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Het is ons gelukt om voor 2019 een start te 
maken met het volledige reisprogramma voor 
het gehele jaar. 
 
Als reiscommissie streven wij ernaar om het 
reisprogramma zover in het voren klaar te 
hebben, dat al vóór de reizenbeurs in het najaar 
(november) van ieder jaar, het volledige 
overzicht van de reisvoorstellen voor het 
komende jaar beschikbaar is. 
 
Zo kan een ieder een keuze maken welke reizen 
men wil maken in voor- of najaar. 
De reisvoorstellen voor het komende jaar zullen 
jaarlijks vóór de reizenbeurs van november in 
het clubblad gepresenteerd worden. 
 
Tijdens de reizenbeurs van november kan men 
dan inschrijven op de voorjaarsreizen en op de 
voorjaarsreizenbeurs (april) op de najaarsreizen. 
 
Als reiscommissie beginnen we nu, na de 
voorjaarsreizen 2018, met het reisprogramma 
voor 2020. 
Graag ontvangen wij ideeën voor nieuwe 
vakantiebestemmingen, zodat we daarmee aan 
de slag kunnen. 
 
Gezien de ruimte in het clubblad zal het 
reisprogramma in 2 delen geplaatst worden, 
eerst de voorjaarsreizen en daarna de 
najaarsreizen. 
 
Dit alles om ook de reisverslagen van de 
afgelopen voorjaarsreizen zoveel mogelijk te 
kunnen plaatsen. 
 
De reiscommissie 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N  :  
  
De gewijzigde uitgangspunten hebben wel 
invloed op de afgesproken inhoud van ons 
blad. 
 
Doordat de voorbeschouwingen vroeger 
worden geplaatst betekent dit voor de 
verslagen van de reizen dat er geschoven  
moet worden.  
 
Wij als redactie vinden de aanpassingen door 
de reiscommissie voor u allen belangrijker dan 
de oorspronkelijk afgesproken inhoud .  
U kunt nu voor het hele jaar een gedegen 
keuze maken. 
 
Alle verslagen van de reizen zullen altijd 
worden geplaatst echter mogelijk in een latere 
editie. 

Van de Reiscommissie 



www.drukkerijhengevelde.nl 
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K  
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 Locatie 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 

september 09 Sluiting kopij 
blad oktober 

    

oktober 28 Sluiting kopij 
blad december 

    

november 06 Reizenbeurs ’t Hoogspel in Ambt Delden vanaf11.00 uur 

november 20 Algemene  
ledenvergadering 

’t Hoogspel in Ambt Delden 14.00 uur 

november 27 Bijeenkomst  
ingeschrevenen  
voorjaarsreis 2019 

’t Hoogspel in Ambt Delden vanaf 11.00 uur 

Programma 2018 

Inhoud Blz. 
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N : L   L  
 
Op 25 april hebben we met veel van onze leden 
afscheid genomen van Anton Veldman. Zijn 
overlijden kwam erg onverwacht. Wij blijven hem 
gedenken als een trouw en betrokken lid, die 
samen met zijn vrouw Gerda vele reizen in 
groepsverband heeft gemaakt. Namens de club 
werd er voor een bloemstukje gezorgd. 
 
Janny en Henk Mulder mochten in mei jl. hun  
70-jarig huwelijk vieren. We hopen dat het voor 
hen beiden een onvergetelijke dag is geweest, 
waar met fijne herinneringen op teruggekeken 
kan worden. 
 
Spannende tijden waren er voor: 
Alex Bolks – Ada Goseling – Jan Goseling –  
Ans de Rond – Ineke Smies en de fam. 
Kleinnibbelink. Een berichtje d.m.v. een kaartje 
was hier op z`n plaats. 
 
Voor alle ongemakken en de wens op een 
spoedig herstel kregen de onderstaande 
clubleden een kaartje: Joke en Gerard v.d. Kolk 
– Lies Vreman – Ans de Rond en Agnes te 
Lintelo. 
 
Myrna Spijkman en Marten Redder ondergingen 
beiden een staaroperatie. 
 
Ik wens een ieder een gezonde zomer toe, met 
heel veel warme zonnestralen in alle opzichten!! 
 
 
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 

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 
 

W   www.twentsecaravanclub.nl 
E- : info@twentsecaravanclub.nl 
(algemeen) 
 

D  : 
Voorzitter : Emiel Bor 
Lid : Dinie Jurjens 
Lid : Ben Vaneker 
Lid : Arnold van Brakel 
Lid : Jos oude Egberink 
Lid : Gé Goseling 
Lid : Hans van der Hulst 
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  C  : Drukkerij Hengevelde 
 

B  C : 
Fred Jespers : tel: 074-2662784 
 

L   L : 
Hetty Groener : tel: 06 363 521 43 
E-mail: liefenleed@twentsecaravanclub.nl  
 
B : NL 92 RABO 0106 790 064 tnv 

Twentse Caravan Club. Dit betreft het algemene 
bankrekeningnr. En dus niet bedoeld voor de 
betaling van reissommen. Hiervoor wordt voor 
elke reis een apart rekeningnummer gebruikt. 

 
T : 
Contributie : € 25.= p.p. per jaar 
Inschrijving : €   5.= per persoon 
Donateur : € 12,= per adres 
 
F  : meer van Bled (Slovenië) 
 gemaakt door Aafke Witten. 



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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N  2018  
 

Reis: Periode: Kosten globaal Afstand 
  per equipe: ca. 
 
Oostenrijk, Zuid-Tirol  01 t/m 24 sept. 2018 € 575,00 2.020 km 

 
Zuid-Engeland 01 t/m 21 sept. 2018 € 525,00 2.150 km 
  excl. kosten kanaaltunnel 
  ca. € 450,00 
 

Frankrijk -  
Provence 29 aug. t/m 30 sept. 2018 € 800,00 2.950 km 
 

V  2019  
 

Reis: Periode: Kosten globaal Afstand 
  per equipe: ca. 
 
Griekenland 25 mei t/m 14 juli 2019 
 (50 nachten) € 1.250,00 4.500 km 
  (excl. bootkosten)  of 6.500 km 
     (afhankelijk van  
     bootovertocht) 

Reisprogramma 2018 / 2019 

Ingekomen post 

Beste leden van de TCC 
 
Hierbij wil ik jullie allen bedanken voor de steun in deze moeilijke en verdrietige periode in mijn 
leven. Voor jullie aanwezigheid bij de vieringen in de kerk, de vele lieve kaarten, telefoontjes en 
bloemen. Zoveel troost en warmte gaf het mij en de kinderen.  
 
En met pijn en mooie herinneringen in mijn hart kijk ik terug op de fijne reizen, die wij gemaakt 
hebben met de TCC. In de loop van de jaren hebben wij lieve, warme medereizigers ontmoet en 
voelden wij ons thuis bij de club. 
 
Helaas moet ik nu afscheid nemen, maar weet dat ieder welkom is 
met zijn of haar (vakantie) verhalen en / of foto’s. Of zomaar voor een 
kop koffie of thee.  
We hebben een fijne tijd gehad bij de TCC. 
Nogmaals hartelijk dank, ook namens de kinderen. 
 
Een lieve groet, 
Gerda Veldman-Lipman.  
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Reisprogramma 2018 / 2019 - vervolg - 

N  2019 (beschrijving volgt in eerstvolgende editie) 
 

Reis: Periode: Kosten globaal Afstand 
  per equipe: ca. 
 
 
Bodensee  31 aug. t/m 23 sept. 2019 € 550,00 1.650 km 
(Duitsland) (23 nachten) 
 
Wandelen 31 aug. t/m 21 sept. 2019 € 525,00 1.910 km 
Oostenrijk (21 nachten) 
 
Rondreis door 31 aug. t/m 25 sept. 2019 € 625,00 1.035 km 
Nederland (25 nachten) 
 
Bourgondisch 2 t/m 26 sept. 2019 € 600,00 2.200 km 
genieten in Frankrijk (24 nachten) 
 
O     : 
Wij, de reiscommissie, zouden het heel prettig vinden als meerdere leden van de Twentse Caravan 
Club een voorstel voor een reis zouden willen indienen.  
Hiermede kunnen wij dan de eerstvolgende jaren rekening houden. Tevens kunt u dan die reis krijgen 
die u graag zou willen. 
Deze voorstellen moeten vóór 1 januari worden ingediend bij de reiscommissie!!! 

V  2019  
 

Reis: Periode: Kosten globaal Afstand 
  per equipe: ca. 
 
Italiaanse meren 25 mei t/m 26 juni 2019 € 800,00 2.800 km 
 (32 nachten) 
 
Fietsvakantie Harz  25 mei t/m 15 juni 2019 € 525,00 950 km 
(Duitsland) (21 nachten)  
 
Berlijn e.o. Rügen / 25 mei t/m 16 juni 2019 € 575,00 1.450 km 
Rostock (23 nachten)  
 
Zweden / Finland 18 mei t/m 5 juli 2019 € 1.400,00 6.000 km 
 (49 nachten)  plus ca. € 450,= boten 
 
Standplaats  15 juni t/m 29 juni 2019 € 465,= 180 km 
Paasloo (15 nachten) (Incl. verwen-arrangement) 
de Weerribben  
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Reisvoorstel voorjaar 2019 naar Griekenland 
 
Periode : 25 mei t/m 14 juli 2019  
Aantal dagen :  50 
Reissom :  € 1.250,00 excl. Eventuele bootkosten 
Afstand :  ca. 4.500 of 6.500 km afhankelijk routekeuze  

De Loire 

Of we reizen via Ancona Italië met de 
“kampeerboot” naar Igoumenitsa om van 
daaruit onze route door Griekenland te gaan 
maken.  
Als we een voorzichtige inschatting maken van 
de kosten dan onderstaande berekening; 
A. Met de boot kost ca €400,= tot €500,= 

aan ferrykosten. 
B.  Over land rijden we 2000 km extra d.w.z. 

brandstof ca €400,= en 2 x 2 campings 
(heen en terugreis ) ook €100,= dus 
maakt dat dan totaal €500,=. 

 
Dus voor de kosten maakt het waarschijnlijk 
weinig verschil. 
 
In de bijeenkomst voor ingeschrevenen kunnen 
we de voor- en nadelen met elkaar bespreken. 
Inmiddels zijn de wegverbindingen gewoon 
goed te noemen. 

Lefkada 

Route B 
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De route staat hiernaast 

 

Onze reis in Griekenland wordt dan een 
mooie mix van het bezoeken van alle 
bekende en minder bekende toeristische 
plekken, maar ook zeker met voldoende 
aandacht voor individuele rust en 
ontspanning. 

 

 Gaat u mee op  
ontdekkingsreis? 

 
Wijnmuseum 

Brug over de Loire 

Akropolis van Athene  Orakel van Delphi 

Kreta 

Orakel van Delphi 
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Reisvoorstel voorjaar 2019 naar de Italiaanse meren  
 
Periode : 25 mei t/m 26 juni 2019  
Aantal dagen :  32 
Reissom :  € 800,00  
Afstand :  2.800 km.  

We starten deze reis in Twente en rijden naar Wertheim waar we ons verzamelen.  
Daarvandaan gaan we de volgende dag naar Imst in Oostenrijk om vervolgens via de  
Reschenpas tolvrij naar Italië te rijden naar Lazise sul Garda aan het eerste Italiaanse meer. 



Twenteland Caravans 

Caravans voor een betaalbare prijs 
Westermaatsweg 5 - 7556 BW HENGELO - tel: 074 2501543 email: info@twentelandcaravans.nl 
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H  G  ( L   G ): 
 
Dit is het grootste meer van Italië. Het ligt in  
een prachtig landschap met bergen en 
stranden, schilderachtige stadjes als Sirmione, 
Peschiera en Lazise en tal van bezienswaardig-
heden.  

Een mooie bestemming voor een heerlijke 
kampeervakantie. 
Het azuurblauwe water van het Lago di Garda  
is ideaal voor windsurfen, zeilen en andere 
watersporten. In de omgeving kun je ook mooi 
wandelen en mountainbiken. Je vindt er 
prachtige golfbanen en spectaculaire 
amusementsparken als Gardaland en 
Canevaworld. 
 
De reis gaat verder naar het Iseomeer (Lago 
d’Iseo.) 
Het Iseomeer is kleiner en minder bekend dan 
het nabijgelegen Comomeer, maar aanzienlijk 
stiller en charmanter. 
 
Het ten noorden van de stad Brescia gelegen 
meer, is dan ook een nog onontdekte parel in 
Noord-Italië. Ook in het hoogseizoen is het 
rondom het Iseomeer nog aangenaam toeven. 
Het prachtige Meer van Iseo grenst aan de 
Franciacorta, een attractieve wijnstreek in het 
hart van de Noord-Italiaanse regio Lombardije. 
Het Iseomeer wordt, naast middeleeuwse 
kastelen en een aantal kloosters, dan ook 
omringd door talloze wijngaarden.  
 
Onze reis gaat nu verder naar het Comomeer 
(Lago di Como of Lario.) 

H  C   
 
Dit is een meer in Lombardije (Noord-Italië). Het 
is met een oppervlakte van 146 km² het op twee 
na grootste van de Italiaanse Alpenmeren en is 
van glaciale oorsprong. Het meer ligt op 198 
meter hoogte en heeft een maximale diepte van 
425 meter.  
Daarmee is het Comomeer het diepste meer 
van Italië.  
 
In het meer ligt een klein eilandje, het Isola  
Comacina 

De hoogste berg aan het meer is de Monte  
Legnone (2.609 m) die zich ten zuiden van  
Colico verheft. De grootste watertoevoer komt 
van de rivier de Adda, die het meer in het  
noorden bij Colico binnenstroomt en in het  
zuidoosten bij Lecco weer verlaat.  
 
De grootste stad aan het meer is tevens de 
naamgever ervan:Como.  
Deze zijdestad ligt aan de zuidwestpunt van het 
meer, dat de vorm van een omgekeerde Y 
heeft. In het noordelijkste deel van het meer ligt 
de vlakte Pian di Spagna die de scheiding vormt 
met het meer Lago di Mezzola.  
 
In de Romeinse tijd maakte dit nog deel uit van 
het Comomeer. Door de vele overstromingen 
van de rivier de Adda is in een relatief korte tijd 
de delta ontstaan die de twee nu van elkaar 
scheidt.  
Ze zijn nog wel met elkaar verbonden door de 
rivier de Mera die in de nabijheid van de 
Splügenpas ontspringt.  

Isola Comacina 
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Vanaf het Comomeer vervolgen we onze reis 
naar het Lago Maggiore. 
 
Lago Maggiore: Dit is een prachtig meer met  
3 mooie eilanden. 
Dit zijn het Isola Bella, Isola Madre en Isola 
Pescatore, gezamenlijk genoemd de 
Barromeïsche eilanden. 
U kunt er fantastische boottochten maken en 
genieten van water, zon en bergen. 

 
 

Plein voor het stadhuis in Tartu 

Stonehenge bij Salisbury 

In de directe omgeving is er ook nog een aantal 
meren te vinden namelijk Lagi di Varese en het 
Lago d’Orta. 
  
 
Vanaf het Lago Maggiore beginnen we onze 
terugreis via de San Bernardino-pas naar 
Liechtenstein. 
Een fantastische route om te rijden. 

 
In Liechtenstein is het TAX-FREE. 
Via Vaduz gaan we naar een camping bij Lindau 
en via Wertheim gaat het weer naar huis. 
  

 
 
 

Gaat u mee? 
  

Isola Bella 

Isola Madre 

Isola Pescatore 
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Reisvoorstel voorjaar 2019 Fietsvakantie Harz - Duitsland 
 
Periode : 25 mei t/m 15 juni 2019  
Aantal dagen :  21  
Reissom :  € 525,00  
Afstand :  950 km.  

Deze reis staat in het teken van het bezoek 
aan de Harz te Duitsland waarbij tal van fiets-
mogelijkheden worden geboden. 

De reis gaat van Hengelo via Goslar, Göttin-
gen, Hannoversch Münden, Nordhausen naar 
Wernigerode en dan terug naar Hengelo.  

Goslar heeft een van de oudste zilver- koper- 
en loodmijnen van Europa. Deze mijn in de 
Rammelsberg van 636 meter staat op de 
Unesco Wereld- erfgoedlijst. De mijn is geslo-
ten in 1998 en heeft meer dan 1.000 jaar 
dienst gedaan. 

Marktplaats in Goslar 



  

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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G  is een universiteitsstad waar 
onder meer de  
gebr. Grimm  

hoogleraar waren.  

 
H  M  is de plaats waar 
de rivieren de Werra en de Fulda 
samenvloeien en overgaan in de rivier de 
Wezer.  
Langs de Wezer zijn mooie fietspaden die 
deels door de bebossing lopen.  
In het centrum van Hannoversch Münden 
staan vooral zogenaamde vakwerkhuizen.  

Ook zijn er vele winkels er enkele musea.  
Tevens is er een (gratis) oplaadpaal voor  
e-Bikes. 

De plaats Nordhausen is vooral bekend om 
het concentratiekamp Mittelbau-Dora dat in 
1945 werd gebouwd na de vernietigende 
aanval op Peenemünde in Noord-Duitsland 
waar ten tijde van WO 2 de V1 en V2 raketten 
werden geproduceerd en afgeschoten op 
Engeland. 

W  
Deze plaats ligt aan de Harzer smalspoorbaan 
die een lengte heeft van ca. 140 km. De 
breedte van deze spoorbaan bedraagt 1 meter 
en er worden jaarlijks circa één miljoen 
reizigers. Zeer de moeite waard. 

Tijdens deze vakantie kan er veelvuldig 
gebruik gemaakt worden van de fiets. 
  
Het Nationaalpark Harz ligt in het gebied 
tussen Göttingen, Nordhausen en 
Wernigerode. 

 

Fiets u met ons mee?? 
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Op 5 mei arriveren alle deelnemers op tijd in 
Wertheim, het begin van onze reis naar de 
hak van Italië. Na de speech van Jaap, 
onder het genot van een drankje met 
krentenwegge, weet iedereen wat er van 
hem of haar wordt verwacht. 
De volgende dag gaat het onder een 
stralende hemel richting Imst voor een 
volgende overnachting, waarna de reis 
verder gaat over de mooie Reschia-pas naar 
het Gardameer. Daar kunnen we een dag 
uitrusten of leuke plaatsen bezoeken.  
Daarna naar de prachtige natuurcamping in 
Monteciccardo, een streek net voorbij San 
Marino . Op Hemelvaartsdag heeft de 
Nederlandse eigenaresse van de camping 
een heerlijke maaltijd voor ons allen 
gekookt. Wij hebben in haar restaurant een 
gezellige avond doorgebracht, uiteraard met 
zang van Theo.  

Vervolgens rijden we naar Roseto , mooie 
camping aan zee, waar je lekker langs de 
boulevard kunt fietsen. Theo raakt een 
stoeprand en wordt per ambulance 
afgevoerd naar het ziekenhuis. Gelukkig valt 
het allemaal mee en is hij weer snel terug op 
de camping.  
 
Wij vervolgen onze reis langs de Adriatische 
kust naar Vieste op het schiereiland 
Gargano. Hier vinden we een prachtige 
kustlijn met krijtrotsen en in de omgeving 
voldoende bezienswaardigheden en een 
wondermooie natuur. Wally was bezig met 
haar hobby, vissen, maar helaas lustten die 
haar brood niet. Dus geen visje bij de 
maaltijd.  
 
Door gaat de reis naar Specchiola waar in 
de buurt de trullis voorkomen: typische 
ronde witte huisjes met kleine raampjes en 
puntige daken  

Het is 1e pinksterdag als we ons doel, het 
puntje van de hak van de laars bereiken. 
Mooie fietstocht gemaakt naar Marina di 
Leuca over een fietspad met aan 
weerszijden de prachtigste veldboeketten, 
cactussen en hagedisjes die voor je fiets 
langs schieten.  
De weg langs de kust is ook schitterend met 
veel oude bezienswaardigheden. 
 

We zijn nu in de ronding van de hak aan de 
Ionische zee. We staan hier in Sibari op een 
camping met plaatsen 
pal aan het strand. Het 
is dé gelegenheid voor 
een happy-hour en 
aansluitend pannen-
koeken bakken. 
Dorpjes en kloosters in 
de bergen zijn een aanrader om te 
bezoeken. Na nog een tussenstop aan de 
Ionische zee zijn we overgestoken naar de 
Middellandse Zee.  
 
Camping Paestum kent veel bomen en 
krappe plekken dus het duurt even voor 
iedereen op de plaats staat. Daarna is het 
genieten aan het strand, wordt de 75e 
verjaardag van Rijk goed gevierd en raakt 
Martin op een terras zijn fietssleutel kwijt. 
Iedereen helpt zoeken, maar geen sleutel. 
Ten einde raad bidt Martin tot de Heilige 
Antonius, zet zijn pet af en….zowaar daar 
ligt hij op de tafel. 
Vervolgens verblijven we 2 nachten in 
Pompeï. Eigenlijk te kort om alle 
bezienswaardigheden te gaan bekijken, dus 
er moeten keuzes worden gemaakt. Daarna 
verblijven we vier nachten op een camping 
bij Rome. Hier kunnen we met de shuttlebus 
en de trein naar het centrum om al het 
moois daar te zien. Ook hebben we op de 
GPS van Jan Wuite een fietstocht langs de 
Tiber gemaakt, tot midden in het centrum 
van Rome. Supermooi.  

Verslag voorjaarsreis Hak van Italië 
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Jammer dat er in deze week een paar 
medereizigers behoorlijk ziek zijn, maar 
inmiddels zijn ze gelukkig weer aan de 
beterende hand. Wat ook niet leuk was, is 
dat hier een koppel is afgehaakt omdat ze 
de reis te heftig vinden. Ze hebben hun 
vakantie elders voortgezet. 
 
Door naar de camping in Preci in het 
berggebied van Umbrië. We hebben een 
prachtig uitzicht over de bergen.  

We zitten midden in het gebied waar recent 
de aardbeving is geweest en bij een tocht 
door de bergen zijn de verwoestingen in de 
dorpjes nog duidelijk te zien. Wij hebben zelf 
nu ook te maken met erg slecht weer en 
tijdens een nachtelijke stortbui van hagel en 
regen, is de luifel van Frank compleet 
verwoest. Gelukkig heeft de rest van de 
medereizigers geen schade opgelopen.  
 
Door naar Toscane, waar natuurlijk weer 
veel te zien en te beleven valt. We gaan met 
een groep naar Florence waar voor ons een 
terras is besproken voor koffie met gebak. 
Helaas zijn er werkzaamheden aan het 
gebouw dus we krijgen koffie met veel 
lawaai en stof, maar wel met een fikse 
korting. Verder worden San Gimignano en 
omgeving bekeken. 
 
 

De volgende camping ligt in Coltano, vlak bij 
Pisa , waar natuurlijk de toren wordt bezocht 
In de namiddag hebben de jarigen ons 
getrakteerd op een drankje en hebben de 
niet-jarigen gezorgd voor de hapjes. De 
avond wordt opnieuw zeer gezellig.  

We zijn nu in Sarzana bij de Cinque Terra 
waar we vanaf een boot de vijf 
schilderachtig dorpjes hebben bekeken en 
bezocht. We hebben een fantastische dag 
gehad.  
 
 Op de terugreis naar het Gardameer moest 
hier helaas een koppel achterblijven 
vanwege autopech.  
Tot slot van onze reis door Italië staan we 
nog 2 dagen in Lazise aan het Gardameer 
en genieten daar nog met zíjn allen van een 
heerlijk diner. Hier hebben wij weer afscheid 
genomen van een koppel, ditmaal om een 
blije reden, namelijk een bruiloft. 
 
We gaan via Imst naar Wertheim, waar het 
afscheidsdiner is en we ook nog de 81e 
verjaardag van Jan Joossink vieren.  
 
Het was in vele opzichten een bijzondere 
reis en wij danken onze begeleiders Jaap en 
Willemien Kluitenberg, Jan en Netty Wuite.  
 
Zonder hen was deze reis niet doorgegaan. 
 
                                          Annette Oldenhof 

Florence 
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Reisvoorstel voorjaar 2019 Berlijn / Rügen / Rostock 
 
Periode : 25 mei t/m 16 juni 2019  
Aantal dagen :  23  
Reissom :  € 575,00  
Afstand :  1.450 km. (zie opmerking over de A 20)  

Opmerking:  
 

Op het moment van schrijven ligt 
de A20 in Duitsland (zie kaartje) 
er wegens wegverzakkingen uit. 
Naar verwachting zouden de  
herstelwerkzaamheden wel eens 
langer kunnen aanhouden. Het is 
dan dus logisch dat er, in het 
geval van niet beschikbaar zijn in 
mei 2019, een gewijzigde route 
zal komen.  

Deze reis heeft als hoofdbestemming het eiland 
Rügen in Duitsland. Op de heenweg maken we 
een lange tussenstop in de omgeving van 
Berlijn. Hier krijgen we ruimschoots de tijd om 
de stad Berlijn en Potsdam e.o. te bezoeken. Op 
de terugreis doen we de gezellige havenplaats 
Rostock aan. 
 
We ontmoeten elkaar op een camping 
halverwege Berlijn. Daarna een etappe van 
ongeveer dezelfde afstand naar onze eerste 
langere verblijfsplek. In de omgeving van 
Potsdam of ten oosten van Berlijn zoeken we 
een camping waar we ca. 5 tot 8 dagen zullen 
blijven staan  

 

Met de auto of de fiets kun je hier alle kanten op. 
Natuurlijk moet een bezoek aan Berlijn zeker op 
het programma staan. Bij Potsdam vinden we, 
rond een mooi merengebied, en in de omgeving 
vele parken met 14 prachtige kastelen.  
 
Om er maar een paar te noemen die u eigenlijk 
niet mag missen: Park Sanssouci met Schloss 
Sanssouci, Orangerie-Schloss, Park en Schloss 
Charlottenhof met o.a.het Belvédère en  
Mausoleum.  

Ook nog even een windmolen in oud-Hollandse 
stijl bezoeken? Op loop - of fietsafstand van 
Sanssouci! Veel van deze kastelen zijn tegen 
een entreeprijs te bezoeken.  
 
Potsdam ligt dicht bij de oude historische 
stadskern van Berlijn.  

 

In de buurt vinden we de beroemde 
Brandenburger Tor en de Kurfürstendam. Aan  
de oostzijde van het centrum ligt de historische 
stadskern, waartoe de wijken Mitte en Kreuzberg 
behoren. In het oosten van Berlijn staan de 
meeste historische gebouwen.  
 
We vinden er ook het Museuminsel, een buurt 
met vele musea, waaronder het 
Pergamonmuseum en de enorme Berliner Dom. 
Een dagje Berlijn met het openbaar vervoer is 
perfect te doen. 
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Het volgende doel is een bezoek van enkele 
dagen aan de havenstad Rostock en 
omgeving. Bijzonder in Rostock zijn de 
middeleeuwse stadsmuren en de drie 
stadspoorten, de Neuer Markt met het 
stadhuis en de Marienkirche. Vergeet ook niet 
een wandeling te maken over de 
Warnemünde strand-promenade die langs 
een groot zandstrand ligt.  

De vuurtoren is het stralende middelpunt van 
de promenade; daaromheen vind je gezellige 
winkeltjes en terrasjes 

 
Vanuit Rostock kun je ook in een dag de 
prachtige plaats Schwerin bezoeken. Echt de 
moeite waard. Het kasteel van Schwerin is dé 
trekpleister van de stad en mag zich elk jaar 
weer verheugen in meer en meer bezoekers. 
Het sprookjesslot met de romantische 
uitstraling is gelegen op een eiland in het 
meer dat aan de stad grenst; de Schweriner 
See 

 
Richting huis zoeken we tot slot nog ergens 
halverwege een camping, waar we de reis met 
een afscheidsdiner kunnen besluiten.  

Na het verblijf in Berlijn verplaatsen we ons 
naar het hoofddoel: het eiland Rügen, het 
grootste eiland van Duitsland. Afhankelijk van 
reisbegeleiding en campingaanbod maken we 
eventueel nog een tussenstop van 2 of meer 
dagen. 
 
Het Noord-Duitse Rügen is een groen eiland 
met veel natuurschoon en romantische 
badplaatsen. Vroeger kwamen de rijke Oost-
Duitsers in Rügen om te kuren. Je vind dit 
terug in de bijzondere architectuur van vele 
plaatsen: grote, witte villa’s met veel hout en 
romantische balkons en veranda’s die het 
straatbeeld bepalen. Tegenwoordig is Rügen 
met z’n prachtige witte zandstranden voor 
iedereen toegankelijk en vinden we er de 
werkelijk lieflijke en romantische badplaatsen 
Binz en Sellin. 

Een waanzinnig mooie plek in de Oostzee met 
zandstranden, weelderige beukenbossen en 
ruige kliffen. Niet te missen zijn de 117 meter 
hoge krijtrotsen. Er is een speciale 
wandelroute die je dwars door het nationale 
park loodst: de “Wanderroute Nationalpark 
Jasmund”.  
In 8,5 kilometer brengt deze route je langs de 
indrukwekkende steile kust van het eiland. In 
het Jasmund Nationalpark vind je de door 
Unesco beschermde beukenbossen. Deze 
bossen zijn meer dan 700 jaar oud en staan 
op het Stubnitzplateau. Niet vergeten foto’s te 
maken, want niemand gelooft dat je dit 
paradijs zo dicht bij huis kunt vinden. Op het 
eiland Rügen verblijven we lang genoeg om 
alle bezienswaardigheden te bezoeken en één 
of meerdere dagjes strand te doen. 
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Dit wordt een reis waar we de meeste tijd 
zullen doorbrengen in Finland, een land waar 
veel ruimte en rust is. Het land is lange tijd 
overheerst geweest door Zweden en Russen. 
Daardoor zijn er veel bezienswaardigheden te 
bezoeken, vooral uit de Russische periode. 
De route gaat dan ook langs veel bijzondere 
objecten. 
 
We verzamelen ons op een camping in de 
buurt van Hamburg en blijven daar twee 
nachten. Hierna reizen we verder naar een 
camping in de buurt van de veerboot , die 
vertrekt vanuit Rostock. 
In de middag arriveren we in Zweden en gaan 
naar een in de regio liggende camping. 

 
Na enkele doorreiscampings te hebben 
bezocht komen we bij Stockholm. Hier staan 
we enkele dagen om deze stad te 
bewonderen. Vanaf de camping is men met 
de metro in korte tijd in het centrum met zijn 
vele monumenten en musea. 

Reisvoorstel voorjaar 2019 Zweden en Finland 
 
Periode : 18 mei t/m 05 juli 2019  
Aantal dagen :  49  
Reissom :  € 1.400,00 (plus ca. € 450,00 voor de boot)  
Afstand :  ca. 6.000 km.  

Gamla Stan 

Na drie nachten vertrekken we uit Stockholm 
voor een korte rit naar Kapellskär, om hier de 
veerboot naar Finland te nemen.  
Na het avondeten op de veerboot rijden we 
naar een camping bij Naantali. 
 
De volgende dag gaan we naar Helsinki, een 
stad waar veel mooie gebouwen zijn te zien 
zoals:  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De plaats Porvoo met zijn oude centrum  
en roodgeverfde huizen aan het water en de 
jachthut van de laatste Russische tsaar liggen 
op rijafstand. 
 

Na vier nachten vertrekken we richting 
Lappeenranta en Joensuu. 
 

Vanuit Lappeenranta kan er een bootreis 
worden gemaakt over het Saimaakanaal naar 
Vyborg dat in Rusland ligt; er is geen visum 
voor nodig.  
 

De volgende verblijfplaats is Joensuu,  
hier ligt het kunstcentrum Carelium . 
Vanuit deze plaats is een tocht naar  
Ilomantsi aan te raden, daar bevindt zich het 
Kalavala-huis en wordt de kantele bespeeld, 
een typisch Fins muziekinstrument. In de 
omgeving treft men enkele zogenaamde 
tsasounas aan (Russisch-orthodoxe 
kapelletjes).  

De Russ.-
orthodoxe 
Uspenski 
kathedraal 

en een  
station in  

Jugendstil 
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Het plaatsje is het cultuurcentrum van de 
Samen (Lappen, maar dat is de scheldnaam). 
Het Siidamuseum laat alle bijzonderheden zien 
van deze bevolkingsgroep. 
Ook is het regeringsgebouw te bekijken, erg 
bijzonder. 
Een bootreis over het meer en een bezoek aan 
een rendierfarm behoren tot de mogelijkheden. 

Hierna beginnen we zuidwaarts te rijden via 
Sirkka naar Rovaniemi. Vanaf de camping zien 
we de bijzondere brug met de kandelaars. 
Het heel interessante Arkticum (museum over 
de Laplandse en Siberische natuur en cultuur) 
is een bezoek waard. En ook het dorp van de 
kerstman dat op de poolcirkel ligt. 

 
Vervolgens zakken we af door Zweden en 
stoppen o.a. in Bollnäs en Granna om te 
eindigen bij de veerboot in Trelleborg. 
Na de terugvaart gaan we via de Duitse 
campings die we op de heenweg hebben 
bezocht terug naar huis. 

Tsasouna 

We rijden verder naar het noorden en komen 
bij de plaats Suomussalmi. In de omgeving ligt 
het grensplaatsje Raate, waar in 1939 de Fins 
– Russische oorlog heeft gewoed; daar zijn 
gerestaureerde overblijfselen van te bekijken. 
Hier sta je ook aan de grens. Ga er NIET 
overheen, want er wordt voortdurend 
gepatrouilleerd. 

 

Ook een bijzonderheid is het “Stille Volk”, ca. 
1.000 poppen staan daar in het land naast de 
weg. Ligt ca 30 km. vanaf de camping.  
 
Na twee nachten richting Kuusamo; hier in de 
buurt verblijven we enkele dagen op de 
natuurcamping in het Oulanka Nationaalpark. 
Hier kan men prachtige wandelingen maken 
door oude bossen, langs snelstromende 
rivieren die je via een houten kettingbrug kunt 
oversteken. 

We vervolgen de reis naar Sodankylä en 
kunnen onderweg zeker rendieren 
tegenkomen want we zitten midden in Fins-
Lapland. 
Na deze stop komen we op het noordelijkste 
punt van de rondreis, namelijk Inari.  
 

Hangbrug over de Kiutakangas 

Santa Claus Village. 
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Wij zijn Alouis en Thea Oude Tanke. Wij 
hebben samen 3 kinderen, een dochter en 
twee zonen en inmiddels vier kleinkinderen 
waarvan we met volle teugen genieten. (het is 
toch iets kostbaars!) 
Alouis heeft als grote hobby vissen en dan 
vooral forelvissen. Het roken van de forel is 
zijn favoriete bezigheid. Thea marineert de vis 
en daarna kan er gerookt worden.  

Thea is al 43 jaar lid van een volksdansgroep 
en dit doet ze nog steeds met verschrikkelijk 
veel plezier. 
Naast het forelroken heeft Alouis nog een 
grote liefhebberij en dat is houtsnijwerk en 
miniatuur boerderijtjes maken. 

 
Te koop aangeboden 

 
 
 

Mijn 27 mc verbinding toestel (met het reizen van de club) gebruik ik niet meer,  
omdat de jaren van ouder worden zijn gekomen. 
 

Een liefhebber kan hem voor € 25,= komen halen. 
 

U kunt mails sturen naar : 
 

NHemme70@kpnmail.nl 
Pasteurstraat 27 Hengelo  

Mogen wij ons even voorstellen 

Thea mag ook nog heel graag puzzelen o.a. 
kruiswoord of doorlopers. Dit maakt haar niet 
uit! 
 

Wij waren bij Henk Pen in Haaksbergen op 
een caravanbeurs en zijn daar in aanraking 
gekomen met de TCC. Op uitnodiging van 
hen zijn wij op de eerstvolgende bijeenkomst 
geweest, zijn lid geworden en hebben direct 
geboekt voor een standplaatsreis. Dit laatste 
om te voelen hoe het is om met een groep op 
stap te gaan.  
 

Het is ons prima bevallen en het jaar erna zijn 
we direct voor 7 weken meegegaan naar de 
Scandinavische landen. Deze 7 weken vlogen 
om en dat was een erg goed teken. Inmiddels 
zijn wij 3 ½ jaar lid van de TCC. 
 

Achteraf denken wij wel eens, wij hadden 
eerder lid moeten worden!!!! 
 

Samengevat, het bevalt ons prima en we 
hopen nog menig jaar mee te gaan met een 
groep van de TCC. 
 

Groeten van Thea en Alouis Oude Tanke 
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De reiscommissie heeft voor 2019 een  
nieuwe formule voor de standplaats reis 
bedacht: “De standplaats plus reis”. 
Dit is de normale standplaats reis 
gecombineerd met een fiets verwen 
arrangement. 
 
Bij aankomst krijg je maar liefst 9 mooie  
fiets-routes van 40, 60 en 70 kilometer  
door de mooie omgeving van de Weerribben 
en Giethoorn.  
Voor de 4 fietsdagen ontvang je bonnen voor 
koffie met wat lekkers voor onderweg. Heb je 
geen zin aan fietsen; alle koffie adressen zijn 
ook per auto bereikbaar. 
 
Tijdens ons verblijf kun we met elkaar 2 x 
lekker dineren in het restaurant van de 
camping. Je kiest uit de speciale menukaart 
een 3-gangen diner en ontvangt één 
consumptie gratis. 

 

Reisvoorstel voorjaar 2019 naar Paasloo de Weerribben 
 
Periode : 15 t/m 29 juni 2019  
Aantal dagen :  15  
Reissom :  € 465,00  
Afstand :  ca. 180 km.  

We verblijven op Recreatiecentrum De 
Eikenhof in Paasloo. Deze 4*camping wordt 
gerund door de familie Oosterveld. De broers 
Jan, Remi en Roel hebben de dagelijkse 
leiding over genomen van Pa en Ma 
Oosterveld, maar ook deze zijn nog regelmatig 
op de camping aanwezig.  
 
Er is een verwarmd buitenbad en gratis WIFI 
op de gehele camping. De ruime 
kampeerplaatsen hebben naast een stroom-, 
ook een TV aansluiting. 

Giethoorn, Blokzijl, Ossenzijl, Steenwijk, 
Havelte, Wolvega en Zwartsluis om maar eens 
een paar plaatsen te noemen liggen op fiets 
afstand van de camping. 
De plaatsen Lemmer(25km), Heerenveen(30 
km) en Urk(40km) liggen op steenworp 
afstand. 
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D    W  
Moerasbos, water, vogels en eindeloze 
rietvelden: de natuur in de Weerribben ziet er 
ongerept uit. Maar schijn bedriegt, want elke 
meter grond is hier door de mens gemaakt.  
Door het winnen van turf veranderde het 
landschap in een zompig gebied met 
waardevolle moerasnatuur.  
Kraamkamer van de otter, een slim en speels 
dier dat zich met een beetje geluk laat zien. 
 
Tip: Vergeet je verrekijker niet 
 
V       
W  
Dit is een echte aanrader met de boswachter 
van Staatsbosbeheer mee door de 
Weerribben. Onderweg vertelt hij je over deze 
waterrijke wereld van weren en ribben.  

 
Vanuit de grote fluisterboot kan je ongestoord 
genieten van de rust die dit uitgestrekte 
landschap te bieden heeft. Een gebied van 
water, vogels, bomen en eindeloze rietvelden. 
De camping organiseert voor de gasten een 
speciale boottocht die deels door voor publiek 
afgesloten gebied gaat.  
 
K    
Op één van de fietstochten kom je vast en 
zeker door de plaatsjes met de bijzondere 
naam 
Muggenbeet  
en Nederland.  
Het 
plaatsnaambord 
van deze laatste 
is zeer geliefd, 
het is één van de meest gefotografeerde en 
gestolen borden van ons land, maar ook 
Kalenberg en het fietspontje bij Jonen en het 
mooie Dwarsgracht zullen in de routes niet 
ontbreken. 

B    
Als op een dag het weer niet mee zit dan kun 
je een binnen activiteit zoeken zoals de 
Orchideeënhoeve in Luttelgeest of het 
bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer in 
Ossenzijl en een keur aan musea zoals: 
 
- G  D  H   H  
  M . 
In een boerderij in Paasloo vind je Galerie De 
Horst en het Harmonium Museum. De 
boerderij ligt tegen het Nationaal Park 
Weerribben-Wieden in het 
houtwallenlandschap. Bij uitstek de plek voor 
liefhebbers van kunst en muziek! 
 
- M  D  O  A  
Ontdek de schoonheid van moeder natuur bij 
De Oude Aarde in Giethoorn. De mooiste 
edelstenen, mineralen en fossielen zijn sinds 
1969 verzameld en hier ondergebracht. 
 
- M  '  O  M  U   
Kijken hoe het leven vroeger was in 
Giethoorn? Dat kan in het geheel opnieuw 
ingerichte Museum Giethoorn ‘t Olde Maat 
Uus. 

- M   K  
Het museum vertelt een uniek verhaal over de 
Maatschappij van Weldadigheid, opgericht om 
de armoede in de 19e eeuw tegen te gaan.  
 
 
Dwarsgracht 
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Wij leven in een tijdperk dat er steeds meer hulpmiddelen zijn gekomen. Voorbeelden zijn o.a. de 
smartphone, de robotmaaier, de robotstofzuiger, de iPad enz. enz. 
Ook op het gebied van kamperen zijn ze er. Wat denk je b.v. van de luxere caravan, de e-Bike en  
de mover. 
 
 
Over het laatste, de mover, wil ik het met u even 
 hebben. 
 
 
 
 
 
De leeftijd van de meeste TCC-leden stijgt gelukkig maar daardoor ontstaan er ook meer lichamelijke 
ongemakken. Een van deze aspecten is dat ook de kracht meestal iets minder wordt. 
Voor de compensatie hiervan is de mover een welkome invulling. Voor de langere reizen met diverse 
verplaatsingen is een mover dan ook bijna niet meer weg te denken. 
 
Toch zie ik bij iedere reis nog TCC-leden die helaas nog niet in het bezit zijn van een mover en 
daardoor toch nog een beroep op de lichamelijke inspanning van de overige leden moeten doen.  
Ze doen dit dan ook graag maar gemakkelijk gaat het niet altijd. 
 
Ik zou dan ook deze “moverloze” deelnemers aan de reis, 
kijkend naar bovenstaande, willen vragen om een afweging  
te gaan maken, “wat te doen.”  
 
Een uitgangspunt van de TCC is ook dat ieder lid zo veel 
mogelijk zelfredzaam moet zijn. 
 
Toch wil ik daarnaast een ander punt vermelden  
en dat is dat we er altijd voor elkaar zullen zijn.  
Mocht een mover of iets anders weigeren tijdens de reis  
dan gaan we elkaar altijd helpen. 
 
 
Tot zo ver. 
 
Een TCC-lid (bekend bij redactie)  
 

 

Noot Redactie:  
 

 Wij zijn blij met dit soort ingezonden brieven. Mocht er onder u ook nog  
 iemand zijn die van deze gelegenheid gebruik wil maken om een of ander  
 punt aan te dragen, schroom dan niet.  

 Wij willen n.l. graag een vereniging zijn die open staat voor 
 opbouwende kritiek. 

Wat is me opgevallen!! 
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