Loodsenkamp Polen 2018
De loodsen hadden het te gekke idee: ‘Een kamp in het buitenland?’. Dat is wel iets heel
anders dan met de schuit door Nederland varen. Na veel geregel en planning door Ellis en
Ray is het toch echt zover gekomen. We gingen met ze allen 7 dagen lang op kamp naar
Polen! We gingen om precies te zijn naar twee steden toe: Katowice en Krakau. En daar
sliepen we in Hostels. De eerste dag was gelijk al de dag van het verkennen na onze
aankomst. We ontdekten de stad Katowice en gingen neuzen bij al zijn parkjes en
monumenten. Toen we daar eenmaal gingen eten kwamen we erachter dat alles super
goedkoop was! Dat was erg gunstig voor het eten en drankjes…Katowice had ook nog een
aardig groot winkelcentrum te bieden.
Daar gingen we ook nog even shoppen en
kijken. Verder genoten we van de parkjes
waar we gezellig konden zitten en iets
konden drinken. Tobias raakte al de
tweede dag zijn telefoon kwijt in het
park….Gelukkig na een half uur zoeken lag
die gewoon nog op het bankje waar hij zat.
Verder zijn de nog de uitdaging van een
Escape room aangegaan. We hadden twee
rooms en twee groepen. Beide hadden
een ander thema. Dit was erg leuk en
spannend!
Na Katowice gingen we naar de stad Krakau toe. Deze stad was heel anders dan Katowice.
Het voelde voor ons veel toeristischer aan. We zagen bijvoorbeeld veel (dezelfde) acts op
straat en was het daar veel drukker dan in de vorige stad. In Krakau hadden we een bus
geregeld naar het voormalig concentratiekamp Auschwitz. Hier kregen we een rondleiding
door de barakken en de kampen. Zo’n rondleiding doet je veel, en laat je goed nadenken wat
er allemaal gebeurt is in Auschwitz. Verder gingen we in Krakau nog vaak genoeg
uiteten…Eigenlijk zijn we bijna elke dag wel
uiteten gegaan! We hadden besloten door het
mooie weer, maar eens een zwemlocatie op te
gaan zoeken. Uiteindelijk werd dit een groot
meer net drie kwartier lopen buiten de stad.
We waren niet het enige bij het meer dus een
plek zoeken was wel een grote klus. Het was
het wel waard, want het was erg gaaf om daar
even te zwemmen en af te koelen. De twee
steden waren echt erg fascinerend en gaaf om
te zien! Het was een supergezellig
loodsenkamp, en ik hoop dat we volgend jaar
weer zoiets gaafs kunnen doen!

