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Beste leden. 
 
Wanneer ik dit schrijf is het carnavalszondag, de 
dag van de grote optocht waarop iedereen uit de 
omgeving naar Oldenzaal trekt om de mooie 
wagens weer te bekijken.  

Maar helaas, vanmorgen gaf RTV-Oost al 
bericht dat vanwege het slechte weer vrijwel alle 
carnavalsoptochten afgelast zijn, het regent de 
hele dag, maar dat is nog niet het ergste, die 
wind!  
Het risico op omverwaaien van de hoge wagens 
is te groot, dus daarom kan het niet doorgaan.  
 
Dit is ontzettend jammer voor al die vrijwilligers 
die al maanden bezig zijn om mooie wagens te 
bouwen en al hun vrije tijd hierin steken voor die 
ene of misschien twee dagen dat het getoond 
kan worden.  
Helaas! 
 
Ik realiseer me dat wij het dan toch veel beter 
hebben, terwijl de regen op ons raam spat en de 
wind door de bomen giert kunnen wij uitkijken en 
ons verkneukelen op de mooie reizen die we 
weer gaan maken samen met onze mede- 
clubgenoten. 
Reizen die bij ons ook door vrijwilligers zijn 
uitgezet en voorbereid. Reizen waar vele 
mensen heel veel tijd in hebben gestoken om 
het voor anderen mooi en naar de zin te maken.  
 
Wij mogen ons bij de TCC gelukkig prijzen dat 
er zoveel mensen zijn die hun vrije tijd in de club 
willen steken omdat ze er zelf lol in hebben en 
graag iets voor een ander willen doen.  
We kunnen er met z´n allen trots op zijn dat we 
een zo goed lopende club hebben die zoveel 
mooie reizen kan organiseren waar we zoveel 
plezier aan beleven. 
 

 
Edoch, dit alles valt of staat met de inbreng 
van iedereen, je hoeft niet in één of andere 
commissie te zitten om je steentje bij te 
dragen. 
 
Je kunt ook zelf met ideeën komen over 
reizen bijvoorbeeld, geef eens aan waar je 
graag heen zou willen dan kan de 
reiscommissie daar rekening mee houden 
en kijken of het in het programma 
meegenomen kan worden. Misschien wordt 
de reis dan volgend jaar op de reizenbeurs 
gepresenteerd. 
 
Het hart van de club zijn de ideeën die 
uitgewerkt kunnen worden tot concrete 
voorstellen waar we met z´n allen van 
kunnen genieten. Zonder ideeën geen club. 
 
Dus mensen op zo´n regenachtige dag: 
denk dan eens over waar je heen zou willen 
en geef dat door in de club, wie weet 
kunnen onze vrijwilligers voor iedereen de 
zon weer laten schijnen met een mooie reis. 
 

 
 
 
 
 
 

Emiel Bor, Voorzitter bestuur TCC 

Van de Voorzitter 



Twenteland Caravans 

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

  

ZOEKT U EEN CARAVANSTALLING? 
  

  

  

  

  

  

  

  

BEL: 0547 - 27 21 07 

Maatschap Schutte Rikkerinksweg 6 Ambt Delden 
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K :  
 
Uw bijdrage aan de volgende editie van ons clubblad moet uiterlijk op bovengenoemde datum 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/
datum Actie Locatie Tijdstip 

In principe 1e woens-
dag van de 
maand 

Reiscommissie - 
vergadering 

Bestuurskamer 10.00 uur 

In principe 2e woens-
dag van de 
maand 

Bestuursvergadering Bestuurskamer 10.00 uur 

april 7 Reizenbeurs ‘t Hoogspel in Ambt Delden 11.00 uur tot 
15.00 uur 

april 21 Algemene Leden 
Vergadering 

‘t Hoogspel in Ambt Delden 14.00 uur 

juni 29 Uiterste datum kopij 
aanleveren 

  

april 28 Bijeenkomst  
ingeschrevenen  

‘t Hoogspel in Ambt Delden v.a. 11.00 uur 

Agenda 2020 

Inhoud Blz. 
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N : L   L  
 
 
Start van een nieuw kalenderjaar, en we vragen 
ons af wat 2020 ons zal brengen! 

Wat mogen en kunnen we verwachten. We 
hopen op goede vooruitzichten met elkaar, 
waarbij zeker de gezondheid een grote rol 
speelt! 

Op naar het voorjaar, als het dan toch geen 
winter wil worden. Voor de een is het jammer  
en voor de ander een gemis. Een beetje witte 
pracht heb ik wel gemist, want dat hoort in ons 
land immers bij de winter! 

Dan maar het voorjaar koesteren. Het 
ontluikende groen nodigt weer uit tot andere 
dingen en geeft wat meer energie. Zeker voor 
degenen die door omstandigheden een pas op 
de plaats hebben moeten maken. D.m.v. een 
kaartje en/of een telefoontje is aan de volgende 
personen gedacht en/of beterschap gewenst: 

Dick Kuiper – Klaas Modderman – Carla ten 
Brink – Leo Vreman – Fred Jespers – Cathie 
Willekes – Wally Joossink – Rob Hensen – 
Janny Boelsma – Frans de Rond. 

De fam. Zijlema is verhuisd. Wij wensen hen  
veel plezier geluk en gezondheid op hun nieuwe 
stek! 

Laten we er met elkaar een goed en reislustig 
2020 van maken. 

 
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 : Emiel Bor 
Secretaris : Hanneke Stolmeijer 
2e Secretaris : Marten Redder 
Penningmeester : Hans van Buuren 
Reiscommissie : Arnold van Brakel 
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 : Arnold van Brakel 
Lid en sec. : Dinie Jurjens 
Lid : Ben Vaneker 
Lid : Gerard Meyerink 
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 : € 25,00 p.p. per jaar 
Inschrijving : € 10,00 per persoon 
Donateur : € 12,00 per adres 



www.drukkerijhengevelde.nl 
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Reisprogramma 2020 

N  2020  

Reis: Periode: Kosten globaal Afstand 
  per equipe: ca. 
 
 
Allgäu (Duitsland) 29 aug. t/m 20 sept. 2020 .€ 600,00 1.790 km 
 
Moezel (Duitsland) 29 aug. t/m 19 sept. 2020 € 525,00 1.450 km 
 
Rondje door Nederland 
& België per fiets 29 aug. t/m 19 sept. 2020 € 550,00 900 km 
 
Slowakije 29 aug. t/m 22 sept. 2020 € 625,00 2.900 km 
 
 
O     : 
Wij, de reiscommissie, zouden het heel prettig vinden als meerdere leden  
van de Twentse Caravan Club een reisdoel 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 reisdoelen moeten vóór 1 januari worden ingediend bij de 
reiscommissie!  

V  2020  
 

Reis: Periode: Kosten globaal Afstand 
  per equipe: ca. 
 
Eifel (Duitsland) 6 juni t/m 28 juni 2020 € 550,00 900 km 
 
Costa Brava (Spanje) 23 mei t/m 26 juni 2020 € 900,00 3.200 km 
 
Frankrijk 25 april t/m 13 juni 2020 € 1.250,00 4.200 km 
Gaat niet door 
 
Kroatië 17 mei t/m 25 juni 2020 €  1.000,00  
  Excl. veerboten 3.800 km 
 
Karinthië (Oostenrijk) 28 mei t/m 28 juni 2020 € 800,00 excl 
Gaat niet door  belasting e.d. 2.400 km 
 
Polen 6 juni t/m 8 juli 2020 € 800,00 4.250 km 
 
Noorwegen 21 mei t/m 11 juli 2020 € 1.450,00 
  Excl. veerboten 4.500 km 
Standplaats Achterhoek 6 juni t/m 20 juni 2020 € 350,00 200 km 
Gaat niet door 



Openingstijden:   Adres: 
Maandag t/m vrijdag  10.00 - 17.30 uur  Industriestraat 124, 7543 CJ Enschede 
Zaterdag 10.00 -17.00 uur  Tel.: 053 - 461 17 68 
Zondag Gesloten  email:: info@kifra.nl 
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Ingekomen post  

Regeling tot terugbetaling kampeergelden annex reisverzekering: 
 

Sedert 1 januari 2019 is de Regeling tot terugbetaling van Kampeergelden van kracht, zie artikel 2 van 
het Reisreglement TCC. 
  
Deze regeling is ingevoerd om reisbegeleiders een tool te geven hoe moet worden omgegaan met de 
financiële afhandeling voor leden die door omstandigheden, zoals in deze Regeling weergegeven, hun 
reis met de TCC moesten afbreken. 
Naast deze Regeling tot terugbetaling van Kampeergelden bestaat uiteraard de mogelijkheid om een 
reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.  
Veel van onze leden hebben een dergelijke verzekering, al dan niet doorlopend, afgesloten. 
 

Het is mij ter ore gekomen dat er door TCC-leden gebruik is gemaakt van eerder genoemde Regeling 
terwijl kennelijk de niet genoten vakantiedagen eveneens zijn gedeclareerd bij hun reis- of 
annuleringsverzekering. Ik wil u er toch met klem op wijzen dat, indien er op grond van de Regeling 
geld is geretourneerd en er daarnaast een declaratie voor de niet genoten vakantiedagen is ingediend 
bij de verzekeringsmaatschappij, er zeer waarschijnlijk sprake is van fraude. 
 

Het volgende wordt voorgesteld: 
Indien de Regeling tot terugbetaling van Kampeergelden van toepassing is, dan komt deze pas tot 
uitvoering nadat de reis is voltooid.  
Indien er sprake is van vervroegde terugkeer van de vakantie kunt u wel alvast de reisverzekering in 
kennis stellen van de omstandigheden, met dien verstande dat de declaratie eerst wordt ingediend 
wanneer de financiën van de TCC-reis zijn afgehandeld. 
 

Arnold van Brakel 

Expo op 18 en 19 januari 2020 bij Pen te Haaksbergen  
 

Op zaterdag 18- en zondag 19 januari 2020 vond wederom een expo plaats bij caravanbedrijf Pen  
te Haaksbergen. In het bedrijf zelf, alsmede in grote tenten aan de achterkant en zijkant van het 
bedrijf waren tal van bedrijven en campinghouders verzameld om hun “waren” aan de man te 
brengen. 
Zo ook was de TCC aldaar vertegenwoordigd met een extra lange tafel, waarop wij onze reizen 
voor het najaar 2020, alsmede het lidmaatschap van de TCC konden promoten.  
Onze plaats op deze expo werd bemenst door zowel leden van de TCC als door leden van het 
bestuur en de reiscommissie. De expo werd ook veelvuldig door onze eigen leden bezocht.  
Op sommige momenten was het zo druk met belangstellenden, dat de eigen leden spontaan de 
TCC en de najaarsreizen gingen promoten, waarvoor hulde. 
 

Met veel overgave en enthousiasme werd de TCC aan bezoekers gepresenteerd, waarbij de  
bezoekers de gelegenheid werd aangeboden om lid te worden van onze TCC, dan wel een 

formulier “belangstellendenregistratie” in te vullen. 
 

Van laatst genoemde registratie is veelvuldig gebruik  
gemaakt door 19 personen/stellen die, op enig moment, 
door het secretariaat middels de mail zullen worden  
benaderd met een persoonlijke uitnodiging voor de  
reizenbeurs op dinsdag 7 april 2020 bij “Het Hoogspel”  
te Delden. 
 

De ervaring leert ons echter wel, dat ledenwerving al 
begint op een expo als deze, maar een feit wordt als men 
onze eigen reizenbeurs bezoekt. 
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Door het Twents te gebruiken als voertaal kunt u flink bezuinigen op uw kostbare vergadertijd.  
Dit levert diverse voordelen op waaronder een beter begrip, kortere notulen en noem maar op. 

Enige voorbeelden zijn: 

Ik verklaar bij deze de vergadering voor geopend.  Wakker wörd’n 

Bent u vandaag de notulist? Schrief ie? 

Ik denk niet dat deze opmerking bijdraagt aan het gespreksonderwerp. Kwats!! 

Ik zou u graag uitnodigen voor een gesprek onder vier ogen. Goaj’met noar buut”n? 

Uw lijn van redeneren lijkt mij van iedere logica gespeend. Goa toch hèn. 

Dan wordt nu de koffie geserveerd. Wat, gin bier? 

Ik hoop niet dat u problemen met mijn functioneren heft. Haj’wat?  

Uw voorstel lijkt mij voor dit bedrijf geen resultaten op te leveren. Ie bint nie wies 

Kunt u uw medewerkers op deze nieuwe regel attenderen? Zeg die luu es an. 

Hetgeen u mij zojuist meedeelde was mij niet geheel duidelijk. Hè? 

Excuseer, ik moet even een telefoontje plegen. èm beln. 

Dan is het nu tijd geworden voor de rondvraag. Haj’ nog wat? 

De vergadering is bij deze beëindigd. Kom, wie goat noar huus! 

 

Uit “baksgewijs” 

Communiceren in het Twents is sneller. 
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Het was me wat die reis naar de Bodensee! 
Heel kort samengevat:  

 
Het was geweldig. 

 
Voor mijn man en mij is dit de eerste ervaring 
om met een groep (en dan ook nog 65+) te 
reizen en de associatie met het programma 
“We zijn er bijna” is dan snel gelegd.  
Nou deze reis lijkt in niets op het programma. 
Wat een actieve 65-plussers zeg.  
Wat hebben we veel gezien en het tempo ligt 
ook nog op een goed niveau. 65 plus:  

zo moet het dus! 
 
De reis zijn we begonnen met 33 leuke 
mensen (de familie Assink moest helaas deze 
reis voortijdig afbreken); later zijn er nog 31 
leuke mensen over die een heel aangenaam 
gezelschap vormen.  
 
Wat is er veel gelachen, wat zijn mensen 
behulpzaam voor elkaar en wat was het mooi 
weer (in 3 weken 1 dag regen).  
Alles liep gesmeerd onder leiding van Hans 
van der Hulst en Harry Stens. 
 
Gestart zijn we op camping Schinderhannes 
in Hausbay/Pfalzfeld, op ongeveer 330 km 
van het mooie Twente, waar we 2 nachten 
verblijven.  

De zondag na de reisdag maken velen een 
fietstocht of wandelen en weer anderen 
blijven lekker op de camping.  
In de middag hebben we een eerste kennis-
making en een happy hour met hapjes en 
drankjes.  
 
Op 2 sept. vertrekken we twee aan twee naar 
Camping Sonnental in Engen im  
Hegau, waar we 7 nachten staan.  
 
De eerste dag gaat een groot aantal van ons 
op de fiets naar Engen waar de 
Bodenseekaart door velen wordt aangeschaft.  
 
Deze kaart (kosten € 110,= per persoon) geeft 
gedurende 7 dagen gratis toegang tot vele 

musea, boot en vele bezienswaardigheden. 
 
We zouden geen Hollanders zijn als we hier 
geen optimaal gebruik van zouden maken en 
dat hebben we dan ook gedaan. 
 
Na een rondwandeling door het oude plaatsje 
Engen wordt natuurlijk ook een terras bezocht 
waar iedereen zich de 
sorbets en het Duitse 
bier goed laat 
smaken. 
Vanuit deze camping 
hebben we vele activi-
teiten ondernomen, 
zowel op de fiets, als 
met de bus, auto en 
boot.  
 
 
 
Bezocht worden o.a. Konstanz (Seeworld) en 
Unteruhldingen (Reptielenhaus en 
Pfahlbautenmuseum), Meersburg, waar we de 
opening van de Weinfesttage hebben 
meegemaakt, Stein am Rhein en Schaffhausen 
am Rheinfall.  
 
De laatste dag (zondag) op deze camping 
hebben we regen gehad, maar we konden met 
zijn allen in een grote tent “Frühschoppen” met 
de nodige drank, kaarten en andere spelletjes. 
Super gezellig. 
 
Op dag 10 gaat het verder naar camping 
Gohren in Kressbronn. Een grote camping  
die prachtig gelegen is aan de Bodensee, met 
een kiezelstrand.  
 
Dit is de uitvalsbasis voor o.a. bezoek aan 
Friedrichshafen met een bezoek aan het 
Zeppelinmuseum, Dorniermuseum en de 
Zeppelinfabriek.  
En dit alles weer op de fiets. 
 

dea 

Verslag najaarsreis Bodensee 
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Op het mooie kiezelstrand ontstaat zomaar  
op een van de middagen spontaan een mini-
barbecue georganiseerd door Esther en Nico 
Dikken en Wim en Annie Essink.  
Wat leuk, wat leuk. 
 
De Twentse humor is ook hier weer duidelijk 
aanwezig zoals die trouwens deze hele reis 
volop aanwezig is. 
 

Zwitserland wordt ook aangedaan. Een dag 
vanuit Wasserburg met de boot naar 
Rohrbach waar we een retourtje met de 
Radbahn naar Heiden nemen.  
 
De dag daarop via Oosterrijk, waar we het  
Rolls-Royce Museum bezoeken, naar de 
Schwagalp/Säntis.  
Met de Säntis Schwebe-bahn omhoog tot 
2502 meter, waar we kunnen genieten van 
een prachtig uitzicht en een Zwitserse 
muziekkapel met vaandels en 
alphoornblazers.  

Na 7 mooie zonnige dagen wordt het tijd voor 
camping Park Lindau am See. Ook deze ligt 
direct aan de Bodensee met prachtig uitzicht.  
 
Van hieruit wordt o.a.  
 Lindau am Insel,  
 Ravensburg en  
 het Hopfenmuseum in Tettnang 

bezocht.  
 Het oogsten van de hop is tijdens ons 

bezoek in volle gang.  
 Het Eriba-museum wordt natuurlijk door 

de Eriba-eigenaren bezocht.  
 

Op dag 21 en 22 via Camping Bad Liebenzell (1 
nacht) terug naar ons uitgangspunt de camping 
Schinderhannes.  
 
Daar wordt besloten om niet op maandag maar 
al op zondag naar huis te vertrekken.  
Sommigen waren dat oorspronkelijk al van plan, 
anderen kiezen ervoor omdat er op maandag 
slecht weer op komst is. 
 
Afgesloten wordt dan ook op zaterdagavond 
met een afscheidsdiner.  
De leiding wordt bedankt voor hun inzet voor 
deze reis en we nemen hartelijk afscheid van 
elkaar maar niet voor lang: op 14 december a.s. 
is er een reünie gepland.  
 
Tot dan allemaal! 
 
Rest mij nog een woord van waardering uit te 
spreken voor Heidi Brinks. Onder haar 
deskundige, strenge, maar rechtvaardige 
leiding werden er jeu de boules-wedstrijden 
gehouden in de avonduren. Het kon helaas 
voor sommige mensen niet altijd doorgaan 
omdat ze niet op tijd van hun uitstapjes terug 
waren op de camping (zo zaten sommige 
mensen ”vast op een wijnfeest”).  
 
Het jeu de boules- 
spel heeft 
bijgedragen aan 
een goede sfeer  
en aan leuke 
herinneringen. 
 
 
 

Het einde van een mooie vakantie TCC 2019 



Mulder makelaardij b.v. 
Smidsweg 26 

7441 EM Nijverdal 
 

Postbus 68 
7440 AB Nijverdal 

 
 
 
Telefoon : 0548-615075 
Email : info@mulder-makelaardij.nl 
Web : www.mulder-makelaardij.nl 
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De Loire 

voorbij. Bij corners ging hij altijd mee naar voren 
en scoorde ook tweemaal met het hoofd, dat is 
óók een kwaliteit ! 

Het iele mannetje werd regelmatig 
aangespeeld, hij was zo smal dat ik dacht dat 
hij doormidden zou breken. Bij de corners die hij 
nam stond ie achter de cornervlag en was dan 
nagenoeg onzichtbaar. Maar snel was ’t ie wel 
en… zeer behendig. Onze verdedigers 
probeerden hem de bal te ontfutselen maar 
kwamen telkens te laat.Slidings nemen had bij 
hem geen zin. ’t Was alsof hij dat aanvoelde 
waarna hij meteen opsprong, waardoor onze 
verdedigers ‘lucht’ raakten. ‘Ook dát is een 
kwaliteit ’! Uiteindelijke uitslag 1 - 4. 

 
Vier maanden later 
speelden we in Amsterdam 
opnieuw tegen Ajax A1. Bij 
die wedstijd waren 
zevenduizend 
toeschouwers. We wisten 
niet wat we zagen.  

Arie, Barry en het iele 
mannetje deden weer mee. 
Ik meende dat ze hem op 
z’n Amsterdams ‘Jen’ 
noemden. Hij was vele 
malen sneller en nog 
behendiger geworden, 

niet van de bal te krijgen. Wij hadden héél veel 
overtredingen nodig om de Ajax-spelers 
enigszins te kunnen weerstaan.  

Een hopeloze zaak zo bleek achteraf.  
Ook die uitslag was in het voordeel van de 
Amsterdammers: 5 – 3. 

Arie, Barry en ‘Jen’ haalden een paar jaar later 
het eerste elftal van Ajax, waarbij Barry en ‘Jen’ 
zelfs de selectie van het Nederlands elftal 
haalden.  

‘En dat is hélémaal een kwaliteit‘ ! 

Ik herkende ze van een elftalfoto uit een 
voetbalblad. Tjonge zeg, die boys hebben toch 
“ietsje” meer bereikt dan ik, overpeinsde ik mijn 
tekortkomingen…. 

Altijd grappig om bij bepaalde gelegenheden, 
enigszins achteloos de opmerking te maken ook 
wel eens een balletje tegen Ajax te hebben 
getrapt.  

 

Nostalgie voetbaljaren ‘60 
Bornsestraat, Almelo. 

  
Heracles A1 - Ajax A1 

en…, ik stond in de basis. Thuis was ik al vijf 
keer naar het toilet geweest. “Moet je alweer, 
riep mijn moeder”! Maar ja, Ajax hé,…dàn wil je 
wel schijten. 

Toen we samen met de Ajax-spelers het veld 
opliepen had ik zo iets van, Goh, zijn ze dat nu?    
Niets bijzonders eigenlijk, behalve misschien 
die twee lange slungels en een iel mager 
mannetje dat als laatste het veld betrad. Waren 
dat nu onze Amsterdamse tegenstanders?  

Bij de wedstrijdbespreking had Joop Brand, 
onze toenmalige jeugdtrainer, gezegd dat we 
vrijuit konden voetballen. Hij had Ajax zien 
spelen tegen N E C A1, en Ajax viel hem 
behoorlijk tegen. 

Vol goede moed begonnen we aan de aftrap.  
Ik herinner me nog hoe onze keeper, Jan 
Hammink, na een minuut of tien een vrije trap 
nam op de rand van het strafschopgebied. Dat 
ging volledig mis. Doordat het iele magere 
mannetje voor hem bleef lopen rolde de bal via 
een geweldige kluts in het doel, 0-1.  

Die wedstrijd speelde ik linksbuiten en had als 
tegenstander een forse en lompe rechtsback. 
Voetballen kon hij niet, schoffelen des te beter. 
Arie heette hij.  

Ik droom nog wel eens van hem als ik zwaar 
getafeld heb. Liep alles en iedereen omver 
maar bleef in balbezit, en ‘dat is wel een 
kwaliteit ’! Die wedstrijd heb ik hem, met name 
in de tweede helft, nog tweemaal kunnen 
passeren. Toen kwam de tackle, van achteren. 
Het was gelijk over en sluiten. Geblesseerd ging 
ik van het veld. 

In de Ajax achterhoede speelde als laatste 
verdediger ene Barry, een lange slungel. Goed 
in de lucht, redelijke trap, niemand kwam hem 

Dat wil ik graag nog even kwijt !! 
Dit is de column geschreven door een lid van de TCC onder pseudoniem “Chris Courage”. Zijn  
werkelijke naam is uiteraard bij de redactie bekend. 
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Menigeen zie je dan denken pfff….“ja, ja, zal 
wel…..!” 

Dat een zekere Arie, Barry en ene ‘Jen’ 
meespeelden was voor ons als Heracles-
spelers maar een bijkomstigheid. Niemand  
van ons kende de Ajax-spelers van naam op 
die leeftijd. Ik zeker niet.  

* Arie  = Arie van Eijden, was directeur bij  
 Ajax.  

* Barry  = Barry Hulshof, was spelers- 
  begeleider. Overleden 16-02-2020. 
 
*‘ Jen’,  = Johan Cruijff, beste Europese 
  voetballer. Overleden 24-03-2016. 
 
* Chris  = Chris Courage, werd na zijn  
  voetbalcarrière o.a. columnist voor 
  de TCC, ook dát is een kwaliteit,… 
  hoewel … 
 

Chris Courage 

Een nieuw jaar, nieuwe plannen. 
 
Het bestuur is van plan in de komende clubbladen een kort verslag te plaatsen over een aantal zaken 
die in de bestuursvergaderingen aan de orde zijn gekomen. 
 
 Er is een uitnodiging geweest van Henk Pen Haaksbergen voor hun januari-beurs. Omdat er 

ruimte is voor nieuwe leden hebben we als club daar twee dagen met een grote stand gestaan. 
De bemensing vond plaats door 8 leden c.q. bestuursleden. Het resultaat is 19 geïnteresseerde 
personen/stellen. Deze krijgen een uitnodiging van het secretariaat voor de komende 
reizenbeurs. 
 

 De Vitaliteitsbeurs daarentegen hebben we dit jaar overgeslagen. 
 

 Op een aanbod van een verzekeraar om de clubadministratie te verzekeren tegen 
cyberaanvallen gaan we niet in. 
 

 De werving van nieuwe adverteerders gaat moeizaam. Als de advertentie-inkomsten gaan 
teruglopen, is de consequentie dat de contributie verhoogd dient te worden. 
 

 Het inschrijfgeld van nieuwe leden gaat per 1-1-2020 al wel omhoog van € 5,= naar € 10,= p.p. 
 

 Het bestuur heeft besloten om, i.v.m. de privacy, de ledenlijst van de site te halen.  
De intern gebruikte ledenlijst zal per twee jaar geschoond worden. Alle gegevens  
van oud-leden zullen worden verwijderd. 
 

 De rubriek “Geef even de pen door” wordt weer in het leven geroepen. 
 

 De reiscommissie is het hele jaar bezig met nieuwe reizen en reisbestemmingen.  
 

 Ook reglementen worden door het bestuur gecontroleerd en eventueel aangepast. De laatste 
verandering is de regeling omtrent het retourneren van reisgelden wegens het vroegtijdig 
verlaten van een reis. De definitieve versie hiervan staat nu op de site. 

 
 
Tot zover een eerste opsomming van agenda- c.q. actiepunten waarmee wij ons als TCC-bestuur 
bezighouden. 
 
Vragen en/of opmerkingen over genoemde of andere punten? Neem gerust contact op met  
één van de bestuursleden. 
 

Het bestuur 

Wat het bestuur bezighoudt  
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Onder deze titel is in de voorgaande uitgaven 
van ons clubblad aandacht besteed aan een 
aantal zaken die wij eigenlijk altijd wel wilden 
weten of anders gezegd: Hoe zat het ook 
alweer? 
 
In dit clubblad wordt aandacht besteed aan 
het laatste item: 
 
5e: Veiligheid in en rond de caravan  
 
Mover op hol geslagen: de mover reageert 
niet op de afstandsbediening: 
 
Naar aanleiding van vragen in de ALV van 
april 2018 inzake een mover, die “op hol 
geslagen” zou zijn is gebleken dat de oorzaak 
hiervan moet worden gezocht in lekkende 
batterijen van de afstandsbediening van de 
mover. Doordat de batterijen van de 
afstandsbediening zijn gaan lekken heeft de 
vloeistof van deze batterijen contact gemaakt 
met de elektrische verbindingen in de 
afstandsbediening. Het contact bleef in stand, 
ondanks dat de betreffende drukknoppen van 
de afstandsbediening werden losgelaten. Het 
tot stilstand brengen van de mover kan dan 
alleen nog door de rode hoofdschakelaar uit 
te zetten, waardoor de voeding tussen de 
accu en de motoren van de moveraandrijving 
wordt onderbroken. Mocht onverhoopt bij u de 
caravan “op hol slaan” en de caravan rijdt 
vooruit, trek dan de handrem aan. Dit zal de 
mover doen stoppen. Mocht de caravan 
achteruit rijden, dan helpt de handrem niet, 
omdat de handrem dan een slippende functie 
heeft in plaats van een stoppende. 
 
Accu’s en batterijen: 
 
Indien een caravan / 
camper langere tijd niet 
wordt gebruikt is het 
raadzaam om de 
tractieaccu (van de 
mover) en alle 
batterijen uit de betreffende toestellen te 
verwijderen, teneinde lekkage van batterijen 
te voorkomen.  
 
Lekkende batterijen kunnen, zoals hierboven 
omschreven, voor veel schade zorgen. In 
bovenstaande situatie moet een nieuwe 
afstandsbediening worden aangeschaft want 
het zuur in de batterijen vreet alle metalen 
delen in het gebruikte apparaat kapot. 

Denk niet alleen aan de 
afstandsbediening van de 
mover, maar ook aan de 
batterijen van de TV, 
receiver van de TV, de 
voertuigkachel (piëzo-
ontsteking), de brandmelder(s), de CO-detectie 
en de zaklantaarns die in de caravan/camper 
achterblijven.  
 
Ook is het zeer aan te bevelen om de 
tractieaccu van de mover, wanneer deze lange 
tijd niet gebruikt wordt te verwijderen en op te 
slaan in een vorstvrije, droge ruimte. Deze 
accu’s, met uitzondering van de gel-accu’s, 
dienen dan eens per maand d.m.v. een 
druppellader te worden opgeladen c.q. 
bijgeladen. Een volle accu wegzetten voor 
langere tijd betekent een optimaal gebruik van 
de accu. Volgens sommige fabrikanten kunnen 
gelaccu’s in de caravan achterblijven in de 
winterstalling, mits deze vol zijn opgeladen. 
 
Watertank en legionella: 
 
De legionellabacterie 
nestelt zich in een 
waterige omgeving  
en het liefst tussen  
de 20 en 60 graden 
Celsius op locaties 
waar water langere tijd stilstaat. Denk hierbij 
aan een restje in de watertank, maar ook in de 
waterslangen naar de kraan in de keuken en/of 
toiletruimte. Legionella veroorzaakt de 
veteranenziekte die niet op mensen over-
draagbaar is maar ontstaat door het inademen 
van waterdruppels.  
Een grote bron van besmetting is bijvoorbeeld 
de waterslang, die gebruikt wordt om water-
tanks bij te vullen en na gebruik in de zon blijft 
liggen, al dan niet gevuld met water.  
Bijna elke caravan/camper is voorzien van een 
boiler die een temperatuur ontwikkelt van 
ongeveer 65 graden Celsius.  
Het is dan ook zeer aan te bevelen om van een 
kampeermiddel dat na enige tijd van stilstand 
weer in gebruik wordt genomen, de 
watertank, slangen en kranen met een 
daarvoor geschikt middel schoon te 
maken/door te spoelen en vervolgens 
de gehele watervoorziening nogmaals 
door te spoelen met heet water uit een 
boiler.  
Een goed alternatief hiervoor is 
schoonmaakazijn. Relatief goedkoop 
en milieuvriendelijk. 

Wat ik eigenlijk altijd wel wilde weten  



24 Twentse Caravan Club Maart 2020 



25 Twentse Caravan Club Maart 2020 

Gasslangen en regelventielen: 
 
Vrijwel alle kampeermiddelen zijn uitgerust 
met een gasinstallatie. De inhoud van de 
meest verkochte (en geadviseerde) 
gasflessen is propaangas. Propaangas is 
bruikbaar tot -42 graden Celsius terwijl 
butaangas reeds bij -1 graad Celsius 
bevriest. Tegenwoordig zijn gasflessen in 
metalen- en kunststof- uitvoering 
verkrijgbaar.  

Er is geen 
verschil in 
veiligheid 
tussen beide 
soorten, wel zijn 
er voordelen  

voor de kunststoffles. Het gewicht ervan is 
aanzienlijk lager dan dat van een stalen fles; 
de inhoud kun je aan de buitenzijde 
waarnemen (gas onder druk is vloeibaar) en 
de levensduur is langer. Er zijn kunst-
stofflessen leverbaar van 5, 7,5 en 10 liter. 
 
De BOVAG adviseert om gasslangen 
eenmaal in de vier jaar te vervangen; het 
advies van de ANWB is om de vijf jaar.  
 
De fabricagedatum van de slang staat op de 
gasslang afgedrukt. Indien er gebruik wordt 
gemaakt van een afgesneden gasslang die 

met slangklemmen 
wordt aangebracht 
dan wordt 
geadviseerd deze 
elke 2 jaar te 
vervangen.  
 
Gasregelaars 
dienen ervoor te 

zorgen dat de volle druk van de gasfles niet 
in het kooktoestel of de kachel wordt 
gespoten. Afhankelijk van het door de 
fabrikant voorgeschreven type zal deze 
regelaar 30 of 50 millibar druk aan de 
afnemer geven.  
Deze gasdrukregelaars zijn voorzien van 
een membraam, dat kan scheuren of 
uitdrogen. Hierbij zal de volle gasflesdruk in 
de afnemer (kachel/kooktoestel) terecht 
komen. Advies is om iedere vijf jaar 
(BOVAG) maar zeker iedere tien jaar 
(ANWB) de regelaar te laten vervangen. 
 
Scheer- en stormlijnen: 
 
Vrijwel ieder kampeermiddel dat bij de TCC 
wordt gebruikt is voorzien van een luifel of 
een voortent, die worden afgespannen met 
scheerlijnen. Het verdient aanbeveling om 

naast de standaard scheerlijnen ook een 
stormlijn of -band te gebruiken. Het is niet 
zelden voorgekomen dat er geen stormband
(en) is/zijn gebruikt en men bij terugkomst op 
de camping, na een dagje uit, ontdekt dat de  

luifel in elkaar is gezakt of 
ingescheurd met alle nare 
gevolgen van dien.  
Het verdient ook 
aanbeveling om bij de 
haringen waarmede de 
scheerlijnen en 
stormbanden in de grond 
zijn bevestigd, een 
veiligheidsvoorziening te 
plaatsen in de vorm van 

LED-lampjes, pylonen o.i.d. Wij weten zelf  
wel waar onze haringen in de grond staan, 
maar in het donker kan een ander daar ook 
over struikelen. 
 
Rook- en koolmonoxidemelders: 
 
Koolmonoxide, ook wel bekend als CO, is  
een sluipmoordenaar. Koolmonoxide ontstaat 
door onvolledige verbranding van onder meer 
gas en benzine. Je kunt het niet ruiken, niet 
proeven en ook niet zien. Vooral in de 
koudere periodes waarbij de caravan- of 
camperkachel wordt ontstoken is bij 
onvolledige verbranding van het gas de 
mogelijkheid tot vergiftiging aanwezig.  
Een volledig goede verbranding bestaat als  
de vlam blauw gekleurd is. Is de vlam 
geelgekleurd dan dient de kachel of het 
kooktoestel te worden nagezien door een 
vakman. 
 
De brandweer adviseert om in caravans en 
campers een koolmonoxidemelder alsmede 
een rookmelder te 
plaatsen. Als een 
rookmelder wordt 
geplaatst mag deze 
niet in de directe 
omgeving van het 
kooktoestel worden 
aangebracht daar 
deze melders ook 
reageren op stoom.  
 

Doe je dat wel, 
dan loop je 
iedere dag bij 
het koken het 
risico dat je 
hulp krijgt bij 
het verorberen 
van de maaltijd. 
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Als brandblus- 
middelen (voor een 
beginnende brand) 
zijn poeder- en 
schuimblussers 
verkrijgbaar in 
flessen van 2 en 3 
kg. Een poeder-
blusser van 3 kg is 
doorgaans 
voldoende en 
hiermede kunnen  
in principe alle 
brandjes worden 
geblust.  
 
Het nadeel van het 

gebruik van een poederblusser is dat er veel 
nevenschade ontstaat. Poeder is een vrij 
agressief blusmiddel. Daarentegen kun je 
ook overwegen een schuimblusser mee te 
nemen.  
Schuim is een blusmiddel dat vrij eenvoudig 
is te verwijderen, echter niet geschikt voor 
gasbranden. 
 
BOVAG 
inspectiebeurten:  
 
De BOVAG, Bond Van 
Garagehouders, 
adviseert om tenminste 
iedere 2 jaar uw 
caravan/camper voor 
een inspectiebeurt aan 
te bieden. 
Deze inspectie gaat uitsluitend over het 
kampeergedeelte. Dus bij campers zal naast 
deze BOVAG-inspectie moeten worden 
voldaan aan de verplichte APK- eisen/
keuringen.  
 
Een kleine BOVAG-inspectiebeurt houdt 
onder meer in: 
 
Een keuring van het gehele onderstel 
alsmede de verlichting (prijsindicatie € 
145,=). 
 
Een grote BOVAG-inspectiebeurt houdt in 
dat de gehele caravan wordt gekeurd 
inclusief gasmeting (prijsindicatie € 185,=). 
 
Deze keuringen worden doorgaans 
uitgevoerd zonder vochtdichtheidsmeting.  
 
Indien deze noodzakelijk is dient u daarvoor 
extra te betalen. Uiteraard zijn 
bovenstaande keuringen exclusief kosten 
van bijvoorbeeld banden, gasslangen etc.  

Indien het kampeermiddel is goedgekeurd 
ontvangt u daarvoor een BOVAG-
keuringsrapport en BOVAG-sticker.  
Met de combinatie van sticker en rapport kunt 
u aantonen dat uw kampeermiddel veilig is. 

Dit was het laatste deel van deze rubriek. Ik 
wens u allen een veilig kampeerseizoen toe. 

 
Arnold van Brakel 

 
Bronnen: 
 
 ANWB 

 BOVAG 

 Brandweer Twente 

 Rijksoverheid. 

 En: 

 
 
 
Noot redactie:  
 
Wij willen Arnold van Brakel 
en Caravan Centrum te 
Delden hartelijk danken voor 
het aanleveren van deze 5 
zeer interessante en 
leerzame rubrieken. Wij zijn 
van mening dat iedere kampeerder hier heel 
veel baat bij kan hebben. 
 

De redactie  
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We pakken een stukje van een van de advertenties in ons TCC-blad. 
Aan u de taak om uit te zoeken bij welke adverteerder het puzzelstukje hoort. 
De redactie zal uit de hopelijk vele inzendingen een winnaar trekken. Deze winnaar kan dan een 
tegoedbon van €15,= van onze adverteerder “Het Slachthuis Haaksbergen” tegemoet zien. 
Leden van de redactie TCC zijn uitgezonderd van deelname! 
 
De oplossing van de laatste puzzel is: Yips te Hengelo. 
 
Bij de redactie kwamen 18 juiste oplossingen binnen. Uit deze oplossingen is een winnaar geloot en 
dat is : Joop te Lintelo uit Enschede. Wij hebben in afstemming met onze sponsor “Het Slachthuis 
Haaksbergen“ gezorgd dat de winnaar zijn prijs heeft ontvangen. 
 
De volgende puzzel is:  
 
De oplossing van de puzzel kunt u digitaal toesturen aan : redactie@twentsecaravanclub.nl 
Graag uw naam, adres, woonplaats en E-mailadres toevoegen. 
Wij wensen u veel succes met het vinden van de juiste advertentie!  

 

P  
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In 2014 zijn we verhuisd naar Alstätte net over 
de grens in Duitsland en dat bevalt ons prima! 
 
We hebben een fijn huis, leuke buren en zitten 
toch nog dicht bij Nederland.  
Haaksbergen is dichtbij, 
dit is gunstig omdat we 
daar onze zaak 
“Slachthuis Haaksbergen” 
hebben, die inmiddels 
door onze zoon Tim is 
overgenomen. 
  
Onze dochter Marieke is 
bezig mijn werkzaamheden over te nemen: de 
complete administratie en boekhouding. 
  
Onze dochter Ellen heeft een kapsalon in Zorg-
centrum Backenhagen in Hengelo, dus kom je 
op latere leeftijd daar terecht dan kun je door 
haar je haartjes laten doen! 
 

Qua kampeermiddel hebben we het hele riedel-
tje gehad: begonnen met een klein tentje, daar-
na een vouwwagen en in 1984 onze eerste ca-
ravan gekocht.  
 

Na meerdere caravans zijn we in 2017 overge-
stapt naar een buscamper, deze in 2018 inge-
ruild voor een half-integraal (dat doe je gemak-
kelijk als je het volledige bedrag van de inruil-
camper terug krijgt), en sinds vorig jaar een 
integraal.  
 

En hier blijft het bij, deze bevalt ons prima. 
We gaan met de camper niet alleen met de 
TCC op stap, we gaan ook regelmatig een 
weekend weg om onze kleinkinderen te zien 
honkballen of softballen.  
 

Dit is door heel Nederland, en we bekijken dan 
meteen de stad waar we dan in de buurt zijn. 
Ze spelen allemaal (de hele kleintjes natuurlijk 
nog niet) bij Tex Town Tigers in Enschede, na 
de TCC onze 2e grote liefde.  
 

Ook daar heb ik vele werkzaamheden verricht, 
van wedstrijdsecretaris tot bestuurslid en team-
begeleider.  
 

Dit heeft ons al in vele steden van Nederland 
gebracht, want het is een sport die een 
competitie door het hele land heeft. Zelfs de 
kleintjes van 6 tot 9 jaar hebben al wedstrijden 
in bijvoorbeeld Apeldoorn en Hardenberg.  
 

Als ze wat ouder worden spelen ze in 
Amsterdam, Rotterdam, Breda, Eindhoven en 
nog veel meer grote steden.  

“Geef even de pen door” 

 
In de bestuursvergadering van januari kwam de 
vraag van de redactie om meer kopij voor het 
clubblad.  
Ik stelde voor om de rubriek “geef even de pen 
door” weer in het leven te roepen.  
Natuurlijk was ik meteen de klos en werd ik ge-
vraagd de eerste “Pen” te schrijven.  
 

Hieronder mijn verhaal: 
 

In januari 2010 gingen Martin en ik voor de zo-
veelste keer naar de beurs bij Pen en keken ui-
teraard ook bij de kraam van de Twentse Cara-
van Club.  
 

In voorgaande jaren had het ook al onze interes-
se, maar waren de reizen voor ons nog te lang. 
Maar in 2010 stond de reis: Fietsen in de Bour-
gogne, duur 4 weken, in de planning, dus we 
werden lid.  
Nooit spijt van gehad.  
 

Vanaf dat moment elk jaar minimaal 1 reis met 
de TCC gedaan, en regelmatig een tweede in 
het najaar. De laatste jaren kunnen we ook met 
de langere reizen mee, zoals in 2018 naar de 
Baltische Landen en dit jaar naar Noorwegen. 
 

Inmiddels hebben we zeker al 15 reizen met de 
TCC gemaakt, zowel in het voor- als najaar, 
waarbij we zelf ook al een paar keer reisbegelei-
der zijn geweest.  
 

Uiteraard hebben we bij de TCC veel leuke 
mensen ontmoet, waarvan er meerdere inmid-
dels goede vrienden van ons zijn. 
Kortom, de TCC is als een warme deken om je 
heen, in goede en in slechte tijden.  
 

Het is leuk om bij iedere reis weer nieuwe men-
sen te ontmoeten, maar ook vaak mensen waar 
je al eerder mee op reis bent geweest. 
Nu, in het jaar 2020, ben ik al weer sinds meer-
dere jaren secretaris van deze mooie club. 
 

Voor wie ons nog niet kent: ik ben Hanneke 
Stolmeijer, al weer bijna 50 jaar getrouwd met 
Martin.  
 

We hebben 3 kinderen en 9 kleinkinderen in de 
leeftijd van bijna 2 tot 16 jaar.  
En nee, ze hebben er niet alle drie 3: onze oud-
ste dochter heeft er 2, onze zoon heeft er 2 en 
onze jongste dochter heeft er 5! .  
 

Na ons trouwen zijn we eerst in Losser gaan 
wonen, en vanaf 1983 weer terug naar Ensche-
de, waar we allebei zijn opgegroeid.  



Camping "De Harmienehoeve" Brandenweg 2 - 7108 AX Winterswijk Woold 
www.campingdeharmienenhoeve.nl / Tel.0031543 564 393 
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nieuwe dingen gezien! Echt de moeite waard 
om eens zo’n reis te doen.  
 
We hopen nog lang lid van de TCC te blijven en 
nog vele mooie en gezellige reizen te kunnen 
maken. 

Zo, nu genoeg over 
mij en ons verteld, ik 
geef de “Pen” door 
aan Johan Spijker. 
 
Hanneke Stolmeijer 

Inmiddels hebben 
onze kinderen het 
stokje overgenomen 
en trainen en 
coachen met veel 
plezier een team bij 
TTT.  
 

Afgelopen najaar hebben we de reis Rondje 
Nederland gedaan. Dan denk je dat je 
Nederland wel kent, maar we hebben zoveel 

Het is weer lente 
 

Vogels bouwen nieuwe nesten. 
Mieren komen uit de grond. 

Hier en daar vliegt heel voorzichtig 
een eerste zwaluw in het rond. 

In de tuin gaan bloemen bloeien. 
In de vijver zwemt weer vis. 
En geloof me, dat betekent 

Dat het alweer lente is! 
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W    
 
Past op vrijwel elke velg (Eerst passen mag natuurlijk)  
 
Prijs: €25,= 
 
Martin en Hanneke Stolmeijer 
Tel: 053 - 43 22 393 
Mobiel:06 - 53 21 99 60 
Tel: 0049-256 793 916 28  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
S   
 
Zo goed als nieuw, lichtgrijs badstof,  
voor stoelen in Fiat Ducato campers vanaf 2016.  
Hoofdsteun is geïntegreerd.  
Het betreft hoezen voor 2 stoelen, bestaande uit 
rugleuning, zitting en armleuning.  
In de rugleuning zit aan de achterkant een handig opbergvak.  
 
Prijs € 50,00 
 
Martin en Hanneke Stolmeijer 
Tel: 053 - 43 22 393 
Mobiel:06 - 53 21 99 60 
Tel: 0049-256 793 916 28  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B   . . . . 
 
Dit is een zonwerende hoes die perfect past over de voorruit van een half-
integraal camper van het merk Fiat Ducato, Peugeot Boxer en Citroen 
Jumper, allemaal vanaf bouwjaar 2006.  
De Sunblocker reflecteert 89% van het zonlicht  
en dus ook de warmte.  
Een tweede voordeel is dat je geen inkijk meer hebt van buiten naar 
binnen, terwijl je wel gewoon van binnen naar buiten kunt kijken.  
 
Prijs € 50,00  
 
Martin en Hanneke Stolmeijer 
Tel: 053 - 43 22 393 
Mobiel:06 - 53 21 99 60 
Tel: 0049-256 793 916 28  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L   . 
 
Ook voor verlenging van voortent.  
Afmeting 4.50.m peeslengte. 
uitval 2.00 m.  
 
Gratis af te halen.  
 
D. Kamping. Tel: 053 – 47 60 311 VOORBEELD  
 (niet die te koop is) 

Te koop aangeboden  
en / of te koop gevraagd 






