversen:    www.holidayinfo.cz/kamera.php?lang=1&rg=2&loc=4 
23. Wintersport (a)    35 km    29 www.holidayinfo.cz  
24. Wintersport (b)    48 km    30 www.skipec.com 
25. Wintersport (c t/m f)   45 km    31 www.malaupa.cz 
29. Motorsport Brno (a t/m e) 180 km    35 www.karhansport.cz 
 
3. Vladimir & Franticek (persoonlijke reisgids)  40 
4. Gastenboek 2001, 2002 & 2010    41 
5. Plattegrond routes A, B en C     50 
6. Plattegrond bezienswaardigheden 1 t/m 22  51 
7. Plattegrond vakantiehuisje en inventaris lijst  52 
8. Plattegrond Reuzengebergte     54 
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1. TRUTNOV (20 km) 
 
Trutnov is een middelgrote stad met ongeveer 27.000 inwoners en is 
door koning Ottokar II gesticht als handelsnederzetting aan de weg 
naar Cilezië. Het afficheert zichzelf als oostelijke toegang tot het 
Reuzengebergte en ligt aan een knooppunt van spoorwegen. Het heeft 
een geheel gerestaureerd marktplein, dat wordt opgefleurd doormo-
dern zitmeubilair en een drievuldighuidszuil uit 1704.  
 

 
 
Verder is er een bron die vernoemd is naar Krokonos, de berggod. De  
arcadernerijen zetten zich consequent in de zijstraten voort.  
 

 
 
 
Er is een 18e eeuwse Mariakerk. Goede restaurants zijn: Na Struze, 
Hotel Adam, Bistro Andrea en Radnice. De prijzen liggen wel iets 
hoger dan in Cerveny Kostelec, maar  nog steeds beduidend goedko-
per is dan in Nederland. 
 

 
 
In Trutnov zijn een 3 tal grote supermarkten, Hypernova (= Ahold), 
Kaufland en Lidl.  
 
Net boven Trutnov in Mlade Buky is een prachtige golfbaan aange-
legd. www.golf-mladebuky.cz. 
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2. PEC POD SNEZKOU (48 km) 
 
 
Het dorpje Pec pod Snezkou ligt in het dal van de Upa. Het is een 
goed uitgangspunt om de hoogste top van het Reuzengebergte te 
bereiken. (1602 meter). 

 

 
 

Daartoe heeft u twee mogelijkheden: met een stoeltjeslift of te voet. 
De wandeling duurt ongeveer drie uur. 
 

 
 
 
 
De beloning is een geweldig uitzicht tot diep in Polen. Andere routes 
voeren onder andere langs de Upa naar het natuurreservaat Obri dul.  
 

 
 
 

 
 
 

In Pec Pod Snezkou is een museum, waar de bezoeker kennis kan 
maken met de geschiedenis, de flora en fauna van het Reuzengeberg-
te. 
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3. JANSKE LAZNE (38 km) 
 
Janske Lazne kent een skilift die je naar het grootste skicentrum van 
Tsjechië brengt. De lift is in 1928 gebouwd en was destijds de eerste 
in Midden Europa. 
Het ligt in het Zuid Oosten van het Reuzengebergte en is behalve als 
vakantieplaats vooral belangrijk als kuuroord. Er zijn ongeveer dertig 
radioactieve bronnen. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Men is daar gespecialiseerd in de behandeling van kinderen, voor wie 
scholen en sportvoorzieningen aanwezig zijn. 

 

 
 

Behalve wandelen in de omgeving kan men zich per kabelbaan naar 
de 1299 meter hoge Cerna Hora (zwarte berg) laten voeren. 
Boven liggen enkele berghutten annex restaurants. Vanaf hier waaie-
ren wandelpaden uit naar alle richtingen in een mooie omgeving, waar 
bos en open stukken met schitterend uitzicht elkaar afwisselen. 

mailto:Bert.wagenaar@planet.nl
http://www.wawosky.com/
mailto:bertwagenaar2000@gmail.com


“WAWOSKY KOSTELEC“    Jiraskova 148 Cerveny Kostelec                                  
 Bert Wagenaar        B.K. Alteslaan 17 d      7475 DB Markelo                                 Mobiel:  0031-652-357-058             

 Bert.wagenaar@planet.nl     www.wawosky.com  RABOBANK MARKELO  NR:  NL51 RABO 03407 42968 

INFORMATIE: BERT WAGENAAR  MOBIEL 0031-652-357-058  bertwagenaar2000@gmail.com    WWW.WAWOSKY.COM 

 
 

7 

7 

4. NACHOD (10 km) 
 
In Nachod, aan de noordkant, is een openluchtzwembad. Boven op de 
heuvel staat een kasteel, waar je bij helder weer zelfs op een afstand 
van 50 km Pez Pod Snezkou kunt zien liggen. Het kasteel kenmerkt 
zich door de aanwezigheid van twee beren. 
 

 
 
 
Midden op het plein staat de Laurenskerk, van gotische origine maar 
in de 16e eeuw in renaissancestijl verbouwd. 
Vanaf het straatje tussen de twee okergele huizen leidt een lange 
stenen trap naar het kasteel. 
 
 
 
 
 

 
 
Vijf binnenpleintjes maken het tot een fraai doolhof. Rondom het 
bouwsel liggen verzorgde tuinen en een Engels Landschapspark.  
Er zijn een galerie en een museum in het kasteel. 
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5. BREZINKA (12 km) 
 
Brezinka is een bunker die door de Tsjechen in 1937 is gebouwd, met 
als doel een verdedigingslinie op te zetten tegen de Duitsers die in 
1939 daadwerkelijk ook bijna geheel Polen hadden veroverd. 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
Brezinka ligt net buiten Nachod richting de Poolse grens. Na de laatste 
flats van Nachod slaat u rechts af naar Hotel Bonato. Hier parkeert u 
de auto en gaat vervolgens te voet verder. De wandeling duurt onge-
veer 15 minuten. 
Brezinka is door vrijwilligers van Nachod geheel gerenoveerd en heeft 
 een eigen watervoorziening, noodstroomaggregaat en een luchtzuive-
ringsinstallatie voor een chemische aanval. 

 

 
 

In de infomap in het vakantiehuis is een uitgebreide brochure opge-
nomen van de gehele verdedigingslinie waar o.a. ook Dobrosov 
deel van uitmaakt.  
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6. ADRSPACHER rotsformaties (30 km) 
 
Vijftien km ten Noorden van Nachod ligt Police nad Metuji en de stad 
kan een uitgangspunt zijn voor een tocht in Broumovske Steny, een 
gebied met rotsformaties van zandsteen. Dit kleine gebergte leent zich 
voor bergbeklimmen met complete uitrusting. De grillige vormen zijn 
het resultaat van eeuwenlange verwering en erosie, en zoals gebruike-
lijk hebben creatieve geesten een verhaal bij elke rots die een gelijke-
nis vertoont met dier of mens. 
 

 
 
Andere fraaie formaties liggen ten zuid oosten van het toeristische 
dorp Adrspach. Deze zijn het best te bereiken via de groen gemar-
keerde wandelroute vanaf het station van Adrspach dat centraal aan 
de noordzijde van het berggebiedje ligt.  
 
 
 

 
 
 
Ook met de auto zijn ze goed te bereiken vanaf Teplice. Even voor het 
hotel Skalni Mesto begint de route. 
Broumov ligt 4 km ten oosten van de bergrug en is een bezoek waard 
vanwege het grote 18e eeuwse klooster, dat in vol barakornaat in het 
dorp staat. In het klooster zijn kerk, bibliotheek en streekmuseum te 
bezoeken. 
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7. DVUR KRALOVE (25 km) 
 
Ongeveer 25 km te westen van Cerveny Kostelec ligt Dvur Kralove. 
Deze plaats bezit de op één na grootste dierentuin van Europa. De 
entreeprijs is zeer laag. (ca. 125 CSK) 
 

 
 
 
Tevens is er de mogelijkheid van een bussafari. Deze is gratis. 
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8. CESKA SKALICE (10 km) 
 
Achter Nachod op ongeveer 10 km van Cerveny Kostelec ligt een 
stuwmeer richting Ceska Skalice waar gevist kan worden . Tevens kan 
men er zwemmen, surfen en boten huren. 
 

 
 
Voor de kleintjes onder ons is er ook een pierenbadje gebouwd, zodat 
ook zij zich uitstekend kunnen vermaken. 
Het meer staat in de omgeving bekend als het Rozkomeer. 
Het meer is het grootste in de wijde omgeving en heeft een diameter 
van ongeveer 3 km. 
 

 
 

 

 

 
 

Tevens is er een grote glijbaan en een prachtige goed onderhouden 
pier.  
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9. HARRACHOV (90 km) 
 
Harrachov (686 m) ligt ten noordwesten van Krokonose,  en is een 
geliefde verblijfplaats. Het is bekend als skigebied. Tijdens een dag-
tocht kunt u het gehele Reuzengebergte bezichtigen. Harrachov heeft 
een glasmuseum dat zeker een bezoek waard is. 
 

 
 
De populairste skihelling is die van Certova hora, die bediend wordt 
door drie skiliften.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vanuit deze plaats kunt u een mooie wandeling maken naar de drie 
kilometer zuidelijker gelegen waterval Mumlava (Mumlavsky vodopad) 

 
 
 

 

mailto:Bert.wagenaar@planet.nl
http://www.wawosky.com/
mailto:bertwagenaar2000@gmail.com


“WAWOSKY KOSTELEC“    Jiraskova 148 Cerveny Kostelec                                  
 Bert Wagenaar        B.K. Alteslaan 17 d      7475 DB Markelo                                 Mobiel:  0031-652-357-058             

 Bert.wagenaar@planet.nl     www.wawosky.com  RABOBANK MARKELO  NR:  NL51 RABO 03407 42968 

INFORMATIE: BERT WAGENAAR  MOBIEL 0031-652-357-058  bertwagenaar2000@gmail.com    WWW.WAWOSKY.COM 

 
 

15 

15 

10. PRAAG (160 km) 
 
Een aanrader is om een dagtocht te plannen naar Praag. We raden 
aan om met de trein te gaan.Vanaf Hradec Kralove neemt u de snel-
trein naar Praag. U vertrekt om 7.40 uur waarna u al om 09.00 uur op 
het centraal station in het centrum van Praag aankomt. 
 

 
 
De afstand van Cerveny Kostelec naar Hradec Kralove is ongeveer 45 
km. Houd er rekening mee dat de reistijd, inclusief parkeren op het 
parkeerterrein van het hotel voor het station een uur in beslag neemt. 
 
 
 
  

 
 
Een plattegrond van het centrum van Praag is in hoofdstuk 9 blz 4 
weergegeven. 
Praag heeft een van de grootste en best onderhouden metrosystemen 
van Europa en de prijzen voor de gehele dag zijn zeer laag. 
We raden aan om 17.00 uur weer huiswaarts te keren. 
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11. NOVE MESTO (20 km) 
 
Tien km ten Zuiden van Nachod ligt Nove Mesto, is gesticht in 1501 en 
is daarmee relatief een jonge stad. Evenals andere steden kenmerkt 
ook deze stad zich  door het prachtig gerenoveerde centrum. 
Rondom het plein zijn diverse leuke winkeltjes en restaurants. Speci-
aal aan te bevelen is het ijswinkeltje dat, als je het plein oprijdt aan de 
linker zijde achter in de hoek is gevestigd. 
 

 
 
Het kasteel met zijn indrukwekkende tuin is ook zeker de moeite waard 
om te bezichtigen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vooral voor de kleintjes onder ons is het leuk om de toren te beklim-
men. 
Vandaar hebt u een prachtig uitzicht over de stad en de omgeving. 
Bij helder weer kunt u zelfs het ROZKO MEER, waar in de zomerperi-
ode veel mensen verkoeling zoeken, zien liggen. Vanzelfsprekend zijn 
deze bezoekjes, bij mooi weer, uitstekend te combineren.  
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12. WROCLAW – POLEN (140 km) 
 
Wroclaw is een van de grootste steden in POLEN. U rijdt bij Nachod, 
via grensovergang Kudawa Zdroj, Polen in, en via de E67 zonder 
verder af te slaan heel simpel  naar Wroclaw. 
U vindt daar een prachtig plein met uitsluitend voetgangers. Imposante 
bakstenen gevels van statige gebouwen. Een duidelijk verliefde jongen 
die zijn vriendin begroet met een kus en haar een roos overhandigt.  
 

 
 
Het lijkt een scène uit een TV serie die zich afspeelt in de vooroorlogse 
tijd. 
 
Maar dit tafereeltje speelt zich voor ons af, als we in de zomer van 
2002 op een van de drukbezette terrasjes zitten op het centrale plein 
van het Poolse Wroclaw, het voormalige Duitse Breslau.  
De tijd stond hier stil. 

 
 
 

 
 
Wroclaw mag in navolging van het Duitse Hannover (2000) in het jaar 
2010 de wereldtentoonstelling organiseren. Voorwaar een prachtige 
uitdaging voor een voormalig Oostblokland. 
 
Bezoek ook eens de aula van de universiteit en het recent gebouwde, 
hypermoderne voetbalstadion. En niet te vergeten Café Spiez op het 
centrale plein met z’n in eigen brouwerij gebrouwen bier en brood mer 
reuzel! 
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13. SPINDLERUV MLYN (72 km) 
 
Spindleruv Mlyn ligt op een hoogte van ongeveer 700 meter, in het 
midden van het Reuzengebergte en is geheel omringd door bossen. 
Zowel in de zomer als in de winter wemelt het hier van de vakantie-
gangers. Veel groepen Duitse en Nederlandse scholieren/studenten 
genieten hier steeds vaker van hun wintersportvakantie. 
 
Het stadje is vooral bekend door de wintersportmogelijkheden en als, 
bron van de Elbe. Door de Tsjechen PRAMEN LABEN genoemd. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

De Elbe ontspringt hier en loopt via Praag, Dresden, Magdenburg naar 
Hamburg, waarna zij na meer dan 750 kilometer in de Noordzee 
uitkomt. 
De wandeling naar de bron, vanaf Spindleruv Mlyn is geweldig mooi. 
(ongeveer 5 km)  
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14. BROUMOV (25 km) 
 
Op de rand met Polen, wat verstopt achter de heuvels ligt het prachti-
ge stadje Broumov. Broumov is in 1255 gesticht. 
Het is vooral bekend geworden door het prachtige klooster dat in de 
periode 1420-1450 is gebouwd. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Het klooster is een mooi voorbeeld van de cultuur en rijkdom die 
Tsjechië in deze, maar ook in latere periodes heeft gekend. 
Ondanks veel oorlogen zijn  veel van deze cultuurschatten bewaard 
gebleven. 
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15. STACHELBERG (30 km) 
 
Stachelberg ligt  ongeveer 10 km ten noorden van Trutnov. Het is 
evenals Brezinka en Dobrosov een bunker die door de Tsjechen in de 
periode 1938-1940 als verdedigingslinie tegen de Duitsers is gebouwd. 
 

 
 
 
Via een wenteltrap gaat u 35 meter diep onder de grond, waar een 
gangenstelsel is gegraven. 
Een gids (Duits) geeft een uitgebreide rondleiding.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Duidelijk is te zien hoe de Tsjechen door de Duitsers zijn overrompeld, 
en hun werkzaamheden abrupt hebben moeten staken. 
 

 
 
 
In het fraai ingerichte museum is een maquette gebouwd van de 
toenmalige stellingen die de Duitsers en de Tsjechen die tijd hadden 
ingenomen. 
Boven op de helling kunt u wederom van een prachtig uitzicht genieten 
tot in Polen. 
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16. VRCHLABI (40 km) 
 
Vrchlabi wordt  wel gezien als het centrum van het Reuzengebergte. 
De stad heeft ca. 30.000 inwoners en wordt in 1359 al in een oorkonde 
genoemd.  
Bezienswaardigheden zijn een renaissanceslot uit 1546 met vier 
hoektorens en het voormalige augustijnklooster, waarin het Reuzen-
gebergtemuseum is gevestigd.  In het centrum vind je een aantal oude 
huizen die op pilaren rusten. 

 

. 
 

Evenals en Trutnov en Nachod zie je hier ook weer de Vietnamezen 
terug die hun waar bij de divers kraampjes proberen te verkopen.  
Deze Vietnamezen zijn in de communistische periode van Tsjechoslo-
wakije door de toenmalige leider van Cambodja Paul Pot uitgeruild 
voor wapentuig. 
 
 
 

 
 
 

 
 
Verder is deze stad voor de dames uitermate geschikt om eens lekker 
te gaan winkelen.  Vrchlabi heeft een vrij groot winkelcentrum, wat in 
Tsjechië nog wel uniek is. 
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17. RATIBORICE (10 km) 
 
Ratiborice ligt ongeveer 3 kilometer boven Ceska Skalice. Op de weg 
van Ceveny Kostelec naar Ceska Skalice (Rozko Meer) sla je  onge-
veer 2 kilometer voor Ceska Skalice rechtsaf.  

 

 
 

 
In het museum is te zien hoe men vroeger met behulp van een water-
molen linnen maakte. 
Het vlas wordt door zware stenen geplet, waarna er linnen van ge-
maakt werd.  
Aanbevelenswaardig is om een wandeling langs het mooie riviertje, de 
Babiccino Udile te maken naar het kassteel Ratiborice. 
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18. KUKS (25 km) 
 
Zes kilometer ten noordwesten van Jaromer ligt een wel zeer bijzonde-
re bezienswaardigheid. De eigenzinnige graaf Sporck liet bij de plaats 
Kuks  een opmerkelijk geheel van barokke architectuur en beeldhouw-
kunst aanleggen. Het complex werd tussen 1695 en 1724 gebouwd 
aan de boorden van de Elbe. Het omvatte onder meer een slot, een 
aantal baden en een gasthuis met kerk. 
 
 

 
 
 
Het gasthuis was bedoeld voor bejaarde mannen die op het landgoed 
van de graaf woonden. Voor hen  werd een speciaal uniform ontwor-
pen dat aan het begin van de 20e eeuw, toen het gasthuis nog steeds 
dienst deed, nog altijd werd gedragen. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Een zeer belangrijke rol bij de totstandkoming van het complex speel-
de de beeldhouwer Matthias Braun von Braun, die in Sporck een 
genereus patroon had. Op het terras voor het gasthuis en de kerk 
plaatste hij in totaal 55  grote sculpturen die de Deugden en Ondeug-
den voorstellen. Hij werd hierbij geholpen door zijn leerlingen. Zowel 
het gasthuis en de kerk, als de tuin en de beelden zijn toegankelijk 
voor publiek.  
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19. BOERDERIJ Ceska Metuje (15 km) 
 
Net buiten het plaatsje Ceska Metuje is in 2006 op het terrein van een 
oude Tsjechische staatsboerderij (molchose) een nieuwe boerderij 
gebouwd.  
Ceska Metuje ligt ten noordoosten van Cerveny Kostelec richting 
Adrspach net achter Starkov. 
Nadat de eigenaar verschillende bezoeken had gebracht aan o.a. 
Canada, Amerika, Denemarken en Nederland kreeg het ontwerp 
gestalte. 
 
 

.  
 
Er is voor een totaal van ongeveer € 2,0 mln geïnvesteerd, waarbij de 
melkrobot, die geschikt is voor het tegelijk melken van 8 koeien, € 0,2 
mln heeft gekost. 
 
De totale capaciteit van deze boerderij is 400 koeien. 
 
De constructie is extreem licht uitgevoerd waarbij in de zomer de 
zijgevels open staan en in de winter de drie kunststof compartimenten, 
met elk een hoogte van ongeveer 1 meter met een compressor met 
lucht gevuld worden. 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
Op de site www.zdostas.cz kunt u allerlei details te weten komen. Het 
is zelfs mogelijk om een filmpje te downloaden. Dit duurt ongeveer 5 
minuten en de film is ongeveer 20 minuten. Bezoek van deze boerderij 
kunt u regelen met Milos Knapovsky.  (eigenaar restaurant Sklipek) 
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20. OPOCNO (40 km) 
 
Ruim twintig kilmeter ten zuiden van Nachod ligt Opocno. Het kasteel 
van Opocno is waarschijnlijk al in de 10e eeuw gebouwd, op funderin-
gen van een Slavisch fort. De eerste vermelding van Opocno is te 
lezen in een kroniek van Kosmas. In 1068 stond hier een van hout 
gebouwde burcht. Aan het begin van de 14e en 15e eeuw waren er 
verschillende eigenaren van Opocno. Gedurende de tijd van de 
Hussitenoorlog stond Jan van Opocno als eerste aan de zijde van de 
Hussiten, welke echter spoedig tegenover de katholieken stonden. De 
Hussieten belegerden Opocno meermaals, in 1425 veroverden ze de 
Burcht en verwoestten die. 

 

 
 

 
 
In het jaar 1495 kwam Opocno in bezit van de familie Trcka van Lipa. 
Deze bezitter van Opocno behoorde tot de rijkste families van Bohe-
men, de Trcka’s waren goede landheren. Een winstgevende land-
bouwonderneming maakte het mogelijk om in 1560 te starten met de 
wederopbouw van de burcht tot een kasteel. 
 

  
 
Het kasteel is nu als museum te bezichtigen. Het kent wel twintig 
verschillende kamers en zalen, waarbij de wapenzaal de grootste is 
van geheel Tsjechië. 
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21. POOLSE MARKT - Nachod (15 km) 
In Nachod rij je naar de Poolse grens richting Kudowa Strdoy. Wroclaw staat 
in Nachod aangegeven. Over de grens na ongeveer 3 km is de zwarte Poolse 
markt. Je kunt hier echt alles kopen. De prijzen zijn ongeveer 30 tot 35% lager 
als in Tsjechie. Veel Tsjchen gaan hier 2 keer per maand naar toe om het 
grootste deel van de boodschappen te halen.  
 
Sigaretten, knikbuksen, gereedschap maar ook vele andere artikelen zijn hier 
te koop. Molentjes zijn bij Hollanders ook erg in trek.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:Bert.wagenaar@planet.nl
http://www.wawosky.com/
mailto:bertwagenaar2000@gmail.com


“WAWOSKY KOSTELEC“    Jiraskova 148 Cerveny Kostelec                                  
 Bert Wagenaar        B.K. Alteslaan 17 d      7475 DB Markelo                                 Mobiel:  0031-652-357-058             

 Bert.wagenaar@planet.nl     www.wawosky.com  RABOBANK MARKELO  NR:  NL51 RABO 03407 42968 

INFORMATIE: BERT WAGENAAR  MOBIEL 0031-652-357-058  bertwagenaar2000@gmail.com    WWW.WAWOSKY.COM 

 
 

29 

29 

22. KLODSKO-POLEN winkelen (50 km) 
 
Als je naar de Poolse markt bent geweest, is het nog ruim een half uur rijden 
om bij een gigantisch winkelcentrum in Klodsko te komen. 
Denk dat verdere tekst niet noodzakelijk is. Zie de fotos. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Zowel de drainage voor de keermuur als een accuboormachine en een 
mortorzaag zijn hier aangeschaft t.b.v renovatiewerkzaamheden aan de 
woning en het opschonen van het terrein. 
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23. WINTERSPORT (a) 
 
Tsjechië heeft veel te bieden. Het Reuzengebergte is een klein Zwit-
serland. De hoogste top is de Snezka (1602 m). In de winter valt er in 
dit gebied volop sneeuw. Tsjechië is vooral geschikt voor gezinnen 
met kinderen en minder ervaren skiërs, die niet verlangen naar duize-
lingwekkende ervaringen van boven de boomgrens. 

 

 
 

Vanaf Cerveny Kostelec is het 30 min rijden om bij Cerna Hora te 
komen. De berg Cerna Hora is 1.299 m hoog en ligt bij het plaatsje 
Janske Lazne. 
U rijdt vanaf Trutnov richting Pec Pod Snezkou en na ongeveer 10 
kilometer slaat u links af richting Janzke Lazne. Na ongeveer 1  
 
 
 

 
 
kilometer aan de rechterkant bij een 2-tal restaurants kunt u bij 
“KARHAN SPORT”  uw skiuitrusting huren. 
In onderstaande tabel ziet u de verbluffend lage prijzen. 

 

 
Er is volop gelegenheid tot parkeren van uw auto en wat betreft het 
nuttigen van uw lunch kunt u uitstekend terecht bij enkele restaurants. 
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24. WINTERSPORT (b) 
 
Kinderen vanaf 5 jaar kunnen hier hun eerste skilessen volgen. Je 
kunt zelfs kiezen tussen privé-les of  in een groepje van 6 tot 8 perso-
nen in de “Kindergarten”.  
In de middag kan men gezamenlijk genieten van een portie oer Hol-
landsche  “patat met majo”. 
De skileraar of lerares kan via de mobiele telefoon, indien noodzakelijk 
contact met u opnemen. 
 

 
 
Op onderstaande plattegrond  kunt u de vele loipes van Cerna Hora 
zien. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Als u eventueel uitgekeken bent kunt u ook nog enkele kilometers  

 
doorrijden en uw geluk beproeven op Horni Mala Upa. 
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25. WINTERSPORT (c) 
 
Het bekendste skigebied in Tsjechië is Pec Pod Snezkou. 
Hier kunt u op 1.602 m hoogte naar de grens tussen Polen en Tsje-
chië. Er zijn mogelijkheden om naar Polen te skiën om vandaar  met 
de bus weer teruggebracht te worden.  
 

 
 
Omgeving Cerveny Kostelec. 
In de omgeving van Cerveny Kostelec op ongeveer 5 kilometer richting 
Starkov zijn enkele kleine skiliften waar u en uw kinderen uitstekend 
kunnen experimenteren. 
Hier zijn echter geen mogelijkheden om skiuitrusting te huren. In 
Cerveny Kostelec zelf is die mogelijkheid echter wel. 
 
De omgeving van Cerveny Kostelec, dat te vergelijken is met het  
 
“Duitse Winterberg” is uitstekend geschikt om te langlaufen. Er worden 
in de winter verschillende loipes uitgezet, die goed worden onderhou-

den, en die vanuit de chalaupa te voet kunnen worden bereikt. 
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26. WINTERSPORT (d) 
 
Sneeuwgarantie: 
Veel mensen vragen zich af hoe het zit met de sneeuwgarantie in 
Tsjechie. Echt garantie geven, kunnen we natuurlijk nooit. Vanaf 2000 
komen we in Tsjechie en met de kerstdagen wordt er altijd geskied. 
Zoals je in onderstaande grafiek van 2005  kunt lezen,  ligt er aan de 
voet (+ 825 NAP) bij PEC altijd ongeveer 1 meter sneeuw. In de 2e 
week van maart is er zelfs een meter bijgevallen. Waar dit toe leidt, 
kun je zien tijdens een sneeuwstorm, waarbij de sneeuw tot meer dan 
3 meter hoog is opgewaaid.  
 

 
 
Complete parkeerplaatsen inclusief auto’s, waren totaal verdwenen en 
moesten met de schop uitgegraven worden. Normaal kun je gewoon 3 
maand skieen, maar het komt ook voor dat je 4 maand, vanaf begin 
december tot begin april, van een welverdiende skivakantie kunt 
genieten. Op 5 december 2012 met Sinterklaas werd er volop geskied 
in Cerna Hora, wat duidelijk op de webcam is te zien. 
http://www.holidayinfo.cz/zima/kamera.php?lang=2&ro=1&cntry=1&rg=2&loc=4&cat=7 
 
De temperaturen kwamen toen overdag, al niet meer boven de min 10 graden C. 

 

 
 

Uitbreiding gebieden: 
In 2005 is SKI RESORT CERNA HORA - PEC ontwikkeld. Bestaande 
onafhankelijke gebieden zijn gekoppeld en je kunt dus met 1 skipas de 
hele week gebruik maken van het gebied, waarbij je ook gratis gebruik 
kunt maken van de skibussen. 
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27. WINTERSPORT (e) 
 

 
 
Teambuilding Markelo 6: 
Veel teams zoeken in de winterstop de zon op. Vaak wordt gekozen 
voor Spanje of Turkije. Zo niet Markelo 6. Op do 13 jan 2011 zijn we 
voor een hoogtestage naar Tsjechie vertrokken. 
Het waren 5 dagen zwoegen en ploeteren, dag en nacht werken, maar 
hier is uiteindelijk wel de basis gelegd voor het kampioenschap. 
 

 
 
In 2012 is er om verschillende redenen, in de winterstop niet ver-
trokken naar het beloofde land, met als gevolg degradatie.  
Daarom heeft onze staf, lees feestcommissie, besloten om in 2013 
opnieuw af te reizen naar Tsjechie. 
 
 

 
 

 
 
Ditmaal zal niet Janske Lazne maar PEC POD SNEZKOU als uitvals-
basis dienen. 
 

 
 
Hier is het zelfs mogelijk, ‘s avonds te skieen. 
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28. WINTERSPORT (f) 
 
Information fur unsere Deutsche kunden: 
Das Skiareal Černá hora - Janské Lázně verfügt über die einzige 
Kabinenseilbahn für 8 Personen in der Tschechischen Republik und 
über Skipisten aller Schwierigkeitsgrade, die zu den längsten in 
Tschechien gehören (eine Länge von bis zu 3 km). Für Skiläufer 
werden regelmäßig mehr als 50 km langen Langlaufloipen präpariert, 
die Schlittenfahrer können die einzigartige 3,5 km lange Černohorská-
Rodelbahn nutzen. 
  

 
 
 
 
 

 
Das Skiareal Černá hora - Janské Lázně ist ein Bestandteil des neuen 
SkiRessorts ČERNÁ HORA - PEC, einer Skiregion mit der Gültigkeit 
eines gemeinsamen Skipasses in den Arealen Černý důl, Svoboda 
nad Úpou, Cerna Hora Janske Lazne, Pec pod Sněžkou und Velká 
Úpa.  
 
Das SkiRessort ČERNÁ HORA- PEC bietet den Besuchern verschie-
dene Skigelände mit einer Gesamtlänge der Skipisten von 33 km (75 
% mit technischem Schnee), 6 Sessellifte und 33 Skilifte an, d.h. ein 
Angebot, das Sie nirgendwo anders in Tschechien finden werden.  
 
Die Beförderung der Skifahrer zwischen den einzelnen Arealen des 
SkiRessorts ČERNÁ HORA - PEC wird während der Hauptsaison 
durch Skibusse in 4 Hauptlinien gesichert und sie wird um das Netz 
der CITY Busse in Janské Lázně, Pec pod Sněžkou und Černý Důl 
ergänzt. Das SkiRessort ČERNÁ HORA – PEC verfügt über die 
einzige Kabinenseilbahn für 8 Personen in der Tschechischen Repub-
lik, Skipisten aller Schwierigkeitsgrade, die zu den längsten in Tsche-
chien gehören (eine Länge von bis zu 3 km), die einzigartige 3,5 km 
lange Černohorská-Rodelbahn.  
 
3 Skipisten mit dem Abendskifahren in einer Länge von mehr als 1 km 
(Janské Lázně – Protěž, Pec pod Sněžkou – Javor 1,2). Einen modern 
ausgestatteten KIDpark für den Skiunterricht (Černý Důl) oder eine 
ständige Riesenslalomabfahrt mit einem für die Öffentlichkeit kosten-
losen Zeitmaß (Svoboda n. Úpou).  
 
Das SkiRessort ČERNÁ HORA widmet seine Aufmerksamkeit auch 
der regelmäßigen Präparierung der Langlaufloipen in einer Länge von 
bis zu 90 km. 
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28. WINTERSPORT CERNA HORA (g) 
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28. WINTERSPORT CERNA HORA (h) 
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28. WINTERSPORT MLADE BUKY (i) 
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28. WINTERSPORT MLADE BUKY (j) 
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29. MOTORSPORT (a) 
 
Zoals velen van u weten, is Tsjechie de bakermat van de motorsport in 
Europa. Uiteraard een belevenis op zich die je als half staatsburger 
van Tsjechie niet mag missen. 
Inmiddels zijn we vanaf 2010, in verschillende samenstellingen, 4 keer 
hier geweest. Je koopt op internet, een half jaar van te voren, voor 3 
dagen een kaartje voor € 50,-,  boekt 2 overnachtingen voor  € 25,-, je 
gooit er af en toe een ½ literje in en je bent klaar.   
Tank vol diesel en na 200 km in ongeveer 3 uur ben je op locatie in 
BRNO.  
 
 

 
 
 
De dag voor vertrek nog even een paar paraplu’s aangeschaft in 
Polen. Ook altijd handig tegen de zon, en makkelijk om elkaar terug te 
vinden. Het is er namelijk ontzettend druk. De toeschouwersaantallen 
zijn het dubbele als in Assen en komen vaak boven de 200.000 uit. 

 
 
 
De avond van te voren nog even de kaarten bestudeerd. Altijd 
makkelijk, als je een navigatie hebt met kaarten van meer dan 5 jaar 
oud.  
Vroeg opgestaan, een heerlijk ontbijt gepakt en de auto ingepakt. 
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30. MOTORSPORT (b) 
 
Na een bloedstollende rit over veel provinciale wegen, maar ook niet 
zelden over soort landweggetjes zijn we na 3 uur bij Pension “’U Mertu” 
in het pitoreske dorpje Kurim, aangekomen. De eigenaar stond ons al 
op te wachten en ook de dochter des huizes was volledig op onze 
komst voorbereid.   
 

 
 
Alles bleek te zijn geregeld, en nadat we onze bagage op de kamers 
hadden gebracht konden we verder. De afstand van ons hotel tot het 
circuit was ongeveer 10 km. Ongeveer 3 km vanaf het circuit werd er 
geparkeerd, op de daarvoor speciaal geprepareerde parkeerplaatsen 
en ging de reis per bus verder. 
 

 
 
Op het circuit aangekomen hebben we ons ingegraven op de taluds. 

 
 
Vrijdag zijn er de vrije trainingen en zaterdag wordt gebruikt voor de 
officiele trainingen. Ook op de vrijdag zitten de speciaal hiervoor 
aangelegde taluds al vol met toeschouwers. 
 

 
 
Vrijdag na de training zijn we teruggereden naar het pension en 
halverwege hebben we, bij zomerse temperaturen, buiten genoten van 
een heerlijke maaltijd. ’s Avonds de laatste stadsbus naar Brno gepakt, 
ook ongeveer 10 km, om aldaar de binnenstad te verkennen. Voor een 
aantal onder ons bleek dit toch een brug te ver. Gelukkig was er 
tijdens de training op zaterdag ruimte genoeg om nog even een 
middagdutje te doen.  
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31. MOTORSPORT (c) 
 
Ook is er, buiten de motorsport om, nog genoeg om van te genieten. 
Johan, die een echte motosportfanaat is, heeft meer dan 500 
programmaboekjes van wegraces  verzameld. Uiteraard kan een T 
shirt van de GP BRNO niet in je kledingkast ontbreken. Klasse Johan, 
mooi shirtje gescoord. 
 

 
 
Op zaterdagavond opnieuw heerlijk genoten van een warme maaltijd 
op het terras aan het water. Leuke bekomstigheid was, dat er aan de 
oever van het meer op een speciaal geprepareerd podium een mu-
ziekband haar kunsten vertoonde. Nog even lekker uitbuiken na een 
heerlijke maaltijd met een ½ half litertje pivo, aan een meer met 
warempel zelfs palmbomen. Zo slecht is het nog niet. 
 

 
 

 
 
Terug naar het pension, waar we nog even een kaartje hebben ge-
legd, en vroeg onder de wol.  
 

 
 
De haan kraaide zondagmorgen om 06.30 uur. Snel douchen en een 
heerlijk ontbijt. Pavel had speciaal roereieren gemaakt. Vertrek stond 
om 07.15 uur gepland en om 08.00 uur waren we al op het circuit om 
een mooie plaats te bemachtingen.  
Onze Duitse vrienden hadden er zin in en zaten voor achten al aan het 
bier. Wij hebben voor de verandering maar een bakkie leut genomen, 
om lekker bij te komen. Wandelingetje gemaakt en het rennerskwartier 
verkend. Ook de dames hadden er zin in, en waren op hun paasbest 
gekleed. Klasse man.  
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32. MOTORSPORT (d) 
 
Om 10.00 uur begonnen de races. Alles perfect georganiseerd en 
exact op tijd.  Op de vele schermen, meer dan tien, was ook alles tot 
in detail te volgen. Om 15.30 uur was het afgelopen en tegen 16.00 
zijn we naar Katowice (Auswitsch) gereden. Zie blz 48 deel A. 
Samenvattend, het was een MONSTER  mooi weekend, prachtig weer 
en veel gezien. 
 

 
 
Op maandag hebben we bij Bulanka in Batnovice genoten van ons 
afscheidsdiner. Als dank voor het beschikbaar stellen van de woning 
en het vervoer heeft Hennie een T-shirt gekregen. Hierop is de  

 
 
 
toepasselijk tekst “die Tsjech’n jaagn’t as gek’n” gedrukt.  
Hennie, klasse man, bedankt namens het hele team.  
 

 
 
Om de herinneringen vast te houden hebben we een speciale kalen-
der laten maken met onze belevenissen. Zie volgende bladzijde. 
Mooi is te zien dat Johan in 1e instantie nogal onder de indruk is van 
de krachtsinspanningen van de meisjes van MONSTER. Na een goed 
gesprek onder vier ogen heeft Johan echter alles onder controle en 
zijn het de beste vrienden geworden. 
 

 
 

BIS NACHSTES JAHR MIT BIER UND WURST !! 
 

mailto:Bert.wagenaar@planet.nl
http://www.wawosky.com/
mailto:bertwagenaar2000@gmail.com


“WAWOSKY KOSTELEC“    Jiraskova 148 Cerveny Kostelec                                  
 Bert Wagenaar        B.K. Alteslaan 17 d      7475 DB Markelo                                 Mobiel:  0031-652-357-058             

 Bert.wagenaar@planet.nl     www.wawosky.com  RABOBANK MARKELO  NR:  NL51 RABO 03407 42968 

INFORMATIE: BERT WAGENAAR  MOBIEL 0031-652-357-058  bertwagenaar2000@gmail.com    WWW.WAWOSKY.COM 

 
 

44 

44 
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34a. VLADIMIR LUDWIK 
 

MAAK EEN AFSPRAAK MET UW PERSOONLIJKE REISGIDS !!!! 
Vladimir Ludwik is geboren in 1933, in 1989 met pensioen gegaan 
en inmiddels 87 jaar oud. Hij heeft gewerkt als ingenieur bij o.a. 
de aanleg van de stadsverwarmingsleidingen in Trutnov en het 
boren naar steenkool tot op een diepte van 800 meter bij  Zackler 
en Odolov. 
 
In 1968, meer dan 50 jaar geleden,  had hij een visum aangevraagd, 
om net als zijn kamaraad te emigreren naar Zweden. Helaas voor 
hem, vielen toen de Russen binnen en werden de grenzen gesloten. In 
zijn werkzame leven is hij in de weekenden en vakanties meerdere 
keren als reisleider met excursies naar West Europa geweest.   

 
Verder was, en is hij nog steeds steeds sportief. In de periode 1956 
t/m 1960 zat hij in de kernploeg van Noord Tsjechie als langlaufer. 
Ook deed hij aan schansspringen op o.a. de babyschans in Harrachov 
waar hij nog altijd 75 meter sprong. 
 
Vandaag de dag speelt hij in de zomer nog een aardig partijtje tennis 
en in de winterperiode tafelstennis in Batnovice. In 2011 en 2013 is hij 
met zijn teamgenoten naar Maagdenburg geweest voor een 
internationaal veteranentoernooi, en in 2012 zijn de mensen uit 
Maagdenburg ook in Tsjechie geweest. 
 
 

 
 
 
 
Verder is Vladimr in de zomer nog druk met zijn boomgaard, waarvan 
hij nog steeds vele soorten op de markt brengt. 
Van de afvalappels en peren maakt hij zelf in zijn brouwerij nog 
Slicovich en Calvados. Verder heeft hij met zijn vrouw Viera nog vele 
konijnen en kippen voor eigen gebruik. 
 
Vladimir spreekt perfect Duits en kent de omgeving als geen ander. Hij 
wil u graag de mooiste plekjes in het Reuzen- en Adelaarsgebergte 
laten zien. Ook naar het mooie Praag wil hij u graag begeleiden.   

 

 

 

 
 
 LUDWIK VLADIMIR 
 BATNOVICE 12 
 54237 BATNOVICE  
 TEL: 00420-602-962-543 
 
KOSTEN: 
   150 Kc per uur. 
1.250 Kc voor een hele dag of € 50,-  
 

HELAAS KAN VLADIMIR ME WEGENS ZIJN GEZONDHEID NIET MEER 
HELPEN. FRANTICEK KRECEK HEEFT ZIJN WERK OVER GENOMEN.  
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34b. FRANTICEK KREJEK 
 

MAAK EEN AFSPRAAK MET UW PERSOONLIJKE REISGIDS !!!! 
Franticek Krejek is geboren in 1995 en inmiddels 24 jaar oud en 
heeft zijn hulp aangeboden  om de vriendendienst van Vladimir 
Ludwig over te nemen. Hij heeft zijn school in 2013 afgesloten en 
daarna een paar maanden in London en Glasgow in de horeca 
gewerkt.  

 
 

Daarna van alle klussen aangepakt. De laatste paar jaren exploiteert 
hij in de zomer, samen met zijn vriend Lucas en vriendin Lucy, aan het 
SPINKA-meer in Cerveny Kostelec een kiosk. Hij verkoopt zowel bier, 
fris, ijs, snoepgoed voor de kinderen alsok diverse snacks. Het loopt 
prima. In de winterperiode heeft hij het laatse jaar ook een kiosk 
geexploiteert in het centrum van de wintersport Spindleruv Mlyn dat op 
ca 75 km van Cerveny Kostelec ligt.  

 
 
 
 

 
 
 FRANTICEK KRECEK 
 KOUBOVKA 897 
 54941 CERVENY KOSTELEC  
 TEL: 00420-776-552-084 
 
KOSTEN: 
   150 Kc per uur. 
1.250 Kc voor een hele dag of € 50,-  
 

BEL HEM GEHEEL VRIJBLIJVEND OP. HIJ WIL MET VEEL PLEZIER IN 
CERVENY KOSTELEC EVEN LANGS KOMEN VOOR EEN GESPREK !!!! 
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35. GASTENBOEK 2001 
Op deze site vindt u een aantal ongecensureerde verhalen 
uit ons gastenboek van gasten die hun vakantie in het jaar 
2001, 2002 en 2010 in Cerveny Kostelec hebben doorge-
bracht. 
 
Fam. Worsink en Scholten: 
28 april t/m 5 mei 2001. 
 
Als eerste gasten in dit mooie opgeknapte zomerhuis zijn we na een 
reis van ca. 12 uur (inclusief file) zaterdag s’avonds aangekomen. 
Daarna hebben we gegeten in restaurant Sklipek van Hr. Milos. 
 
Op zondag hebben we rondgereden in de omgeving van Trutnov. Op 
maandag hebben we het kasteel in Nachod bezocht. Dit was helaas 
gesloten. Maar de beer die er liep had gelukkig genoeg appels om te 
eten. 
Dinsdag zijn we met de skilift helemaal naar boven op de Pez Pod 
Snezkou gewest. De wandeling naar beneden door de sneeuw, in de 
zon, was geweldig mooi. Soms steil en glad, maar grandioos. 

 

 
 
Op woensdag hebben we de Adrspacher rotsformaties bekeken. De 
wandeling van ca. 2,5 uur inclusief de route om het meer, met kikkers 
en vissen, was heel mooi om te zien. 
En natuurlijk hebben we de hoofdstad Praag bezocht. De treinreis 
duurde een beetje lang, maar het was de moeite waard. Een prachtige 
stad met heel veel mooie gebouwen en bruggen. Het was er wel druk, 
mede door  het mooie weer. 
 
Vrijdag hebben we het rustig aan gedaan en lekker buiten op het 
terras gezeten. Het was de hele week prachtig weer met temperaturen 
van 22 tot 28 graden. 
Het moeilijkste van Tsjechië is de taal. Zowel om te lezen als om te 
praten. 
Vrijdagavond trok er om 22.00 uur een onweersbui over het huis waar 
we van de gastvrijheid hebben genoten. 
 
Hartstikke bedankt, Bert & Gea en Robin natuurlijk! 
Gerrit & Tineke Worsink en Gejo & Marietje Scholten. 
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Fam. Hakkert: 
21 juni t/m 7 juli 2001. 
 
Hartelijk bedankt, dat wij hier ruim 2 weken konden doorbrengen in 
jullie vakantiehuis hier in Tsjechie. 
Het was de afgelopen periode niet overdreven warm en het heeft 
nauwelijks geregend. Je hebt hier in de plaats enorm veel aan de 
eigenaar, Milos Knapovsky, van het restaurant “Sklipek”. Hij spreekt 
Duits, geeft je adviezen op allerlei gebied en helpt je overal mee. Wij 
kunnen ons goed voorstellen, dat het een goede vriend van jullie is. 
Het eten is er elke dag geweldig en naar de prijs. Jammer dat hij tot 15 
juli naar Munchen is. 
 

 
 

 
 
Van de in jullie folder aangegeven bezienswaardigheden hebben wij er 
diverse bezocht. Het reuzengebergte, o.a. Pec Pod Snezkou, met het 
hoogste punt van Tsjechië, met de liften naar boven en helemaal 
teruglopen. 
Let het 2e deel heel goed op anders kom je in een andere plaats uit, 
dan waar je bent opgestapt. Verder zijn de Adrspacher Skaly (rotsfor-
maties) erg mooi, veel klimmen en klauteren. 
Ook Nachod, z’n binnenstad en het kasteel, hiervan de toren beklom-
men en het levert mooie uitzichten op. Ook is hier een A.H. (Hyperno-
va). 
 
Dinie en Teunis Hakkert 
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Fam. Huisken: 
22 juli t/m 4 augustus 2001 
 
Inleiding: 
Ik had bij Bert en Gea thuis een keer een video gezien van het huisje 
dat zij wilden kopen in Tsjechië. Leuk, maar wat moet je met zo’n 
uitgewoond geval zo ver weg. 
Veel later zag ik de foto’s hoe het geworden was. Leuk, daar gaan we 
naar toe. Zaterdag 21 juli zouden wij gaan maar het werd een dag 
later. De heenreis verliep vlot, maar hoe verder op de dag, hoe war-
mer het werd, dus wat vaker en langere pauzes, maar na ca. 12 uur 
reizen waren we 's avonds om half acht in het huisje. 
 
1e Indruk: 
De eerste indruk van villa Wawosky, een best aardig huisje en gezien 
de toestand van veel huizen onderweg, zag het er best aardig uit. 
Binnen zie je meteen de gemetselde bogen, een prachtige entree, 
gezellige kamer/keuken en boven is het perfect. Daar kunnen we goed 
toeven die twee weken. 
Nog even tot boven aan het erf lopen/klimmen en de donker valt in. 
 
Maandag: 
We hebben het dorpje Cerveny Kostelec wat verkend en 's middag 
wat rond gereden en ons laten overdonderen door sommige lage 
prijzen. 
 
Dinsdag: 
Naar Nachod geweest, het kasteel bezocht met zijn beren en de 
afdaling naar het dorpje gemaakt, wat rondgekeken en toen de trapjes 
op naar boven. Eindelijk terug op de binnenplaats van het kasteel, 
werd het idee geopperd om de toren in te gaan voor het mooie uitzicht, 
nog eens 162 treden naar boven en 162 naar beneden.  
 
 
 
 

 

 
Woensdag: 
Het regende al toen we opstonden maar we zijn toch maar naar de 
dierentuin in Dvur Kralove gegaan. De paraplu’s hadden we de hele 
dag nodig. Een mooie dierentuin, maar de safari viel een beetje tegen, 
de chauffeur van de bus vertelde in het Tsjechies. 
 
Donderdag: 
Eigenlijk wilden we naar de Adrspacher rotsformaties maar toen we 
opstonden regende het weer. Dan maar thuis blijven. Tegen de 
middag werd het droog dus zijn we maar vanuit het huisje gaan 
wandelen. Het dorp uit richting bos waar je gekleurde routes kunt 
volgen. Prachtige bossen, verre uitzichten op bergen en dalen, vooral 
tot de skilift “ Turov”, waren de paden en wegen goed te bewandelen, 
daarna werd het ruwer, later kwamen we door wat weilanden uit in het 
dorpje Vel Drevic. In het dorpscafé hebben we wat gedronken. Een 
aanrader voor het beeld van Tsjechië op het platteland. 
Na een verkeerde routekeus moesten we nog zeker 12 km lopen voor 
we in ons huisje terug waren.  
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Vrijdag: 
Eerst maar wat uitgerust en later in het dorp wat boodschappen 
gedaan. Naar het gemeentehuis geweest en een trouwerij meege-
maakt. Erg plechtig met levende muziek erbij. 's Middags zijn we 
wezen zwemmen in Ceska Skalice. 
 
Zaterdag: 
Vandaag gingen we naar de Adrspacher rotsen. Erg indrukwekkend, 
de vele vormen en figuren die je in deze gesteenten kunt zien. Dat 
hadden we niet willen missen. 
 
Zondag: 
Een rustdag, in de zon wat luieren en bezig met van alles. Aan het 
eind van de middag zijn we gaan vissen. Bob ving in korte tijd twee 
karpers. Hij was zo trots als een pauw. 
 
Maandag: 
Naar de kabelbaan in Pec Pod Snezkou. Een beetje vakantiedrukte 
zorgde voor 1,5 uur wachttijd voor de kabelbaan. Boven op 1.602 
meter hoogte troffen we nog Nederlandse kennissen die wij zeker 3 
jaar niet meer hadden gezien. 
De afdaling hebben we gezamenlijk te voet gedaan. 
 
Dinsdag: 
Om 5.30 uur opgestaan, snel broodjes gehaald en om 7.15 uur in de 
auto gestapt richting Hradec Kralove, en om 9.15 uur op de trein 
richting Praag. Om 11.00 uur rolden we Praag binnen. Een prachtige 
stad met z’n gebouwen, bruggen en met dat mooie klokkenspel en de 
ceremonie rond het wisselen van de wacht bij het presidentiële kas-
teel. Het was 23.30  uur ’s avonds dat we weer in huize Wawosky 
waren , maar het was zeker de moeite waard. 
 
Woensdag: 
Wat later opgestaan, een beetje in omliggende plaatsjes gekeken naar 
de prijzen van mountenbikes.  
 

 
Donderdag: 
Na wat handelen, twee mountainbikes gekocht in Hornov. 
 
Vrijdag: 
De spullen weer ingepakt, de fietsen op het dak. ‘s Morgens zijn we 
nog even naar Trutnov geweest op verzoek van Lianne, voor de 
laatste keer langs de kiosken, geweest, de mooie gebouwen die 
Tsjechië rijk is bekeken. ’s Middags kregen we visite, Vincent en 
Marieke uit Ridderkerk, die we op het hoogste punt van Tsjechië 
tegenkwamen, wilden even langs komen. 
Erg leuk zo aan de ander kant van Europa. 
 
Tot slot: 
We hebben bijna elke dag  ons vaste restaurant om te gaan eten. 
Sklipek met restauranthouder Milos, goed eten en echt gezellig, en hij 
wil je ook op diverse manieren van advies dienen. De donderdagavond 
voor onze terugreis hebben we een drankjesavond gehad, de hele 
Tsjechische drankjesparade is tussen onze lippen door in ons lichaam 
beland. 
Alleen ’s maandags is hij gesloten, dan kun je ook goed bij Don Vito 
terecht. De taal is misschien een probleem mar de Tsjechen proberen 
je met behulp van iedereen te begrijpen. 
 
Gea en Bert en Robin, bedankt voor deze prachtige vakantie en het 
gebruik van jullie prachtige huisje. 
We denken zeker aan een herhaling. 
Bob (9 jaar), Lianne (12 jaar), Henny en Gerrit Huisken. 
 
We vonden het een leuke vakantie en we hopen dat we hier nog eens 
terug komen, want we hebben nog lang niet alles gezien. 
 
Veel vakantie groetjes. Bob en Lianne. 
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39. GASTENBOEK 2002 
 
Fam van der Heiden: 
29 december t/m 5 januari 2002 
 
Beste familie Wagenaar, 
 
Na een reis met veel gladheid, file en sneeuw kwamen we na een reis 
van 15 uur in dit mooie vakantiehuis aan. 
 
Het was er al lekker warm en gezellig. We zijn bijna meteen gaan eten 
bij Sklipek die ons het gevoel gaf welkom te zijn. We hebben er de 
verdere rest van onze vakantietijd gegeten en ons er erg thuis ge-
voeld. 
 

 
Iedere dag hebben we verse sneeuw gekregen, te gek !! Maandag 
vroor het zelfs 18 graden. Dinsdag hebben we Adrspach bezocht, wat 
in de winter toch even anders is als in de zomer. Om er te komen was  
 

 
 
 
op zich een klein spektakel met al die dik besneeuwde wegen en toen  
we ter plekke waren konden we geen parkeerplaats vinden. 
Verder waren de wandelpaden, als die er waren bedekt met een deken 
van sneeuw van ca. 1 tot 2 meter, dus we konden de gesteenten 
zoeken vanaf afstand.  
 
Donderdag hebben we Harrachov bezocht. Een complete chaos daar. 
Gladde en besneeuwde wegen, veel, heel veel toeristen en veel auto’s 
en bussen die zich een weg proberen te vinden. Vanavond, het is nu 
vrijdag, krijgen we bij Sklipek een fondue ter afscheid. Wij zijn be-
nieuwd. Wij gaan nu nog langlaufen en hopen op een goede reis 
morgen en zijn vast van plan om nog eens terug te komen. 
 

 
Bedankt Jan, Carla, Suzan van der Heijden en Cynil Crepy 
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Fam. Klein Teeselink: 
1 juni t/m 7 juni 2002 
 
Vrijdag: 
Op vrijdag van huis, om 13.30 uur uit Bathmen weg. Door tot Hal-
le/Leipzig waar we een hotel Konsul vinden. Na eten, slapen, eten om 
09.00 uur verder naar Gorlitz. Daar halen we vrienden op die mee-
gaan, maar na 3 uur rijden eerst koffie en eten. 
Tot nu toe 7 uur gereden. De reis verder is erg mooi en 4 uur later zijn 
we dan op de plaats van bestemming.  Mijn eerste indruk was, is dit 
het ?,  maar binnen verandert het in:  hé wat gezellig !!. 
 
Zondag: 
Zondag gewoon luieren nog wel de plaats verkend waarbij we op 
zondag zelfs vers brood hebben gekocht. Wat ben ik blij dat onze 
vrienden de Russische taal kennen en daardoor toch woorden weten. 
 
Minpunt was die dag het zoeken naar een restaurant. Na enig zoeken 
vonden wij net buiten Cerveny Kostelec richting Rtyne v Podkronosi 
boven op de heuvel aan de linkerkant restaurant U9. We hebben daar 
buiten een goede maaltijd genuttigd. Ze praten daar zelfs een beetje 
Duits. Het weer wordt beter en we genieten dan ook nog een tijd op 
jullie terras. Dennis vindt het leuk op de bult omhoog te klimmen. 
 
Maandag: 
Eerst rustig beginnen, dus laat in de morgen naar Hradec Kralove. 
Parkeerplaats vinden is een vak apart, maar toch gelukt. Op de mooie 
markt wat eten, buiten want de zon scheen en warm (21 graden). Wij, 
muziek gek zitten net voor een zaak die instrumenten verkoopt, te gek. 
Zouden nog wel wat rond willen kijken, maar Dennis is zo verkouden 
en gammel. Vandaar uit gaan onze vrienden naar Gorlitz in 2.30 uur. 
Wij rijden via Jaromer naar Trutnov (Hypernova) om boodschappen te 
halen. 
Vervolgens naar de plaatselijke winkel om speelgoed te halen voor 
Dennis. Kleine zaak, vriendelijk en men spreekt Duits. 
 

 
Dinsdag: 
Naar Janzke Lazne en Cerna Hora, Dennis voor het eerst in de 
kabelbaan en bergen. We vinden het erg mooi daar we wandelen weer 
terug naar de auto. 
Tip, kabelbaan gaat ieder heel uur en dan ongeveer 20 tot 30 minuten. 
Je kunt er ook geld wisselen en een dag oude Telegraaf kopen. Eten 
bij Sklipek, maar daar is al genoeg over geschreven, en we zijn het er 
helemaal mee eens. 
 
Woensdag: 
Eerst naar Nachod naar het kasteel in het centrum. We dachten aan 
twee uur genoeg te hebben, maar bleek toch erg krap. We vonden het 
zeker de moeite waard. Vandaar naar het Rozko Meer (8). Viel tegen, 
er was weinig te doen, het weer werd slechter en het water was (nog) 
koud. 
Tip: Voor je de campingplaats op gaat zit boven een restaurant. Zou 
volgens info bij Sklipek van alles bij zijn: o.a. een schommel en een 
rodelbaan voor de kinderen. 
We wilden toch graag zwemmen, dus naar Nachod. Mooi zwembad, 
ook binnenbad, net nieuw. Pierenbad voor de allerkleinsten van ca. 40 
tot 80 cm met twee kleine glijbanen. 
Verder is er een plan om op te zonnen, wip, klimrek beach volleybal 
tafeltennis en diverse dingen om te lenen zoals bal etc. Je kunt er 
verder gewoon eten en drinken kopen. Entree is 34 Kr voor volwasse-
nen en 25 Kr voor kinderen. 
Naar huis en nog even genieten op het terras en dan eten bij Sklipek. 
 
Donderdag: 
Het regent en Dennis wil liever in het huisje blijven. Opnieuw naar de 
winkel om speelgoed te kopen. 
Dennis wil naar huis en omdat  de weersvoorspelling niet gunstig is 
gaan we morgen naar huis. 
 
Dinant, Karin en Dennis Klein Teeselink 
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Fam. Koldeweid: 
21 september t/m 28 september 2002. 
  
Laat ik beginnen met de stelling,  dat Tsjechie voor ons net als vorig 
jaar een beetje te boek staat als Pechie. Evenals vorig jaar hebben 
we, in tegenstelling tot diverse andere gasten ook nu “minder” weer 
gehad. Temperaturen, overdag van 7 graden, dus de korte broek kon 
in de tas blijven. Afgezien van het weer, zijn we er de afgelopen week 
achter gekomen dat dit land echt mooi is.  
 
Reisverslag: 
Serieus!! De een nog mooier dan de andere. Uiteraard hebben we de 
standaard tripjes gemaakt. We hebben het kasteel in Nachod bezocht 
en daar ook een hele fraaie wandeling gemaakt. Bijzonder. Na de trip 
uiteraard even bijkomen in het hotel naast de beren. 
Een andere standaardtrip is het pleintje bij Nove Mesto. Ook hier kun 
je echt genieten. Mooi kasteel met een mooie tuin. Verder is het plein 
zeker een trekker. We willen de lezers zeker het (ijs) café op het 
pleintje niet onthouden. Ook is het verslag van vorig jaar aangehaald, 
maar “leren is herhalen” ! Het is heel makkelijk te vinden. Het plein op 
rijden, aan de linkerkant, net voor de juwelier. 
 
Ook de dierentuin kon zich verheugen op een bezoek van ons. Deze 
ZOO ligt in Dvur Kralove en is zeker de moeite waard. Mooie dieren, 
alleen jammer dat veel van deze dieren al in de winterhokken zaten 
vanwege de eerste nachtvorst. Het treintje is vooral voor kleintjes erg 
leuk, en het scheelt ongeveer 2 km lopen. 
Verder hebben we een drietal leuke dingen gedaan. Zo hebben wij in 
Pec Pod Snezkou het hoogste pint van Tsjechië beklommen. Het was 
echter ongeveer 7 graden, dus redelijk fris. Op de top aangekomen 
was het zicht echter onovertroffen. Echt een toefje slagroom op een 
Irisch Coffee. Door de laaghangende bewolking konden we tientallen 
kilometers ver Polen in kijken. 
Ook Adrspach ontsnapte niet aan onze aandacht. Hier staan een 
aantal rotsen, die door weer en wind in de mooiste vormen zijn gesle-
pen. We hebben hier de route van 4 km gelopen. Je loopt daar  

 
 
door een van de mooiste stukjes van Tsjechië. Als je dan bij terug-
komst een versnapering wilt nemen, let dan vooral op de jonge dame 
in het eerst kraampje. Ze had het zo koud, dat ze zicht probeerde op 
te warmen aan….de tapkraan van …. de gluwien. 
 
Het mooiste uitstapje dat je hier kunt doen is het bezoeken van de 
Bunkers van Brezinka bij Nachod.  Ons eerste idee was dat wanneer 
je een bunker gezien zou hebben, je ze allemaal zou hebben gezien. 
Niets is echter minder waar. Echt allemaal waren/zijn ze verschillend. 
Een hele mooie bijkomstigheid is de natuur. Een detail is de kudde 
koeien naast bunker N-72. Deze “heiligen” kijken je vol bewondering 
aan als je de bunker hebt beklommen. Het was dan ook voor het eerst 
sinds 1947 dat er mensen in deze omgeving waren. Na de bunkertocht 
stonden we in Dobrosov. En wat je kunt zien…. Een heel ondergronds 
gangenstelsel, die enkele bunkers met elkaar verbinden. Normaal 
gesproken is dit laatste op maandag gesloten. We hadden blijkbaar 
geluk. We kregen een privé excursie. We moesten wel even flink 
praten, maar het had suc 6.  
 
Na de bijzonder fraaie bezichtiging (gids=duits) werd ons een etentje 
aangeboden bij de gids thuis. Dit leek ons in eerste  instantie niets, 
maar in de documentatie staat dat je dit niet mag afslaan, omdat een 
Tsjech dit als een belediging kan opvatten. We hebben hier een goede 
maaltijd genuttigd. Wel is duidelijk dat de keuken van de gemiddelde 
Tsjech niet overeenkomt met die van Don Vito of Sklipek. 
 
Tot slot: 
Zoals uit bovenstaande mag blijken hebben we, ondanks het koude 
weer, dit jaar evenals vorig jaar hier een perfecte vakantie gevierd in 
“Huize Wawosky”. Zoals het er naar uitziet gaan we zeker op herha-
ling. 
 
Sonja & Ronald  en Ellanie & Herald  
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42. GASTENBOEK 2010 
 
Fam. Huisken: 
15 februari  t/m 20 februari 2010. 
 
Negen jaar geleden waren wij ook in Huize Wawosky in de zomer en 
bedachten toen dat het hier in de winter ook wel erg mooi kon zijn en 
dat we dan wel eens terug zouden willen komen. Maar plannen bleven 
plannen, deze zijn dan nu eindelijk na negen jaar verwezenlijkt. 
De verwachtingen die we hadden zijn meer dan waar geworden. Want 
het is hier in de winter meer dan mooi. 
 
Zondag 15 februari was het dan zover. We hadden zaterdag een 
huurbus opgehaald, en ingepakt en zondagmorgen 04.30 uur werd de 
contactsleutel omgedraaid, de motor begon te ronken en wij ver-
trokken van de Bergweg in Markelo richting Weverskamp waar de rest 
van de family werd ingeladen en toen gas erop richting Cerveny 
Kostelec. Na een rit van 12 uur waarvan het laatste stuk over dik 
besneeuwde wegen kwamen wij om 16.30 uur aan bij het huisje. Alles 
nog net zo verzorgd in het huisje als 9 jaar geleden. Het straatje 
sneeuwvrij en de kachel stond hoog dus alles meer dan lekker ver-
warmd. Je mag dat wel heet noemen. De auto snel leeg gemaakt, 
kamers verdeeld en toen gelijk richting restaurant Sklipek want zin aan 
eten hadden we wel. Binnen gekomen werden we vriendelijk verwel-
komd door de waard en bereide hij ons een heerlijke maaltijd die we 
ons prima hebben laten smaken. Daarna naar het huisje terug en als 
snel plat, oogjes dicht en snaveltjes toe. Dromen over morgen op de 
skies. 
 
Maandag de 1e dag om 07.00 uur opstaan en de 1e keer naar de 
garage/bakker/supermarkt om broodjes te halen. Lekker vers natuur-
lijk. Binnen stond 1 klant en het winkeltje, een wat oudere vrouw met 
een kruk. Zij ging samen met ons de winkel uit en begon in het Tsje-
chies te brabbelen wat wij natuurlijk niet verstonden. We hielden voor 
haar de deur open en buiten de winkel gebaarde ze ons dat we mee 
moesten komen. Dat hebben we gedaan en ze ging haar kleine  
 

 
 
appartementje in met ons dat meer dan vol stond en deed onmiddellijk 
de deur op slot. Toen liet ze ons een schilderij zien dat vol zat met 
speldjes en medailles. 

 

 
 

 Een mooi voorbeeld van hoe we vroeger speldjes spaarden, maar 
tussen de medaille en speldjes zag ik ook een medaille met de Olym-
pische ringen erop. Na wat heen en weer gebaren werd ons duidelijk 
dat haar man zaliger die prijzen gewonnen had. Wij moesten gaan 
zitten en konden koffie krijgen wat we geweigerd hebben omdat wij 
met de broodjes in de tas stonden. 
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Dus na het bekijken van nog veel meer borduurwerk hebben we haar 
bedankt, de deur ging van het slot en wij mochten weg. In “Huize 
Wawosky” zaten onze overige vakantiegasten met hongerige ogen 
ons aan te kijken van “waar blijven jullie toch”.  
Snel in de bus naar de skipiste want daar komen we voor. Snel naar 
Janzke Lazne de berg van ons doel. Schoenen passen, ski’s aanme-
ten. Wachten op Ivetta onze skilerares die Duits of Engels moest 
kennen maar dat viel een tikkeltje tegen.  
 
 
Wij hebben wel iets geleerd, maar het kon beter. Even later ging onze 
lerares Ivetta er met onze zonen van 17 vandoor snel de zwarte piste 
af en toen aan de apresski. Daar bleven wij als beginnende skiers 
mooi in de sneeuw staan. Nog net voor het donker in ons busje voor 
de thuisreis naar “Villa Wawosky”.’s Avonds naar restaurant “Don 
Vito”. Redelijk gegeten alleen was het de bediening wat onder de 
maat. Sklipek is daarbij vergeleken een aanrader. 
 
Dinsdag 07.00 uur opstaan. 
Broodjes gehaald zonder verrassingsbezoek en naar de skipiste, waar 
een koude wind met daarbij een snijdende sneeus langs onze snuitjes 
blies. Regelmatige een apresski ingelast om wat op te warmen. Rond 
16.00 uur  zijn we vertrokken met rode snuitjes richting vakantiewoning 
bij de warme kachel.’s Avonds naar Sklipek voor het avondmaal. 
Vooraf een eigen gestookt drankje naar binnen gewerkt die door de 
waard “medicijn” werd genoemd. Gelukkig hadden wij veel alcohol vrije 
mensen in de groep. Het eten was weer geweldig en de bediening 
super vriendelijk en een kok die er echt plezier in heeft om lekker te 
koken. 
 
Woensdag vast ritueel en 07.00 uur opstaan. 
Deze dag nam het oudere deel van de groep nogmaals slles om het 
nog beter onder de knie te krijgen. Dit keer krgen we Olga toegewe-
zen, die veel beter Engels sprak. Lekker racen van boven naar bene-
den op de blauwe piste en maar steeds met de skilift naar boven. 
Elke dag kochten we een kaart voor de skilift. Dat we op een gegeven 

moment niet meer naar boven konden vonden we vreemd maar hoe 
goedkoper de kaart hoe minder vaak de lift gebruikt kon worden 
natuurlijk. Toen maar lopend op de ski’s naar boven en dat is zeker 
800 meter zijwaards de helling op. Hier is dus mijn training voor de 
triathlon Holten begonnen. Om 16.00 uur weer terug. En ondewrweg 
nog even bij zo’n grote supermarkt aan “Hypernova” genaamd.  
 

 
 
 
Onze bus netjes in het vak geparkeerd. Zie ik daar mijn neef Johnny 
met zijn vrouw Henny en vier dochters uit Hulshorst lopen. Gelukkig de 
toeter deed het nog. Ik werd even door mijn kleine neefje van meer 
dan 2 meter geknuffeld. 
Ook zij genoten in de buurt van een wintersportvakantie. ’s Avonds 
natturlijk weer naar Sklipek voor een warme hap met een lekkere 
toegift van de kok wat bijzonder smaakte. 
 
Donderdag onze laatste skidag. 
Om 11.30 uur afgesproken met skijuf Olga voor nog wat extra lessen. 
De jongens waren na aankomst op Janske lazne meteen verdwenen 
en raasden de hele dag weer de zwarte piste af. Wij deden ons best 
op de blauwe piste en vorderden zienderogen. 
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Maar helaas dit was ons laatste dag. Toch knaagde er iets in mij. Ik 
had lekker geskied op die blauwe piste, het ging zo geweldig, haalde 
een tijd van 31,4 op de slalombaan en wilde graag van de rode piste. 
Ook mijn echtgenote ging na overleg met de skijuf overstag en wilde 
mee. 

 
 
Wij gingen en de beide jongens gingen ons begeleiden. Het leek erg 
mooi, maar wat is het steil op sommige stukken. Wat een belevingen 
blij dat we het gedaan hebben. 
Voor de avond stond natuurlijk Sklipek op het programma. Wij hadden 
met hem afgesproken dat hij er iets speciaals van zou maken. Wat 
een klassekok. Hij bereidde het vlees aan tafel, geweldig.   
 
Vrijdag vertrek richting Markelo.  
Voor de laatste keer broodjes halen en inpakken. 
Wat een prachtig huisje, ook in de winter lekker warm. We hebben het 
geweldig naar onze zin gehad. Alles was perfect en alle voorzieningen 
waren ruimschoots aanwezig en netjes schoon en verzorgd. 
 
Bedankt Bert 
Wim, Greet en Thijn Fleerkate & Henny, Bob en Gerrit Huisken. 
Steller: Gerrit met eindredactie meester Wim 

 
De Henkies: 26 juli  t/m 2 augustus 2010 
 
Het was fijn, 
om met de Henkie’s hier in Tsjechie te zijn. 
We hebben van alles bekeken 
en ons af en toe op de afstand verkeken. 
Het huis is mooi, er ontbreekt niets, 
zelfs in de berging een oude fiets. 
Om ’s morgens broodjes mee te kopen, altijd beter dan lopen. 
Winkelen kun je in Trutnov en Nachod, 
winkels genoeg alles komt aan bod. 
 

 
 
Eten bij Sklipek, een prima adres, elke avond zaten we er met zes. 
Ook hebben we geluk gehad met het weer, 
en zochten dan verkoeling bij het meer. 
Al met al een prima plek om te vertoeven, 
lekker vakantie vieren, zonder iets te hoeven. 
 
Groetjes de Henkies en Harem. 
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44. PLATTEGROND GLOBALE ROUTES 

ROUTE A 

ROUTE C 

ROUTE B 

0 

Huize Wawosky 

Routes ca. 840 km 
Vanaf Hengelo (O) 
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Bezienswaardigheden 

Skiegebied 

0 

4 

9 

Huize Wawosky 

2 

3 
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5 

6 

7 

1 
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45. PLATTEGROND VAKANTIEHUISJE EN INVENTARISLIJST 
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