
Enschede: Auto Fischer, 053 - 484 44 35. www.autofischer.nl
Hengelo: Noordegraaf, 074 - 256 35 35. www.noordegraaf.com

Oldenzaal: Ford Oldenzaal, 0541 - 57 16 23. www.ford-oldenzaal.nl
Zuna (Rijssen): Noordegraaf Rijssen, 0548 - 53 86 03. www.noordegraaf.com

DE NIEUWE FORD C-MAX
 Handsfree achterklep

De nieuwe standaard voor gezinsauto’s 
staat nu in onze showroom. Leverbaar 
als vijf- of als zeven zitter. Voorzien van 
een scala aan handige functies en 
nieuwe technologieën, zodat u o.a. met 
één simpele voet beweging de achterklep 
automatisch kunt openen. Benieuwd 
geworden? Kom ’m nu bij ons uitproberen. 
De nieuwe Ford C-MAX rijdt u al vanaf 
20.495,- (incl. 1.000,- Technologie- premie).

Alle prijzen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven.
Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden ford.nl/verkoopvoorwaarden. Afgebeelde auto’s kunnen afwijken van  
standaardspecificaties. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 16,1-23,8; liter/100 km: 4,2-6,2; CO2 g/km: 110-144.
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   Van de Voorzitter 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

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. 
 
De reiscommissie is al weer druk bezig met het 
organiseren van de najaarsreizenbeurs op 
dinsdag 5 april 2016 in ‘t Hoogspel in Delden 
van 11.00 uur tot 15.00 uur.  
 
De reizen gaan naar:                            
Oostenrijk, Wandelvakantie 
Frankrijk Drôme 
Pyreneeën  
Zeeland, Standplaatsvakantie 
 
Bij de reizen van het najaar 2016 zal zoveel 
mogelijk de reisleiding voor de desbetreffende 
reizen aanwezig zijn om informatie te 
verschaffen. Men kan zich hier tevens 
aanmelden voor de verschillende reizen. 
Hierbij zal een gedeelte van het bestuur 
aanwezig zijn 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. 
 
De reiscommissie is inmiddels druk bezig om 
de reizen voor 2017 voor te bereiden, een 
voorbeschouwing hiervan komt zo snel 
mogelijk. 
 
Als men met een reis mee wil en het inschrijf- 
formulier, dat te vinden is op de website, invult 
en opstuurt naar het secretariaat dan is men 
ingeschreven voor die betreffende reis. 
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. 
 

Zoals op de laatste jaarvergadering door mij is 
medegedeeld heeft het bestuur, in 
samenspraak met de reiscommissie, besloten 
dat men zich niet meer als belangstellende kan 
opgeven. 
 

 
Wandelen in Oostenrijk  
 
De standplaatsreis naar de Betuwe, die voor 
dit voorjaar was gepland, gaat definitief niet 
door wegens te weinig belangstelling. 
 
Dinsdag 5 april houden we onze voorjaars- 
ledenvergadering waar we o.a. het jaar 2015 
evalueren aan de hand van verschillende 
jaarverslagen. Het bestuur, maar ook de 
commissies zullen hun werkzaamheden 
beschrijven en toelichten. 
Ook is er dan de laatste gelegenheid om zich 
aan te melden voor de najaarsreizen. 
 
Tijdens de jaarvergadering zullen we afscheid 
nemen van Riet Koster als bestuurslid van de 
TCC en als afgevaardigde van het bestuur in 
de redactie, van Jan ter Horst als tweede 
secretaris en van Henk de Wilde van de 
reiscommissie.  
 
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 
 



Barre weersomstandigheden vragen veel van uw auto! 
Het is dan ook zaak om deze na de wintersport goed te 
checken. Speciaal hiervoor bieden wij de Après Ski  
opfrisbeurt aan. Dit houdt in:

hartgerink.nl

Ook voor caravans zijn wij gecertificeerd door 
de Focwa en VOC. Op alle reparaties zijn de 
Focwa reparatie bepalingen van toepassing

weer als NIEUW?

Uw caravan of camper

Wij zijn al ruim 45 jaar gespecialiseerd in 
het herstellen van schade aan alle merken 
auto´s. Inmiddels zijn wij ook gestart met 
het herstellen van carvans en campers.

De servicegerichtheid en gemoedelijkheid 
blijft, zoals u dat van ons gewent bent. 
Als u schade oploopt aan uw caravan, is 
1 telefoontje voldoende. 

Wij herstellen uw caravan weer tot in de 
puntjes en staan u bij om het papierwerk 
in te vullen en de zaken te regelen met de 
verzekering.

Goorsestraat 39a, 7496 AC Hengevelde  
Tel.: 0547 334272   -   www.hartgerink.nl
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Banisweg 3
7462 HW Rijssen
Tel: +31 54 85 12 217
info@biketotaalbloemendal.nl
www.biketotaalbloemendal.nl

BLOEMENDAL...
FIETSEN VOOR 
HET HELE GEZIN!

ONZE KWALITEITEN
✔ HAAL- & BRENGSERVICE

✔ ONDERHOUD EN REPARATIE

✔ 1000M2 FIETSPLEZIER

✔ FIETSKLEDING EN ACC.

✔ ADVIES OP MAAT
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JAARPROGRAMMA 2016 
 
 
 

  
 
maart  02  Bestuursvergadering  Bestuurskamer  14.00 uur 
  09  Reiscommissievergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
 
april  06  Bestuursvergadering  Bestuurskamer  14.00 uur 
  05  Najaarsreizenbeurs   ´t Hoogspel  11.00 uur 
  13  Reiscommissievergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
  19  Algemene ledenvergadering ´t Hoogspel  14.00 uur 
 
Mei  04  Bestuursvergadering  Bestuurskamer  14.00 uur 
  11  Reiscommissievergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
 
juni  20  Redactievergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
 
juli  13  Bestuursvergadering  Bestuurskamer  14.00 uur 
  13  Reiscommissievergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
   

 
 
 
 
 
 

INHOUD 
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Coverfoto: Noorwegen Byglansfjord     

   
        Foto: Alex Noppert 

                         KOPIJ 
 
Uw bijdrage aan het tweede nummer van 
ons clubblad in 2016 moet uiterlijk 
18 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. 



Kampeerwinkel
Caravans

Onderhoud en reparatie

Kampeerpleinalmelo.nl
Hospitaalweg 6

7607 TW Almelo

T +31 (0)546 535800
F +31 (0)546 818060

Kamperen kan op allerlei verschillende manieren; met een caravan, camper of tent.
De één leunt heerlijk een weekje achterover in de zon, en de ander maakt 

een avontuurlijke trektocht door de natuur. 
Maar hoe u ook kampeert, uw vakantie begint aan het Kampeerplein Almelo!

Bij Topland Caravans kunt u terecht voor een nieuwe of gebruikte caravan. 
Ze nemen uitgebreid de tijd om u te woord te staan. U bent van harte welkom, 

de koffie staat altijd klaar!

De mannen van Caravan & Camper Techniek Almelo zorgen ervoor dat u met een gerust hart 
op vakantie kunt. Ze draaien hun hand niet om voor een onderhoudsbeurt of het 

herstellen van een schade en in overleg is reparatie op locatie mogelijk.

Kampeer & Outdoor Reiling biedt bijna 1000 m2 kampeerplezier. Ze verkopen werkelijk alle 
mogelijke kampeerbenodigdheden. 

Daarnaast hebben ze meer dan 500 paar wandelschoenen op voorraad.

"Kampeerplein Almelo... Uw eerstvolgende bestemming!"

kampeer
plein
almelo.nl

.

         Ook voor outdoor kleding bent u bij Reiling aan het goede adres.

Bij Topland Caravans kunt u terecht voor een nieuwe of gebruikte caravan. 
Ze nemen uitgebreid de tijd om u te woord te staan. 

U bent van harte welkom, de koffie staat altijd klaar! 

De mannen van Caravan & Camper Techniek Almelo zorgen ervoor 
dat u met een gerust hart op vakantie kunt. 

Ze draaien hun hand niet om voor een onderhoudsbeurt 
Of het herstellen van een schade

en in overleg is reparatie op locatie mogelijk. 

Kampeer &Outdoor Reiling biedt bijna 1000 m2 kampeerplezier. 
Ze verkopen werkelijk alle mogelijke kampeerbenodigdheden. 

Daarnaast hebben ze meer dan 500 paar wandelschoenen op voorraad. 
Ook voor outdoorkleding kunt u hier terecht. 

Maar hoe u ook kampeert, uw vakantie begint bij Kampeerplein Almelo 
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Colofon. 
 
Het bestuur: 
Voorzitter  Frans de Rond 
Secretaris  Hanneke Stolmeijer 
Penningmeester Hans van Buuren 
Reiscommissie  Roel Baltus 
Redactie  Riet Koster 
Algemene Zaken Hetty Groener 
 
De reiscommissie: 
Voorzitter  Roel Baltus 
Rb + reizen  Dinie Jurjens 
Rb + reizen  Emiel Bor 
Rb + reizen  Ben Vaneker 
Rb + standplaatsreizen Henk de Wilde 
 
De redactie: 
Hoofdredacteur  Alex Noppert 
Redacteur  Wies van Zalk 
Redacteur  Jan Severt 
Opmaak/ realisatie Alex Noppert 
Namens bestuur Riet Koster 
 
Public relations: 
pr@twentsecaravanclub.nl 
 
Acquisitie: 
Riet Koster            rietkoster@hotmail.com 
 
Bestuurskamer+ documentatie / materialen: 
De Dennen 9, 7491 HH 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: Ctrl-P Hengelo 
 
 
 

Teabread (vetarm) 
 
275 gr gemengde zuidvruchten of tuttifrutti, 
fijngesneden                                                      
200 gr donkere basterdsuiker                                     
3 dl sterke koude thee                                               
275 gr zelfrijzend bakmeel, gezeefd                             
1 groot ei, losgeklopt                                      
Cakeblik 

 
Meng de vruchten met de basterdsuiker en de 
thee en laat dit mengsel minstens 12 uur 
weken.                                                                   
Meng het bakmeel met het ei en schep het 
vruchtenmengsel erdoor.                                          
Vet het cakeblik in en leg op de bodem een 
stuk bakpapier.                                                         
Doe het beslag erin en strijk de bovenkant 
glad; bak het bread in 1,5 uur bij 160 graden.                             
Haal het bread uit het blik en laat het afkoelen. 
Snij in plakken en serveer met boter. 

Extra: maak het wat luxer met gehakte 
nootjes/amandelschaafsel; lekker is ook wat 
kaneel of koekkruiden toevoegen. 

Ingestuurd door Riet Koster 

 
 
Caravankeuring 
 
Akro houdt op 9 april weer haar jaarlijkse 
caravankeuring in samenwerking met Veilig 
Verkeer Nederland en Politie Twente. 
 
Voor meer informatie zie: 
www.akro.nl/caravan-keuring 
 
Aanmelden kan via:  
vvn-hellendoorn@hotmail.com 



AAIT VEDAN
TWENTSE CARAVAN CLUB... 

Nobelstraat 16-17
7651 DC Tubbergen

T: 0546 - 623015
I: www.hiddink.nl

TEMPO 100 DAG 19 MAART

...uw nieuwe 
reis begint 
bij Hiddink 
caravans & 
recreatie

caravans & recreatie
HIDDINKHEEL VEEL KAMPEERPLEZIER, MET:

OPENINGSWEEKEND
17 T/M 20 MAART! 
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     Van de Redactie 

 
 
 

 
 
 
 
 
Een nieuw seizoen breekt aan 
 
Kunt u ook niet meer wachten tot het kampeer- 
seizoen weer begint? Wij eigenlijk ook niet. 
De TCC en dan met name de reiscommissie  
heeft in de tussentijd niet stilgezeten Ook dit 
jaar hebben zij weer een aantal mooie reizen 
samengesteld waardoor u weer de 
mogelijkheid wordt geboden in het voorjaar of 
het najaar samen een mooie reis te maken. 
En de ideeën voor volgend jaar staan alweer in 
de steigers. 
 
Het is nog niet zo gek lang geleden dat de 
laatste groep vakantiegangers de caravan 
heeft uitgepakt en weer op stal gezet in 
afwachting van de winterse periode. 
 
Dankzij het natuurfenomeen El Niño kunnen 
wij dit jaar nauwelijks over winter spreken.   
Die enkele sneeuwvlok of bevroren autoruit is 
niet echt winter te noemen. 
Voor diegene die een stevig pak sneeuw en 
dikke ijslagen niet schuwen, erg jammer 
natuurlijk. 
Nadeel van dit natuurverschijnsel is dan wel 
weer dat we, volgens de voorspellingen, een 
natter voorjaar krijgen terwijl het dan weer juist 
in het oosten van Spanje droger en warmer is. 
Weet u in ieder geval waar u naar toe moet. 
Maar let wel, het blijven voorspellingen. 
 
De tegenhanger van El Niño is La Niña. 
Dit doet zich voor als langs de evenaar, in de 
Grote Oceaan ongewoon koud zeewater 
stroomt, in tegenstelling tot El Niño waar juist 
warmer zeewater langs de evenaar loopt. 
 
 
 

 
 
Beide natuurverschijnselen beïnvloeden het 
weer in grote delen van de wereld, al blijkt het 
in onze omgeving gelukkig mee te vallen. 
Volgens “deskundigen” wordt El Niño vaak 
gevolgd door een La Niña. 
 

 
 
Dat betekent in onze omgeving dan weer een 
vergrote kans op een droge nazomer. 
Maar ook hier moet de kanttekening worden 
geplaatst dat al deze prognoses en 
voorspellingen niet wetenschappelijk 
onderbouwd zijn. Dus moet u er niet al te veel 
op vertrouwen. 
 
Zeker voor diegene die nog met de caravan op 
stap gaan zou het toch mooi zijn om nog van 
een heerlijke droge nazomer te genieten 
alvorens een strenge winter in te duiken 
waarin weer eens een Elf Stedentocht gereden 
kan worden. 
 
Een mooie zomer toegewenst. 
 
Alex Noppert, 
Hoofdredacteur 



Ruime kampeershop met 450m2 kampeerartikelen, 
veel occasions en nieuwe modellen. Maar ook voor 
schadeherstel, onderhoud, verhuur en financiering.

Ambachtsstraat 9 7461 TP Rijssen Tel. 0548-521515 www.knobbencaravans.nl

wij zijn dealer van:

ALLES IN HUIS 
VOOR HEEL

VEEL KAMPEER-
PLEZIER...
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 Reisprogramma 2016 
 
 

             Kosten   Reis  Vertrek 
             in Euro’s  dagen  datum 
                                                                             Globaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
Voor elke reis kan men zich vooraanmelden via de site van de TCC. 
 
*  Fietsmogelijkheden                                                                                    Opg. 24-02-2016 
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 27/08         
 
 
 03/09         

 
 
Voorjaar 2016 
 
 
Italië, Toscane-Venetië-Rome   (gnd) 
 
 
Frankrijk Loiredal.    (gnd) 
 
 
Spanje      zilverroute     (gnd) 
 
Rondreis Zuid Frankrijk 
RL. L. Kuijpers en J. de Groot. 
 
Zweden-Noorwegen 
RL. H. v. Buuren en F. de Rond. 
 
Duitsland rondreis 
RL. B. Vaneker en H. Stolmeijer. 
 
Standplaats vakantie  (Betuwe)  (gnd) 
 
Slovenië - Kroatie 
RL. C. Siemerink en J. v.d. Meche. 
 
 Najaar  2016 
 
 Wandelvakantie Oostenrijk   
RL. D. Jurjens.   
 
Frankrijk Drome 
 
 
Pyreneeën 
RL. A. Spijkman. 
 
Standplaatsvakantie Zeeland (Renesse) 



 

Vrijheid van genieten…… 

 

Pen Caravans Enschede 
Gronausestraat 645 
7534 AB Enschede 

Telefoon: 0534615213 
www.kamperen.cc 

Erkend dealer van: 

Caravan Schade! 
Laat het ons regelen. Wij zorgen voor een perfecte schaderepair. 
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Voorbeschouwing  Frankrijk, Drôme 

 

Vertrek :       27 augustus 2016  

Duur :           32 dagen: 

Kosten:        ca. 800 euro per equipe.  

Afstand :      ca. 260 km.  

Reisbegeleiding nog niet bekend.  

De Drôme, met een schitterend afwisselend 
landschap, ligt ingeklemd tussen de Rhône en 
de Alpen, tussen de Dauphiné en de 
Provence, en behoort bovendien tot de 
zonzekere Alpes du Sud.  
In de zomer is de hele Drôme paars van de 
lavendel, maar ook klaprozen en brem bloeien 
volop. De lekkerste geitenkaas (picodons) en 
de beste olijven vindt u hier, het is gewoon een 
fantastisch vakantieland. In de Drôme kan het 
heerlijk ruiken. Het zuiden van de Drôme tipt 
aan de streek Provence, maar is minder 
toeristisch dan de Provence. Je krijgt hier al 
echt het Provençaalse gevoel. Hier vind je 
lavendelvelden, olijfboomgaarden en  
uitgestrekte velden met zonnebloemen.  
Fantastische natuur en bergen kom je tegen in 
de Parc de Vercors. In het centrum van de 
Drôme liggen wijngaarden en boomgaarden en 
bij de oevers van de Rhône liggen de bekende 
wijngaarden bij het dorp  Tain I'Hermitage. 
Genoeg te beleven dus voor de 
wijnliefhebbers. 

Lavendelvelden  

Vlak na Saillans passeer je de Col de la 
Chaudière waar je bij km paal 20 richting  
Bourdeaux een mooi uitzicht hebt.  

 

 

 

 

 

 

 

Als je voor de Col stopt heb je een mooi 
uitzicht over het dal van de rivier de Drôme.                

De wegen zijn soms smal, je moet dus wel een 
beetje op een smalle bergweg durven te rijden 
en met een caravan of grote camper zou ik het 
zeker niet doen, maar het is een onvergetelijke 
ervaring.  

Ga je met de auto op stap zorg dan voor een 
volle tank, want de Drôme is redelijk dun 
bevolkt en je kunt lang niet overal tanken en 
voor je het weet heb je kilometers afgelegd en 
sta je zonder benzine. 

De Drôme is een heerlijk wandel en 
fietsgebied. Je komt veel fietsers tegen die de 
cols in dit gebied willen bedwingen. Overal zijn 
wandelpaden en bij de meeste dorpen zijn 
routes aangegeven. Door het gevarieerde 
landschap is er voor elk wat wils, bergen, hoog 
of glooiend, wandelen door lavendelvelden of 
langs eeuwenoude boomgaarden. In de Drôme 
liggen veel dromerige dorpjes waar je even 
kunt verpozen bij een bar, café of restaurant. 
Meestal lekker in de schaduw van oude 
platanen op het lokale dorpsplein.  

Het stadje Die heeft een Gallo Romeinse 
achtergrond. De wijn die hier vandaan komt is 
De Clarette de Die, ze heeft een lekkere zoete 
smaak en doet denken aan de Italiaanse 
Moscato d’Asti.                                               
Bij een wijnboer ben je natuurlijk altijd welkom 
om te proeven. Denk ook aan het plaatsje 
Nyons, het centrum van de olijfolie, aan 
Dieulefit en aan Crest. 



Vervolg voorbesch. Frankrijk-Drome 
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Met de auto zijn leuke tochtjes te maken. Denk 
een aan een rit langs de slingerende, maar 
rustige weg nr. 0156 van Saillans naar 
Bézaudun-sur-Bîne. 
Ga op ontdekkingstocht door de Vercors, het 
bergmassief met weinig wegen maar daarom 
aantrekkelijk en soms zelfs spectaculair. Er is 
veel wild dus wie weet zie je wel een ree, hert 
of ander dier.  
 

Smalle wegen in de Vercors  
 
Grotten zijn er ook. De Grotte de la Draye 
Blanche liggend in La Chapelle-en- Vercors en 
de Grotte de la Luire, ze zijn leuk om te 
bezoeken. 
 

Le Claps  

Bij Luc-en-Diois ligt Le Claps, een steenmassa 
die is ontstaan door een steenlawine, je kunt 
hier langs klauteren via een spannende Via 
Ferrata. Iets verder bij Le Sault de la Drôme 
ligt een watervalletje. 

Montbrun-les-Bains is een mooi stadje en staat 
op de franse lijst met Les Beaux Villages. 

In de stad Montélimar is het mogelijk om hun 
specialiteit te proeven, de noga.  

Noga museum  

In het zuidelijke gedeelte van de Drôme zijn 
het reeds genoemde Nyons, Valreas en het dal 
van de Ouvèze van een bezoek waard evenals 
de streek ten noorden van de Ventoux. 

Een echte bijzonderheid is Le Palais Idéal du 
Facteur Cheval. Het is de creatie van een 
postbode die zijn ideale paleis steen voor 
steen opbouwde. Het staat in Hauterives. 

Le Palais Ideal du Facteur Cheval  

Al met al een heerlijk gebied om vakantie te 
vieren. Ga met ons mee en geniet van de 
Drôme. 

 

                                    De reiscommissie.  

 



W W W . C T R L P . E U

A4 FC NW.indd   1 16-06-15   11:55
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Voorbeschouwing Wandelen in Oostenrijk 

 

Vertrek: zaterdag 3 september 2016   

Duur: 21 dagen  

Kosten:  525 euro 

Totaal aantal km’s: ca. 1600 

 
Dag 1 naar de 1e camping (3 september) naar 
camping Mainblick aan de Main. 
 
 
Dag 2 reisdag naar de 2e camping in Kössen 
(Oostenrijk) 
Verblijf 6 nachten  
 
Onze camping ligt in Kössen, met het uitzicht 
op de “Wilder Kaiser” 
Hier gaan we wandelen, maar ook een bezoek 
aan St. Johann in Tirol, Berchtesgaarden via 
de Deutsche Hochalpstrasse en het leuke 
plaatsje Reith im Winkel behoren tot de 
mogelijkheden. 
 
 
Dag 8 reisdag naar de 3e camping in Prutz, 
verblijf 6 nachten 
 
Ook hier plannen we 1 of 2 wandelingen, 
verder ligt het Kaunertal met de gletscher in de 
directe nabijheid. Een bezoek aan het 
Zwitserse belastingvrije staatje SamNaun is 
zeker de moeite waard. 

 
 
 

Dag 14 reisdag  naar de 3e camping in 
Kramsach, verblijf 6 nachten 

Weer volop gelegenheid om te wandelen of 
leuke uitstapjes te maken, 
Zoals het stadje Rattenberg bekend door de 
glasblazerijen, met de trein naar Innsbruck en 
natuurlijk rond deze tijd worden de koeien naar 
de lager gelegen weiden gehaald en kunnen 
we de Almabtrieb meemaken. 
 
 
Dag 20 reisdag terug naar Camping 
Mainblick waar we onze reis zijn begonnen 

Hier wordt de reis besloten met een 
afscheidsdiner.                                   

 

Dag 21 huiswaarts  

 

 

 



 
 
 
 

 

Het café–restaurant op de hoge Esch van het prachtige landgoed Twickel.  
Een uitstekende accommodatie voor uw huwelijksfeest, diners, koude- en 

warme buffetten, recepties, Twentse koffietafels, vergaderingen, e.d. 

Bornsestraat 1  -  7495 VL Ambt Delden  -  074 3761344  -  info@hoogspel.com  -  www.hoogspel.com



Elke dag 
voelt als 

vakantie met 
zo’n perfecte 

e-bike

Leenders Bike Totaal | Pasmaatweg 40 | 7556 PH Hengelo 
074 - 291 43 55 | leendersbiketotaal.nl | ebikecenter.nl

Koopzondagen 
2016!
28 februari
28 maart
24 april
25 mei
26 juni
van 12:00 - 17:00

De ideale 
inklapbare 

fietsendrager om 
mee te nemen  

op vakantie

Ervaar de mooiste e-bikes en fietsendragers bij het 
grootste en mooiste Ebikecenter van Nederland!

Koge E-inspire
De lichtste e-bike 
van nu ( slechts 
21 kg incl accu)
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Voorbeschouwing Renesse Zeeland 

Camping:    De Wijde Blick 

Adres:         Lagezoom 23 4325 CP Renesse 

Tel:              0111-468888 

Mail:             wijdeblick@ardoer.com 

Aankomst:   03-09-2016 

Vertrek:        17-09-2016 

Deze camping heeft u veel te bieden: Een 
comfortplaats (met 6 of 10 ampère). Dit is een 
plaats met eigen sanitair. Voor een camper is 
ook een ruime plaats beschikbaar. Tevens zijn 
er drie toiletgebouwen die allen verwarmd zijn. 
Er is gratis internet (Wi-Fi) en er kunnen 
fietsen gehuurd worden. Er is een All-Weather 
zwembad zodat je zowel binnen als buiten 
kunt zwemmen. Honden mogen mee, mits 
aangelijnd.                                                          
Vanaf de camping is het zo’n 10 minuten lopen 
naar het centrum van Renesse. Naar het 
strand is het ongeveer 1500 meter. 

Voor een smakelijk ontbijt kunt u terecht in het 
ontbijtcafé Blichsem. Voor de andere 
maaltijden zijn er genoeg mogelijkheden bij 
eetcafé Hoogtij en frituur het Pleintje. En 
natuurlijk is er een uitgebreide supermarkt.             
Camping De Wijde blik heeft een goede 
uitgangspositie om Zeeland te gaan 
verkennen. Er zijn mogelijkheden te over. 
Denk aan natuur, cultuur en 
recreatiemogelijkheden.  

                            
Veere  

Veere is een pittoresk stadje op het eiland 
Walcheren aan het Veerse meer. Het heeft 
leuke oude winkeltjes en gezellige 
restaurantjes. Een rondvaart op het Veerse 
meer is mogelijk. 

 

En dan Goes met z’n prachtige stadshaven en 
monumentale panden. U vindt er een 
aaneengesloten winkelpromenade met o.m. 
luxe damesmodezaken. Op dinsdag en 
zaterdag is er markt. 

                                
Goes  

Middelburg de hoofdstad van Zeeland met zijn 
historisch centrum. Let vooral op het mooie 
stadhuis midden in de stad. Een 
stadswandeling is de moeite waard. U zult 
verrast zijn. Daarna heerlijk uitrusten op een 
van de vele gezellige terrasjes rondom de 
markt. 

                     
Stadhuis in Middelburg  

Om Zierikzee te bezoeken hoeft u niet van het 
eiland af. Zierikzee is de centrumplaats van 
Schouwen-Duiveland met zijn stadswallen, 
poorten en historische monumenten. 

DE WIJDE BLICK  
RENESSE  





Vervolg voorbesch. Renesse-Zeeland 
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Zierikzee  

De Boswachterij Westerschouwen is het 
grootse bos- en duingebied van Zeeland en 
dat in de buurt van de camping. Een prachtig 
gebied om te wandelen of te fietsen en te 
genieten van de natuur. Ook vanaf de camping 
zijn er diverse wandel- en fietsroutes 
beschikbaar Bij de receptie is alle informatie 
voorhanden. 

Al wandelend of fietsend zie je de vuurtoren in 
de verte. 

 

 

Ja, en dan is er natuurlijk Neeltje Jans. Je 
komt er langs als je naar Middelburg gaat. 

                   
Vuurtoren van Westerschouwen  

In de gebouwen is een indrukwekkende 
tentoonstelling te zien over de Deltawerken, 
een bezoek zeker waard. 

Zoals je ziet is er voor elk wat wils, dus kom 
heerlijk uitwaaien en/of zonnebaden in 
Renesse.         

                                            De reiscommissie. 

Pijlerdam 

 



Aanbieding: 10% korting voor TCC leden
 Aanbieding: 10% korting voor TCC leden



Huisstijl Caravan Centrum DeldenPMS 1505 C
PMS 200 C
Cool gray 8 C

 OFFICIAL DEALER



KLUIS-KOPEN.NL
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Voorbeschouwing Reis naar de Pyreneeën 

 

Vertrek:  27 augustus 2016 

Duur:   34 dagen 

Afstand:  3300 km 

Terug :  30 september 2016 

Kosten:  € 850,= 

Het reisdoel van deze reis zijn de Franse 
Pyreneeën. Dat is, zoals eenieder wel weet, 
een bergketen in het zuiden van Frankrijk. Op 
de route erheen doorkruisen we het “Massif 
Central”. Ook dit is een bergachtig gebied, 
gelegen in het midden van Frankrijk. De fietsen 
kunnen uiteraard mee, maar de garantie dat 
het overal gemakkelijk fietsen wordt? Voor de 
wandelliefhebbers onder ons: ik roep u op met 
de hier gegeven informatie op zoek te gaan 
naar mooie wandelroutes of ter plaatse een 
mooie route samen te stellen. 

We verzamelen op een 5 sterren camping in 
Thommen/Burg-Reuland (Liège) België.  

Van daaruit gaan we zuidwaarts, via de eerste 
tussenstop in Bourg-Ste-Marie in de 
Champagne, dwars door de Bourgogne naar 
Châtel-Guyon in de Auvergne bij Clermont-
Ferrand. 

Over de A75 gaan we over het Centraal 
Massief en over de brug bij Millau naar Nant-
d'Aveyron (Midi-Pyrénées).  

Millau  

De volgende stop in Trèbes, bij de vestingstad 
Carcassonne, bereiken we via de Languedoc 
(4 dagen). 

 

 

Carcassonne is een vestingstad in het zuiden 
van Frankrijk. Het ligt in de regio Languedoc-
Roussillon ten noorden van de Pyreneeën. De 
rivier de Aude en ook het Canal du Midi gaan 
door de stad. Langs het Canal du Midi liggen 
aan beide zijden jaagpaden, oorspronkelijk 
bedoeld voor de scheepvaart. Nu kunnen ze 
gebruikt worden voor het wandelen en fietsen.  

Carcassonne  

Carcassonne is een grote toeristische 
trekpleister in Frankrijk. Het is bekend om de 
bezienswaardige volledig gerestaureerde 
versterkte oude binnenstad. Het is het mooiste 
voorbeeld van een bijna volledig bewaard 
gebleven middeleeuwse stad in Europa. 

In Alliat/Niaux is de daar op volgende camping 
aan de voet van de Pyreneeën (4 dagen). 

In de buurt van de camping zijn de grotten van 
Niaux. De rondleiding in de grot is 800 m lang 
en voert door de “Zwarte Kamer”, waarvan de 
wanden in de prehistorie beschilderd zijn met 
o.a. dierenfiguren. De camping is goed 
gesitueerd om vanaf hier (berg)wandelingen te 
maken. Ook is het goed te doen om vanaf hier 
met de auto een bezoek te brengen aan b.v. 
de bergen van de Pyreneeën, het ministaatje 
Andorra, de stad Foix, het ‘Parc Naturel 
Régional des Pyrénées Ariégeoises’ of het 
‘Château de Montségur’ in Montségur. 

 



Toeristische kampeerplaatsen 2016
Kampeerplaats inclusief twee personen, p.n.   €17,50
Milieuheffing p.n.     €2,-
Elk volgend persoon, p.n.    €2,-
Toeristenbelasting gemeente Winterswijk p.p.p.n. €1,40

'De Harmienehoeve' - Brandenweg 2 - 7108 AX Winterswijk - tel : 0031 (0) 543 564 393 
www.campingdeharmienehoeve.nl - info@campingdeharmienehoeve.nl

Tijdens Pasen en Hemelvaart bent u ook van harte welkom met uw ACSI CC kaart of Best deal kaart!

Pasen 25 maart t/m 28 maart 2016

Kampeerplaats €39,- *

Trekkershut €100,- *

Hemelvaart 5 mei t/m 8 mei 2016

Kampeerplaats €39,- *

Trekkershut €100.- *

ACSI Card   -  Best Deal card geldig in de volgende periodes;
01-01-2016 t/m 12-05-2016 €13,- p.n. 
17-05-2016 t/m 15-07-2016 €13,- p.n.
16-07-2016 t/m 31-07-2016 €16,- p.n. (alleen Best Deal card!)
01-09-2016 t/m 31-12-2016 €13,- p.n.
Prijzen conform ACSI / Best Deal voorwaarden. . 
Prijzen inclusief
1 staanplaats, 2 personen, water, stroom, afvoer, 
hond, douchen en kinderen tot en met 5 jaar.
Prijzen exclusief
Milieuheffing p.n.    €2,-
Elke volgende persoon p.n. €2,-
Toeristenbelasting p.p.p.n.  €1,40
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Daarna gaat het verder naar Lourdes (Midi-
Pyrénées) (4 dagen) en St. Pantaléon (Midi-
Pyrénées) (4 dagen). 

Als we daarna doorreizen naar Châtel-Guyon 
(Auvergne) is de lus gemaakt. 

 

De terugreis begint en via Bourg-Ste-Marie 
(Champagne-Ardenne) bereiken we de 
eindbestemming in Thommen/Burg-Reuland 
(Liège). 

De Reiscommissie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



“Reizen is leven en leven is je vrij voelen”  
Voel je vrij met Isabella! Vrij om te reizen, vrij om te leven, vrij om te genieten, vrij in je keuzes en vrij van zorgen. De veelzijdige collectie kwaliteits voortenten, 
luifels, kampeeraccessoires en kampeer meubelen van Isabella hebben een uniek design, perfecte pasvorm, doordachte functies en slimme details. 

Kijk voor de gehele collectie en meer informatie op www.isabella.nl. Isabella Nederland BV 
info@isabella.nl - 033-2541100

Commodore Insignia - diepte 300 cm 

Prisma - diepte 400 cm

Ambassador Seed - diepte 250 cm

Kampeeraccessoires

 

 

 

 

 

    

CARAVAN KING, VAN DEN BERGSWEG 19, 7442 CK NIJVERDAL, TEL: 0548 ‐54 13 64

WWW.CARAVANKING.NL
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Ik geef de pen door 
aan…… 
 
 
 
 

 

Dit werd ons gevraagd door de familie Valk.  
De familie Valk hebben wij ontmoet op de  
TCC reis naar de Dolomieten waar Alien 
iedereen en ook ons met raad en daad 
bijstond om computerproblemen op te lossen.  

Wij zijn Breinie en Marten Redder.                 
Wij wonen al ons hele trouwen (bijna 45 jaar!) 
in het mooie Delden. In die jaren hebben wij 
twee dochters gekregen en door de 
schoonzoons (mogen wij hopen!) vier 
prachtige kleindochters. Breinie heeft de 
eerste jaren van ons huwelijk als 
verpleegkundige in het KJZ ziekenhuis in 
Hengelo gewerkt. Toen er kinderen kwamen 
was het toen de gewoonte te stoppen met 
werken. Wat dat betreft zijn de tijden wel 
veranderd. Toen de kinderen ouder werden 
heeft zij jammer genoeg vanwege rugklachten 
het verpleegstersvak nooit meer volledig op 
kunnen pakken Gelukkig kan zij zich goed 
vermaken met breien, quilten en haken.          
(Zij heet niet voor niets Haakmeester van haar 
meisjesnaam!)                                                        

Ikzelf heb mijn hele arbeidsverleden in het 
onderwijs doorgebracht. Op diverse 
basisscholen in Hengelo heb ik geprobeerd de 
aan mij toevertrouwde kinderen iets bij te 
brengen. Natuurlessen, handvaardigheid en 
het onderhouden van schooltuintjes zijn mijn 
favoriete taken geweest. 

                     
Schooltuintjes 

 

Na mijn pensionering heb ik nog jarenlang de 
schooltuinen samen met de leerlingen 
verzorgd. Maar ja, door onze lange 
voorjaarsreizen met de TCC is het erg moeilijk 
geworden om tijdens mijn afwezigheid 
vrijwilligers te vinden om mijn taken over te 
nemen. Daarom is jammer genoeg de school 
gestopt met het schooltuinproject.                      

Wij zijn pas 4 jaar lid van de TCC ondanks dat 
onze buren (De familie Westerhoff, lid vanaf 
het eerste jaar van de TCC) ons heeft 
proberen lid te maken. Met de TCC zijn wij al 
naar Costa Verde, naar Portugal, Polen, 
Dolomieten en Griekenland geweest.                 
Veel nieuwe kennissen opgedaan en veel 
plezier gehad tijdens die reizen. 

 

                          
Pieterpad    

Wandelen (Pieterpad!) en fietsen in de natuur 
zijn onze favoriete bezigheden. Met het 
herkennen van vogels en hun geluiden kom ik 
tijdens die reizen met de TCC reizen goed aan 
mijn trekken. Tot nu toe hebben wij nog geen 
spijt gehad van ons lidmaatschap en hopen als 
onze gezondheid het toelaat nog vele reizen 
met de TCC te maken.  

              Breinie en Marten Redder                           

Wij geven de pen door aan de familie Kruze.                              



Water, water en nog veel meer water 

Water zat, want heel Denemarken wordt er 
namelijk door omringd. Er is ruim 7000 
kilometer kust en als je wilt eilandhoppen, 
kun je kiezen uit meer dan 400 grote en 
kleine exemplaren. Of het al niet genoeg is 
met de vele kustkilometers, stromen er door 
de binnenlanden ook nog allerlei rivieren en 
talloze meren. Op de stranden aan de 
westkust vind je wit zand en hoge golven. 
Ideaal voor surfen en vliegeren. Aan de 
oostkust zijn de stranden met ondiep en kalm 
water. Neem een veerboot naar één van de 
vele eilandjes. Op het achterdek kijken naar de boten aan de horizon geeft garantie op onthaasting.  

Zeilen en roeien 
Zeilers kunnen hun hart ophalen in de Deense wateren. De jachthavens zijn goed verzorgd en gezellig, maar 
je kunt ook fijn ankeren. Er is ruime keuze tussen woest, knorrig of kalm water. Ben je meer van de 
gespierde watersport, huur dan een roeiboot of kano. Je kunt meerdaagse tochten maken op bijvoorbeeld 
de Gudenå, maar een middagje één van de meren rond Silkeborg op, is ook een hele leuke ervaring.  

Vissen (kijken) 
Vissen kan je ook overal in Denemarken. Zelf hengelen of 
georganiseerd met een vissersboot mee. Veel campings hebben 
speciale voorzieningen om vis schoon te maken. Bij speciale 
visvijvers (Put & Takes) heb je altijd beet. Bijzondere vissen 
kijken is ook niet moeilijk in Denemarken. Zeehonden en 
bruinvissen zijn bekende zoogdieren in de Deense wateren. 

 

 

 

 

 

 

 

www.visitdenmark.nl/camping en www.visitdenmark.nl/zee 

 



Twenteland Caravans

Caravans voor een betaalbare prijs
Westermaatsweg 5  - 7556 BW HENGELO - tel: 074 2501543   email: info@twentelandcaravans.nl
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De kust van Noord-Holland  

Afgelopen februari waren we een weekje in 
Noord-Holland, in Egmond aan Zee. De 
caravan hadden we thuis gelaten, hoewel de 
camping van het Kustpark Egmond aan Zee 
het gehele jaar geopend is. Er stonden wel 
enkele caravans en campers, de 
winterkampeerders. Dit keer hadden we 
gekozen voor het huren van een "chalet". Het 
was koud, het vroor, maar de zon scheen een 
aantal dagen uitbundig, dus dik ingepakt 
gingen we op weg. Vlak achter het Kustpark 
beginnen de duinen al. Een gedeelte is hier 
van oudsher ingericht met volkstuintjes en  
recreatiewoningen, grappig om te zien wat er 
op deze arme grond nog wil groeien.                    
De eigenaars waren al begonnen met mest op 
het landje aan te brengen en de afrasteringen 
tegen de konijnen te herstellen. Op het strand 
bij Egmond aan Zee staan het hele jaar door 
twee strandpaviljoens, ze hoeven niet 
afgebroken te worden, dat garandeert het hele 
jaar inkomsten. Wat is er fijner om na een flink 
stuk wandelen even bij de brandende kachel 
een kop koffie te drinken met uitzicht op het 
strand en de zee.                                                                     
De fietsen hadden we natuurlijk ook 
meegenomen. De knooppunten op de kaart 
leiden ons naar Bergen, Schoorl en Groet. 
Groet ken ik nog vanuit mijn jeugd. Menige 
vakantie bracht ik daar door. Onze boot lag 
afgemeerd in de Hargervaart achter de 
Slaperdijk. Slaperdijk? Ja, de Hondsbossche 
Zeewering is de Wakerdijk. De Slaperdijk werd 
gebouwd als extra zekerheid om het 
achterland te beschermen tegen de zee. 
Vanuit ons varende “hotel” liepen we naar zee 
en holden we van het klimduin in Schoorl naar 
beneden. Leuk om de Hargervaart en de 
Slaperdijk na zovele jaren terug te zien. 

Hargervaart met Slaperdijk 

 

Fietsend door de polders ten noorden van 
Camperduin zien we onze mooie molens staan 
in het lage landschap. Eén molen wordt 
geflankeerd door de moderne tijd, vijf grote 
nieuwe windmolens staan vlak achter onze 
oude windmolen, met recht oud en nieuw bij 
elkaar. Grote groepen ganzen vliegen boven 
ons hoofd rond en landen in de sappige 
weiden. Vogelaars met grote verrekijkers slaan 
de ganzen gade op zoek naar bijzondere 
soorten. 

Het nieuwe duingebied achter de dijk  
 
In Camperduin aankomend zien we met 
verbazing dat de Hondsbossche Zeewering is 
versterkt, niet met keien of zandzakken, maar 
met zand. Uit zee zijn enorme hoeveelheden 
zand opgezogen en naar de kust gebracht. 
Een heel nieuw duingebied is aangelegd voor 
de dijk. Geheel ingeplant met helmgras.               
Ook een binnenmeer is aangelegd.            
Geweldig, wat een mooi stuk natuur is hier met 
mensenhanden (machines) gemaakt.                  
Het nieuwe strand strekt zich eindeloos voor 
ons uit. Op de nieuwe duinen is een breed 
fietspad aangelegd, plannen voor een 
wandelpad, gescheiden van de fietsers is in de 
maak.  De mensen, die wonen in het land 
achter deze zeewering zijn voorlopig 
beschermd tegen storm en hoge 
waterstanden.                                                
Wat ligt het land laag hier in Noord-Holland, 
het lijkt wel of de funderingen van de 
boerderijen in het water staan. Het gras komt 
net boven de slootjes uit. Ik kan me wel 
voorstellen dat de Fransen ons land Pays-Bas 
noemen, want het is in het “westen” met recht 
“laag”. Behalve dan in de duinen, vooral bij 
Schoorl zijn de duinen hoog.  



 
 

CAFE-RESTAURANT   DE ZEVENSTER    HAAKSBERGERSTRAAT 123 
7554 PA HENGELO (O)               TEL. 074-2914083 



 
SPOELSTERSTRAAT 53, 7481 KE HAAKSBERGEN, TEL. 053-5721806 

www.slachthuishaaksbergen.nl 
 

VERS RUND- EN  VARKENSVLEES, VEULENVLEES 
ALLES VOOR DE BBQ 

VLEESWAREN UIT EIGEN KEUKEN 
ALLES UIT EIGEN SLACHTERIJ, DUS VERS VERS VERS 

 
OPENINGSTIJDEN VAN ONZE WINKEL/SLAGERIJ: 

Dinsdag t/m donderdag: 08.00-17.00 
Vrijdag: 08.00-16.00 

Zaterdag: 08.30-12.30  
Wij hebben middagpauze van 12.30-13.30 

Vervolg Kust van Noord-Holland 

We besluiten naar dit gebied met de auto te 
gaan en parkeren op de parkeerplaats bij het 
bezoekerscentrum. We schrikken van de hoge 
parkeergelden die daar door gemeente Bergen 
worden gevraagd. € 1.90 per uur. We willen 4 
uur wandelen, dus zijn we bijna € 8.- kwijt en 
dat moet ook nog betaald worden in muntgeld 
wat we natuurlijk niet hebben, dus eerst 
wisselen in het bezoekerscentrum. In hetzelfde 
gebouw van het bezoekerscentrum bevindt 
zich een leuk restaurantje, het heet IJgenweis, 
dit is goed geschreven, zo is de naam, dat is 
wel heel eigenwijs. Alle wandelingen zijn goed 
bewegwijzerd en je kunt er flink moe worden, 
duin op en af en dat door mul zand, maar mooi 
is het wel. De Schoorlse duinen worden 
beheerd door Staatsbosbeheer, het gebied ten 
zuiden van Bergen wordt beheerd door PWN, 
Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland. 
Om in het laatste gebied te kunnen wandelen 
en fietsen is een toegangskaartje nodig, dit kan 
op het Kustpark bij de receptie gekocht 
worden. Hans en ik zijn liefhebbers van zee, 
duinen, en strand en het liefst ook nog het 
wad, maar daarvoor moet je naar de eilanden, 
met name Terschelling, ons favoriete eiland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Noord-Holland 

 

De kust van Noord-Holland is een wat 
makkelijker bereikbaar alternatief. En als 
uitvalsbasis om Alkmaar, Haarlem, 
Amsterdam, Marken, Volendam en Edam te 
bezoeken een prima plek, alleen dan is een 
weekje niet genoeg.       

                                                  Wies van Zalk 
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Inzamelactie 

Van Riet Koster kreeg ik het verzoek een 
stukje te schrijven over twee inzamelacties. 

Ten eerste de inzamelactie voor het KNGF                 
(Koninklijk Nederlandsch Geleidehonden 
Fonds). 

De bedoeling is het geld bijeenbrengen voor 
het opleiden van geleidehonden voor blinden 
en slechtzienden. Dit kan door het sparen van 
doppen. Doppen? Ja, doppen van hard plastic. 
Een basisopleiding voor een hulphond kost             
€ 5000.-, daar zijn 8 miljoen doppen voor 
nodig, deze worden ingeleverd bij een 
recyclebedrijf en omgesmolten. Dan worden er 
plastic pallets van gemaakt. 

Welke doppen zijn geschikt? 

Doppen van:                                                         

Mineraal of spuitwaterflessen               
Frisdrankflessen                                         
Melk-en/of yoghurtpakken                    
Fruitsappakken                                              
Sportdrank                                               
Wasmiddelen                                                        
Zepen en shampooflessen                                      
Deo –en spuitbussen                               
Slagroombussen                                         
Pindakaas-en chocoladepotten                    
Doppen van tandpasta 

Deze doppen kunnen ingeleverd worden op de 
vergaderingen en/of reisbeurzen van de TCC 
in ’t Hoogspel, er staat dan een doos klaar. U 
wordt bij voorbaat vriendelijk bedankt door het 
KNGF en door moeder natuur. 

 
 

 

De tweede inzamelactie betreft het sparen van 
lipjes van blikjes b.v. van bier en frisdrank. 

 
 

Deze actie staat onder leiding van Alie en 
Johan de Groot uit Nijverdal. De lipjes komen 
terecht bij mensen op Curaçao. Deze mensen 
zitten zonder werk en gebruiken deze lipjes om 
er iets moois van te maken en verkopen dit 
dan zodat ze iets ruimer in de financiën komen 
te zitten.  

Sieraad gemaakt van lipjes  

Ook voor deze inzamelactie geldt: 

A.u.b. meenemen naar de vergaderingen en/of 
reisbeurzen.  

Wies van Zalk 
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Ikke nich, meer `n aandern 
 
 

Wiej hebt alns en bint riek 
de weenkels volpakt in plastiek 

In `t hoes ne koelkast, vreeskist en ne magnetron 
en iedere wek ne volle ofvalton 

Zovül pröttel, dat mot veraanderen 
Eh……ikke nich, moar `n aandern. 

 
Wiej bint van alle gemakken vezeen 

`s oavends braandt de laamp, minstens viefteen 
Alle daag oonder `n douche en in `t bad 

goa is noa, wat `n energie kost dat 
Dat kan meender, dat möt veraandern 

Eh……ikke nich, moar `n aandern. 
 

`n Auto müt vaker blieven stoan 
wiej könt ok wal met de fietse goan 

An de telefoon stoa`w uren te bellen 
wat he`w toch vülle te vertellen 

Dat bint dinge dee köw zo veraanderen 
Eh….ikke nich, moar `n aandern. 

 
Wiej künt oons tevöl permitteren 

doarum andach veur kritisch consumeren 
Met meka doar is oawer proaten 

noadenkeanken biej ai oons doon en loaten 
Het müt biej oonszülf veraanderen 
Eh……ikke zeker en ok `n aandern 
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www.henkpen.nl

Ook voor 

zorgeloos huren 

van caravan 

of camper

Voor meer info kijk op 

onze website.

Konijnenbelt

Wierdensestraat 29-31
7443 AB Nijverdal

0548-612808
info@toyota-konijnenbelt.nl

RAV4 Hybrid
vanaf 2016 bij uw Toyota Dealer!

Trekgewicht: maarliefst 1.650 kg
Full Hybrid
Standaard Automaat
Standaard All Wheel Drive
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