Kanovakantie in Zweden.
Wij zijn in de zomervakantie naar de Oostzeekust van Zweden geweest. Daar is een groot scherengebied; dat is
een brede strook van eilanden voor de kust. Die strook is een paar honderd kilometer lang en hier en daar is het
wel 10 kilometer breed. We hebben daar drie weken gekanood. Alle eilanden zijn helemaal van rots, maar op de
meeste groeien ook bomen. Het was voor ons de eerste keer dat we in het buitenland gingen kanoën en wild
zouden gaan kamperen, wat ons erg leuk leek.
We begonnen bij een camping vlakbij Sint Anna. Toen we aankwamen hebben we er een nacht geslapen. De
volgende dag hebben we alle kampeerspullen en veel eten en drinken in de kano’s gedaan. We zijn van daaruit
naar een eiland met een mooie kampeerplek gevaren, niet zo heel erg ver van de camping. Het was echt lekker
weer en we hebben er lekker gezwommen. Wat meteen opviel was dat het water veel helderder was dan in
Nederland. Ook was het fijn dat het water bijna helemaal zoet is, dat is echt veel fijner als je eruit komt. Het water
was ook lekker van temperatuur want het was 23 graden.
‘s Avonds zaten er veel muggen; je hoorde ze gewoon zoemen, en dat terwijl we maar op een klein eiland zaten.
Gelukkig hadden we een muggentent mee, een grote klamboe die we met tentstokken konden opzetten zodat we
geen last meer van de muggen hadden.
De tweede dag was het wat minder weer: het regende en op sommige plaatsen waren best wel hoge golfjes
(vonden wij dan).
We konden pas laat een plekje vinden en we waren best wel moe.
De volgende dag was het weer mooi weer en zijn we naar een klein plaatsje, Sanden, gegaan. Daar was een minisupermarkt, maar ze hadden wel veel etenswaren, ook heel veel lekkere dingen. We zijn daarna verder gevaren
naar een plek waar we eerst de kano’s een stukje de rotsen op moesten tillen. Het was ‘s avonds wel een heel
mooi uitzicht met de ondergaande zon. Daar hebben we ook van dichtbij een paar zeearenden zien vliegen. Die
zijn echt heel erg groot. De Een paar dagen later zaten we op een eiland niet zo ver van de camping en heeft onze
vader een nieuwe voorraad maaltijden, snacks en blikjes drinken uit de auto gehaald.
De dag daarna zijn we naar Harstena gevaren, een wat groter eiland dat een eind van de kust ligt. Het was wel een
eind varen, maar als troost bleek er een leuk klein dorpje te liggen met een kleine bakkerij erbij. Daar waren heel
lekkere en verse broodjes te koop. Die lagen op een tafel en mijn vader en moeder hebben meer dan de helft
gekocht. We zijn toen verder gevaren, maar we konden geen goede kampeerplek vinden. We hebben toen toch
nog een plek gevonden, die was niet zo mooi en er lagen allemaal koeienvlaaien, maar het was te laat om nog
verder te varen.
De volgende morgen werden we wakker door raar geloei en het was nog dichtbij ook. We gingen dus snel kijken
wat er was en toen zagen we een hele kudde koeien om onze tenten staan. Het waren echt grote koeien, er waren
kalfjes bij en ook een paar stieren. Ze hadden allemaal grote horens. We konden toen niets doen, want we konden
niet weten of die koeien aan mensen gewend waren. Toen we de tent gingen inpakken, gingen een paar koeien
met hun neus tegen de tenten aan duwen, maar gelukkig deden ze voor de rest niets. Toen de koeien allemaal
gingen liggen herkauwen hebben we alle spullen in de kano’s gedaan en zijn we snel weggevaren. We hebben
daarna op een ander eiland ontbeten.
We zijn daarna naar een plek gevaren waar onze vader al eens eerder had gestaan. We hebben daar ook heel
lekker gevaren en gezwommen. De dag daarna zijn we naar Fyrudden gevaren, een dorpje, waar we inkopen
hebben gedaan en kaarten verstuurd. We zijn daarna naar een andere plek gegaan waar we gekampeerd hebben.
De dag daarna zijn we naar een camping gegaan waar we twee dagen hebben gestaan. De camping was niet zo
ver van het plaatsje Fyrudden waar we een keer heen zijn gelopen..
Er was in Fyrudden ook een ijssalon waar mensen voor zaten met echt enorme bakken ijs. Dat moesten we ook
even uitproberen; we kregen enorm veel ijs en we moesten wel snel eten, anders had je een grote overstroming.
Na een paar dagen zijn we in één keer teruggevaren naar de camping vlakbij Sint Anna.
We zijn van daaruit met de auto naar een andere plaats, 80 kilometer zuidelijker, gereden. We hebben daar
opnieuw de auto bij een camping laten staan en zijn vanaf daar naar een andere plek gevaren. We zijn daarna nog
een paar dagen richting het noorden gevaren. Daarna zijn we in één keer helemaal terug gevaren richting het
zuiden.
We hadden het daarna wel een beetje gehad met het kanoën; we zijn nog één keer wild wezen kamperen en zijn
daarna terug naar huis gegaan.
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