2016 Reisverslag
Europa radweg R1 Grave Berlijn
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Ter voorbereiding heb ik in het najaar van 2015 via marktplaats het route boek
gekocht Bikeline, Europa Radweg R1: van Arnhem tot de Duits-Poolse grens, ik heb
hier veel voorpret mee beleefd en tijdens de tocht veel informatie uit weten te
putten.
Ik doe maar een gedeelte van deze route want de hele route loopt van
Boulogne sur Mer - Frankrijk tot in Petersburg in Rusland.

De Euroroute R1 in Duitsland (970 km)
leidt rechtstreeks van west naar oost over het land. Houdt hij meestal in de
ondiepere Noord-Duitsland en stijgt alleen de Harz aan de ene of de andere heuvel.
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In het algemeen wordt het routenetwerk zeer goed ontwikkeld in Duitsland en zeer
fietsvriendelijk. Aangezien de R1 leidt meestal op aparte paden of meer afgelegen
bos en verharde zandwegen, komt men nauwelijks auto's. Excellent "Bike City's ',
zoals Münster bieden een fietser gerichte service en hebben een hoge dichtheid van
Bed & Bike vestigingen. In delen samenvalt met de R1 andere Radfern- en
rondroutes bijvoorbeeld de Elbe fietsroute en dus verschillende combinaties van
verschillende routes en kleinere Abstecher touren.
De R1 leidt op zijn weg door Duitsland met bijna alle soorten landschap en vormen.
Hij slingert bijvoorbeeld, in de buurt van de Nederlandse grens bij Vreden en
Zwillbrock noch idyllische heide en heidevelden, later door het dichte bos in het hart
van het Weserbergland en uiteindelijk door de wilde, romantische leas de Elbaue.
De tour is een van de meest populaire vormen van verlof de Duitsers. De R1 biedt
op zijn route door de verschillende deelstaten verschillende manieren links en rechts
van het pad blijven.
Kuuroorden nodigen u uit om wellness bezoek een zoals het slib en modderbaden in
de mijnstad van Blankenburg of de Kneipp badplaats Buckow.
Door de grote verscheidenheid aan natuurlijke en interessante steden op een tocht
door de R1 voor elk wat wils.
Zwaarte
De route is veelal vlak, rustig fietsen door landschappelijk fraaie gebieden. In de
Harz moet flink geklommen worden, soms onverhard. Hoe oostelijker, hoe meer de
wegkwaliteit te wensen overlaat. Soms is er een keuze tussen (zeer) slecht wegdek
of een vrij drukke hoofdweg.

Maandag 9 mei vertrek vanuit Grave om 08:15 uur
Misschien is het heel vreemd of niet maar ik had niet zoveel zin om te vertrekken
vanmorgen en dat kwam met name door de weersvooruitzichten, de voorspelling
was dan ook koud en nat voor de komende dagen. Vandaag ga ik naar Lochem
fietsen en onderweg een korte tussenstop bij Inge en Ronald in Rheden maken voor
een kopje koffie.
Net bij het vertrek in Grave ging een drukknop van mijn stuurtas kapot, maar
gelukkig heb ik alle onderdelen weten te behouden en Ronald gevraagd of hij de
drukknoop misschien weer kon repareren. Eigelijk was dat een in kloppertje want
Ronald heeft namelijk gouden handtjes en wat zijn ogen zien kan hij maken. Met
een heerlijke bakkie koffie heb ik van mijn lunch genoten. Via de Steeg ben ik naar
Brummen gefietst en met de veerboot overgevaren naar Bronckhorst.
Ik had met Maria en Ben in Lochem afgesproken dat ik om 16:30 uur bij hen zou zijn
en gevraagd of dat ik bij hun zou mogen overnachten en dat was geen enkel
probleem. De route vanaf Grave naar Lochem is prima verlopen en ik was exact om
16:30 in Lochem zoals afgesproken. Ik heb eerst nog wel even een bloementje voor
de gastvrouw gekocht.
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Dinsdag 10 mei Lochem
Na een heerlijk ontbijt met o.a. een gebakken eitje heb ik een slechte start gemaakt
met fietsen omdat ik mijn Finn universele telefoonhouder voor op de fiets nergens
meer kon vinden. Maria is nog met mij naar een fietsenmaker gefietst om een korte
route te wijzen om aldaar een nieuwe te kopen, maar helaas winkellier kende deze
houder niet. Als alternatief heb ik de routeplanner in de waterdichte hoes van mijn
stuurtas gedaan. Dit was niet zo’n succes omdat er te veel reflectie ontstond en dus
geen duidelijk beeld had. Onderweg nog bij enkele fietsenwinkels gevraagd maar
helaas pindakaas. Mede doordat ik vandaag onvoldoende zicht had op mijn route
planner, ben ik een enkele keer verkeerd gefietst, ongeveer 15 km.
Bij Vreden ben ik de grens gepasseerd van Nederland - Duitsland.
Zodra ik Duitsland was gearriveerd ging de route gelijk langs en door een prachtig
natuur gebied Zwillbrocker Venn.

Zwillbrock is een buurtschap in de Duitse gemeente Vreden in het
Münsterland, gelegen in het Kreis Borken in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.
Zwillbrock ligt enkele kilometers ten oosten van Groenlo, aan de NederlandsDuitse grens.
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Nadat ik mijn boodschappen had gedaan was er nergens een camping. Uiteindelijk
bij een boer gevraagd om te mogen kamperen en dat was geen enkel probleem.
Ik kon aan de boerderij gebruik maken van de buitenkraan en verder was de natuur
ervoor bestemd t.a.v. sanitaire behoeftes.

!

11 mei woensdag

Bij de binnenkomst van de plaats Munster werd het tijd voor mijn lunch en die heb ik
dan ook maar genuttigd bij een van de vele konditoreien die Duitsland rijk aan is. Op
het moment dat ik T
mijn route voortzette kreeg ik van een Duitse meneer op de fiets
de complimenten voor mijn uitrusting en de fiets. Al wederzijds pratend heeft de
man mij door Munster geleid en over zijn eigen ervaringen van de fietstocht naar
Compostela de Santiago in 2015 verteld. Uiteindelijk zijn we op de fiets / allee van
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Munster uit elkaar gegaan en daarna kon ik weg van het grote en drukke verkeer
mijn groene route vervolgen op weg naar Warendorf en vlak daarvoor heb ik aan
een meer een camping gevonden.

12 mei donderdag
Ik heb heerlijk kunnen slapen en ik zat wederom om 06:30 uur op mijn fiets in de
richting van Detmold en ……Hecklingen ik kan er niets meer van maken maar het is
gewoon zo, er is weer geen camping in geen velden of wegen. Me aandacht wordt
getrokken door een verouderde spoorlijn die links van de weg die ophoud en daar
heb ik een foto van gemaakt en toen ik terug naar mijn fiets liep was aan de
overkant van de weg een voormalige volkstuin met een hek. Het hek was zeer
provisorisch afgesloten d.m.v. een ketting met daar doorheen een bout met een
moer erop en zo’n 35 meter verder op stond een bouwvallig heel klein stenen
schuurtje. Later bleek dat je zo naar de sterren hemel kunt kijken, want het dak was
niet meer j van het. Omdat ik toch moest gaan bivakkeren heb ik de stoute
schoenen maar aangedaan en mezelf en de fiets toegang verleent tot de voormalige
volkstuin. Gelukkig zijn al mijn tassen - tent en de fiets donker van kleur dus die
vallen niet zo snel op. Tent achter het schuurtje opgezet en alles in gereedheid
gebracht voor de nacht. In het bouwvallige schuurtje stond nog wat tuingereedschap
en een klein schoolstoeltje. Ik heb mijn avondeten klaar gemaakt en heerlijk
opgepeuzeld “ pasta met tonijn “ helaas had ik geen wijntje bij me maar wel een

heerlijk kopje citroen thee. Omdat ik toch wel een beetje moe en koud was ben ik
vroeg naar bed gegaan het was namelijk 20:30 uur.
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13 mei vrijdag
Vanaf Pitvitshelde de camping wordt het nu klimmen en dalen in de richting van
Detmold en dan het Harz gebied door met zijn regelmatige kuitenbijtertjes het staat
wel niet in verhouding t.o.v. mijn eerdere tocht door Frankrijk 2015.

14 mei Zaterdag Bevern
Bij de supermarkt Rewe in Bevern krijg ik oog contact met een man met een vette
Audi en dat oog contact ontstond omdat hij op afstand zijn kofferbak van de auto
opende en afsloot en dat vond ik wel intersant en indrukwekkend. De man
“Bernhard” sprak mij aan terwijl ik in het route boekje een camping aan het zoeken
was. Bernard vroeg of hij iets voor me kon betekenen en ik vertelde en vroeg dat ik
opzoek was naar een camping of 2 vierkante meter in een tuin en een toilet.
Bernhard zei geen probleem dat kan bij mij.
Eerder was ik in Höxter en Holzminden daar kon je alleen maar met een camper of
caravan staan, dus gewoon kamperen werd een probleem.
Bernhard vertelde mij waar hij woonde en ik op de fiets er heen, Bernhard stond me
al op te wachtten bij zijn prachtige vrij staande woning Medoc Ring 33 in Bevern.
Nadat hij mij eerst had gewezen waar ik mijn tent op mocht opzetten kwam
Bernhard met de sleutel van zijn huis en die kon gebruiken om naar het toilet en de
douche te gaan en dat alles gebeurde binnen 5 minuten, heel bijzonder en wat een
vertrouwen t.o.v. een wild vreemde Nederlander. Ook vertelde hij mij dat zijn vrouw
om 20:15 uur thuis zou komen en dat ik uitgenodigd ben om gezamenlijk de
maaltijd te nuttigen. Ongelofelijk toch?
Ik ben spontaan weer op mijn fiets gestapt en ben terug gegaan naar de supermarkt
om nog wat boodschappen te doen en twee flessen wijn gekocht als cadeau voor
deze super mooie ontvangst
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Nadat ik gedoucht had en in tuin zowel van het zonnetje zat te genieten en van de
prachtige locatie, kwam Bernhard mij vragen of hij amandelen in de salade kon
verwerken, ik zei dat is geen enkel probleem ik mag alles eten van mijn vrouw en
van de dokter. De salade was bijna gereed en Bernhard kwam de tuin in om
madeliefjes te plukken als garnering voor de salade. Ik dacht wat bijzonder en hoe
komt hij op het idee. Later bleek dat hij een project ontwikkelaar was en als hobby
vrij frequent een meer persoons motorvliegtuig bestuurde, dus helemaal niets op
culinair gebied. 20:15 uur zoals eerder aangegeven kwam Heidi thuis van haar werk
en van paard rijden want dat laatste is haar lust en leven. Heidi en Bernhard
ontmoeten elkaar innig en ik keek daar wel een beetje van op. Maar later tijdens het
diner bleek dat zij elkaar nog maar een jaar kenden en dat Bernhard weduwnaar
was. Heidi vroeg op een gegeven moment of Bernhard en ik elkaar kenden, nee
moesten wij gezamenlijk vaststellen daar keek Heidi wel van op.

15 mei zondag 1e Pinkster dag
Het moet niet gekker worden. Toch weer 99,5 km gefietst in een prachtig heuvel
achting landschap, mooi fris groen en afgewisseld door lijnzaad velden. Dat is dat
ook weer beduidend anders dan bij Munster en Warendorf met een rijk aan
aspergevelden. In totaal heb ik er nu 509 km opzitten. Het was trouwens een genot
om te fietsen bij aanvang om 06:30, Ulrich kwam nog even vlot met zijn hoofd uit de
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tent, om mij een goede reis te wensen. Het was nog fris met 11 graden maar geen
wind en dat maakte het aangenaam. Later op de dag had ik wat kuitenbijters en heb
ik me wat ontdaan van bovenkleding.
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16 mei 2e Pinkster dag
Ilsenburg is met nog geen 10.000 inwoners een kleine stad aan de noordrand van

de Harz. De stad ligt in het liefelijke dal van het riviertje de Ilse die ontspringt aan
de voet van de Brocken, de hoogste berg van de Harz. Ilsenburg is makkelijk over
de B 6 met de auto te bereiken. Verder ligt Ilsenburg aan de spoorlijn tussen Bad
Harzburg en Wernigerode.
Keizer Otto III had in de tiende eeuw een burcht bij Ilsenburg, die later gebruikt
werd als basis voor een Benedictijner klooster. Het gehucht Ilsenburg ontwikkelde
zich in de zestiende eeuw en was in het bezit van een eigen ijzergieterij, waar het
ijzererts verwerkt werd. Tot ver buiten de Harz was Ilsenburg bekend om zijn
haardschilden, vaak kunstig bewerkte gietijzeren platen die behalve als bescherming
tegen de hitte van haard of fornuis, dienden ter versiering. De eerste toeristen
kwamen aan het eind van de negentiende eeuw naar Ilsenburg en in 1947 werd de
stad officieel benoemd tot kuuroord, vooral vanwege de zuivere en gezonde lucht.
En pas in 1959 kreeg Ilsenburg stad rechten. Ilsenburg is vooral om zijn uitzonderlijk
milde klimaat bekend. Wandelaars kunnen rond de stad volop genieten van het
schilderachtige dal van de Ilse met zijn aantrekkelijke watervallen en de omliggende
gemengde bossen, een van de bijzondere kenmerken van de Harz. Een van de
mooiste wandelpaden naar de Brocken, het Heinrich Heinepad vertrekt vanuit
Ilsenburg. Het pad volgt de rivier de Ilse tot ongeveer halverwege het dal en
vervolgt zijn weg dan via twee alternatieve routes. De wandeling stroomopwaarts
langs de watervallen, de Ilsesteen en de ‘verborgen Ilse’ is een onvergetelijke
belevenis.
Door de ‘Groene Band’, de voormalige grens tussen de Bondsrepubliek en de DDR,
loopt nu een goed bewegwijzerd wandelpad van Ilsenburg naar Walkenried aan de
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zuidrand van de Harz. De decennialang ongerept gebleven natuur biedt wandelaars
en fietsers tegenwoordig een idyllische atmosfeer met zeldzame dieren en planten.
Er zijn nog enkele restanten van de grens over, die bezichtigd kunnen worden. Tot
de mooiste bezienswaardigheden van Ilsenburg moeten toch wel de combinatie van
de burcht en het klooster die rond een kruisvormige basiliek gebouwd is, gerekend
worden. Dit ensemble ligt steil boven de Ilse. Hier wordt nu een kunst- en
cultuurcentrum ontwikkeld, met restaurant- en hotelfaciliteiten. De oude ijzergieterij

van Ilsenburg is iedere werkdag geopend en dan kunnen de bezoekers het
ijzergieten aanschouwen.
Vandaag wordt het wederom een slaapplek in het “wilt” zien te scoren
want er is geen camping in velden of wegen te bekennen. Net na Reppichau en voor
Chörau denk ik een mooie afgelegen en verscholen plek gevonden te hebben en
nadat ik een heerlijke nachtrust heb gehad, kan ik dat voltallig bevestigen. Het zou
haast een romantische plek kunnen zijn want ik had mijn tent nog maar net opgezet
en ingericht of er ging een mooie oranje rode zon ten onder.
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17 mei Dinsdag
Het is mij na 9 dagen fietsen wederom gelukt om mijn doelstelling te behalen en
deze keer zonder pech of door kleerscheuren en daar ben ik dan ook ZEER BLIJ en
GELUKKIG overgestemd. De laatste 32 km dwars door Potsdam en Berlijn waren het
zwaarst van de deze route en met name toen het donker werd en ik vooraf
gehuurde appartement moest vinden, maar gelukkig werd ik door iedereen geholpen
die ik naar de weg vroeg. Ik ben vanmorgen om 06:30 uur vertrokken en om 22:45
uur op mijn bestemming uitgekomen in de Bockhstrasse 46 in Berlijn. Ik heb op
deze dag wel een persoonlijk record weten te verbreken van 190 km. Want vorig
jaar heb ik op mijn laatste dag 150 km gefietst om thuis te komen bij mijn lief.
Pfffff in totaal heb ik in 9 dagen tijd 1029 km heb gefietst.

18 mei Woensdag
18 mei 16 Vandaag ben ik om 10:00 uur opgestaan nadat ik vannacht om 01:00
naar bed ben gegaan. Ik had het nodige af te bouwen en ik heb mijn dagboek bij
gewerkt onder het genot van een biertje en heerlijke muziek op de achtergrond. Het
was een wel welkome op een bekende plek al was het zo'n 9 jaar geleden. Vandaag
ben ik om 10:00 uur opgestaan en op mijn gemakje naar de Brandenburger Tour
gefietst om de foto te maken van mijn doelstelling als Berlijn. Daarna ben ik Kris
kras door de stad gefietst en uit eindelijk heerlijk ontbeten en geluncht te gelijk bij
een Thais restaurant. Het was in eerste instantie wel een beetje spyci de zalm met
garnalen en salade met rijst. Maar het bracht me terug in de herinnering van onze
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eerdere fietsvakantie in Thailand en Laos. In de namiddag ben ik terug gefietst naar
Kreuzberg en heb wat boodschappen gedaan o.a. een fles witte wijn voor de buren
waar ik gisteravond om 22:45 uur nog aanbelde om mij de de weg te wijzen naar de
toegangsdeur van het appartement. De vrouw des huizes kon dit zeer op prijs
stellen. Later ben ik een biertje gaan drinken en mijn sociale media gaan bij werken.
Op aanraden van Simon ben ik gaan eten bij het restaurant Schoenbrun maar helaas
hebben ze daar de bestelling verkeerd verstaan of verwerkt ik had namelijk een
grote schnitzel besteld en bij het uitserveren nagevraagd nee het was goed zo, maar
ik vond hem niet al te groot. De ober waarbij ik de schnitzel had besteld kwam om
af te rekenen en hij gaf toe dat hij het verkeerd had door gegeven. Vanuit het
restaurant ben ik mijn eigen lichtjes Tour gaan doen, echt Berlijn is voor mij een
geweldige en een veelzijdige stad. Morgen ga ik me even oriënteren op het
treinstation ter voorbereiding van mij terugreis want die is namelijk vrijdagmorgen
om 06:34 uur en ik kom daarbij niet graag voor verassingen te staan. Dan wil ik ook
wat meer naar oost Berlijn.

19 mei Donderdag Berlijn
Toen het eenmaal zover was om een ander gedeelte van Berlijn te gaan
verkennen wilde ik eerst weer even mijn fietsbanden op spanning brengen
want ik rijd graag met een lage rolweerstand. Bij het afdraaien van mijn
ventiel dopje draaide ik tevens mijn hele franse ventiel eruit met als gevolg
band plat. Gelukkig had ik een nieuwe voetpomp gekocht net voordat ik van
huis vertrokken ben. En in Potsdam heb ik nog een andere fietser met gebruik
van mijn pomp kunnen helpen. Maar nu ik hem zelf nodig had deed hij het
voor geen meter. Nu wist ik een paar fietsenmakers in Kreuzberg maar de
meeste gingen pas om 11:00 uur open. Maar om een lang verhaal kort te
maken heb ik uiteindelijk bij een rent a bike shop een pomp weten te lenen.
Ik met mijn harde banden op weg naar de Karl-Marx-Allee in het voormalige
DDR gedeelte van Berlijn. daar in de buurt ben ik gaan lunchen een heerlijk
omelet met harde broodjes en salade en kaas. O en wat heeft deze lunchroom
een heerlijke koffie. Ik was nog maar net buiten op het terras zitten of er was
een arrestatie van twee mannen door de politie. Doordat het een dubbele weg
en een ruime groen strook in deze straat is was ver genoeg van mij vandaan
maar ook nog voldoende op kijkafstand. Nadat ik de broodjes heerlijk had
opgepeuzeld ben ik kris kras naar de Ooster haven gefietst en wat een mooie
architectuur valt daar te bezien. Combinaties van oude gebouwen met geheel
nieuwe gebouwen erop verder gebouwd en heel stijlvol, echt de moeite waard
omdat te willen zien. In de Oost haven zijn ook nog enkele 10 tallen meters
van de voormalige muur te aanschouwen. Echt indrukwekkend.
Aan het einde van middag ben ik terug gegaan naar het appartement om mijn
spullen in te pakken en om even schoonschip te maken. En ’s avonds ben ik
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om de hoek een heerlijke Orlando pizza wezen eten en bij de buren een
Italiaans ijsje. En mijn laatste foto’s gemaakt op de Admiralbrücke.

Iets wat Berlijn voor mij anders maakt dan andere steden is het
veelvuldig gebruik van openbare ruimtes, en dan niet perse het
bedoelde gebruik ervan. Zo is de Admiralbrücke een gewone brug die je
van de ene oever (Fraenkelufer) naar de andere (Planufer) brengt, maar
dat is niet waar de brug bekend om staat. In de zomermaanden is de
brug namelijk een geliefd oord als openbare bar en wordt elke vierkante
centimeter brug gretig bezet door zonaanbidders en partygangers. Dat
juist de Admiralbrücke zo populair is, is geen toeval. Het is een prachtige
historisch exemplaar (sinds 1882), de brug is vrijwel geheel vrij van
autoverkeer en het biedt een schilderachtig uitzicht over het
Landwehrkanal. De vele minimarkts en spätkaufs in de buurt draaien
goede omzetten door de verkoop van bier, dat in Duitsland gewoon in
het openbaar genuttigd mag worden. Ondanks dat het soms behoorlijk
druk kan worden op de brug is de sfeer er altijd goed en is een biertje op
de Admiralbrücke onder het genot van wat straatmuzikanten een perfect
begin van een Kreuzbergse uitgaansavond.
Inmiddels is de brug een waar fenomeen en ondanks dat de brug al in
meerdere stadsgidsen is opgenomen blijft de gemoedelijke sfeer
behouden.
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20 mei Vrijdag Vertrek uit Berlijn
05:30 uur gaat de wekker af en hup ik het uit bed om te douchen en om de laatste
zaken in te pakken en dan vlug naar het station fietsen want de internationale trein
naar Nederland vertrekt om 06:34 uur en ik ben ongeveer 20 minuten reistijd nodig
om op tijd te komen. Gelukkig heb ik gisteren me georiënteerd en alvast gevraagd
op welk perron ik moet zijn en om het zo voor mezelf voor te bereiden geeft mij
rust. De trein gaat vanaf perron 13 vertrokken en ik moest met de fiets in het 4 de
rijtuig volgens mijn ticket beschrijving ik dus helemaal navoren met mijn fiets, kom
ik een conductrice tegen en die wijst me terug naar het allerlaatste treinstel van
deze ontzettend lange internationale trein pffff. Ik snap alleen de logica niet van de
nummering van de treinstellen. Wel is het rijtuig is van alle gemakken voorzien voor
zowel de passagier als voor de fiets en van voor tot achteren bekleed met vaste
vloerbedekking. Op mijn reservering bewijs staat dat ik tot aan Hengelo Overijssel
mee kan met deze trein stap en dan overstap op de trein naar Arnhem. Maar
wanneer ik het aan de inmiddels omgewisselde Duitse in Nederlandse personeel
vraag zegt de conducteur waarom reist u niet mee tot in Deventer en daar heeft
direct een overstap voor de trein naar Arnhem, want er gaat geen trein vanuit
Hengelo naar Arnhem. De trein heb ik met vele omwegen vooraf per telefoon
geregeld.
Vandaar uit ga ik de de laatste 36 km aanvaarden van een wederom bijzondere
vakantie en waar ik toch maar weer mooi voor in de gelegenheid werd gesteld door
mijn partner Jeltje.
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Algemene Berliner info
Kreuzberg is gelegen in het centrum van Berlijn, waar meer dan de helft van de
gebouwen zijn gebouwd in het begin van de 20e eeuw. De recente renovatie van
deze gebouwen in de afgelopen jaren drastisch verbeterde de kwaliteit van leven.
Kreuzberg is uitgegroeid tot een van de meest populaire woonwijk binnenstad wijken
in het afgelopen decennium. Tijdens de zomermaanden cafés en restaurants langs
de rivier de Spree en het Landwehr-kanaal bieden een mediterrane flair.
Aantrekkelijk ontwikkelingen en de diversiteit van de restaurants zijn de reden voor
de districten unieke en verleidelijke uitstraling.
Calm Boeckhstrasse is gelegen in het centrum van de wijk en is vernoemd naar een
wetenschapper uit de oudheid. Oude gerenoveerde gebouwen, esdoorn en
lindebomen, historische straat lampen, scholen, cafés en kleine winkels domineren
de presentatie van de straat. Koffie kan worden genoten in een van de vele slimme
straat cafes. Daarnaast is de omgeving biedt vele goede restaurants die overal in de
stad bekend zijn. Weelderige groene parken en rustplaatsen zoals Volkspark
Hasenheide en Boecklerpark worden gevonden in de buurt door. De ondergrondse
stations 'Schönleinstrasse' en 'Kottbusser Tor' zorgen voor een gemakkelijke toegang
tot het Berlijnse massale openbaar vervoer.
Om te zien welk appartement dat ik in Berlijn voor de tweede keer heb
gehuurd “Click op de onderstaande link”
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?
depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&u=http://
boeckhstrasse.blogspot.nl/
&usg=ALkJrhidLphY1v2JXoLuZy1ZZZsh1Z23ZQ
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