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Beste leden van de Twentse Caravan Club. 
 
Nu het zonnetje zo nu en dan schijnt en de  
temperaturen weer omhoog gaan zijn een  
heleboel leden al weer bezig met de  
voorbereiding van de voorjaarsreizen. 
 
Zelf ben ik op dit moment druk bezig om, na de 
verhuizing naar het appartement “Paladijn”,  
Wessex 99 in Hengelo, alles weer op te  
ruimen. 
 
De reiscommissie is weer druk bezig met het 
organiseren van de najaarsreizenbeurs op  
dinsdag 4 april 2017 in “t Hoogspel” in Delden 
van 11.00 uur tot 15.00 uur.  
 
De reizen gaan naar: 
 
Zwarte Woud–Elzas–Trier  21 dagen 
Ertsgebergte    22 dagen 
Frankrijk de Loire   21 dagen 
Italië: Toscane–Umbrië–Rome  37 dagen 
Standplaatsreis Moezel   14 dagen 
 
Op de reizenbeurs voor het najaar 2017 zal de 
reiscommissie en het bestuur aanwezig zijn. 
Men kan zich hier aanmelden voor de  
verschillende reizen. 
Het bestuur is er om eventuele nieuwe leden 
van informatie te voorzien. Zijn er mensen in uw 
omgeving die belangstelling hebben laat ze dan 
naar “t Hoogspel” komen want de  
reizenbeurs is ook toegankelijk voor niet leden. 
 
Ook is de reiscommissie reeds bezig om de rei-
zen voor 2018 voor te bereiden. 
 
Men kan zich voor een najaarsreis inschrijven, 
door het invullen van het inschrijfformulier,  
vanaf 4 april tijdens de reizenbeurs t/m de  
jaarvergadering van 11 april. 
Het inschrijfformulier is ook te vinden op de web-
site van onze vereniging waar men het kan in-
vullen en opsturen naar het secretariaat. 
 
Het invullen van het aanmeldingsformulier is 
belangrijk zowel voor ons als voor de  

 
 
annuleringsverzekering als men door  
onvoorziene omstandigheden niet mee kan 
voor de aangemelde reis. 
 
Op 17, 18 en 19 februari hebben wij onze club 
gepromoot op de caravan beurs in  
Hardenberg. 24 personen hebben interesse 
voor onze vereniging en 3 nieuwe leden  
hebben zich op de beurs aangemeld. 
Dank aan allen die hier aan hebben  
meegewerkt 
 
Dinsdag 11 april houden we onze voorjaars- 
ledenvergadering waar we het jaar 2016  
evalueren via de verschillende jaarverslagen. 
Het bestuur, maar ook de commissies zullen 
hun werkzaamheden beschrijven en toelichten. 
Ook is er dan de laatste gelegenheid om je  
aan te melden voor de najaarsreizen. 
 
Tijdens deze vergadering zal Emiel Bor  
worden benoemd als voorzitter van de  
reiscommissie in de plaats van Roel Baltus die 
tussentijds is afgetreden. Aftredend en  
herkiesbaar is onze secretaris Hanneke  
Stolmeijer. 
Als lid van de reiscommissie zullen worden  
benoemd Arnold van Brakel en Jos oude  
Egberink. Cor Siemerink is teruggetreden uit  
de reiscommissie. 
 
Op dinsdag 18 april vieren we ons 30 jarig  
jubileum bij China Tuin in Hengelo. 
Alle leden hebben hiervoor de uitnodiging 
reeds gehad en men kan zich hiervoor  
opgeven door € 10 per persoon over te maken 
naar de penningmeester voor 31 maart 2017. 
 
Ik hoop dat iedereen van een zonnige en  
welverdiende vakantie kan genieten en dat  
iedereen weer gezond en zonder ongelukken 
thuis komt. 
 
Frans de Rond, 
Voorzitter 

      
   Van de Voorzi er 



www.drukkerijhengevelde.nl 
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JAARPROGRAMMA 2017 
 
maart  01  Bestuursvergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
 08  Reiscommissievergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
 
april  04  Reizenbeurs  ’t Hoogspel  11.00 uur 
 05  Bestuursvergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
 11  Algemene leden vergadering  ’t Hoogspel  14.00 uur 
 12  Reiscommissievergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
 18  Lustrumviering   15.00 uur 
 
mei  03  Bestuursvergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
 10  Reiscommissievergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
 
juni  19  Redactievergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
 
juli  12  Bestuursvergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
 19  Reiscommissievergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
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Colofon + Herinnering Jan Bödeker  7 
Van de redactie  9 
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Sächsische Schweiz  19 
Verslag najaarsreis Pyreneeën  21 
Verslag najaarsreis Pyreneeën  23 
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Verslag najaarsreis Pyreneeën  27 
Verslag najaarsreis Pyreneeën  29 
Verslag najaarsreis Pyreneeën  31 
Noot van de redactie, Corsicareizigers  
en Snelheid buitenland  33 
Recept Kaizerschmarrn  34 
Verslag Wandelreis Oostenrijk  37 
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Verslag Wandelreis Oostenrijk  40 
Even voorstellen, ANWB partnerpas  41 
Twentse pagina  42 
 
 
 
Coverfoto: Pyreneeën 
Foto: Alex Noppert 

KOPIJ 
 
Uw bijdrage aan het tweede nummer van 
ons clubblad in 2017 moet uiterlijk 
17 juni binnen zijn. 
 
Stuur uw tekst naar de redactie via 
onderstaand e-mail adres: 
 
 

redactie@twentsecaravanclub.nl. 
 
 
 
Bij voorkeur Arial 10 in WORD. 
 
Maar met een getypte of geschreven tekst 
zijn we net zo blij. 
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Colofon. 
 
Het bestuur: 
Voorzitter Frans de Rond 
Secretaris Hanneke Stolmeijer 
2e Secretaris Marten Redder 
Penningmeester Hans van Buuren 
Reiscommissie Emiel Bor 
Redactie Arend Spijkman 
Algemene Zaken Hetty Groener 
 
De reiscommissie: 
Voorzitter Emiel Bor 
Lid Dinie Jurjens 
Lid Ben Vaneker 
Lid Arnold van Brakel 
Lid Jos oude Egberink 
 
De redactie: 
Hoofdredacteur Alex Noppert 
Redacteur Wies van Zalk 
Redacteur Jan Severt 
Redacteur Ans van Buuren 
Opmaak/ realisatie Alex Noppert 
 Leo Vreman 
Namens bestuur Arend Spijkman 
 
Public relations: 
pr@twentsecaravanclub.nl 
 
Acquisitie: 
Arend Spijkman a.spijkman@home.nl 
 
Bestuurskamer+ documentatie / materialen: 
De Mors 1, 7491 DZ Delden 
 
Secretariaat: 
Twentse Caravan Club 
Postbus 133 
7480 AC Haaksbergen 
 
Lief en Leed: 
Hetty Groener  tel: 074-3764816 
famgroener@hotmail.com 
 
Website + e-mail adres: 
www.twentsecaravanclub.nl 
info@twentsecaravanclub.nl 
 
Bankrekening: NL 92 RABO 0106790064 
 
Tarieven: 
Contributie:  € 25.= per persoon 
Inschrijving €   5.= per persoon 
Donateurs € 12.= per adres 
 
Bezorging clubblad: 
Fred Jespers tel: 074-2662784 
 
Druk clubblad: Drukkerij Hengevelde 

 
 
Herinneringen aan Jan Bödeker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toen Frans de Rond tijdens de 
nieuwjaarsreceptie meedeelde dat Jan 
Bodeker op 1 januari 2017 was overleden, 
ging er een golf van ontroering door de zaal. 

Ondanks Jan zijn handicap gingen hij en zijn 
Grietje zomer en winter mee met de Twentse 
Caravan Club reizen. 

Jan was een echte Groninger, rechtlijnig, 
eerlijk, scherpzinnig en niet van zijn stuk te 
brengen. 

Grietje was de motor van dit mooie stel en 
reed samen met Jan over de hoogste bergen 
en door de diepste dalen. 

Problemen werden probleemloos opgelost, 
maar de zorg voor Jan stond altijd op de 
eerste plaats. Een bewonderenswaardig en 
hecht stel waar iedereen respect voor had. 

Na de hartoperatie van Grietje, ging bij Jan 
langzaam het kaarsje uit en overleed hij op     
1 januari 2017. 

Het was, Jan van Grietje, nu is het, Grietje 
van Jan. Door de herinnering blijvend aan 
elkaar verbonden. 

 

Namens het bestuur en de leden van de 
Twentse Caravan Club, 

 

Gerrit Boelsma. 



Lintelerweg 60 7556 PD Hengelo 
Postbus 378 7550 AJ Hengelo 
Tel. 074-255 23 45 Fax 074-242 59 95 
info@hobbelink.nl www.hobbelink.nl 
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Vernieuwd clubblad 
 
Het nieuwe jaar is al weer drie maanden oud 
en er is al weer het één en ander gebeurd. De 
verkiezingen zijn achter de rug en gelukkig ook 
de peilingen. Als ik ergens een sik van kreeg 
was het dat wel. Maar enfin, we hebben ook 
dat weer overleefd. 
 
Voor u ligt nu weer het eerste clubblad van 
2017. 
Het zal u opgevallen zijn dat het er heel anders 
uitziet dan u gewend bent. Een andere 
papiersoort is wat u meteen opvalt. Maar 
bladert u door het blad dan blijkt dat wij gelijk 
zijn overgestapt naar full collor. Het is daarmee 
een echt clubblad geworden. 
Ja, er zijn dus enige zaken veranderd. Wij zijn 
overgestapt naar een andere drukker. Waarom 
zult u zich afvragen, de vorige was toch ook 
goed. Inderdaad dat is waar. Maar één van 
onze nieuwe leden heeft een leuke hobby.     
Hij heeft een eigen drukkerij. En wel drukkerij 
Hengevelde. 
Deze drukker is ook lid van de 
redactiecommissie. Beter kan het niet zijn.  
 
Binnen de redactie zijn wij druk bezig met de 
invulling en opmaak van het clubblad. 
Als u er voor zorgt dat u volop bijdragen blijft 
sturen, dan zorgen wij als redactie voor de rest. 
Daar kunt u op vertrouwen. 
Wanneer er binnen de vereniging leden zijn 
met nieuwe ideeën voor het clubblad laat het 
ons weten. Geen voorstel is te gek. Wees 
creatief en lever ons een leuk artikel, of een 
idee voor een vaste rubriek. Wij gaan er graag 
mee aan de slag en plaatsen het in ons 
clubblad. 
Niet alles op de redactie laten aankomen, maar 
ook zelf creatief meehelpen invulling aan het 
clubblad te geven. 
Wij zijn er van overtuigd dat binnen onze 
vereniging voldoende creatieve mensen zijn 
die een wezenlijke verrijking aan het clubblad 
kunnen leveren. 

 
 
Als je bij een vergadering of bijeenkomst goed 
luistert, dan hoor je soms de mooiste dingen. 
Dus niet praten, maar schrijven. Helpt u mee, 
wij rekenen op u. 
 
Tijdens de verkiezingscampagne is heel veel 
te doen geweest over vluchtelingen en de 
toestroom naar Europa en Nederland. 
Zonder hier een mening over te ventileren, is 
het wel zo dat wij door de eeuwen heen 
overspoeld zijn door migranten. Ook toen was 
daar hevig verzet tegen. De Nederlander is 
een mengelmoes van culturen en andere 
volkeren. 
Vroeger waren wij ook geen lieve jongens, 
VOC, slavenhandel, om maar eens wat te 
noemen. 
De stelling is dat het ook een verrijking kan 
zijn. 
Als voorbeeld daarvan hoorde ik onlangs een 
mooie vergelijking. 
We kennen allemaal inmiddels de smartphone, 
niet meer uit ons leven weg te denken en 
ontstaan in het tijdperk van Obama. 
We lopen nu allemaal te hoop tegen het beleid 
van Trump. Maar wat heeft ons leven het 
meest beheerst? Het beleid van Obama of de 
komst van de smartphone? 
Juist!! 
En dan te bedenken dat deze bedacht en 
ontworpen is door Steve Jobs, zoon van een 
moslim immigrant uit Homs, Syrië. 
 
Genoeg verteld. Ik wens u allen een heel fijn 
kampeerjaar. Er zijn, met de TCC, reizen 
genoeg.te maken dit jaar. 
Als redactie hopen wij natuurlijk op uw mooie 
reisverhalen. 
 
Tot de volgende keer, 
 
Alex Noppert 

      
   Van de Redac e 
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Reisprogramma 2017 
 
 
Voorjaar 2017 kosten globaal reis- vertrek- 
 per equipe dagen datum 
 
 
Frankrijk (Alpen en Côte d’Azur) 775,00 31 20-05 
 
Hongarije en Karinthië* (1) 1225,00 49 06-05 
 
Hongarije en Karinthië* (2) 1225,00 49 13-05 
 
Corsica – Sardinië 1175,00 + boot 47 29-04 
 
Noord Duitsland-Denemarken* 625,00 25 03-06 
 
Standplaatsreis Duitsland 
Bad Rothenfelde 350,00 14 27-05 
 
 
 
 
Najaar 2017 
 
Zwarte Woud-Elzas-Trier 525,00 21 02-09 
 
Ertsgebergte 550,00 22 09-09 
 
Frankrijk de Loire* 525,00 21 02-09 
 
Italië/Toscane – Umbrië – Rome 925,00 37 26-08 
 
Standplaatsreis Moezel* 350,00 14 02-09 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Voorstellen voor nieuwe reizen en/of wijzigingen moeten, vóór 1 augustus als  
het voorjaarsreizen betreft en vóór 1 januari als het najaarsreizen betreft, worden 
ingediend bij de reiscommissie.  
 
*  Fietsmogelijkheden                                                                        Opg. 28-11-2016 
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De reis loopt via Duitsland en Oostenrijk naar 
Venetië. Van daaruit gaan we naar Toscane 
en Rome, om vervolgens in de buurt van Pisa 
te stoppen en daarna weer door te reizen 
naar het Gardameer. Het laatste stuk van de 
reis loopt via de Brennerpas, Oostenrijk en 
Duitsland weer naar huis.  
 
Toscane wordt wel de grootste tuin van 
Europa genoemd. Globaal gezien is dat het 
gebied tussen de lijn Carrara-Florence in 
het noorden en het Meer van Bolsena in 
het zuiden. In het oosten wordt het 
begrensd door de lijn Florence-Siena-
Orvieto. In het westen ligt het aan de 
Tyrreense zee en heeft de streek nog veel 
stranden met schoon water. Aan de zee is 
een kustvlakte van wisselende breedte, die 
overgaat in heuvellandschap en daarna in 
de bergen van de Apennijnen. 
 
Het is het land van de Renaissance, van 
Leonardo da Vinci, Michelangelo en Botticelli, 
waarvan de werken vooral in Florence volop 
aanwezig zijn. 

Maar er zijn ook prachtige kathedralen, musea 
met middeleeuwse en antieke kunst en 
archeologische vindplaatsen van Etruskische 
grafsteden en Romeinse nederzettingen. 
 
Er is een overweldigende natuur met cipressen 
en olijfgaarden in een pittoresk heuvellandschap 
en het is ook – niet te vergeten – het land van 
de beroemde Chianti-wijnen. 
 
Venetië was vroeger een machtige stadstaat die 
handel dreef in het gebied van de Middellandse 
zee en daarbuiten waardoor ze steenrijk werd, 
hetgeen nu nog duidelijk zichtbaar is in de stad. 
 
Rome behoeft eigenlijk geen toelichting. Hier 
was ooit eeuwenlang het machtigste rijk ter 
wereld. 
 
 
 
De reiscommissie. 

 
Voorbeschouwing  Italië, Toscane-Venetië-Rome 

 

Vertrekdatum:   26 augustus 2017 

Reisduur:          33 dagen 

Totale afstand: ca. 3300  km                

Kosten:             € 825 
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Vertrekdatum: 2 september 2017 
Aantal dagen: 21  
Reisafstand: ca. 1500 km 
Reissom: € 525,00 
 
De reis gaat via Duitsland, het Zwarte Woud 
met verblijf aan de Titisee, vervolgens naar 
Frankrijk, de Elzas en we eindigen de reis op 
de grens van Luxemburg en Duitsland. 
Midden in het Zwarte Woud, ligt de 
populaire Titisee, het meer van uw dromen.  
 

 
 
Groot is de Titisee niet met zijn 1,3 km², maar 
het meer is wel ingebed in een prachtig 
landschap.  
Het meer ligt op 840 meter hoogte met net 
ernaast het gelijknamige kuuroord Titisee, dat 
deel uitmaakt van de stad Titisee-Neustadt. 
U kunt rond het meer wandelen, de 
Seerundweg bedraagt ongeveer 8 km. En er is 
uiteraard nog veel meer te doen in Titisee, te 
veel om op te noemen. 
Titisee dorp werd voor het eerst in 1111 
genoemd. Vandaag de dag wonen er zo'n 
2200 mensen. Het dorp heeft een aardig 
centrum met horeca en souvenirwinkeltjes. 
Wij verblijven een aantal dagen op één van de 
campings aan de Titisee. 
Van de Titisee steken we de grens over naar 
de Elzas in Frankrijk (ca. 165 km) 
 

 
De Elzas is befaamd om haar geschiedenis, 
haar wijnen en haar wonderbaarlijke 
architectuur. De Elzas biedt twee werelden 
voor de prijs van één, dit is de streek waar 
Frankrijk en Duitsland elkaar ontmoeten. De 
rivier de Rijn vormt de grens tussen beide 
landen. U kunt hier heerlijk slenteren door 
mooie “gemütliche” stadjes met vakwerkhuisjes 
(Guebwiller en Colmar, Kaiserberg, 
Turckheim). Fietsen langs wijngaarden en 
stoppen bij een wijnproeverij of een kasteel 
bezoeken, behoren tot de vele mogelijkheden 
van de Elzas. Colmar wordt de mooiste stad 
van de Elzas genoemd, de vakwerkhuizen 
staan hier schouder aan schouder in een 
eeuwenoude omgeving. Met kleine bootjes kun 
je uitstekend de Altstadt, ook wel klein Venetië 
genoemd, veroveren. Straatsburg ligt wat 
noordelijker en heet werelds te zijn. 
In de Elzas worden vooral stille witte wijnen 
gemaakt hoewel het percentage mousserende 
wijn, de zogenaamde Crémant d' Alsace, 
gestaag toeneemt. Er wordt ook een klein 
percentage rode wijn geproduceerd. 
Met uitzondering van de Crémant worden 
Elzas wijnen altijd verkocht in een fles van het 
type ‘Rijnwijn’, de ‘flûte d’Alsace’. Dit type fles 
is wettelijk voorgeschreven. 
We verlaten Frankrijk en ons laatste reisdoel 
ligt op de grens van Duitsland en 
Luxemburg, in de buurt van Trier (ca. 178 km) 
Trier is, samen met Worms, een van de twee 
oudste steden van Duitsland en ook het oudste 
bisdom benoorden de Alpen.  
 
De reiscommissie. 

Voorbeschouwing Zwarte Woud, Elzas en Trier 



Bornsestraat 1 - 7495 VL Ambt Delden - 074 3761344 - info@hoogspel.com - www.hoogspel.com 
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Vertrekdatum: 02 september 2017 

Aantal dagen: 21  

Totale afstand: ca.1500 km 

Reissom: € 525,00 
 

Als je van de natuur wilt genieten en je wilt 
mooie kastelen bezichtigen, is de LOIRE een 
geschikte streek om je vakantie te gaan vieren. 

Langs de Loire bevinden zich verschillende 
fietsroutes en zijn de vele steden de moeite 
waard om te gaan bezichtigen. 

 

De Loirestreek is natuurlijk vooral bekend 
vanwege de vele fraaie kastelen. De rivier zelf 
is ruim duizend kilometer lang en loopt van de 
Ardèche in het zuiden van Frankrijk tot aan 
Saint-Nazaire, waar hij in de Atlantische 
Oceaan uitmondt. Het bekendste deel is de 
Loirevallei, die strekt van Sully-sur-Loire tot 
Chalonnes-sur-Loire. Dat is waar je de vele 
kastelen vindt. 
 
Het beroemdste van alle kastelen langs de 
Loire is het kasteel van Chambord (niet ver van 
Blois). Het kasteel in renaissancestijl kun  
je, met meer dan 400 kamers, gerust enorm 
noemen. Maar de streek biedt meer dan 
kastelen. Zeker zo mooi zijn de vele oude 
stadjes als Sancerre, Saint-Brisson-Sur-Loire  
of Blois. 

 

Bezienswaardigheden zijn o.a. 

 Cathedrale de Chartres is een 
fantastische kathedraal. Het 
houtsnijwerk en het gebrandschilderd 
glas zijn opmerkelijk. 

 

 Waar je zeker heen moet gaan is 
Poitiers, het ligt niet in het Loire gebied 
maar het is toch de moeite waard om 
daar naar toe te gaan.  

 

 

 

 

 

 

 De Futuroscope en het technologische 
pretpark Parc zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. 

 

 

 

 Château de Villandry is één van de 
kastelen aan de Loire met zijn mooie 
aangelegde tuinen en de tuin is 
opgedeeld in verschillende thema's: o.a. 
watertuin, groente tuin. 

 

 

 Dus al met al de moeite waard om in deze 
prachtige omgeving de vakantie te vieren.  

 

 De reiscommissie. 

Voorbeschouwing Frankrijk de Loire  
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Vertrekdatum: 09 september 2017 
Reisduur: 22 dagen 
Totale afstand: ca.1500 km 
Kosten: € 525.00 
 
Op deze reis gaan we genieten van 
interessante cultuur en prachtige natuur.        
Er is genoeg gelegenheid om te fietsen en te 
wandelen. Met de auto kunnen er mooie 
steden worden bezocht. Kortom een geweldige 
3-weekse reis. 
We verzamelen als groep op een camping in 
de omgeving onder Kassel. Hier kunnen we 
met elkaar kennismaken. 
 

 
 
De eerstvolgende camping is in de omgeving 
van Eisenach. Deze is voorzien van ruime 
plaatsen en ligt in een bosrijke omgeving, even 
buiten de plaats.  
Hier zijn enkele interessante 
bezienswaardigheden te bezoeken. In 
Eisenach de Wartburg en het  Bachhuis, in 
Friedrichroda de Marienglashütte, in Erfurt 
o.a.de Krämerbrücke en in de buurt van 
Weimar de gedenkplaats Buchenwald.  
 

 
 
 De volgende camping ligt aan het begin van 
het Ertsgebergte. Deze ligt  op een goede 
plaats van waaruit veel kan worden 
ondernomen. Hier blijven we 3 à 4 nachten.   
 

De plaatsen Zwickau en Annaberg Buchholz 
liggen op korte afstand en Karlo Vivary in 
Tsjechië is ook goed te bereiken.                  
Voor de treinliefhebbers is de Fichtelbergbahn 
een belevenis. 
 
We rijden vervolgens naar de  Sächsische 
Schweiz. Hier komen we op een kleinere 
camping, mooi gelegen met een prachtig 
uitzicht op Schloss Königstein. Er is hier veel 
te bekijken, zoals de “Bastei” een bijzondere 
rotsformatie, Dresden met zijn vele 
bezienswaardigheden en de rivier de Elbe. Op 
korte afstand in Tjechië ligt de geweldig 
imposante “Pravcicka Brana” een natuurlijke 
rotspoort; ook een tocht door de “Wilde 
Klamm” met een stuk wandelen en varen is om 
niet te vergeten. Kortom een bijzonder gebied. 
 

 
 
Verder rijdend gaan we naar het hart van het 
Ertsgebergte. Hier wordt veel houtsnijwerk 
gemaakt. Een bezoek aan zo’n werkplaats 
moet u niet missen.                                        
De plaatsen Freiberg met het 
bergbouwmuseum en Meissen met de 
bekende porceleinfabriek zijn goed te doen. 
Hier kunt u een interessante rondleiding doen  
en bekijken hoe porcelein wordt vervaardigd. 
Aan de andere kant van de grens 
zijn Teplice en Chomotov te bezoeken. Praag 
ligt op grotere afstand. 
 
Hierna zit het grootste gedeelte van de reis 
erop. We rijden naar een plek in de buurt van 
Eschwege en na 2 nachten gaan we richting 
Hameln, zodat de reis naar huis niet te lang zal 
zijn. 
 
De reiscommissie. 

Voorbeschouwing Ertsgebergte en de Sächsische Schweiz 
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In de laatste week van augustus reden vanuit 
diverse plaatsen in Twente 7 caravans en       
1 camper richting de verzamelplaats in België 
naar camping Hohenbusch. Terwijl Max 
Verstappen zijn rondjes reed op de racebaan 
in de buurt kwam iedereen binnen.                
De reisleiding, Arend, Myrna/Frans, Ans, 
ontving ons hartelijk. Met wat kleine 
ongemakjes, lantaarnpaal ging niet uit de weg/ 
waterkraan die van de sokkel gereden werd, 
vond iedereen een plaatsje en konden we met 
elkaar kennis maken. Zover dat nodig was 
tenminste, want een aantal had elkaar al 
eerder ontmoet. Wat opviel was dat de sfeer 
gelijk goed was. 

En dat werd later nog eens bevestigd, want de 
reisleiding had vlees voor de BBQ verzorgd en  
dat bleek een prima opening van de reis. 
Verhalen over en weer en er werd gelijk al 
veel gelachen. Super gezellig! 

Na een beetje regen in de nacht, merkten we 
de volgende morgen dat er veel fans van 
Verstappen op de camping waren. Veel 
jongelui en vaders met zonen. En allemaal in 
het oranje op weg voor de racedag! Op  de 
zondag werd rustig aangedaan, een beetje 
zwemmen, wat wandelen, drankje op het 
terras of bij de caravan. Maar later ook in de 
kring bij elkaar. 

De volgende dag trokken we verder, dwars 
door Luxemburg, natuurlijk de auto vol tanken, 
en dan Frankrijk in, Metz, Nancy, Toul naar 
camping Les Hirondelles, een eenvoudige 
maar prima camping. Hier bleek dat er al een 
auto dusdanige pech had, dat er een ruilauto 
moest komen. Jammer voor Jan, maar het 
werd prima geregeld en de volgende dag 
konden ze al weer vlot de weg vervolgen.       

De groep was al eerder vertrokken naar de 
volgende camping, Le Ranch des Volcans in 
Châtel Guyon. Een plek in de Auvergne.       
De rit hiernaartoe was een mooie. Vooral wij 
zijn dwars door de Morvan gegaan door een 
verkeerde afslag bij Dijon, met het resultaat 
niet meer kilometers maar wel een 
schitterende route over kleine D en C 
weggetjes. Heel leuk en spannend! Anderen 
waren er niet eerder en hadden wel een 
andere route gereden. 

We zochten een mooie plek want we bleven 3 
nachten. ’s Avonds om 22.00uur kwamen de 
achterblijvers ook binnen met een mooie 
leenauto. Alleen was deze vol nieuwe snufjes 
en handgeschakeld wat erg wennen was voor 
de bestuurder. 

De omgeving werd bekeken, Châtel Guyon, 
Riom en ook de supermarkten Lidl, Carrefour 
werden bezocht. Het weer was prima zodat  
hier gezwommen kon worden. 

Aan het eind van de dag was het natuurlijk tijd 
voor een glaasje! En dat beviel goed, dus dat 
houden we er in.”Jao, Jao - dat sah wah!!“ 

Vrijdags vertrekken we vroeg want het zal 
warm worden die dag. We gaan via de A 75 
naar het zuiden. (geen tol) We stoppen bij 
een mooie ijzeren spoorbrug Viaduc de 
Garabit even voorbij St. Flour. Een ontwerp 
van Eiffel. Mooi!

Viaduc de Garabit  
 
Later langs deze route gaan we over de 
nieuwe mooie brug bij Millau. Deze brug kost 
wel tol om er over te gaan € 14,60. Maar het 
is ook een beauty! 

Najaarsreis Pyreneeën                            27-8  -  30-9 2016  



Aanbieding: 10% kor ng voor TCC leden  
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                       Brug bij Millau  
 
Vanaf onze volgende camping RCN Val de 
Cantobre kun je mooi een bezoek brengen aan 
deze brug en een tentoonstelling over de bouw 
ervan. Ook op deze camping blijven we 3 
nachten en hebben dus volop gelegenheid om 
wat te doen. Ook het stadje Millau is een 
bezoek waard, erg leuke straatjes! 

De camping ligt in een mooi gebied, er kan ook 
gewandeld worden. Maar veel wandelaars 
hebben we niet in de groep, jammer! Wim en ik 
maken een mooie tocht. Ook de route langs de 
rivier Dourbie is erg mooi maar dan met de 
auto. Waar we ook veel gebruik van maken is 
het prachtige zwembad, we staan er vlakbij. 
Heerlijk vooral met die warmte.  

 
Op deze plek bakken we ook met elkaar 
pannenkoeken en we drinken een keer koffie 
op het terras van het campingrestaurant.  

Ook wordt er een wijnproeverij bezocht en 
natuurlijk ook wat wijn gekocht. Jammer dat er 
geen echte Chardonnay was, want dat was 
toch een veel gedronken wijn, lekker koud! Ook 
het bier was niet aan te slepen en dan de 
blikjes rechtop fijn trappen. Een leuk spelletje.  

Maandag 5-9 rijden we naar de volgende 
camping, Village Sud, in Preixan. De route er 
naar toe is makkelijk, een groot gedeelte 
tolweg en het laatste stukje over de  D 118 

richting Limoux net onder Carcassonne.       
We staan aan een meer, maar het restaurant 
is al dicht. Gelukkig kunnen we nog wel in het 
zwembad, want dat is toch wel erg lekker met 
het warme weer. 

Vanaf deze camping bezoeken we natuurlijk 
het oude Carcassonne. 

 
                                 Carcassonne  
 
Maar ook moeten er wat boodschappen 
ingeslagen worden. Aan de buitenkant van het 
nieuwe Carcassonne zijn supermarkten en die 
brengen we dus eerst een bezoek, ijskast weer 
vol! 

Dan de stad in. 

 
We dwalen door de straatjes, bekijken de kerk 
en genieten van de leuke winkeltjes. De koffie 
smaakt heerlijk, kost wel een paar centen 
maar dan heb je ook wat! 

‘s Avonds kijken we met elkaar naar het 
Nederlandse voetbalteam tegen Zweden.(1-1) 

Op deze camping blijven we 5 nachten. Dus 
rijden we nog wel een keer naar Carcassonne, 
want de nieuwe stad is ook wel leuk. En een 
warme hap smaakt prima op het grote plein.  
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Op vrijdag is er een markt in Limoux en daar 
gaan we ook heen, gezellig druk en dan 
bekijken we gelijk het stadje. Met een omweg 
door de omgeving gaan we weer terug naar de 
camping, waar we eerst weer een duik nemen. 

Zaterdag 10-9 rijden we weg van deze 
camping. We hebben tijd genoeg dus gaan we 
een stop maken in Mirepoix, want dat moet 
een leuk plaatsje zijn. En dat is ook zo. We 
rijden met de caravan door straatjes die daar 
niet op berekend zijn en dat gaat ook bijna 
goed. Alleen het bovenlichtje links gaat er aan. 
Maar het pleintje is schitterend! De terrasjes 
zitten vol en wij gaan daar ook heerlijk een 
hapje eten. Gezellig en lekker!  

We rijden nu richting Foix en dan Tarascon en 
dan vlot naar de camping Des Grottes in Alliat/
Niaux. Ook hier blijven we 5 nachten.  Het is 
een heel mooie camping met ruime plaatsen 
en een heel mooi zwembad.  Een mooie 
omgeving aan deze rivier. 

 

Maar ’s avonds koelt het al behoorlijk af en is 
het vochtig, dus vlug de caravan in.   

 

De volgende morgen is het weer heerlijk weer, 
goed ontbijten want om 16.00uur hebben we 
een BBQ dus de lunch moet worden 
overgeslagen. Wel maken we een heerlijke 
wandeling in de omgeving. 

De BBQ is weer prima verzorgd. Voor allemaal  

 

weer een vleespakket. Er zijn dit keer zelfs 
sauzen, salades en stokbrood. Ook de wijn en 
bier zijn aanwezig. De wijn is wat zoet maar 
slobbert wel lekker weg.”Jao, jao – dat sah 
wah!” Wally krijgt de lachers weer op de hand. 
Ze brengt het ook zo droog! 

Frans wordt bedankt voor het verzorgen van de 
Wifi. En krijgt daarvoor een bijdrage van de 
groep. Een heel fijne oplossing en iedereen 
heeft internet. Dan is er nog koffie en de avond 
is zomaar weer om. 

De volgende dag gaan er verschillende tochten 
gemaakt worden. Een aantal gaat een dagje 
naar Andorra. 

Wij gaan een tocht over de Col de Port maken. 
Een heel mooie route. Als de mensen van 
Andorra ’s avonds terug komen en heel 
enthousiast zijn besluiten wij ook om toch maar 
een dagje naar Andorra te gaan. We gaan 
samen met Theo en Marian in één auto, dat is 
wel zo prettig. 

Al met al is het toch wel een mooie tocht. Maar 
de dorpen zijn erg leeg. Zo echt van die 
verlaten wintersport dorpen. We gaan over de 
Passo del  Casa, waar we echt mooie 
vergezichten kunnen zien.   

De liften bergop gaan wel en veel 
mountainbikers gaan met de fiets omhoog om 
dan op de fiets weer van de berg af te komen. 
En dat gaat met een vaart….! 
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Op het plein bij het Gemeentehuis eten we 
een warme lunch, zodat we ‘s avonds niet 
meer hoeven te koken. Terug naar de 
camping nog een aantal fotostops, want op de 
heenweg was het veel te druk. 

 

 
’s Avonds verandert het weer. Stormband aan 
de luifels of wat scheerlijnen plaatsen. Later 
begint het te regenen en dat gaat de hele 
nacht door.  

Woensdags gaan we naar de “grotten van 
Niaux”. De grot was groot en hoog en we 
moesten behoorlijk doorlopen met een 
mijnwerkerslamp in de hand. We konden niet 
om ons heen kijken want dan liep de gids te 
ver weg. En de grond was lastig te belopen. 
Maar we bleven bij elkaar. Af en toe gaf de 
gids tekst en uitleg bij wat we zagen. Het ging 
wel in slecht Engels en ik vond het moeilijk te 
verstaan. Vooral bij de muurtekeningen nam 
de gids alle tijd van de wereld om zijn verhaal 
te doen. (Had hij ook wel wat minder hard 
kunnen lopen) Er zijn wel mooie oude 
rotstekeningen maar overal in de wereld zijn 
het dezelfde beesten. Bizons, steenbokken en 
paarden). Het blijft interessant. De akoestiek 
van de grot was geweldig en Theo zong een 
mooi lied. Applaus was zijn deel.  

De doorgangen waren soms nauw en eigenlijk 
mochten we de wanden niet aanraken. We 
kwamen allemaal weer goed boven en daar 
konden we een tentoonstelling bekijken. 

 
Terug op de camping was de dag alweer 
aardig voorbij. En bijna tijd voor een glaasje! 
Nog even een paar boodschappen en de tank 
vol gooien. Want donderdag is weer een rij-
dag.  

We gaan richting Lourdes via de D119 en dan 
verder de autobaan. Bij Tarbes de afslag 
Lourdes. En dan was het nog maar een klein 
stukje naar de camping. De meesten hadden 
gelijk de goede weg maar wij werden door alle 
straten van Lourdes gestuurd en dat was 
geen pretje, we kregen gelijk ”sight seeing”. 
Onze navigatie en ook die van Johan en Rita 
werd helemaal dol. De politie gaf niet thuis en 
uiteindelijk Lourdes maar weer uitgereden. 
Gekeerd en opnieuw begonnen. En toen was 
het eigenlijk heel simpel. Maar doordat allerlei 
wegen in Lourdes afgesloten waren konden 
we er niet komen. Lopend door de stad later 
werd ons dat helemaal duidelijk. Camping La 
Foret was een mooi aangelegde camping. 
Ook een zwembad maar daar was het geen 
mooi weer voor.  
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Want in Lourdes kwam de zege letterlijk en 
figuurlijk van boven en konden we de paraplu’s 
gebruiken. Lourdes was voor de meesten 
onder ons een nieuwe ervaring. Iedereen 
beleefde het op zijn of haar eigen manier. 
Maar het was een belevenis. Of je nu op 
zondagmorgen met 5000 mensen in een 
ondergrondse kerk een mis bijwoont of dat je 
een kaarsje opsteekt in de crypte van 
Bernadette of je laat je dopen, het gaat in je 
zitten. En alle verhalen die je elkaar vertelt 
nadat je in Lourdes bent geweest, je hoort dat 
het toch wat heeft! 

Maar we blijven hier 5 dagen en dan heb je 
ook mooi de tijd om nog iets van de omgeving 
te zien en niet alleen Bernadette. 

 
De Col d ‘Aubisque, col d ‘Aspin of de mooie 
gletsjer Gavernie zijn aantrekkelijke plekken 
om naar toe te gaan, met hele mooie routes er 
naar toe. En gelukkig is het weer dusdanig 
opgeknapt dat het weer helder is in de bergen. 

 
En dan kun je elke avond naar de licht- 
processie voor de zieken als je wilt. En daar 
komen dan ook duizenden mensen bij elkaar 
uit verschillende landen en werelddelen om 
mee te lopen en het Ave Maria te zingen. Op 
een avond waren er 900 Nederlanders in de 

processie en nog een aantal van ons. Best 
indrukwekkend! 

 
Op de laatste avond in Lourdes hebben we 
een heerlijk en gezellig diner in de kantine van 
de camping. 

Dinsdag 20-9 vertrekken we vanuit Lourdes 
naar het Noorden, eigenlijk al richting 
Nederland. We rijden langs een binnendoor 
route, Auch en dan D wegen richting Cahors 
en St. Pantaleon. Het is er aardig leeg en we 
kunnen gaan staan waar we willen. Het is een 
aardig terreintje van Nederlandse eigenaren. 
Het ligt niet aan de rivier de Lot maar daar kun 
je naar toe op de fiets of met de auto. De Lot is 
een geliefde plek voor veel Nederlanders en er 
wonen er veel. Natuurlijk worden er veel 
tochten in de omgeving gemaakt en Cahors is 
een leuke stad met veel oude en nauwe 
straatjes. Erg plezierig om doorheen te lopen 
en om lekker ergens iets te eten. En dat wordt 
dan ook gedaan door de meesten van ons. 

 
Op vrijdag worden de verjaardagen gevierd en 
ook het 40 jarig huwelijk van Myrna en Arend. 
Met elkaar zijn er hapjes en drankjes verzorgd 
en daar snoepen we lekker van. Het is heel 
gezellig en aan het eind komt er zelfs patat en 
kroket op tafel. Goed geregeld!! En het smaakt  
Heerlijk. 



Camping "De Harmienehoeve" Brandenweg 2 - 7108 AX Winterswijk Woold 
www.campingdeharmienenhoeve.nl    Tel.0031543 564 393 
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Het is toch wel gek dat er van de 15 personen 
er 5 jarig zijn in deze vakantie. 

 
Dit zijn de gelukkigen! 

Ook hebben een aantal een wijnboer in de 
omgeving bezocht om wat wijn mee naar huis 
te nemen. 

Een van de uitstapjes was een bezoek aan   
St. Cirq Lapopie een eind verder aan de Lot, 
maar zeer de moeite waard, met veel 
galerietjes en ambachtsmensen met 
winkeltjes. Heel leuk! Of naar Montcuq, of Puy 
L’Évêque, allemaal leuke plaatsjes. 

Verder een beetje wandelen of fietsen was 
ook mogelijk. 

 
Zondag 25-9 is weer een rijdag. We moeten 
vandaag 300 km. maar grotendeels autobaan. 
De A 20 op richting Brive de A 89 op. Dan nog 
een klein stukje naar Châtel Guyon, waar we 2 
nachten blijven. Deze camping hebben we op 
de heenreis ook gehad, dus voor iedereen 
bekend. Voor Frans/Ans en Jan/Wally maar 1 
nacht want ze gaan de auto van Jan weer 
ophalen en daar hebben ze een dag voor 
nodig. We houden voornamelijk een beetje 
rust en gaan nog even naar het stadje of naar 
Riom. Het zwembad is al leeg dus daar 

hoeven we niet meer in. Gelukkig maar want 
het is een stuk frisser. 

Je kunt aan alles merken dat het einde van de 
vakantie nadert. De luifels worden zoveel 
mogelijk schoon en droog binnen gehaald. 
Want op de volgende camping in Bourg 
St.Marie staan we maar 1 nacht en de route 
naar camping Les Hirondelles is lang maar 
wel mooi. We gaan de A 6 op bij Beaune want 
dan hoeven we niet door Dijon en zijn dan ook 
vlot over. De 400 km. was nu goed te doen. 
Op de camping treffen we een dolgelukkige 
Jan aan die zijn eigen auto weer heeft. En dan 
gaan we de volgende dag weer richting 
België. Het laatste stuk door Frankrijk en 
Luxemburg gaat mooi vlot. In Luxemburg nog 
even goedkoop tanken natuurlijk en dan 
komen we op de laatste camping, tevens onze 
eerste camping. Het cirkeltje is dus rond en de 
laatste 2 nachten zijn we op camping 
Hohenbusch.  

De volgende morgen hebben we een 
gezamenlijk ontbijt om al vast aan het afscheid 
te wennen. Daarna gaan er nog verschillende 
boodschapjes gedaan worden in de 
naastgelegen plaatsjes St. Vith of even terug 
naar de Luxemburgse grens. Daar zijn ook 
veel winkels. En dan ’s avonds het echte 
afscheid met een prima verzorgd diner. Heel 
smakelijk. Ook worden de reisleiders bedankt 
en in het zonnetje gezet. Het was een prima 
en gezellige reis! 

  
 

Ineke Roeppel. 

 

P.S. Arend en Myrna hebben op de laatste 
camping bij het wegrijden nog een flinke 
schade opgelopen aan de caravan. Jammer! 
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Corsicareizigers opgelet! 
 
Is uw caravan of camper hoger dan 2.60 m, 
dan is deze waarschuwing voor u. 
 
Komt u aan met de boot in Bastia op Corsica 
dan krijgt u een tunnel als u naar de kust wilt 
rijden. Deze tunnel is maar 2.62 m hoog!       
Er zijn hier al heel wat campers en dakramen 
gesneuveld. Wilt u het zekere voor het 
onzekere nemen, volg dan de route          
”Hors gabarit”, deze loopt om de tunnels heen. 
 
Het is altijd hectisch bij het verlaten van de 
boot, let dus goed op. Een gewaarschuwd 
mens telt voor twee.  
 
Wies van Zalk.  

Hoogte tunnel 2.62 m  

 

 

Hoe hard mag je rijden met de 
caravan in Europa? 

Op vakantie naar het buitenland is leuk, maar 
achteraf een boete ontvangen is minder. 
 
Check daarom even wat de maximum snelheid 
met een caravan  is in die landen die je 
doorkruist of bezoekt 
 
De maximum snelheden staan vermeld in op 
de ANWB website onder het hoofdstuk 
vakantie. Ook alle andere praktische zaken per 
land zijn te vinden in de landeninformatie. 
 
www.anwb/vakantie/landeninformatie 
 

Johan Spijker 

Noot van de redactie 
 
Beste clubleden, 
 
Er bereiken ons steeds meer signalen van 
clubleden die teleurgesteld zijn dat, door hun 
geschreven reisverslagen, niet direct geplaatst 
zijn. Wij, de redactie, willen daar graag een 
toelichting op geven. 
 
Een evenwichtige verdeling tussen 
advertenties en diverse artikelen is voor ons 
een belangrijk uitgangspunt. Afgelopen jaar 
was het clubblad zo'n 40 à 44 pagina's dik. 
Naast de vaste rubrieken en de 
voorbeschouwingen, die in maart en oktober 
gepubliceerd worden, is er ruimte voor uw 
reisverslagen. Maar niet alle reisverslagen zijn 
even uitgebreid. Er zijn schrijvers die vullen 
zes pagina's met een leuk verhaal en iemand 
anders is met twee al klaar.  
Nu kunnen wij al deze reisverslagen plaatsen 
en het clubblad uitbreiden tot b.v. 50 pagina's. 
Voorgaande jaren was dat ook wel mogelijk. 
Door de leden werden genoeg artikelen en 
verhalen aan de redactie aangeboden, 
waardoor wij in staat waren om ook, indien er 
geen reisverslagen beschikbaar waren, een 
leuk blad samen te stellen. 
Deze ingezonden artikelen waren heel divers. 
Van een impressie van een zelfstandig 
ondernomen reis, een verhaal over de natuur, 
of een puzzel om maar eens wat te noemen. 
 
Afgelopen jaar was dat aanbod opgedroogd. 
Wij waren blij wanneer we 40 pagina's konden 
vullen. 
Dat is de reden waarom we zuinig moesten 
zijn met onze reisverslagen waardoor we in 
ieder geval een goede basis hadden (hebben) 
voor de volgende editie('s). Sterker nog, 
wanneer wij  de verslagen die in deze editie 
staan, eerder hadden geplaatst, was dit blad 
aanzienlijk dunner geweest. 
Zo ziet u, wij zijn sterk afhankelijk van uw 
bijdrage. 
Vandaar een oproep aan u allen, stuur ons uw 
verhaal. Wij doen ons best om een mooi 
clubblad af te leveren. 
Wij gaan ervoor, nu u nog!! 
Uw bijdrage kunt u kwijt op: 
redactie@twentsecaravanclub.nl 
De redactie 



 

ZOEKT U EEN CARAVANSTALLING? 
 

 

 

 

 

 

 

 

BEL: 0547 - 27 21 07 

Maatschap Schutte Rikkerinksweg 6  Ambt Delden 

Kaizerschmarrn 
 
Iedereen die wel eens in Oostenrijk op  
wintersport is geweest kent ze wel, die  
overheerlijke Kaizerschmarrn. 
Het is vrij eenvoudig te maken en kan ook  
haast niet mislukken. 
 
Hier het recept. 
 
Ingrediënten:  
Voor 4 personen 
 
50 gr.  suiker 
100 gr.  bloem 
4  eieren 
40 gr.  boter 
100 ml  (volle) melk 
100 gr.  rozijnen (eventueel naar smaak) 
2 gr.  poedersuiker 
100 gr.  jam (b.v. kersenjam) 
 
Bereiding: 
 
Splits de eieren en bewaar de eiwitten. 
Klop de dooiers en de suiker met een mixer  
luchtig en romig. Zeef de bloem, voeg de melk  
toe en klop tot een glad beslag. 
Klop de eiwitten in een vetvrije kom stijf en  
spatel in delen door het beslag. 
 

Verhit de boter in een koekenpan op een laag  
vuur en giet daar het beslag in. 
Eventueel 2 pannen gebruiken. Bak ca. 3 min. 
Draai met behulp van een spatel de pannenkoek 
om. Deel met de spatel de pannenkoek in kleine 
stukjes en bak nog ca. 3 min. Keer regelmatig. 
 
De Kaizerschmarrn is nu klaar.  
Schep ze op een bord en bestrooi met poedersuiker. 
Serveer met jam. 
 
Eet smakelijk. 
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Op de eerste dag van deze reis, zaterdag        
3 september, zijn alle deelnemers (15 equipes) 
tegen het eind van de middag gearriveerd op 
camping Mainblick in Schwarzach aan de 
Main. We worden door de reisbegeleiding 
(Emiel, Dinie, Wim en Ria) verwelkomd met 
een hapje en een drankje. 
 
De volgende dag vertrokken Wim en Dinie als 
eerste naar Oostenrijk, een lange rit, naar 
camping Wilder Kaiser in Kössen - Tirol. 
Het laatste stuk van de route verliep anders, in 
verband met een triatlon bij de Walchsee was 
een stuk rijweg afgesloten. De reisbegeleiding 
had iedereen vooraf geïnformeerd over een 
nieuwe route, maar op de autobaan werden 
we verwezen naar een andere afslag. Na 
iedereen zoveel mogelijk gebeld te hebben, 
kwamen we uiteindelijk toch goed aan in 
Kössen. 
Na een nacht van regen werden we de 
volgende ochtend om half 10 door Mario van 
de camping welkom geheten met een glaasje 
sekt of jus d’orange en geïnformeerd over de 
activiteiten van die week. 
Hierna was er al meteen een 
ontspanningsoefening, Oi Gong geheten, waar 
we met een groot aantal TCC-ers aan hebben 
deelgenomen, zelfs 2 heren waren erbij. 
Die maandag regende het nog steeds, maar    
’s middag konden we deelnemen aan 
Stockschiessen, lijkt wat op curling, de baan 
was overkapt en we bleven mooi droog, we 
speelden Holland tegen Duitsland. Helaas 
verloren. 
Dinsdags klaarde het weer al een beetje op en 
hebben we ’s middags de wandelschoenen 
aangetrokken om met elkaar te wandelen. 
Sommigen maakten een toer op de fiets of met 
de auto,of naar café Anneliese in het plaatsje 
Schwendt, waar we konden genieten van de 
heerlijke, grote “torten” uit eigen keuken. 
Woensdag was de regen verdwenen en 
genoten we van een strak blauwe lucht en een 
geweldig uitzicht vanaf onze plek, op de berg 
“Hochkössen” en de Wilder Kaiser. Een groot 
aantal van onze groep is met de telecabine 
naar boven gegaan om vast wat te oefenen en 
conditie op te doen voor de komende 
wandelingen, anderen hebben lekker genoten 
van het mooie weer en het uitzicht. 

Donderdag, wederom een stralende dag. We 
hebben onder begeleiding van Mario, 
gewandeld naar de Prostalm. Een mooie 
bergwandeling van 1,5 uur heen. Op de alm 
hadden we een prachtig uitzicht op de Wilder 
Kaiser. Na wat gegeten en gedronken te 
hebben, zijn we langzaam afgedaald naar de 
auto’s. 
Ook moest de laatste dag van ons verblijf op 
deze camping nog een revanche worden 
genomen met Stockschiessen. Sommige 
gingen een tochtje maken met de auto of de 
omgeving op de fiets verkennen en aan het 
eind van de middag was er nog een happy 
hour met routebespreking naar camping 
Seeblick Toni in Kramsach. Koken schoot er bij 
sommigen bij in en die zijn heerlijke forel gaan 
eten bij Glücknerhof. 
 
Aankomst vrijdag 9 september in Kramsach bij 
Seeblick Toni. 

Na een korte, mooie en zonnige rit van 60 km 
komen we aan in Kramsach. 
Zo heeft iedereen zich na enige tijd weer 
gesetteld, net zoals de schotels, om weer 
gezellig TV te kijken 's avonds. 
 
Rond de klok van 15.00 uur begint bij Joop zijn 
kies behoorlijk te jeuken en wordt er bij Emiel 
aangeklopt, om toch naar Innsbruck te 
vertrekken.  
Emiel gaat met Joop en Kunny mee naar 
Innsbruck op zoek naar een tandarts. 
Later hoorden we ook nog dat ze een hert zijn 
tegen gekomen, die het nodig vond om een 
kopstoot uit te delen aan de auto. 
Na 4 uur komen ze eindelijk terug en zijn Joop 
en Kunny weer helemaal gelukkig. 
 
Vandaag is de Almabtrieb, het weer op deze 
zaterdag is prachtig en het is op de camping al 
behoorlijk druk. 
Almabtrieb is een feest, waarbij de koeien uit 
de bergen naar beneden worden gehaald om 
de winter in de stal door te brengen. De koeien 
hebben een versiering op hun hoofden van 
bloemen en een grote bel om de nek. De 
boerenknechten die de koeien hebben 
opgehaald, zien er ook mooi uit en hebben een 
fles schnaps in hun zakken. 

Reisverslag wandelreis Oostenrijk september 2016 
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Op de camping staan allerlei braderie- 
kraampjes. Bussen vol met Nederlanders, 
Fransen en Duitsers komen naar de 
Almabtrieb om te kijken hoe de koeien naar 
binnen worden gebracht. Het duurde wel enige 
tijd voordat de koeien in zicht waren. Ze 
hadden last van de warmte en liepen niet zo 
hard, maar ze hadden dan ook al een tocht 
van 3,5 uur afgelegd. Wanneer de koeien 
éénmaal binnen zijn, kan het feest beginnen. 
In een grote tent, met muziek, flinke pullen bier 
en schnitzels, is het beregezellig en de TCC-
ers vermaken zich prima met zang en dans. 
Als het feest een beetje ten einde loopt, rijden 
de bussen weer van de camping af en worden 
ze flink uitgezwaaid en toe gezongen door 
diverse TCC leden, met het lied “Auf 
Wiedersehn”. 
Om 17.00 uur is het feest ten einde en zoekt 
iedereen de caravan weer op. 
 

 
 
Het is zondag en weer een prachtige dag. 
Er staat vandaag geen activiteit gepland. Zo 
kan iedereen doen waar men zin in heeft. 
Sommigen zijn gaan fietsen en anderen 
hebben gewandeld rond het meer of zijn naar 
het Bauernmuseum geweest.  
 
Op maandag schijnt de zon weer volop en het 
is prima wandelweer. Om 9.30 uur worden we 
verwacht bij sportcentrum Ossi om met z’n 
allen naar de Tiefenbachklamm te gaan. 

Een schitterende wandeling, langs de rivier. 
Langzaam omhoog en weer omlaag met 
watervalletjes, mooie rotspartijen en prachtige 
plekjes om een heel eind de diepte van de 
klamm in te kijken.  
Na een korte koffiepauze in Almhof, wandelen 
we weer verder naar het dorp Brandenberg, 
waar de bus ons weer terug brengt naar 
Kramsach bij Ossi. Iedereen heeft het goed 
volgehouden, petje af. Af en toe was het best 
pittig.  
Als iedereen op de camping terug is, komen er 
spontane acties op gang. 
Er wordt in de feesttent van de camping halve 
haantjes en braadwurst gegeten met een pint 
bier erbij. Weer anderen gaan pannenkoeken 
bakken of forel eten. Heel erg gezellig.  
 
En weer schijnt het zonnetje volop op dinsdag. 
Gezamenlijk naar de Wiederberghorn geweest. 
Met de gondel naar boven, gratis met de 
gästekarte. 
Het leuke van deze dag is, ten eerste dat het 
georganiseerd wordt vanuit de groep, door 
Gerard en Willy Meijerink en ten tweede 
iedereen kan en gaat mee. Zo konden vooral  
Alide en Herma mee om te genieten van deze 
mooie dag.  
Na boven aangekomen te zijn, hebben 
sommigen de panorama wandeling rond de top 
gelopen, degene die niet mee gingen 
wandelen, konden de uurtjes prima doorkomen 
op het terras. Bij terugkomst was het heerlijk 
genieten van de beroemde Oostenrijkse 
Apfelstrudel met vanillesaus, ijs en slagroom. 
Overigens de goulash soep was ook 
overheerlijk.  
 
Woensdag is weer een stralende dag, met veel 
zonneschijn. 
Lopend en fietsend zijn we met de eigenaresse 
van de camping, naar een Glasblazerij in 
Kramsach geweest. Daarna naar Rattenberg, 
voor een demonstratie Apfelstrudel maken met 
natuurlijk koffie met Apfelstrudel en een beker 
om mee te nemen. Natuurlijk kon iedereen 
daarna gezellig winkelen. Voor de dames een 
bling bling winkel van Swarovsky. 
In de avonduren heeft Ria Snieders iedereen 
kunnen vermaken met een presentatie van 
Jemako, wat heel erg gewaardeerd en 
enthousiast ontvangen werd in groep.  
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Op deze laatste en schitterende dag bij 
Seeblick Toni was er alleen om 15.00 uur de 
traditionele jeu de boules gepland, maar 
verder kon iedereen zijn eigen gang gaan. We 
hebben in deze week twee rondes gespeeld.  
Hierna waren sommigen nog druk met het 
afbreken en opruimen van de spullen, daarna 
volgende nog een routebespreking naar de 
volgende camping in Prutz, met een happy 
hour. Iedereen kon zich even indrinken, 
voordat we naar het restaurant gingen om 
spareribs te eten. 
 

 

Vandaag (16 september) is een reisdag van 
130 km naar Prutz. 
 
Prutz ligt aan het begin van het Kaunertal, de 
weg naar de Gletscherstrasse, die we zeker 
willen bezoeken. 
De camping ligt in een mooi dal aan de Inn. 
Eerst hebben we in Kramsach afscheid 
genomen van Margriet en Evert Jan. Zij 
moesten terug naar Nederland vanwege het 
overlijden van de zus van Margriet. 
De tweede dag begint met regen. Het is even 
gedaan met het mooie weer. In de middag met 
z’n allen in de bus naar Ried, waar we 
opnieuw een Almabtrieb meemaken. Deze 
koeien waren nog mooier versierd dan de 
koeien in Kramsach. Hier ook een feesttent 
met lange tafels en Tirolermuziek. 
De zondag hebben de meesten niet veel 
ondernomen. Enkele hebben een fietstocht 
gemaakt. Om half drie was iedereen op de 
camping terug om de verjaardag van Koos te 
vieren. Het was wel een week te laat, maar 
dat mocht de pret niet drukken. Het was 
gewoon gezellig. 
De volgende dag hebben we Samnaun 
bezocht. Samnaun is een gemeente die in een 
belasting vrije zone ligt in Zwitserland tegen  

de Oostenrijkse grens aan. Belastingvrij: 
rookwaar, drank benzine, dure horloges, 
messen, kleding. Voor een liter benzine 
hebben we omgerekend 80 eurocent en voor 
diesel 85 eurocent betaald. Anderen gingen 
met de bus naar Landeck of een dorp in de 
bergen.  
Dag 18. Met de bus naar Serfaus. Hier is een 
groepje met de gondel naar boven gegaan en 
terug gewandeld naar het lager gelegen dorp 
Fiss. Een mooie tocht. 
 
Vandaag is het gelukt. Het weer was helder. 
Op naar de Kaunertaler Gletscherstrasse. 
Iedereen ging mee. De reis er naar toe was 
prachtig langs de Stausee. Prachtige 
uitzichten. 
Verschillenden zijn door de verse sneeuw naar 
de gletscher gewandeld.  
Een mooie afsluiting van deze week in Prutz. 

 
De reis loopt ten einde en morgen gaan we 
richting Nederland. De tussenstop is Camping 
Mainblick waar we op de heenreis ook zijn 
geweest. 
Hier hebben we genoten van ons einddiner. 
De prijzen werden nog uitgereikt van de jeu de 
boules wedstrijd, 1e prijs dames Geesje 
Roddenhof en van de heren Bert Kamp,         
2e prijs dames Trynie Kamp en van de heren 
Koos Wibier.  
Jos Oude Egberink sprak namens de groep 
een woordje van dank voor deze mooie reis, 
daarna werd afscheid van elkaar genomen. 
Ook dank aan Freek Roddenhof en Gerard 
Meijerink die deze reis op foto en film voor ons  
hebben vastgelegd. 
Het was een prachtige vakantie, mooie 
omgeving met mooie campings, leuke 
groep en prima reisbegeleiding. Bedankt! 
 
Dit verslag is namens de groep opgesteld door 
Trynie, Ria en Dinie. 
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Even voorstellen.... 
 
Beste clubgenoten, 
 
Mijn naam is Tarcis van der Horst. Ik ben 
onlangs lid geworden van de TCC. 
In november 2015 ben ik met pensioen 
gegaan. Ik werkte in Utrecht bij het Bureau 
Buitenland van de reclassering. Ik heb door dit 
werk veel van de wereld gezien. Mijn wens 
was om naar Hengelo terug te keren. Op 1 juli 
jl. kreeg ik de sleutel van mijn huisje in de 
Ziekenhuisstraat. 
 
Van kinds af aan heb ik gekampeerd. Eerst in 
tenten en later in een vouwwagen en 
vouwcaravan (Esterel). Nu ben ik in het rijke 
bezit van een “old timer”, een Constructam 
Condor 4. 
Mijn eerste gedachte was om, na mijn 
pensionering, met mijn caravan maandenlang 
door b.v. Spanje en Portugal te toeren. Later 
leek mij dat een niet zo goed idee. Ik ben 
alleenstaand en stel dat ik ziek word of pech 
krijg. Dan zou ik er helemaal alleen voor staan. 
Mijn aandacht werd getrokken door een stukje 
in de krant over een bijeenkomst van de 
Twentse Caravan Club. Ik ben er naar 
toegegaan en van lieverlee werd ik 
enthousiast. 
In mijn vrije tijd (nu in overvloed) ben ik veel 
met muziek bezig. De laatste 20 jaar trad ik 
met mijn gitaar en keyboard op voor vele 
verzorgingshuizen, verstandelijk beperkte 
mensen enz. onder de naam Papa Speelt... 
Ik maakte 2 CD’s: “Papa Speelt...het klaar!” 
met covers uit de jaren ‘50 en ’60 en “Papa 
Speelt...met vuur”. Deze laatste CD is geheel 
Nederlandstalig en de teksten en muziek heb 
ik zelf geschreven. Nu ga ik werken aan mijn 
3e CD : “Papa Speelt...Country & Western”. 
 
Meer over mij kun je lezen op mijn website: 
www.papaspeelt.nl 
 
Ik heb mij voor dit jaar ingeschreven voor twee  
reizen met de TCC. Ik neem mijn gitaar mee 
zodat wij liedjes kunnen zingen bij het 
kampvuur. 
 
Hartelijke groet en tot ziens,  
Tarcis van der Horst. 

ANWB partnerpas 
Bent u lid van de ANWB? Waarschijnlijk wel. 
Wij, Hans en ik zijn al meer dan 50 jaar lid. 
Samen dus op één pas. Deze pas was ook 
geldig als ik alleen met de auto reed en pech 
zou krijgen dan kon ik met de gezamenlijke 
pas geholpen worden door de wegenwacht. 
Omdat wij al zo lang lid zijn hebben we een 
platina pas. Sinds een paar jaar is de 
partnerpas ingevoerd. Deze kost extra € 5.   
Nu zou je denken dat je dan als partner 
dezelfde platina pas zou krijgen, maar dat is 
niet zo. Als partner krijg je een bronzen pas, 
dus een pas die je ontvangt als je net lid bent. 
 
Ik vind dit raar. Dus heb ik een mail 
geschreven naar de ANWB en ik heb antwoord 
gekregen. Dat luidt als volgt:                             
 
“Iedereen die lid wordt van de ANWB gaat zijn 
eigen jaren opbouwen. Om u tegemoet te 
komen, in het samen jaren lid zijn, hebben wij 
de jaren van uw lidmaatschapspas aangepast 
aan die van uw partner. U ontvangt binnenkort 
een platina lidmaatschapspas op uw naam”. 
 
Het is toch een raar idee, stel dat je een 
ANWB reis gaat maken, dan krijg je met een 
platina pas allerlei voordelen. Heb je dus als 
partner een bronzen pas, dan krijg je de 
voordelen niet. Mag de één wel uit eten en de 
ander niet.  

 
Vindt u dit ook niet aan de haak, schrijf dan 
ook een mail naar de ANWB en als u geluk 
heeft krijgt u ook een pas met dezelfde kleur 
als die van uw partner. 
 
Wies van Zalk 



42 Twentse Caravan Club maart 2017 

De zunne en de weend 
 
Op nen dag zea de weend tegen de zunne: Ïk bin toch völle starker as iej en hee bleus 
zichzölf op van greutsigheid. “Meer ik heb helemoal genn krach nödig”, zea de zunne, 
“vriendelijkheid wint `t aait van krach. “Loa`w dat dan meer eens oetproberen”, zea de 
weend. “kiek, doar löp `n meissie op deweg. Wee`j wat, wiej goat d`r een wedstried van 
mmaken. Wee det meissie de jasse oet kan trekken,hef `t ewönnen!” Dat is good. Begin iej 
moar, zea de zunne en zee trök zic achter de wolken terugge. De weend maak`n zich dikke 
en begön te bloazen.  
Hee bleus al wat he bloazen kon. 
Hee prebeer`n of hee de jasse van `t meissie of kon bloazen. Zee rilden van de koale weend 
en knuppen de jasse nog be er dichte. De weend zag det en wörden hellig. Ee bleus nog 
völle harder. Net of he dach: noew of nooit. `t Meissie wörden der bange van en zee trök 
de jasse nog be e rum zich hen. 
Toen kwam de zunne achter de wolken vandan en zee zag dat `t meissie leup te bibbern 
van de koalte. De zunne lachen ear vreendeluk too en gaf ear woarmte. Noa`n ze e deu `t 
meissie de jasse lös. Zee wörden zo lekker woarm van de zunnestroalen dat ze d`r van 
begön te lachen. 
En eaven later……trök ze de jasse oet. 
Zoa wön de zunne `t van de weend. En `t enige wat ze edoan had, was: woarmte gemm`n.  
 
 
 
 

`n Kater en de ro `n 
 
Nen boer in Eul har onmeundig last van ro `n. Het was in `t leste gewoon ne ploag veur 
em. Hoo wo`k dee deers nog kwiet dach e…en op nen goejn dag kreeg e `n good idee. Hee 
kochn zich nen grootn kater en ieleu geleeuwt het nig, mer binn dree wekke, was e wisse 
honderd ro n kwiet. Mer hoo effn…toen stökn de ro n de köppe biej meka um te 
oawerlegn of ze hier wat teegn doon konn. 
Ideeën waddn d`r zat, mer d`r was mer één veurstel wat misschien zol helpn. Ze mosn zeen 
dat ze den kater ne bel um `n nekn konn doon, dan ko`j em van wietn heurn ankomn. 
Joa joa…schreewn alle ro n das `n good idee…. Mer wee van oons dut em dee bel um…? 
Ieleu begriept het a…. Het bleef biej `t veurstel want gin ene rot wol den kater de bel 
anbeendn…loat stoan prebeern. 
Zoa zee`j ma weer, het is nog nooit aans ewes en`t is al ed het zölfde leedke…! 
Iedereen wet alns be er…. 
Ideeën zat…das gin bezwoar!! 
Mer wil ie oawergoan tot doadn.. 
Dan steet der gin meanske doarveur kloar.!!! 






