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Beste leden van de Twentse Caravan Club. 
 
Op het moment dat ik dit schrijf ben ik onderweg 
met 7 equipes van de club voor de najaarsreis 
naar de Loire. 
 
De voorjaarsreizen hebben plaats gevonden en 
op een paar kleine ongelukjes na is alles goed 
verlopen en iedereen weer gezond terug. 
 
Begin september zijn de najaarsreizen 
vertrokken naar: 
 Zwarte Woud 
 Ertsgebergte 
 Loire 

 
Nu is de reiscommissie weer druk bezig met het 
organiseren van de voorjaarsreizenbeurs voor 
2018.  
 
Deze wordt gehouden op dinsdag 7 november 
2017 in “t Hoogspel” in Delden van 11.00 uur tot 
15.00 uur.  
De reizen gaan naar: 
 
 Italië Noord/ Dolomieten  42 dagen 
 Hak van Italië 50 dagen 
 Baltische staten 37 dagen 
 Spanje – Portugal  50 dagen 
 Slovenië  21 dagen 
 Duitsland Harz 21 dagen 
 Normandië – Bretagne 23 dagen 
 Standplaatsreis Limburg 14 dagen 
 
De voorbeschouwingen van deze reizen staan 
op de leden-website van onze vereniging en zijn 
ook vermeld in het clubblad van oktober. 
 
Op de reizenbeurs voor het voorjaar 2018 zullen 
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. 
 
Men kan zich voor een voorjaarsreis 
inschrijven, door het invullen van het 
inschrijfformulier, vanaf 7 november tijdens  
de reizenbeurs t/m de jaarvergadering van  
21 november. 
 
Het inschrijfformulier is ook te vinden op de 
website van onze vereniging waar men het  
kan invullen en opsturen naar het secretariaat. 
 
Het invullen van het aanmeldingsformulier is 
belangrijk zowel voor ons als voor de 
annuleringsverzekering, wanneer men door 
onvoorziene omstandigheden niet mee kan 
voor de aangemelde reis. 
 
Dinsdag 21 november houden we onze najaars
-ledenvergadering in “t Hoogspel” in Delden.  
Ook is er dan de laatste gelegenheid om je aan 
te melden voor de voorjaarsreizen 2018. 
 
Op dinsdag 18 april van dit jaar hebben we  
ons 30-jarig jubileum gevierd bij China Tuin in 
Hengelo. 
De reacties na afloop waren vooral positief. 
Iedereen had een leuke en gezellige middag 
gehad met uitstekend eten en drinken en men 
had tevens weer bijgepraat over de mooie 
reizen die met de club gemaakt zijn. 
 
De ACSI gaat volgend jaar de prijs verhogen 
van de campings in voor- en najaar. Wij blijven 
vooralsnog voor onze reizen € 25 per 
overnachting vragen. 
 
Ik hoop dat iedereen van een welverdiende 
vakantie heeft genoten en gezond en zonder 
ongelukken weer thuis is gekomen. 
 

Frans de Rond, 
Voorzitter 

Van de Voorzitter 



www.drukkerijhengevelde.nl 
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Uw bijdrage aan de volgende editie van ons clubblad moet uiterlijk op bovengenoemde data binnen 
zijn op e-mail adres: redactie@twentsecaravanclub.nl . 
 

Een getypte of geschreven tekst mag natuurlijk ook. Deze kunt u dan opsturen aan het secretariaat 
Twentse Caravan Club, Postbus 133, 7480 AC Haaksbergen. 

Maand Dag Aktie Lokatie Tijdstip 
In principe 1e woens-

dag van de 
maand 

Bestuursvergadering Bestuurskamer 10.00 uur 

In principe 2e Woens-
dag van de 
maand 

Reiscommissie -
vergadering 

Bestuurskamer 10.00 uur 

oktober Laatste 
week 

Clubblad klaar    

  30 Uiterste datum  
aanlevering kopij 

redactie@twentsecaravanclub.nl   

november 7 Reizenbeurs ‘t Hoogspel Vanaf 
11.00 uur 

  21 Algemene  
ledenvergadering 

‘t Hoogspel 14.00 uur 

  28 Bijeenkomst  
ingeschrevenen reizen 

‘t Hoogspel Vanaf 
11.00 uur 

december Voor Kerst Clubblad klaar     

Programma 2017 

Inhoud Blz. 
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C . 
 
H  : 
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 
 
B : 
De Mors 1, 7491 DZ Delden 
 
S : 
Twentse Caravan Club Tel: 053 - 432 2393 
Postbus 133 
7480 AC Haaksbergen 
 
Website   www.twentsecaravanclub.nl 
Alg. E-mailadres:  info@twentsecaravanclub.nl 
 
D  : 
Voorzitter : Emiel Bor 
Lid : Dinie Jurjens 
Lid : Ben Vaneker 
Lid : Arnold van Brakel 
Lid : Jos oude Egberink 
Lid : Gé Goseling 
E-  :reiscie@twentsecaravanclub.nl 
 
D  R : 
Voorzitter / Acquisitie : Arend Spijkman 
Hoofdredacteur : Johan Spijker 
Lid : Leo Vreman 
Lid : Ans van Buuren 
E-  R  (en voor adverteerders)
 redactie@twentsecaravanclub.nl  
 
D   : Drukkerij Hengevelde 
 
B  : 
Fred Jespers : tel: 074-2662784 
 
L   L : 
Hetty Groener : tel: 074-3764816 
E-mail:  liefenleed@twentsecaravanclub.nl  
 
B : NL 92 RABO 0106 790 064 
 
T : 
Contributie : € 25.= p.p. per jaar 
Inschrijving : €   5.= per persoon 
Donateur : € 12.= per adres 

N : L  & L  
 
Als TCC hebben wij de afgelopen periode 
aandacht besteed aan de volgende zaken: 

 Gé Gosselink kreeg een opkikkertje i.v.m. 
een operatie aan zijn hals. 

 
 Evert en Fredien Morsink & Freddy en Ria 

Scholts waren 50 jaar getrouwd. Van harte 
gefeliciteerd. 

 
 Annie Hogeslag is even gebeld omdat ze 

een nieuwe knie kreeg. 
 
 Mevrouw Pieper kreeg een opkikkertje. 
 
 Er is een bezoekje gebracht aan Herma 

Flonk. 
 
 Familie van Leeuwen heeft een kaartje voor 

hun verhuizing ontvangen. 
 
 De heer Nobbenhuis is een kaartje gestuurd 

omdat hij binnenkort geholpen wordt aan 
zijn benen. 

 

 

Mocht u als TCC- lid horen dat er bij andere 
leden iets heeft plaatsgevonden waaraan de 
TCC aandacht zou moeten besteden laat het mij 
dan weten. 

Wij willen niet graag dat iemand tussen wal en 
schip valt. 

 
 

   Met vriendelijke groeten,  
   Lief en Leed,  
     
   Hetty Groener 



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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Tijdens de voorjaarsreis Hongarije/Oostenrijk begon Wim halverwege de reis moe te 
worden. 
 
Zelf dacht hij aan hartfalen en wilde meteen na terugkomst even bij de huisarts langsgaan 
voor onderzoek. Toen ik hem enkele dagen na thuiskomst belde om te informeren naar zijn 
gezondheid vertelde hij me dat het onderzoek uitgewezen had dat hij asbest kanker had en 
niet verder behandeld kon worden. 
 
Wim was een fijne reisgenoot. Een positief, humorvol mens. Soms wat impulsief, wat zich 
uitte in schadegevalletjes aan auto en caravan. Voorop rijden was niet zijn grootste wens, en 
had iemand hier problemen mee dan wist hij zeker dat de komende tocht veel langer was 
dan voorzien, en zou Parijs misschien wel in zicht komen. 
 
Na het overlijden van zijn echtgenote Nolda, die hij enorm miste, is Wim alleen mee geweest 
op enkele reizen. Hij vond er niets aan en voelde zich erg eenzaam ondanks alle steun en 
begrip van de TCC-leden. 
 
Maar zie, hij ontmoette Ada. Een schat van een vrouw die er even aan moest wennen dat 
een caravan een soort huis was, waar je prachtige reizen mee kon maken. Maar omringd 
door de warme belangstelling en hulp van de TCC-leden wende dit erg snel. 
 
Een warm en liefdevol stel dat maar vijf jaar bij elkaar mocht zijn. 
 
Wim wilde geen lijdensweg zoals hij meegemaakt had met Nolda en koos ervoor geen 
levensverlengende behandeling te ondergaan. Tijdens de afscheidsdienst waren velen van 
de TCC aanwezig. 
 
Wij wensen kinderen, Ada en familie veel sterkte met dit verlies. 
 

Gerrit Boelsma. 
Namens alle leden TCC  

Herinnering aan Wim van Hoof 
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V  2018  
 

Reis: Periode: Kosten Afstand 
  globaal ca: 
  per equipe: 
 

Overwinteren Gaat i.v.m. het gering  
 aantal aanmeldingen niet door 
 
Spanje - Portugal 24 apr. t/m 13 juni 2018 € 1.250,00 5.500 km 
 
Italië - Dolomieten 19 mei t/m 30 juni 2018 € 1.050,00 2.950 km 
 
Hak van Italië 24 mei t/m 13 juli 2018 € 1.250,00 5.500 km 
 
Baltische Staten 24 mei t/m 30 juni 2018 € 925,00 3.000 km 
 + ca. € 400,00  
  veerboot 
 
Duitsland Harz 2 t/m 23 juni 2018 € 525,00 1.500 km 
 (datum onder voorbehoud) 
 
Normandië  
Bretagne 2 t/m 24 juni 2018 € 575,00 2.000 km 
 
Slovenië 2 t/m 23 juni 2018 € 525,00 2.000 km 
 
Standplaats  
Zuid - Limburg 3 t/m 17 juni 2018 € 350,00 520 km 
 
 
N  2018 (V  ,     

)  
 

Reis: Periode: Kosten Afstand 
  globaal ca: 
  per equipe: 
 
Oostenrijk - zuid Tirol 21 dagen n.n.b.  n.n.b. 
Zuid Engeland 21 dagen n.n.b.  n.n.b. 
Frankrijk - Provence 21 dagen n.n.b  n.n.b. 
Luxemburg - Müllertal 21 dagen n.n.b.  n.n.b. 
 
Ieder lid van de Twentse Caravan Club mag een voorstel voor een reis indienen.  
Dit voorstel en/of wijzigingen daarvan moeten vóór 1 augustus (bij voorjaarsreizen)  
en vóór 1 januari (bij najaarsreizen) worden ingediend bij de reiscommissie!!! 

Reisprogramma 2018 
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Verslag reis 2 Hongarije en Oostenrijk 

Opmerking redactie:  
Helaas kunnen wij het verslag van bovengenoemde reis, om bij de makers bekende reden,  
niet plaatsen. 
 
Wij willen wel graag de ontvangen foto’s plaatsen om u iets van deze reis te laten zien. 
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Voorbeschouwing: reis Italië Dolomieten, Garda-
 meer, Levicomeer, Venetië. 
Periode:  19 mei t/m 30 juni 2018   
Kosten:  €  1050,=  per equipe  

Je kunt het een ‘ontspannen reis’ noemen 
waar rekening is gehouden met voldoende 
vrije / rustdagen.  
Onderweg is er veel te zien en te beleven, 
maar wel een reis waar de tijd wordt genomen 
om van al dat moois te genieten.  

 
Programma:  
  
Dag 1. reisdag  
Verzamelen op een camping in midden 
Duitsland. (nabij Fulda)  
  
Dag 2. reisdag  
Vertrek naar omgeving Memmingen . 
(Duitsland)  

Dag 3. reisdag  
Vertrek via Fernpas naar omgeving van 
Merano Italiӫ.  
 
 Verblijf in de omgeving Levico / 

Caldenassomeer Italiӫ.    
 
 Verblijf in de omgeving Gardameer Italiӫ.   
 

 Verblijf in de omgeving Venetië Italië.  
 
 Verblijf in de omgeving Brunico Italië. 

(Dolomieten)  
 
 Verblijf in de omgeving van Zell am See. 

National Park Hohe Tauern Oostenrijk  
 
 Verblijf in de omgeving Salzburg / 

Wolfgangsee Oostenrijk.  
 
 Vertrek naar Altmühltal Duitsland.  
 
 Vertrek naar de laatste camping met  

einddiner.  
 
 Zaterdag 30 juni 2018 reis naar Twente.  
 

Simione aan het Gardameer 
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Voorbeschouwing: reis “De hak van Italië” 
Periode:  24 mei t/m 13 juli 2018   
Kosten:  €  1250,=  per equipe  

Een reis door heel Italië.  
Cultuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen 
tijdens deze route door o.a. het schitterende 
en gevarieerde heuvellandschap van 
Toscane.  
 
De reis voert langs wijngaarden, olijfbomen 
en cipressen bij de typisch Toscaanse 
boerderijen, maar ook langs vele mooie 
historische stadjes en plaatsen die de rijke 
Italiaanse cultuur, historie en gastronomie 
ademen. 
 
We zakken af naar de uiterste punt in de hak 
van Italië waar we de “Trulli” gaan 
bewonderen, de zo opvallende huisjes met 
puntdaken.  

Waar de bouwstijl precies vandaan komt, is 
onduidelijk, waarschijnlijk ergens uit het 
oosten, maar dat de trulli ontstaan zijn uit 
armoede is vrijwel zeker.  
Het bijzondere aan deze trulli: ze zijn 
opgetrokken uit ‘droge steen’ en zonder 
cement. De muren worden traditioneel wit 
gekalkt, het dak loopt uit in een witte pinakel, 
waarvan een aantal varianten bestaat, ieder 
met zijn eigen betekenis. 
 
Vanaf de uiterste punt gaan we via Pompeï 
weer omhoog richting Rome, waarbij we 
voldoende tijd hebben om deze stad te 
bewonderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanuit Rome verder richting Pisa; ook hier is er 
weer gelegenheid om uitstapjes te maken en de 
diverse bezienswaardigheden te bezoeken. 
 
Nog verder noordelijk komen we opnieuw in 
Lasize sul Garda, van waaruit we de terugreis 
beginnen. 

Overzicht standplaatsen en aantal dagen:  
 
Twente-Wertheim 1 
Wertheim-Imst 1-2 
Imst-Lasize sul Garda 2-3 
Lasize sul Garda-Monteciccardo 3-4-5 
Monteciccard - Abruzzi 5-6-7-8 
Abruzzi-Viéste del Gargano 8-9-10-11 
Viéste del Gargano-Puglia  11-12-13-14-15 
Puglia -Gagliano del Capo 15-16-17-18 
Gagliano del Capo-Sibari 18-19-20-21 
Sibar i- Cirò Marina 21-22-23-24 
Cirò Marina-Cappacio 24-25-26-26 
Cappacio-Rome 27-28-29-30 
Rome - Preci 30-31-32-33-34 
Preci- Arezzo 34-35-36-37-38 
Arezzo - Coltano 38-39-40-41-42 
Coltano-Deiva Marina 42-43-44-45-46 
Deiva Marina-Lasize sul Garda 46-47-48 
Lasize sul Garda-Imst 48-49 
Imst-Wertheim 49-50 
Wertheim-Twente   



Twenteland Caravans 

Caravans voor een betaalbare prijs 
Westermaatsweg 5 - 7556 BW HENGELO - tel: 074 2501543 email: info@twentelandcaravans.nl 
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Mogen wij ons even voorstellen?  
De redactie vindt het leuk om (nieuwe) leden van de TCC te introduceren bij de overige leden. Het 
doel is om een beetje een beeld te krijgen van onze leden. 

Wij zijn?  Theo en Jeanne van Eldik- Bouwman 

Ons gezin bestaat uit? 3 personen 

Wij zijn ook al trotse opa en oma van? Britt en Brent 

Tijdens ons arbeidsleven waren wij? 
  

medewerkster Makro en o.a. ambtenaar Post.nl 

Vanaf wanneer ben u lid? Wij zijn lid van de TCC geworden in 2016 

Waarom bent u lid geworden? 
  

Wij vinden het gezamenlijk met anderen op 
vakantie gaan fijn. 

Hoe kwam u in aanraking met de TCC? 
 

In onze caravanstalling in Westervoort  
werden we geattendeerd op de TCC. Toen  
gekeken op internet en een bezoek gebracht 
aan Delden. 

Wat verwacht u van het lidmaatschap bij de 
TCC? 
  

Geen specifieke eisen. 

Ben u al op pad geweest met de TCC? 
Zo ja wat is de ervaring?  

Ja we zijn al weg geweest en vinden alles zeer 
gemoedelijk. Kortom zijn zeer tevreden. 

Naar welk land c.q. regio of streek zou u (nog) 
graag een campingreis maken? 
  

Een extra bezoek aan Noorwegen en/ of  
Zweden. Daarnaast lijkt ons een reis langs  
de Moezel, Saar en Luxemburg leuk. 

Gaat uw voorkeur uit naar een kampeervakantie 
in een warm land of toch liever in een land met 
een klimaat gelijk aan dat in Nederland?  

Een temperatuur van 20 graden of meer heeft 
onze voorkeur. Belangrijk is dat je lekker buiten 
kunt zitten. 

Gaat uw voorkeur uit naar een korte reis (max 
ongeveer 3 weken) of toch liever een langere reis 
(tussen 5 en 7 weken)? 
Wat is voor u de maximale vakantieduur? 
  

Onze voorkeur is een reis van 3 tot 5 weken. 

Zijn er nog specifieke eisen waaraan volgens u 
een kampeerreis zou moeten voldoen? 
  

Als het kan vinden wij de mogelijkheid van  
fietsen prettig. Als een camping dicht bij een 
stad ligt heeft dit voor ons een pré. 

Wat vindt u dat de overige leden van de TCC 
absoluut van u en/of uw partner moeten weten?  

De persoonlijke benadering van de TCC  
hebben wij erg op prijs gesteld. 

Hebt u en of uw partner specifieke hobby’s?  Geen. 

Hebt u een foto die wij met dit ingevulde  
formulier mogen publiceren in ons bulletin? 
  

Ja er is al een foto aanwezig. 
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Reisbegeleiding is bekend. 

Dit wordt een reis naar enkele niet zo 
bekende landen, die sinds 1991 onafhankelijk 
zijn geworden. Hier vinden we veel ongerepte 
natuur en een grote verscheidenheid aan 
prachtige bouwwerken. Het zijn nog geen 
toeristische landen en de campings zijn ook 
nog niet allemaal op een westerse wijze 
ingericht.  
Wel kunnen we er gelukkig met de euro 
betalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadhuis van Kaunas 

 

Wij verzamelen ons als groep op een camping 
in Duitsland. De reisbegeleiding is bezig met het 
uitzoeken van de kosten van een retour met de 
veerboot naar Litouwen/Letland om de reis door 
Polen te vermijden. 

Kaunas is de eerste plaats in Litouwen waar we 
2 nachten blijven. Hier zijn diverse bijzondere 
plaatsen te bezoeken. Het is de oude hoofdstad 
van Litouwen. 
 

Vervolgens rijden we naar een camping in de 
omgeving van Trakai. We staan hier wat langer 
om o.a. de hoofdstad Vilnius te bekijken, het 
kasteel van Trakai en eventueel Druskininkai 
met een verzameling beelden uit de tijd van de 
Russische overheersing. 
 

Wij zetten onze reis voort richting de grens met 
Letland, om hier van de prachtige natuur te 
genieten, maar ook van veel houtsnijwerk en 
een apart bijenmuseum. 
Via een camping in Letland komen we in 
Estland terecht. Van hieruit kunnen we b.v. 
Tartu bekijken, een universiteitsstad met een 
mooie botanische tuin, enkele bijzondere 
gebouwen en gezellige terrasjes.  
 

Ruïne van de kathedraal 
in Tartu, 13e eeuw, 
Estland. 

Voorbeschouwing: reis naar de Baltische Staten 
Periode:  24 mei t/m 30 juni 2018   
Kosten:  €  925,--per equipe +  
 Ca. € 400,-- veerboot 

Plein voor het stadhuis in Tartu 



Aanbieding: 10% kor ng voor TCC leden  
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We rijden langs het grootste meer van Estland, 
het Peipsimeer, langs enkele bijzondere 
Russische kerken, naar de voor deze reis 
noordelijkst gelegen camping, direct aan de 
indrukwekkende kliffenkust van dit land. Een 
wandeling hierlangs is aan te bevelen. 

 De kustlijn met zicht op de camping. 

  Langs de kust.  
 
Hier blijven wij diverse dagen om de omgeving 
goed te verkennen, o.a. Narva, Kothla Nomme 
en het klooster van Kuremäe. Er is gewoon 
veel te bezoeken en te bekijken. 

Vervolgens komen we in de buurt van Tallinn. 
Een bijzonder mooie oude stad, nog geheel 
ommuurd. Veel Jugendstilpanden en smalle 
straten met mooie gevels. Echt een aanrader 
is een stadswandeling door het compacte 
centrum. Verder zijn er diverse 
bezienswaardigheden in de omgeving die per 
fiets gemakkelijk te bereiken zijn. 

Alexander Nevski kathedraal in Tallinn 

We rijden weer naar een zuidelijker gelegen 
plaats voor een verblijf van twee nachten. 
Daarna passeren we de grens van Letland om 
bij Cesis op een mooie camping te staan. Hier 
zitten we midden in het nationale park van de 
Gauja, een grillig verlopende rivier met mooi 
gekleurde zandstenen rotsen. Je kunt hier 
prima wandelen en/of fietsen. 

De rivier de Gauja.    

Gekleurde rotsformatie bij de Gauja.  

Vervolgens komen we in de buurt van de Letse 
hoofdstad Riga.  

 



  

ZOEKT U EEN CARAVANSTALLING? 
  

  

  

  

  

  

  

  

BEL: 0547 - 27 21 07 

Maatschap Schutte Rikkerinksweg 6 Ambt Delden 

Camping "De Harmienehoeve" Brandenweg 2 - 7108 AX Winterswijk Woold 
www.campingdeharmienenhoeve.nl / Tel.0031543 564 393 
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De stad waar veel is te zien, zoals straten met 
veel jugendstil panden, enorm indrukwekkend 
om langs te lopen en erg fotogeniek.   

Stadsmuur van Tallinn.          

Verder het centrum met enkele mooie kerken 
en andere oude panden. Zeker moeten we de 
markthallen niet vergeten, dit zijn oude 
zeppelinhangars die de Duitsers hebben 
gebouwd, maar nooit in gebruik genomen.  
Elke dag wordt hier markt gehouden, er is van 
alles te koop. Verder is een bezoek aan paleis 
Rundale aan te bevelen. Dit gebouw is 
ontworpen door de architect die ook de 
Hermitage in St. Petersburg heeft gebouwd. 
Een prachtig paleis met veel mooi ingerichte 
kamers.  

Het centrale plein in Riga. 

Een pand in de Albertastraat  

De Kruisheuvel in Siauliai, Litouwen 

We passeren de grens met Litouwen en staan 
een nacht in de buurt van de Kruisheuvel, een 
echt bijzondere plek met duizenden kruisen.  

Vervolgens gaan we naar de laatste camping 
in de buurt van Klaipeda.  
Van hieruit kun je naar Palanga om b.v. het 
barnsteenmuseum te bezoeken, en een tochtje 
op de Koerse Schoorwal te maken. 

 

Barnsteen met insecten erin. 

Na enkele dagen, gaan we met de veerboot 
terug naar Kiel, om op de laatste camping een 
afscheidsetentje te houden en de volgende 
dag huiswaarts te keren. 



Bornsestraat 1 - 7495 VL Ambt Delden - 074 3761344 - info@hoogspel.com - www.hoogspel.com 
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Tijdens een rondreis door Spanje en 
Portugal maakt u kennis met de unieke sfeer 
van deze landen. De sfeer in Portugal ademt 
een nostalgisch verlangen naar het verleden.  
U komt in aanraking met rijke tradities, zoals de 
fado, de port en de overal aanwezige religie. 
Maar u maakt ook kennis met een aangenaam 
klimaat en de ongerepte natuur.  

 

Kiezen uit meerdere bijzondere bestemmingen 
die ongerept, indrukwekkend en ronduit 
prachtig zijn, blijft lastig.  
Maar wat zou je ervan zeggen als je het beste 
van twee werelden kunt combineren? We 
kunnen u dus verblijden met een rondreis door 
Spanje én Portugal. 

U zult betoverd terugkeren van uw verblijf in de 
Algarve:  

 de kaap Sint-Vincent met zijn steile kliffen 
in de oceaan,  

 

 de Serra de Monchique met zijn top op 
724m, de uitgestrekte stranden,  

 

 de steden die nog steeds doordrongen zijn 
van de geest van de grote 
ontdekkingsreizigers,  

 

 de prachtige baaien, waar het goudkleurige 
zand wordt omlijst door spectaculaire 
kliffen,  

 

 de gastronomie of de kwalitatief 
hoogstaande wijnen.  

Er is zoveel moois te zien en te beleven, dat u 
zult terugkeren met prachtige herinneringen aan 
uw vakantie in de Algarve. 

Het buitengewone klimaat in de zomer en de 
gematigde temperaturen tijdens de 
wintermaanden maken van de Algarve een regio 
die het hele jaar door aantrekkelijk is. Gedurende 
elk seizoen kunt u zich installeren op een terras 
en genieten van de warme zonnestralen van het 
zuiden van Portugal.  

Spanje:  
 

Spanje is al jaren één van de populairste 
vakantielanden bij Nederlandse toeristen.  

Het massatoerisme zoals we dat tegenwoordig in 
zoveel landen in Europa kennen is feitelijk in 
Spanje ontstaan toen de Spaanse costa's in de 
jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw in 
rap tempo volstroomden met vakantiegangers.  

Inmiddels lijkt men in Spanje te beseffen dat er 
naast het massatoerisme volop interesse is voor 
de authentieke kant van het Iberische land.  

Steeds meer toeristen zoeken dan ook de 
rustigere plaatsen op waar men nog volop kan 
genieten van het echte Spaanse leven. 

 

 

Voorbeschouwing: reis Portugal - Spanje 
Periode:  24 april t/m 13 juni 2018  
Kosten:  €  1.250,-- per equipe 
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Specifiek Spaans: 

Spanje kent een aantal gebruiken en producten 
die typisch voor Spanje, een specifieke regio of 
de landen aan de Middellandse Zee zijn.  

Sommige zijn regionaal, zoals de flamenco die 
zijn roots heeft in Andalusië, andere nationaal 
zoals: 

 

 

 

 

 

 

 

...tapas, 

 

 

 

 

 

 

 

...Sangria 

..en de siësta. 

Hoewel Spanje een duidelijk eigen gezicht en 
cultuur heeft, is het iets minder uitgesproken van 
karakter dan Italië.  

Het land is meer Europees, meer mondiaal en 
meer bereid concessies te doen naar bezoekers 
toe.  

Deze mentaliteit heeft ervoor gezorgd dat 
gasten uit veel Europese landen zich meer dan 
welkom voelen in het zonovergoten Spanje. 

 
De reis gaat als volgt: 

 

Dag 1: samenkomst  
op een camping rond  
Namen (België)   350 km 

Vervolgens gaat de reis richting: 

Les Andelys  345 km 

Poitiers  370 km 

Urrugne  480 km 

Tordesillas  407 km 

Porto  400 km 

Lissabon  328 km 

Portimao 280 km 

Merida 390 km 

Salamanca 272 km 

Pamplona 440 km 

St. Emilion 373 km 

Poitiers 230 km 

Troyes 403 km 

Luxemburg / Ettelbrück 333 km 

Totaal ca.                       5.500 km 
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Een reis naar het hart van Europa; het 
verrassende Slovenië. 

Een modern klein land aan de zuidkant van de 
Alpen met een vriendelijke bevolking die goed 
Engels spreekt en gasten graag verwelkomt. 

U wordt verrast door de grote verscheidenheid 
aan natuur, zoals de Alpen, de Adriatische 
zee, laagvlaktes, kolkende aquablauwe 
rivieren met diepe kloven, veel bos en diverse 
wijngebieden. 
 
Proef Slovenië tijdens het bezichtigen van de 
natuurlijke en culturele bezienswaardigheden, 
in de vrije natuur of in de stad, aan het water, 
actief langs bekende paden of tijdens 
geheimzinnige afdalingen in de onderaardse 
grotten van het Karst landschap.  

 
Ook de wandel- en fietsliefhebbers komen aan 
hun trekken. 
Geniet van de gevarieerde keuken, wijnen of 
lokaal gebrouwen jenever. 
Natuurlijk is er tijd om gebruik te maken van de 
vele thermaalbaden die het land rijk is. 

Deze reis is een kennismaking met Slovenië 
in al zijn facetten en schoonheid  

Reisdagen en standplaatsen: 

Twente - Würzburg 1 

Würzburg - Salzburg 2-3 

Salzburg - Recica ob Savinje 3-4-5 

Recica ob Savinje - Ptuj 5-6-7-8 

Ptuj - Podcetrtek 8-9-10 

Podcetrtek - Ljubljana 10-11-12-13 

Ljubljana - Ankaran 13-14-15 

Ankaran - Kobarid 15-16-17 

Kobarid - Bled 17-18-19 

Bled - Salzburg 19-20 

Salzburg - Würzburg 20-21 

Würzburg - Twente 21 

Voorbeschouwing: reis Slovenië 
Periode:  2 juni t/m 23 juni 2018 
Kosten:  €  525,-- per equipe 
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Op Camping Meistershof in Drenthe kan jong 
en oud genieten van een onvergetelijke 
vakantie. 
 
Onze bijzondere familiecamping ligt direct aan 
Nationaal Park Dwingelderveld nabij Dwingeloo 
en biedt geweldige faciliteiten.  
 
De kampeerplaatsen zijn prachtig groen, rustig 
gelegen en bovendien zeer comfortabel. 

 
 

Ook beschikt de camping over eveneens 
comfortabele camperplaatsenmet uniek uitzicht 
op het adembenemende natuurpark waar u het 
hele jaar kunt komen kamperen met uw 
camper. 
 
Wilt u liever huren? Dan zijn onze stacaravans, 
bijzondere natuur-cabines of blokhutten zeker 
een aanrader voor u. 
Camping Meistershof is meer dan een 
gezellige en kindvriendelijke camping in 
Drenthe.  
Als campinggast kunt u gratis deelnemen aan 
door ons georganiseerde natuurexcursies en 
daarnaast bieden wij een unieke haal-, breng- 
en opzetservice voor uw caravan.  
Op onze camping hebben we een oplaadpunt 
voor elektrische auto’s en fietsen.  

Ook bieden wij Wi-Fi aan over de hele 
camping, door middel van hotspots heeft u 
overal op de camping bereik.  
 
U kunt ervoor kiezen om gebruik te maken van 
ons privé sanitair. In het gezamenlijke gebouw 
kunt u een eigen badkamer huren. Ook is het 
mogelijk om een cabine op uw kampeerplaats 
te huren. 
Voor de kinderen biedt de camping 
verschillende speelvoorzieningen, waarvan er 
één overdekt is.  
In het hoogseizoen organiseren wij 
verschillende activiteiten voor jong en oud.  
 
Op onze camping is het voor seizoen 
kampeerders mogelijk om biologische 
groenten en fruit te verbouwen. U kunt 
gedurende uw hele vakantie op onze camping 
een stukje grond beheren op onze Hoftuinen. 
 
Tijdens uw vakantie kunt u campingdiensten 
volgen. Deze campingdiensten worden 
gehouden in de openlucht. Traditiegetrouw 
worden er circa 7 diensten gehouden op onze 
christelijke camping. Is het mooi weer, dan 
worden de diensten in de tuin van de boerderij 
gehouden.  
 
Van 1 april tot 30 september bent u van harte 
welkom om te komen kamperen op de 
camping. Wanneer u wilt komen kamperen 
met uw camper op de speciale 
camperplaatsen of een blokhut wilt huren bent 
u het gehele jaar van harte welkom.  
 
Bent u op zoek naar een camping die bij u 
past, kom dan gerust bij ons langs voor een 
rondleiding. Wij vertellen u graag meer over de 
mogelijkheden.  
Tel.: 0521-597278 www.meisterhof.nl 

Adverteerder in de schijnwerper 
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De Harz biedt, naast cultuur, veel 
mogelijkheden om te fietsen en te 
wandelen. 

G  –     

Voor de meeste bezoekers begint de 
sightseeing op de Marktplatz. Naast het 
Raadhuis met zijn schitterende Huldigingszaal 
en de Kaiserworth, het vroegere gildehuis van 
de lakenhandelaren, is vooral het figuren- en 
klokkenspel een trekpleister.  
Viermaal daags vertellen de kleurrijke figuren, 
op de melodie van een mijnopzichterslied, de 
geschiedenis van de mijnbouw en de stad. 
Enkele stappen verder worden bezoekers,  
die de "Jakobsladder" op de toren van de 
Marktkirche hebben beklommen, beloond met 
een fantastisch uitzicht over de stad. 
Een must voor de bezoeker van Goslar is de 
Kaiserpfalz, het keizerlijk paleis, met zijn 
prachtig beschilderde zaal en een 
tentoonstelling over de geschiedenis van het 
reizend keizerrijk. Vlakbij het paleis ligt het 
voorportaal van de voormalige dom.  
De Unicorn Cave, is de grootste toegankelijke 
grot in het westen van de Harz.  

G  S  B   

Het kasteel Blankenburg was ooit de bron en 
het centrum van het hofleven in de tijd van prins 
Ludwig Rudolph van Brunswijk-Lüneburg.  

Grosses Schloss Blankenburg  
 

Grosses Schloss Blankenburg 

Voorbeschouwing: reis Duitsland - Harz 
Periode:  2 juni t/m 23 juni 2018  
 (datum is onder voorbehoud) 
Kosten:  €  525,-- per equipe 

The Unicorn-Cave Kaiserworth Goslar 
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De reis gaat via België richting Calais in 
noordwest Frankrijk ( Normandië) 
Normandië is bekend om de regio’s Bas-
Normandie en Haute-Normandie. 

Bij Honfleur mondt de rivier de Seine uit in het 
Kanaal; er is een schilderachtige vissershaven 
die de moeite van het bezichtigen waard is. 
 
Aan de Normandische kust vond op 6 juni 
1944 de invasie plaats op de stranden van 
Omaha Beach en Utah Beach die het einde 
inluidde van de 2e wereldoorlog.  
Een bezoek aan deze stranden is zeker aan te 
bevelen.  

In de duinen van Omaha Beach ligt een 
Amerikaanse begraafplaats die in eeuwige 
bruikleen is gegeven aan de Verenigde 
Staten. 
 

Ook de plaats Sainte Mère Eglise heeft een 
verleden. Er is op 6 juni 1944 (D-day) een 
geallieerde para op zijn eindbestemming 
gekomen aan de plaatselijke kerktoren. Hij is 
in leven gebleven. Dit was de eerste plaats 
die werd bevrijd.  
Granville ligt aan de Normandische kust van 
waaruit je de plaats Mont Saint Michel kunt 
bereiken. 

 
Mont Saint Michel is een rotsachtig 
getijdeneiland. Het was alleen bij eb 
toegankelijk voor voetgangers. Tegenwoordig 
kun je er via een loopbrug komen. Het eiland 
staat op de werelderfgoedlijst van de Unesco.  
De stad Reims staat bekend om het feit dat de 
Duitsers op 7 mei 1945 hier de capitulatie 
tekenden in het hoofdkwartier van generaal 
Eisenhower. 

Voorbeschouwing: reis Normandië - Bretagne 
Periode:  2 juni t/m 24 juni 2018 
Kosten:  €  525,-- per equipe 
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Zuid-Limburg grenst aan Duitsland en België. 
Parkstad Limburg en Vaals grenzen aan de 
prachtige Duitse keizerstad Aken. Ten oosten 
van de regio “westelijke mijnstreek” grenst Zuid
-Limburg aan het Duitse “Selfkant”, een 
authentiek Duits gebied, dat in Duitsland wordt 
gezien als het “verre westen”. 
Onze camping ligt in de buurt van Maastricht. 
Men kan in het hele gebied goed fietsen en 
wandelen. 
 
Valkenburg 
Gelegen aan de snelstromende rivier de Geul 
en tevens in het bezit van het oudste 
treinstation van Nederland, is Valkenburg al 
ruim anderhalve eeuw een trekpleister voor 
toeristen. Geen wonder dat juist hier in 1885 
de eerste VVV van Nederland is opgericht. 
 

 
Maastricht 
Ontdek, al fietsend of wandelend Maastricht. 
Het goede leven in Maastricht, de hoofdstad 
van de provincie Limburg, wordt duidelijk als je 
een bezoek brengt aan deze magnifieke stad. 
De sfeer van 20 eeuwen historie is bijna 
tastbaar aanwezig in de oude typische 
binnenstad.  

B    

Vanuit Zuid-Limburg ben je zo over de “grens” 
naar België. Bezoek in ieder geval de grote 
steden Hasselt en Luik. 

D   
Aken is met zijn lange historie en grote 
culturele waarde een bijzondere 
vakantiebestemming. Net als Zuid-Limburg 
biedt de omgeving schitterende wandel- en 
fietsgelegenheden. Langs en door Aken 
voeren verschillende langeafstandsfietspaden. 
Hierom wordt Aken ook een fietsvriendelijke 
gemeente genoemd. Daarnaast heeft het ook 
veel andere vormen van vermaak te bieden, 
zoals (geneeskrachtige) baden, een dierentuin 
en een sterrenwacht. In veel parken zijn 
grillplaatsen ingericht waar u met de hele 
familie kunt barbecueën. Ook zijn er 
stadswandelingen met of zonder gids te 
maken.  

 

 

 

 

 
 
 
 

De bekende  
vakwerk 

huizen  

Voorbeschouwing: Standplaatsreis Zuid-Limburg 
Periode:  3 juni t/m 17 juni 2018 
Kosten:  €  350,-- per equipe 

Aken - de Dom 
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De bomen roesten in het zieke licht  

langs somber in zichzelf gekeerde grachten.  

In wilde, stormdoorvlaagde regennachten  

vertoont de maan een bleek, behuild gezicht 

 

boven de lege straten, smalle schachten  

waar in een onverbiddelijk gericht  

de zomer langzaam voor het najaar zwicht,  

terwijl de huizen op het einde wachten. 

 

Tegen de morgen is de strijd beslecht.  

Een vage geur van heimelijk bederven  

heeft aan de moede wind zich vastgehecht. 

 

Tussen een handvol dunne zonnescherven  

heeft zich de zomer moeizaam neergelegd  

om eenzaam en onopgemerkt te sterven. 

 

 

Hanny Michaelis  
uit 'Verzamelde gedichten'  
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Twents, doar 
is niks mis met  

 

Kluurriek bestoan 

 

Kluurriek is wa mees mien bestaon, 

Ech, broen is `t leawen, dat ik maj goan.  

Mer mangs zit ik aans in mien vel, 

En earger ik miej greun en gel. 

 

Grieze heur dat kriej `k dervan, 

En doarbiej loop ik zölfs rood an 

um leu dee vake zwartkiekers bint 

umdat eur wier ees iets nich zint. 

Biejwiele is `t het slimme voetbal van Holland 

Dan wier, brech `t Peers Kamnet miej van `t rabat. 

Mer lange veul ik miej nich ech beroerd, 

Umdat zuks mer nen blauwen moandag doert. 

 

 

 

 Wim ter Schegget, Delden  






