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Beste leden van de Twentse Caravan Club, 
 
Op het moment dat ik dit schrijf is het nog 
zonnig en warm. 
 
De voorjaarsreizen hebben plaatsgevonden en 
op een paar kleine ongelukjes na is alles goed 
verlopen en iedereen weer gezond terug. 
 
De najaarsreizen naar 
 
 Zuid-Engeland 
 Provence 
 Tirol-Südtirol 
 
zijn vertrokken en ik wens allen een goede 
vakantie. 
Zelf ben ik in het najaar niet mee op reis door 
ziekte van mijn vrouw. 
 
De overwinteringsreis naar Spanje-Portugal gaat 
niet door wegens te weinig belangstelling. 
 
De reiscommissie is weer druk bezig met het 
organiseren van de najaarsreizenbeurs voor de 
reizen in het voorjaar van 2019.  
Deze beurs wordt gehouden op de eerste 
dinsdag van november.  
Dit jaar dus op 6 november 2018 in “t Hoogspel” 
in Delden van 11.00 uur tot 15.00 uur. 
 
Deze reizen gaan naar: 
 
 Griekenland 
 Italiaanse meren 
 Fietsvakantie naar de Harz in Duitsland 
 Berlijn-Rügen-Rostock 
 Zweden-Finland 
 Standplaatsreis naar Paasloo / de 

Weerribben 
 
De voorstellen van deze reizen staan op het 
ledengedeelte van de website van onze 
vereniging en worden ook vermeld in het 
clubblad. 
 
 

 
Op de reizenbeurs voor het voorjaar 2019 
zullen de reiscommissie en het bestuur 
aanwezig zijn. 
 
Men kan zich hier aanmelden voor de 
verschillende reizen. 
 
Het bestuur is er om eventuele nieuwe leden 
van informatie te voorzien.  
Zijn er mensen in uw omgeving die 
belangstelling hebben laat ze dan naar “t 
Hoogspel” komen want de reizenbeurs is ook 
toegankelijk voor niet-leden. 
 
Men kan zich voor een voorjaarsreis 
inschrijven, door het invullen van het 
inschrijfformulier, vanaf 6 november tijdens de 
reizenbeurs t/m de jaarvergadering van 20 
november. 
 
Het inschrijfformulier is ook te vinden op de 
website van onze vereniging waar men het kan 
invullen en opsturen naar het secretariaat. 
 
Het invullen van het aanmeldingsformulier is 
belangrijk zowel voor ons als voor de 
annuleringsverzekering, wanneer men door 
onvoorziene omstandigheden niet mee kan met 
de aangemelde reis. 
 
Dinsdag 20 november houden we onze 
najaarsledenvergadering in “t Hoogspel” in 
Delden.  
Dat is dan tevens de laatste gelegenheid om  
je nog aan te melden voor de voorjaarsreizen 
van 2019. 
 
Ik hoop dat iedereen van een welverdiende 
vakantie heeft genoten en gezond en zonder 
ongelukken weer thuis is gekomen. 
 
 
Frans de Rond, 
Voorzitter 
 
 

Van de Voorzitter 



www.drukkerijhengevelde.nl 
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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 

oktober 28 Sluiting kopij 
blad december 

    

november 06 Reizenbeurs ’t Hoogspel in Ambt Delden vanaf 11.00 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 

januari 
2019 

8 Nieuwjaarsreceptie ‘t Hoogspel in Ambt Delden 15.00 uur 

Programma 2018 - 2019 

Inhoud Blz. 
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N : L   L  
 
Door vakantie en ziekte van de twee dames is er 
geen update in dit blad. 

In een volgende uitgave zal alsnog worden 
vermeld wat er in de afgelopen tijd allemaal  
heeft plaatsgevonden.  

 

Voor nu: Sorry!! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
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   : Alpe d'Huez  
  Johan Spijker 



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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Jan Willem zien mo, raken joarlijks van slag  
as de vekansie ankwam.  

Jan Willem veurn ieder joar doezenden kilimeters;  
was de oaverdreven bezörgdheid zat. 

 “Goa`j wied vot? Mu`j oaver autobanen?  
Oaver beargpassen? Deur tunnels? De gaspötte in orde?”  

 
Hee wol dee bezörgheid veurgood wegnemmen.  

 
“Zo mien grieze duufke,”leug hee veur,  

morn goa`w vot en veure wiej in enen toer deur noar Italië!  
Wiejleu et oonderweg wal wat bie `n pataboer”. 

 
“Jong, jong doot heanig an:  

deank an oew grootste kapitaal in `n auto;  
oene vrouw en de beide wichter.  

He`j alle pepieren kloar? De verzekerings?  
Alle tillefoonnummers? Bel iej a’j oaver bint?  

Wanneer bi,j d,r wier? Kiek good oet en kom gezoond wier!” 
 

`s Aanderdaags gung veur het niejs van acht uur de tillefoon! 
“Doar hei`j al en mo dörfden de tillefoon hoast nich an te pakken.  

 
“Hallo oma, met Marleen, alle OKE, ons bijzettentje staat,  

er is een mooi zwembad en onze buren hebben  
jongens van mijn leeftijd. Pa en ma zitten bij de buren koffie te drinken.  

Oma wacht even, pa roept iets. 
“De Hengelose weendbuuln en Enschedese braandstichters  

könt goot met mekaar!” 
“Marleen, bint jullie now al in Italië?” 

“Welnee oma, we zijn en blijven hier op de Camping in Nijverdal.” 
 

Oma was geröst, mear ok genezen!! 

Met de slepkoar 
 

 

 

 

 

 

noar Italië 
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Reisprogramma 2019  

N  2019  

Reis: Periode: Kosten globaal Afstand 
  per equipe: ca. 
 
 
Bodensee  31 aug. t/m 23 sept. 2019 € 575,00 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. 
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) 
 
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 € 550,00 1.450 km 
Rostock (22 nachten)  
 
Zweden / Finland 18 mei t/m 5 juli 2019 € 1.400,00 6.000 km 
 (48 nachten) raming i.v.m. hogere camping- 
  tarieven. Excl. ca. € 450,= boten 
 
Standplaats  15 juni t/m 29 juni 2019 € 465,= 180 km 
Paasloo /  (14 nachten) (incl. verwen-arrangement) 
de Weerribben  
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Reisvoorstel najaar 2019 naar BODENSEE Duitsland 
 
Periode : 31 augustus t/m 23 september 2019  
Duur :  23 nachten 
Reissom :  € 575,00 
Afstand :  ca. 1.650 km 

De Loire 
 

Bloemeneiland M  is slechts 45 hectare 
groot, maar kent een enorme verscheidenheid 
aan bloemen, bomen en struiken. Zelfs 
exotische planten gedijen hier vanwege het 
milde klimaat. Er is een palmenkas met 
ongeveer 1.200 orchideeën en een prachtig 
vlinderhuis met 1.000 exotische vlinders. 
Bezienswaardig is ook de St. Maria-kerk en de 
Italiaanse rozentuin uit 1871. 
 
Op het eiland R  staat een 
Benedictijner klooster uit het jaar 724. Het 
ontwikkelde zich tot een centrum voor kunst en 
wetenschap. Wereldberoemd zijn de 
handschriften uit de tijd van Otto de Grote (10e 
eeuw). Enkele prachtige gebonden 
manuscripten staan op de werelderfgoedlijst 
van documenten. Op dit eiland werd ook het 
prototype voor een kloostertuin ontwikkeld. 
Diverse kloostergebouwen en drie kerken 
hebben de tand des tijds doorstaan. 
Bezienswaardig zijn de unieke 1.000 jaar oude 
fresco’s in de St. Georg kerk. Reichenau kreeg 
in het jaar 2000 de Werelderfgoed status. 

 

D  B , het grootste Duitse meer, ligt 
op de grens van Duitsland, Zwitserland en 
Oostenrijk. Vanwege de beschutte ligging 
groeien op enkele plaatsen, zoals op het eiland 
Mainau, zelfs palmbomen. De combinatie van 
het prachtige meer en het glooiende 
heuvellandschap met tal van 
bezienswaardigheden maken de regio tot een 
van de geliefdste vakantiebestemmingen van 
Duitsland. De overheersende bouwstijl is 
overduidelijk de barok. De karakteristieke 
uivormige torens steken overal fier de lucht in. 
Op het meer varen talrijke excursie- en 
veerboten, zodat een uitstapje naar een van de 
eilanden of naar interessante stadjes aan de 
overkant tot de mogelijkheden behoort. 
 

B      
B . 
 

Het eiland Lindau is tegenwoordig door een 
dam en een brug met het vasteland verbonden. 
Op het eiland ligt de historische binnenstad van 
de gelijknamige stad Lindau. In dit 
schilderachtige middeleeuwse stadje lijkt de tijd 
te hebben stilgestaan. Er staan vele prachtige 
barokke kerken en historische gebouwen, die 
de moeite van het bekijken meer dan waard 
zijn. Ook zijn er gezellige terrasjes en een 
mooie boulevard. 
In het barokke Stadsmuseum kun je ontdekken 
hoe de burgerij vroeger woonde en leefde. 
Vanaf de voormalige vuurtoren heb je een mooi 
uitzicht op de Oostenrijkse stad Bregenz.  
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De R  bij het Zwitserse 
Schaffhausen is 150 meter breed en 23 
meter hoog. Met hevig geweld stroomt er 600 
kubieke meter water per seconde over de 
rotsen in het midden van de Rijn. De Rheinfall 
ontstond in de meest recente ijstijd, ongeveer 
14.000 tot 17.000 jaar geleden. Het 
dichtstbijzijnde plaatsje is Neuhausen am 
Rheinfall, waar ook kasteel Wörth bezocht 
kan worden. Je kunt verschillende 
boottochten naar de waterval en de ernaast 
gelegen rotsen maken. Aan beide kanten van 
de Rijn zijn uitzichtplatforms gebouwd die 
uitzicht bieden op de waterval. Deze kunnen 
worden bereikt over steile en smalle trappen. 
De waterval kan gemakkelijk worden bereikt 
met de auto, fiets of openbaar vervoer.  

U  heeft een paalwoning-
museum. Dit is een van de grootste 
archeologische openluchtmusea ter wereld 
met 23 gereconstrueerde gebouwen uit het 
Stenen en Bronzen Tijdperk. Met behulp van 
kopieën en originele vondsten van 
opgravingen wordt een fascinerende wereld 
zichtbaar.  

Nieuw is het archaeorama, een 
onderwaterwereld waar je doorheen kunt 
lopen en een multimedia show kunt bekijken. 
Vervolgens wordt je via paden door de 
paalbouwdorpjes geleid. Verschillende  
Steen- en Bronstijddorpjes zijn te 
bewonderen. In het Steentijd-parcours kun  
je proberen hoe je 5.000 jaar geleden een  
gat in een steen maakte en hoe je zonder 
lucifers en aansteker vuur maakte.  

Wijnmuseum 

Akropolis van Athene  

 

K  is de grootste en meest 
interessante stad aan de Bodensee.  
Op de oeverpromenades en in de tuinen kun 
je heerlijk wandelen. Graaf Ferdinand von 
Zeppelin, de uitvinder van het luchtschip, is 
hier geboren en vlakbij de Gondelhaven staat 
een gedenkteken ter ere van hem. Op de 
linkeroever van de Rijn bevindt zich de 
Altstadt. Dit oude stadscentrum is volkomen 
onbeschadigd uit de tweede wereldoorlog 
gekomen. De vakwerkhuizen zijn erg mooi. 
De Münster is een zuilenbasiliek en 
oorspronkelijk romaans van stijl, maar in elke 
eeuw werd er iets nieuws toegevoegd. Zo rust 
het gewelf uit de 17e eeuw op romaanse 
arcades uit de 11e eeuw. Indrukwekkend is 
het Thomas-Altaar en het Maria End-Altaar. 
Ook het meermaals gerestaureerde interieur 
van de Stephanskerk is de moeite van het 
bekijken waard. Het Bodensee 
Natuurmuseum laat de flora en fauna van  
het Bodensee-gebied zien en in het 
Wessenberghaus zijn waardevolle schilderijen 
van Rembrandt, Ruysdael, Dürer en Van 
Goyen te zien 

M  staat bekend om het Alte 
Schloss, een kasteel dat met zijn soms wel 
drie meter dikke muren hoog boven de stad 
uitsteekt. Vanaf het terras van het barokke 
Neue Schloss heeft u een prachtig uitzicht 
over de Bodensee. In Meersburg zelf zijn het 
marktplein en de aangrenzende Steigstrasse, 
met zijn vele vakwerkhuizen, het bekijken 
waard.  
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F  is bekend geworden 
door het bedrijf Luftschiffbau Zeppelin, dat 
van 1898 tot het begin van de tweede 
wereldoorlog zeppelins produceerde. Van 
1997 tot 2005 werden drie nieuwe 
luchtschepen van het type Zeppelin NT voor 
het toerisme gemaakt en worden er weer 

zeppelin-rondvluchten aangeboden. In het 
Zeppelin-museum in het centrum van de stad 
kun je een goed beeld van de 
luchtvaartgeschiedenis krijgen. Leuk is het 
ook om zelf in de gondel van de Graf Zeppelin 
te stappen, zodat je je kunt indenken hoe het 
in die tijd geweest is.  

Op de promenade in Friedrichshafen is het 
heerlijk wandelen. Er is altijd wat te doen en 
veel te zien. Daarvandaan kan men ook 
boottochten maken. Op het einde van de pier 
staat een uitkijktoren die bij mooi weer een 
geweldig uitzicht biedt over de Bodensee, 
Friedrichshafen, Zwitserland en Oostenrijk.  

In Salem bevindt zich Slot Salem met een 
700 jaar oude cultuurgeschiedenis. Je moet je 
hier rond laten leiden om alle geheimen van 
dit slot te leren kennen en ervan te genieten. 
In 1134 gesticht, behoorde Salem tot de 
belangrijkste Cisterciënzer kloosters op 
Duitse bodem. In 1802 kwam het in het bezit 
van de markgraven van Baden  

 

Het is tegenwoordig een van de mooiste 
monumenten van Baden-Württemberg. De 
Salemer schatten: de hoog gotische domkerk 
met unieke classicistische albasten 
aankleding, de 17 ha grote tuin eromheen, 
kunst en architectuur uit 700 jaar.  
Daarnaast een brandweer-, stokerij- en 
kuiperijmuseum, een historische smidse, 
paardenstal en prelatenkelder. Kortom een 
combinatie van cultuur en natuur. 
 
 
 

Volop 
mogelijkheden tot 

het maken van  
mooie fietstochten 

rondom de 
Bodensee 

Overzichtskaart fietsroutes rondom de Bodensee 
(Fietsgids Bikeline Bodensee Radweg) 



Twenteland Caravans 

Caravans voor een betaalbare prijs 
Westermaatsweg 5 - 7556 BW HENGELO - tel: 074 2501543 email: info@twentelandcaravans.nl 
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de Deutsche Hochalpstrasse en het leuke 
plaatsje Reith im Winkel behoort tot de 
mogelijkheden. 
 
 
 
 
 
 
 

Vervolgens gaan we naar Kramsach, waar 
weer volop gelegenheid is om te wandelen of 
leuke uitstapjes te maken, zoals naar het 
stadje Rattenberg bekend om zijn 
glasblazerijen. Ook kun je met de trein naar 
Innsbruck. En natuurlijk worden rond deze tijd 
de koeien naar de lager gelegen weiden 
gehaald en kunnen we deze “Almabtrieb” 
meemaken. 

Evenals in het najaar van 2016, hebben we 
deze succesvolle wandelreis in Oostenrijk weer 
op het programma voor het najaar van 2019 
gezet.  
We verzamelen ons in Duitsland en reizen de 
volgende dag door naar Kössen in Oostenrijk. 
Onze camping ligt in Kössen, met uitzicht op de 
“Wilder Kaiser”. 
De Wilder Kaiser maakt deel uit van het 
natuurgebied Kaisergebergte. Dit gebied is 102 
km² groot en reikt tot een hoogte van 2.344 m. 
Sinds 1963 heeft de omgeving een beschermde 
status ter behoud van de natuur, die bestaat uit 
indrukwekkende bergen met een bijzondere 
flora en fauna. De zilveren aanblik heeft de 
Wilder Kaiser te danken aan het feit dat de berg 
met name uit weersteenkalk bestaat. Door het 
gebied lopen tal van wandel- en fietsroutes, 
waarbij je de natuur van de Wilder Kaiser in al 
haar schoonheid kan ontdekken. 
Hier gaan we wandelen, maar ook een bezoek 
aan St. Johann in Tirol, Berchtesgaden via 

Reisvoorstel najaar 2019 Wandelen in Oostenrijk 
 
Periode : 31 augustus t/m 21 september 2019  
Duur :  21 nachten 
Reissom :  € 525,00 
Afstand :  ca. 1.910 km 
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Het behoort tot het Unterengadin. Het ligt op 
een hoogte van 1.846 meter.  
Het is een klein dorp waar nog geen 800 
mensen wonen. Naast een belastingvrij 
paradijs is Samnaun ook een 
wintersportplaats. Het is samen met het 
Oostenrijkse Ischgl bekend onder de 
naam Skiarena Samnaun/Ischgl. In de 19e 
eeuw vond er een wisseling in gesproken taal 
plaats. Voor die tijd werd er nog Retro-
Romaans gesproken, maar vanaf de 19e 
eeuw werd er Tiroler Duits gesproken. 

 
Tenslotte reizen we terug naar Duitsland, 
waar onze reis wordt afgesloten met een 
afscheidsdiner. 

Onze reis gaat verder naar Prutz. 
Ook hier plannen we 1 of 2 wandelingen, 
verder ligt het Kaunertal met de gletsjer in de 
directe nabijheid. Een bezoek aan het 
Zwitserse belastingvrije staatje Samnaun is 
eveneens de moeite waard. 

 

De Kaunertaler Gletscherstraße is een van de 
mooiste ‘hooggebergte-wegen’ van de Alpen. 
De weg loopt van Feichten via de rand van 
het ‘eeuwige ijs’, op een hoogte van 2.750 
meter, rechtstreeks naar de Weißseeferner. 

De goed aangelegde, schilderachtige 26 km 
lange weg heeft in totaal 29 bochten en een 
hoogteverschil van bijna 1.500 meter. Langs 
de weg naar de gletsjer komt u tal van 
prachtige bezienswaardigheden tegen, zoals 
de Gepatschstausee, de Weißsee en de 
Fernergarten. Tevens een adembenemend 
drielanden-uitzicht op de bergen van Italië, 
Zwitserland en Tirol.  
 

 

Samnaun is een plaats in Zwitserland en ligt 
op de Oostenrijks-Zwitserse grens. Het valt 
onder kanton Graubünden.  
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Reisvoorstel najaar 2019 “Rondje Nederland” 
 
Periode : 31 augustus t/m 25 september 2019  
Totale reisduur :  25 nachten 
Reissom :  € 625,00  
Afstand :  1.035 km 

Deze regio behoeft geen betoog wanneer het 
gaat om mooie landschappen, gezellige 
plaatsen met winkelmogelijkheden voor de 
dames etc  

We gaan samen een rondreis maken door 
ons mooie Nederland. Weinig autorijden en 
veel fietsen. We proberen op elke camping  
3 dagen te zijn om daarmee een goede 
balans te vinden tussen het bezoeken van 
interessante plekken en het beleven van 
heerlijke ontspanning.  
 
We beginnen in de omgeving van Nijmegen / 
Millingen aan de Rijn. Mooi om eens aan de 
uiterwaarden te staan!  

Vandaar gaan we naar Limburg in de 
omgeving van Valkenburg / Maastricht. 



  

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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En dan…..over de afsluitdijk naar Friesland. 
In 2018 is Leeuwarden culturele hoofdstad.  
 
Maar wat denk je van het Jopie Huisman 
museum, het planetarium in Franeker en 
Makkumer aardewerk. We verblijven op een 
camping bij Hindeloopen.  

 
Vanuit Friesland gaan we naar Rolde in 
Drenthe. Weer een provincie met veel 
mogelijkheden. Ik denk dat we tijd tekort gaan 
komen.  

 
Gaat u mee op deze mooie reis door ons 

prachtige Nederland? 

Vandaar gaan we naar het Brabantse land en 
verblijven in de buurt van Hilvarenbeek. 
Bekend o.a. van de Beekse Bergen……maar 
er is nog meer te genieten.  

Wie wil er niet naar Zeeland toe? De provincie 
met de meeste zonuren van Nederland. We 
verblijven in de buurt van Veere om van 
daaruit leuke dingen te ondernemen! 

Vanuit Veere gaan we naar de provincie Zuid-
Holland. 
 
Wat is Nederland zonder Amsterdam en 
Volendam? 

 
 
We gaan naar Uitdam waar we fietsend deze 
beide plaatsen kunnen bezoeken. De 3 dagen 
zullen te kort zijn. 



Bornsestraat 1 - 7495 VL Ambt Delden - 074 3761344 - info@hoogspel.com - www.hoogspel.com 
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We verzamelen in Luxemburg waar we 1 
nacht verblijven in de omgeving van 
Larochette. 
 
Vervolgens vertrekken we naar de Elzas, 
omgeving Colmar; hier verblijven we 5 
nachten.  

Reisvoorstel najaar 2019: “Bourgondisch genieten” in  
         Frankrijk 
 
Periode : 02 t/m 26 september 2019  
Totale reisduur : 24 nachten 
Reissom :  € 600,00  
Afstand :  1.035 km 

 
Deze heerlijke reis brengt u naar bekende 
wijnstreken t.w.: 

 
 de Elzas,  
 de Jura,  
 die streek van de Beaujolais en  
 de Chablis.  
 de Champagnestreek 
 
 
U proeft her en der 
wijnen en kazen. 





29 Twentse Caravan Club oktober 2018 

Beaujolais ligt tussen Mâconnais en het 
Rhônegebied, op de oostelijke uitlopers van 
het ‘Massif Central’. Wat betreft klimaat is 
Beaujolais een echt overgangsgebied: de 
bergen in het westen vormen een barrière 
voor zowel koude lucht uit de Alpen als voor 
warme lucht uit het zuiden.  

 
We reizen dwars door de Bourgogne naar  
de Chablis in de omgeving van Avallon. Hier 
brengen we 4 nachten door. 
 
Chablis is een streek in Frankrijk, zo'n 180 
kilometer ten zuidoosten van Parijs, 100 
kilometer ten noordwesten van Dijon. De 
wijngaarden liggen in een straal van 5 
kilometer rond het stadje Chablis. 
Na de wijnen en de kazen gaan we nog door 
naar het wijngebied de Champagne, waar  
we ook 4 nachten zullen verblijven. 
 
Er liggen twee belangrijke steden in de 
Champagne: Reims en Épernay. Reims is  
de officiële hoofdstad, waar veel 
champagnehuizen zijn gevestigd. Maar in 
Épernay staat het grootste champagnehuis. 

 
Op onze laatste reisdag gaan we weer naar 
Luxemburg voor 1 overnachting, waar met 
een afscheidsdiner een einde komt aan deze 
“Bourgondische reis”.  

De Elzas (Alsace) is de meest oostelijke 
wijnstreek in Frankrijk, gelegen tussen de 
Vogezen in het westen en de Rijn in het 
oosten, noordelijk begrensd door Straatsburg, 
zuidelijk door Mulhouse. Hogerop bevinden 
zich nog twee kleinere deelgebieden. 

 

Hierna reizen we door naar de Jura naar Lac 
de Chalain, het gebied van de Comté-kazen. 
Tijdens ons verblijf hebt u ruimschoots de tijd 
om de mooie natuur van de Jura te 
ontdekken. Ook hier verblijven we 5 nachten.  
 
In het Jura massief ligt het transparante en 
turquoise water van het meer van Chalain.  
Dit oorspronkelijke gletsjermeer heeft een 
oppervlak van 232 km², heeft de vorm van 
een uitgestrekte rechthoek en is genesteld 
aan de voet van kalkkliffen die 60 tot 80 meter 
boven het meer uitsteken.  

De volgende bestemming is het wijngebied 
van de Beaujolais, in de omgeving van 
Fleurie. Hier verblijven we 4 nachten. 
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Ook nu blijkt dat een ieder een andere route 
heeft op zijn navigatie. 
 
Vrijdag: Leidi is jarig 
en om half 10 staan 
alle deelnemers voor 
haar caravan te 
zingen. Voor Gerrit is 
het fietsen klaar, nl 
stuk uit de velg.  
‘s Avonds Molka spel gespeeld. Theo is de 
winnaar.  
 
Zaterdag: het water komt met bakken uit de 
lucht tijdens een hevig onweer. Het klaart 
weer op en velen gaan naar de rots Mont 
Saint-Michel. Er valt een miezerig regentje.  
De familie Van Os moet lopen, honden 
mogen namelijk niet in de bus. Trip van 35 
min heen en ook weer terug, de anderen 
kunnen met de bus (geluksvogels), maar het 
is zeer de moeite waard. 

Zondag: vertrek 
naar de volgende 
locatie t.w. 
Bayeux, 
Formigny / 
Surrain. Regen bij 
aankomst, hadden  

we nog niet gehad. Maar vanaf morgen wordt 
het beter. 
 
Maandag: ‘s morgens nog dicht bewolkt .Ieder 
gaat zijn eigen weg b.v. naar de kust voor de 
landingsplaatsen zoals Omaha Beach, Utah 
Beach. ‘s Avonds wordt er weer een gezellig 
spelletje Molka gespeeld.  
 
Dinsdag: voor de meeste mensen een dag 
om de landings- en begraafplaatsen te 
bezoeken. In de stad Bayeux zijn er musea 
(geborduurd tapijt) te bewonderen. Natuurlijk 
wordt de tocht door een paar fanatiekelingen 
per fiets gedaan. 
 
Woensdag:ook vandaag wordt het stadje 
Bayeux bezocht, sommigen gaan met een 
stadstreintje.  
 
‘s Avonds gaan we weer gezamenlijk uit eten, 
was zeer geslaagd. Hierna wordt er nog een 
partij jeu de boules gespeeld. 

Onze “kwartiermakers” zijn al op vrijdag 1 juni 
aangekomen. 
 
Zaterdag: de eerste deelnemers, zondag de 
volgende en op maandag de laatste 
deelnemers.  
We zijn compleet, er wordt gefietst in de 
omgeving van Han, België. Tanken, een 
gezellige borrel drinken daarna gezamenlijk 
heerlijk eten. Vervolgens gaat iedereen zijn 
caravan klaarmaken voor de volgende trip. 
 
Dinsdag: vertrek naar Forges-les-Eaux. Na 
een rit met files en slechte wegen 
aangekomen op de camping. Theo heeft het  

net gehaald, 
koppelingsplaten stuk. 
De auto wordt 
opgehaald en naar 
Nederland 
teruggebracht. 

Een vervangende auto moet 100 km verderop 
opgehaald worden.  

Woensdag: regenachtig, her en der 
boodschapjes doen. ‘s Avonds jeu de boules 
spelen; we zijn per slot van rekening in 
Frankrijk, en hierna nog even gezellig bij 
elkaar zitten. 

Donderdag: vertrek richting Mont Saint-
Michel.  

Verslag voorjaarsreis Normandië (3 weken) 
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Leidi en Jan Schwarte hebben de meeste 
punten behaald. Er worden nog een paar 
leuke verhaaltjes in het Twents voorgelezen. 
We maken het niet te laat want de volgende 
morgen vertrekken we naar Pende. 
 
Dinsdag: aankomst in Pende, staanplaatsen 
erg ver uit elkaar, maar we vinden elkaar wel 
bij de koffie.  
   

Woensdag: deze dag wordt besteed aan 
fietsen in de omgeving of een autotocht naar 
de krijtrotsen bij Mers-les-Bains. 
 
Donderdag: we gaan bij de monding van de 
Somme met elkaar in een oude stoomtrein 
van St Valerie naar Le Crotoy via een mooi 
natuurgebied. Er wordt gezongen en de 
stemming zit er goed in. Ook is er een 
waterballet met de kinderen in de andere 
trein. 
 
Vrijdag: vertrek naar België; dat gaat over het 
algemeen vlot. Nu staan we dichter bij elkaar 
en er zijn geen heggetjes. ‘s Avonds wordt de 
jeu de boules-finale gespeeld door Theo en 
Johan tegen Ineke en Willie; de eindstand 
wordt 13/11 voor de heren. 
 
Zaterdag: het weer is geweldig.  
De laatste dag van onze rondreis. Er wordt 
nog gefietst en gewandeld door het 
duingebied. Gezellig uit eten met zijn allen.  
 
De reisbegeleiders: Ben en Manny, Jan en 
Ida, worden bedankt voor de mooie reis en 
voor het vele werk dat ze hebben verzet bij  
de voorbereiding van deze reis.  
Namens alle deelnemers krijgen zij een kleine 
attentie en een groot applaus.  
 
We kunnen terugkijken op een zeer 
geslaagde reis. 
 
Zondag: iedereen vertrekt weer, naar Parijs, 
naar huis of verblijft nog een paar dagen op 
een camping. 

Donderdag: op het programma staat de rit 
naar de camping bij Honfleur. Er zijn een paar 
caravans dwars door de kleine straatjes 
gegaan. Het kon net; ja ja die TomTom.  
 

Vrijdag: het is betrekkelijk zonnig. Ieder gaat 
zijn eigen gang en bezoekt Honfleur, de bank 
of de Lidl. Die avond wordt er weer gebould. 
Men word steeds fanatieker in het spel. 
 
Zaterdag: ook nu wordt het stadje bezocht, 
het is zeer de moeite waard. Compliment aan 
de fietsers want er was een grote afdaling 
richting haven en voor de terugweg een grote 
klim.  

Zondag: VADERDAG. Er wordt gezamenlijk 
koffie met gebak genuttigd, aangeboden door 
de twee 80-jarigen. Daarna borrelen en de 
huldiging van Jan als Mantelzorger XXL. Daar 
hoorde een fles Pastis bij. ‘s Middags naar de 
rommelmarkt in het dorpje dichtbij.  
‘s Avonds gezellig samen pannenkoeken 
bakken, vooral de pannenkoek gezond van 
Jan maakt de lachspieren los. 
 
Maandag: er zijn enkele mensen met een 
klein treintje door Honfleur geweest. Anderen 
zijn met de bus naar Le Havre gegaan maar 
missen de bus terug. Komen hierdoor een 
drupje later. 
Die avond worden op het grote veld 
gezamenlijk de jeugdfoto’s besproken.  
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Vrijdag 1 juni: Velen van ons hadden al een 
wandeling gemaakt om het meer, sommigen 
gaan er al heen voor de tweede keer. 
’s Avonds worden we getrakteerd op een 
heerlijk likeurtje, en al snel krijgen we 
allemaal een kleurtje.  
 
Zaterdag 2 juni: Weer gaan we verder naar 
een camping in Ankaran, gelukkig duurt deze 
rit niet zo lang. 
 
Zondag 3 juni: Sommigen mensen gaan een 
ritje maken naar Koper op de fiets, dat is 5 km 
of zoiets. Ook een fietstocht naar Italië wordt 
niet vergeten, want we staan er niet ver 
vandaan moet je weten. 
 
Maandag 4 juni: Vandaag zijn er 
verschillenden naar de grotten van Postojna 
gegaan, ik heb nooit geweten dat er zulke 
grote grotten bestaan. 
We hadden er al vele van binnen bekeken, 
maar die vallen in het niets bij deze 
vergeleken. 
Vandaag gaat ook de jeu de boules-
competitie van start, dat voelt voor iedereen 
apart. 
 
Dinsdag 5 juni: Een aantal mensen gaat naar 
een dressuur- nummer van mooie paarden 
kijken, die vroeger het Weense Hof verrijkten. 
Dit paardenras wordt Lippizaners genoemd, 
en is hiermee heel beroemd. 
Deze dressuur wordt ook door Ankie van 
Grunsven uitgevoerd, en ze heeft hiermee al 
door vele landen getoerd. 
 
’s Avonds hebben we het Molka-spel 
gespeeld, en hierdoor was de dag goed 
ingedeeld. 

Zaterdag 26 mei: Komen we in Wertheim 
bijeen, en er is koffie met wat lekkers voor 
iedereen. 
Dit is door onze nieuwe reisleiding bedacht, 
we hadden dit echt niet verwacht. 
Het is voor Geesje en Freek, Jacqueline en 
Frans hun eerste ervaring als reisleiders van 
een groep mensen, en ze willen graag 
tegemoet komen aan hun wensen. 
Gelukkig, en dat is interessant hebben ze met 
Gerard M een extra hulp achter de hand. 
  
Zondag 27 mei: Komen we wat later dan 
gepland op camping Kupferschmiede aan, 
omdat iedereen in een grote file heeft 
gestaan. 
 
Maandag 28 mei: Trekken we naar een 
camping gelegen in Bled aan een meer, maar 
de weg ernaartoe is smal voor zoveel verkeer. 
Een streekbus heeft de bocht te ruim 
genomen, en is met zijn spiegel over het dak 
van Dinand en Anneke gekomen. 
Wie schuld heeft: Dinand of de chauffeur van 
de bus, dat wordt een flinke verzekeringsklus. 
 
Dinsdag 29 mei: Deze dag wordt door velen 
gebruikt om even bij te komen, en tevens 
worden er boodschappen uit het dorp 
meegenomen. 
 
Woensdag 30 mei: Vandaag staat voor 
sommigen een rit naar de waterval Savica 
gepland, waar men door het prachtige 
aanzicht wordt verwend. 
Het is een hele klim naar boven, maar een 
genot voor onze ogen. 
De Happy Hour is vanaf vandaag Hapjes 
Hour genoemd en nu al bij iedereen beroemd. 
 
Donderdag 31 mei: Vandaag gaan we samen 
met de lift naar het skigebied Vogd, het is een 
mooie en gezellige tocht. 

Verslag voorjaarsreis Slovenië ( 4 weken) 
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Dit was werkelijk een fantastisch mooie dag, 
die de meesten van ons nog lang heugen 
mag. 

Dinsdag 12 juni: We gaan weer door met 
onze reis naar Kamp Slapic in Duga Resa, je 
kunt ons ook werkelijk overal vinden echt 
waar. 
We zoeken verkoeling onder een grote boom, 
en gaan vanavond weer lekker uit eten; het 
wordt al heel gewoon. 
Helaas heeft Gerard zijn krukje met een blad 
erop vergeten mee terug te nemen; een Duits 
echtpaar ging er mee henen. 
 
Woensdag 13 juni: Vandaag zijn de vrouwen 
druk met de was, en ook wat boodschappen 
komen goed van pas. 
Als je wilt fietsen in Kroatië moet je niet 
rekenen op een mooi fietspad, die zijn er niet 
of heel slecht, het is geen fietsland dus voor 
de liefhebbers dikke pech.  
Vanavond -het wordt al heel gewoon- voeren 
de jeu de boules-ballen de boventoon. 
 

Donderdag 14 juni: Vandaag gaan we met de 
bus naar de Plitvice meren, en dat kan 
iedereen waarderen. In het nationaal park 
bevinden zich watervallen groot en klein, voor 
het perfecte plaatje moet je hier zijn. 
Alleen de regen gooit roet in het eten, en dat 
hebben we geweten.  
Alle paden en vlonders worden drassig en 
glad, en na een paar uur heeft iedereen het 
gehad. 

Woensdag 6 juni: Vandaag gaan de mensen 
weer hun eigen gang, dat is tijdens een 
groepsreis van groot belang. Deze gang van 
zaken is van de TCC-reizen een goed idee, 
en iedereen is er tevreden mee. 
Aan het eind van de middag worden we met 
lekkere hapjes verwend, en deze keer zijn 
ook bier en wijn present 
 
Donderdag 7 juni: Nu rijden we door naar 
camping Bor in Krk, het is niet ver rijden  
maar wel druk. 
Vanavond gaan we genieten van een 4-
sterren diner, het smaakt heerlijk en iedereen 
is tevree. 
Jacqueline viert haar geboortedag, dit is een 
mooie afsluiting van deze mooie dag. 
 
Vrijdag 8 juni: Na vele zeer warme dagen 
begint deze dag met hevige windvlagen. 
Op verzoek van de camping worden de luifels 
binnengehaald, want we worden 
gezandstraald. 
 
Deze avond wordt een korte jeu de boules- 
wedstrijd gespeeld, want onze meningen over 
het weer zijn nogal verdeeld. 
 
Even later komt de regen met bakken uit de 
lucht, maar gelukkig geen onweer constateert 
iedereen met een zucht. 
Iedereen heeft een onrustige nacht, maar 
morgen wordt de zon weer verwacht 
 
Zaterdag 9 juni: Enkele medereizigers gaan 
naar de smalste steeg van de wereld kijken, 
deze is 65 cm breed en leuk om hiermede je 
brein te verrijken. 
Vanavond hebben we een gezellige avond 
samen met live muziek, Hennie verzorgt de 
avond weer; dat blijft toch altijd uniek. 
 
Zondag 10 juni: Vandaag is de warmte toch 
wel extreem, want met een temperatuur van 
ruim boven de 30 graden ga je nergens heen. 
Om 16.00 uur gaan we Kroatische wijnen 
proeven, in de schaduw is het dan goed 
vertoeven. 
 
Maandag 11 juni: Vandaag gaan we een 
boottocht maken op de Adriatische Zee, het is 
weer heel warm dus daar boffen we mee. 
We worden verwelkomd met schnaps en 
ijsthee en ’s middags maakt de bemanning 
voor ons een heerlijk diner. 
De liefhebbers kunnen heerlijk zwemmen in 
het zoute water, een onbewoond eiland 
bezoeken we later. 
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Maandag 18 juni: De camping in Ptuj wordt 
onze laatste verblijf- plaats in Slovenië, maar 
daaraan denken we maar niet. 
In deze plaats is van alles te zien en we 
kunnen er fietsen bovendien. 
Het ligt op loopafstand van de camping, dat is 
voor sommigen een belangrijk ding. 

 
De tocht naar Markovci op de fiets, daar 
gebeurt voor ons iets unieks. 
We worden door de Duitse Stefan uitgenodigd 
om zijn prachtige houten huis te komen 
bekijken, en even daarna staat er bier en een 
karaf wijn op tafel te prijken. 
Heel gezellig en spontaan zijn we via de dijk 
terug naar de camping gegaan. 
 
Dinsdag 19 juni: De zon staat weer volop te 
stralen, reden om de fiets weer van stal te 
halen. 
Ieder gaat een andere route rijden, dat je 
elkaar dan toch tegenkomt is niet te 
vermijden. 
 
Vanavond de finale van de jeu de boules- 
competitie, door de mannen wordt gelijk op 
gespeeld en de overwinning scheelt maar 
ietsie. 
 
De wedstrijd wordt gewonnen door een man 
en vrouw samen, Willy en Albert zijn hun 
namen. 
Na afloop biedt de leiding ons spontaan een 
borrel en wat hapjes aan. 
 
Woensdag 20 juni: Vandaag weer een nieuw 
evenement: 
bakken op 
de BBQ, 
onze buikjes 
worden weer 
verwend. 
Aan het eind 
van dit 
eetfestijn krijgen we ijs met vruchten als toet, 
en dat smaakt ons goed. 
We waren nog niet samen op de foto gezet, 
nou dat werd dus dikke pret. 

We worden ondanks de paraplu nat tot op 
onze botten en krijgen het koud; we gaan 
eerder terug zonder voorbehoud 
 
Vrijdag 15 juni: Deze avond hebben we feest 
van 3 mensen die jarig zijn geweest. 
In een overdekte muziektent, worden de 
jarigen en wij verwend. Ze hebben veel 
inkopen gedaan en daar hebben we ’s avonds 
genoeg aan. Aan bier en wijn en frisdrank is 
er geen gebrek, en ook de hapjes zijn te gek. 
Het klinkt nu alweer heel gewoon, maar 
Hennie voerde met muziek de boventoon.  
Enkele personen zijn deze dag met de trein 
naar Zagreb gegaan; dat het leuk was 
vertelden ze ons spontaan. 
 
Zaterdag 16 juni: Nu weer een dag om bij te 
komen van het feest, de spullen worden weer 
opgeruimd het is mooi geweest. 

 
Zondag 17 juni: Vandaag keren we weer 
terug naar Slovenië, maar bij de 
grenscontrole is het mis. De paspoorten 
worden gecontroleerd, op zich niet verkeerd. 
Alleen duurt het wachten wel wat lang, we 
worden door deze controle niet bang. 
 

Tegen 17.30 uur gaan we pannenkoeken 
bakken en krijgen de smaak goed te pakken. 
 
Deze dag hebben alle mannen feest, want het 
is Vaderdag, daarom heeft de leiding voor 
hun een cadeautje bedacht.  
 

Een klein flesje 
Mümmelmann valt bij de 
mannen in de smaak, 
dus met dit cadeautje 
scoort men raak. 
 

 
 

Na afloop nog even Molka gespeeld  
en de tijd dus weer goed ingedeeld. 
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Zaterdag 21 juni: Weer gaan we een lange 
reisdag tegemoet; dat doet ons eigenlijk niet 
goed. 
 
Naar onze laatste camping Main Spessart in 
Triefenstein-Lengfurt moet je weten hebben 
we vele kilometers versleten. 
 
Maar ’s avonds hebben we het 
afscheidsdiner, en daardoor voelt iedereen 
zich weer oké. 
 
Maria biedt de leiding en Gerard M. een 
enveloppe met inhoud namens ons allen aan 
en ik geef hun een afscheidsgedicht en dan is 
het gedaan. 
 
Een woord van dank is voor onze fotograaf en 
filmmakers niet overbodig, want tijdens de 
reis hadden we ze hard nodig. 
Anders vergeten we misschien wat we 
allemaal hebben gezien. 
Als laatste wil ik een woord van dank tot de 
reisbegeleiding richten, want ze deden altijd 
getrouw hun plichten. 
 
Hartelijk dank daarvoor!  
 

Joke van der Kolk 

Donderdag 21 juni: Om 10.00 uur is het al 
ontzettend heet en raakt iedereen erg 
bezweet. 
Vanavond pakken we onze spullen weer in, 
we hadden het in Slovenië goed naar de zin. 
’s Avonds gaan we 5 km van de camping af 
ergens wat eten, hoe dat afliep hebben we 
geweten. 
Omdat het weer onstuimig werd, gaan we na 
afloop snel terug voordat de weg door de 
regen wordt versperd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar op de camping here mien tied,  
zijn we ineens onze Jan kwiet. 
Met twee auto’s op pad om hem te zoeken en 
gelukkig resultaat te boeken. 
Hij was vergeten rechtdoor te gaan, en  
kwam dus ergens anders aan. 
 
Vrijdag 20 juni: Vandaag gaan we weer 
verder rijden, en hopen files te vermijden. 
We hebben een overnachting in Camping 
Eging am See, en de lange reisdag viel toch 
wel mee. 
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 Er een nieuw TCC-lid gekomen is dankzij het TV-programma “We zijn er bijna”?  

 Hij helaas nog niet alles van kamperen wist, maar dit nog wel komt? 

 De eerste koffiebijeenkomst ouderwets gezellig was met goed gebak? 

 Een tocht van Twente naar de eerste camping, 400 km slechts, 9 à 10 uur heeft geduurd? 

 We in de vakantie al om 7.15 uur moesten vertrekken? schande!? 

 Een zekering een klein maar belangrijk dingetje is? 

 Fietsen in Litouwen niet gemakkelijk was door slechte c.q. geen fietspaden? 

 Martin S aan de telefoonlader lag? 

 Er veel problemen met banden zijn geweest? 

 Utena door anderen Altena wordt genoemd? 

 De wegen in Litouwen en Letland erg veel stof en steentjes hadden? 

 Een “ blauwe” bak door iemand over het hoofd werd gezien? 

 Goulashsoep erg lekker werd gevonden? 

 Jeu de boules nog steeds een gewild spelletje was? 

 Het in alle drie Baltische landen heel normaal was dat fietsers op  
de autoweg rijden? 

 Iemand de HELE groep had gevraagd “Wie heeft mijn boekje”? Resultaat niet goed gezocht,  
lag in eigen caravan! 

 Het aangeboden ontbijt lekker en gezellig was? 

 Zelfs een fietsdrager de slechte binnenlandse wegen niet overleefd heeft? 

 Tallinn een erg mooie oude binnenstad heeft? 

 Kees nierklachten heeft overgehouden van het treintje in Tallinn😜? 

 Estland het meest westerse land is van de drie? 

 Op Vaderdag er koffie met gebak was? 

 De verjaardagspartij werd opgeluisterd met een lekker soepje? 

 Dat er mensen zijn die op 10 meter afstand niet een waterval konden horen en onverrichter zake 
terug zijn gegaan naar de camping? 

 We een eigen thuiskapper in de groep hadden? 

 Zelfs gordelroos actief was? 

 Een spontaan ontstane midzomernachtviering met kampvuur gezellig was? 

 Een echte hele regendag nooit echt went? 

 Na de regendag een BBQ een aangename verrassing was? 

 Een Letse campingeigenaar oude gereedschappen van zijn voorouders liet zien? 

 Een fietstocht over het schiereiland bij Klaipeda zeer de moeite waard was maar wel intens? 

Wist u dat?? 
(opgetekend uit de Baltische Landen reis) 
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op te pompen. Dit helpt voorkomen dat ze 
door het lange stilstaan aan de onderzijde 
een zogenaamde platte kant krijgen. Hierdoor 
is de band niet helemaal rond meer en zal de 
caravan tijdens de eerste rit een beetje gaan 
huppelen. Na een paar kilometer verdwijnt dit 
meestal vanzelf. 
 
Tip 6: Maak je caravan goed schoon 
 

De caravan moet je voor het wegbrengen 
naar de stalling goed schoonmaken, van 
binnen en van buiten. Sop de 
caravankoelkast goed uit en neem de kastjes 
en planken af met een vochtige doek. Laat 
alles goed drogen. De koelkastdeur moet je 
op een kier laten staan. De buitenkant van de 
caravan kun je het beste met een speciaal 
schoonmaakmiddel reinigen. Het inbouwtoilet 
krijgt natuurlijk een ontsmettende reiniging, de 
watertank en de caravanboilermoet je 
aftappen. 
 
Tip 7: Handrem 
 

Langdurig gebruik van de handrem kan tot 
gevolg hebben dat de remvoering gaat 
"plakken" aan de remtrommel. Wanneer je na 
de winterstalling de berging uit wilt rijden kom 
je moeilijk of in het geheel niet van de plaats 
weg. In dat geval zitten de remmen vast, 
forceer dan niets. 
De remvoeringen kunnen namelijk worden 
losgerukt van de remsegmenten. Om de 
remschoenen te lossen van de remtrommel 
moeten de remtrommels worden 
gedemonteerd. 
 
Tip 8: Ventileren 
 

Zet de dakluiken een klein beetje open. Laat 
de horren en gordijnen van de dakluiken en 
de ramen ook open staan. Zo voorkom je dat 
deze gaan uitrekken of dat de spiraalveren 
van de rollo’s aan kracht verliezen. Zet de 
bankkussens rechtop en de bankdeksels op 
een kier, net als de kastdeurtjes. 
 
Tip 9: Regel een onderhoudsbeurt 
 

Laat één keer in de twee jaar een Bovag 
Caravan Onderhoudsbeurt uitvoeren. Experts 
verrichten het noodzakelijke onderhoud en je 
krijgt drie maanden garantie op de 
uitgevoerde reparaties. Een keuringssticker 
met datum herinnert je aan de laatste keuring. 
 

Bron: www.anwb.nl. 

Na het vakantieseizoen is het tijd om de 
caravan weer naar de caravanstalling te 
brengen. Dat vereist voorzorgsmaatregelen. 
Denk aan het schoonmaken van binnen en 
van buiten, de banden oppompen en de 
gasflessen afsluiten en eventueel opbergen. 
Wij helpen je op weg met onderstaande tips. 
 
Tip 1: Kies voor een overdekte 
winterstalling 
 

Een overdekte winterstalling is het beste voor 
de caravan. Regen, sneeuw, hagel kunnen 
schade veroorzaken aan de caravanopbouw, 
uv-straling is slecht voor de rubber 
afdichtingen, ramen, stickers en de 
caravanbanden. 
 
Tip 2: Check of de caravan in de stalling is 
verzekerd 
 

Een eigen verzekering afsluiten voor de 
caravan is altijd verstandig. Om conflicten bij 
schade te voorkomen moet je de 
caravanverzekering goed voor elkaar hebben. 
Check welke dekking voor de stalling er in de 
polis staat.  
 
Tip 3: Opslag gasflessen 
 

Gasflessen moet je thuis of in de speciale 
ruimte bij het stallingsbedrijf opslaan. Dek 
de gasdrukregelaar af met een plastic zakje 
om vervuiling van de gasleiding te 
voorkomen. 
 
Tip 4: Opslag accu’s 
 

Bijna alle caravans hebben tegenwoordig  
een mover met een accu. Heb je een volledig 
opgeladen lichtgewicht lithium-ion accu, dan 
kan deze eventueel in de caravan blijven.  
Dat geldt ook voor een gel-accu. Een zware 
loodaccu moet de hele winter aan een 
druppellader. In een stalling kan dat meestal 
niet dus dat moet thuis. Ben je toch bezig en 
vind je het niet zo heel veel extra werk, haal 
dan altijd (ook de lithium- of de gel-accu) er 
uit. Baat het niet, dan schaadt het niet. 
 
Tip 5: Voorkom een 'huppelende' caravan 
 

Net als in autobanden daalt ook de spanning 
in caravanbanden na verloop van tijd. Zijn ze 
gevuld met stikstof, dan verloopt dit proces 
iets trager. Het is raadzaam om ze vlak vóór 
de stallingsperiode iets harder (0,2 tot 0,4 bar) 

Caravan naar de caravanstalling 






