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Beste leden van de Twentse Caravan Club. 
 
Tijdens de vergadering die gehouden is met de 
reiscommissie, redactiecommissie en het 
bestuur is afgesproken om het voorwoord in het 
clubblad bij toerbeurt te laten schrijven door de 
voorzitter, iemand van het bestuur, iemand van 
de reiscommissie en iemand van de redactie. 
Dus nu de beurt aan ondergetekende. 
 
De benodigde formulieren en reglementen voor 
de reizen worden aangepast aan de huidige tijd. 
Arnold van Brakel en Hanneke Stolmeijer gaan 
zich hiermee bezighouden. 
 
Reisverslagen voor in het clubblad. 
De lengte van de reisverslagen is als volgt 
reis van 20 dagen: 2 x A4 
reis van 20-30 dagen: 3 x A4 
reis van 30-40 dagen: 4 x A4 
Dit alles inclusief foto’s. 
 
De reiscommissie is weer druk bezig met het 
organiseren van de najaarsreizenbeurs op 
dinsdag 2 april a.s. in ’t Hoogspel in Delden van 
11.00 uur tot 15.00 uur.  
De reizen gaan naar: 
Bodensee, Duitsland  24 dagen 
Wandelen Oostenrijk  22 dagen 
Rondreis Nederland  25 dagen 
Bourgondisch Frankrijk  25 dagen 
 
Op de reizenbeurs voor het najaar 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 najaarsreis aanmelden 
door het invullen van het inschrijfformulier, vanaf 
2 april tijdens de reizenbeurs t/m de jaar-
vergadering van 16 april. 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 inschrijfformulier is 
belangrijk, zowel voor ons als voor de 
annuleringsverzekering, wanneer men door 
onvoorziene omstandigheden niet mee kan met 
de reis waarvoor men zich heeft aangemeld. 

Op dinsdag 16 april houden we onze voorjaars-
ledenvergadering waarin we het jaar 2018 
evalueren via de verschillende jaarverslagen. 
Het bestuur, maar ook de commissies zullen 
hun werkzaamheden beschrijven en toelichten. 
Ook is er dan de laatste gelegenheid om je aan 
te melden voor de najaarsreizen. 
 
Tijdens de voorjaarsvergadering zijn de 
voorzitter, Frans de Rond, voorzitter van de 
redactie, Arend Spijkman, en Lief en Leed, 
Hetty Groener, aftredend. Allen stellen zich 
herkiesbaar. 
 
Dan nog een punt dat op de laatste beurs bij 
Pen enigszins is misgegaan: kunnen mensen 
nog met een reis mee als ze direct op de beurs 
lid worden, ook al is de inschrijftermijn 
verstreken? Afgesproken is met bestuur en 
commissies dat dit kan mits er geen bestaande 
leden op de wachtlijst staan en er nog plaats is. 
Dit alles uiteraard in overleg met de 
reisbegeleiders van de betreffende reis. Het 
maximum van 16 equipes wordt hierbij 
gehanteerd. Ook moet worden gekeken of 
eventuele boten en campings nog te bespreken 
zijn. 
 
Dit voorjaar gaan er 7 groepen op stap met 
onze club: 
2 groepen naar Berlijn-Rügen 
2 groepen naar de Italiaanse meren 
1 groep naar Griekenland 
1 groep naar Zweden-Finland 
1 groep naar Paasloo, Nederland 
 
Daar de prijzen van de campings in 
verschillende landen stijgen, kan het in 
voorkomende gevallen nodig zijn om de prijs 
van € 25 per overnachting te verhogen. 
 
Het bestuur heeft samen met de reiscommissie 
besloten om het inschrijfgeld voor de 
kampeerreizen te verhogen naar € 200,=.  
Dit omdat steeds meer campings bij 
reservering een aanbetaling vragen. Het 
restant van de reissom moet betaald zijn vóór 
de uitreiking van het routeboek. 
 
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  
22 februari 2019. 

Van de Voorzitter 
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N   
In ons voorgaande blad (oktober 2018) staat een reisvoorstel van “Rondje  
Nederland” 2019. Deze reis is op een aantal punten aangepast. 
Daarom hebben wij een hernieuwd voorstel van deze reis in deze editie van  
het TCC-blad opgenomen. Wilt u hiermede s.v.p. rekening houden? 
 

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

april  16 Algemene leden  
vergadering 

‘t Hoogspel in Ambt Delden 14.00 uur 

april  23 Bijeenkomst  
ingeschrevenen  
andere reizen 

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

april 18 Bijeenkomst 
Rondje Nederland 

‘t Hoogspel in Ambt Delden 11.00 uur 

juni 24 Sluiting inzending 
kopij infoblad 

  

Agenda 2019 

Inhoud Blz. 
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N : L   L  
 
December 2018, januari en februari 2019 
 
Hoewel 2019 al enkele maanden gevorderd is, 
willen we nog even terugblikken op het 
afgelopen jaar. 
 
In de koude decembermaand werden “warme” 
kerstgroeten met goede wensen namens de club 
verzonden naar een tiental leden, als lichtpuntje 
in de voor hen soms donkere dagen. 
 
Een verhuisbericht kregen we van Rita en Gerrit 
Grijsen, die een nieuwe start maakten op een 
andere stek in Hengelo. We wensen hen veel 
gezondheid en woongenot op hun nieuwe adres. 
 
Lichamelijke klachten verdienen een 
“opkikkertje”, die gingen deze periode naar: 
 Janny Boelsma,  
 Emiel Bor,  
 Harry Groener,  
 Alie de Groot,  
 Leidi Schwarte,  
 Manny Vaneker,  
 Hanneke Stolmeijer,  
 Frans de Rond  
 Jeanne en Theo van Eldik.  
 
Wij wensen hen een voorspoedig herstel toe.  
 
Graag wens ik iedereen, voor wat betreft de 
gezondheid, goede vooruitzichten in het nieuwe 
jaar toe. 
 
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   : Holy Trinity Church. Russ.  
   Orthodoxe kerk in Mustvee,  
   Estland. (foto fam. Spijker.) 



www.drukkerijhengevelde.nl 
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Geacht bestuur, 
 
Na vele jaren is het moment gekomen om 
afscheid te nemen van onze club. Dat betekent 
dus dat Lammy ik ons lidmaatschap gaan 
beëindigen per 1 januari 2019. 
 
Vele jaren hebben wij reizen en kampen 
meebeleefd en daar denken wij nog graag aan 
terug, ook telkens tijdens het tv-programma  
"we zijn er bijna".  
 
We hebben veel landen in Europa bereisd en  
dat zou, zonder de TCC, niet gebeurd zijn. Wij 
ervaren dat als geestelijke rijkdom. 
Een bijzondere club dankzij alleen maar 
vrijwilligers. 
 
Wij willen nogmaals onze dank uitbrengen aan  
al die mensen die hun schouders eronder 
hebben gezet gedurende al die jaren. 
 
Wij wensen tenslotte de TCC voor de toekomst 
alle goeds en succes toe en tegen 
alle leden zeggen wij:  
 
“Ga erop uit en leer Europa kennen!!!!” 

 
De oprichter van de TCC 
Lammy en Henk Mulder 

 
Ingekomen post 

Beste bestuursleden, 
  
Zoals al bekend hebben we ons lidmaatschap 
van de TCC door omstandigheden als ouder-
dom en verkoop van de caravan beëindigd.  
Wij willen hiermede alle leden, waarmee we 
heel wat jaren vele reizen door Europa heb-
ben gemaakt, heel hartelijk danken voor de 
gezelligheid die we samen beleefd hebben. 
 
Wij groeten u allen en wensen u en het be-
stuur een goede tijd in de toekomst. 

 
Vele groeten en bedankt  

voor alle medewerking. 
Ben en Mia Suurenbroek 

Oale Leu 
Oale leu bint niks mear weart? 

Hoezo? 
 

Wie bint nun fortuin weart. 
Goa mer noa: 

 
Wie hebt ZILVER in de heure, 

GOALD, in oonze taane, 
GAS, in oonze daarme, 

STEENE, in oonze nier’n 
LOOD, in oonze schoone, 
KALK, an oonze neagels, 
STOAL, in oonze hupp’n 

PLESTIEK, in oonze knee’jn. 
Vol met dure mediziene lieke wie 

wal op nun goalmiene. 
Nun meiske met zovölle 

minneraal’n,  
Is veur gin miljoen te betaal’n 

Doarum, goat fier duur ’t leav’n 
Nemt kritiek op as nun spoons, 

want duur het boamste 
geneumde feit, 

dreai’t de economie nog  
steurig op oons!! 

 
Ingezonden door een TCC-lid  
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Wij beginnen onze reis aan de uiterwaarden van 
de Waal. Hier genieten we van een belangrijk 
aspect van ons land…..de waterwegen. 
Ook zijn mooie fietsroutes langs de Waal heerlijk 
ontspannend..  

Vervolgens gaan we naar ons prachtige Limburg-
se land om te genieten van de mooie natuur en 
natuurlijk niet te vergeten de gezellige terrasjes 
en mooie dorpjes en steden  

Wij vervolgen onze tocht naar de provincie 
Zeeland. Van het glooiende landschap naar het 
vlakke Zeeuwse waterland.  
Wij bezoeken Veere, maar wat is een bezoek 
aan Zeeland zonder je te vermaken aan de 
mooie stranden!   

Vanuit Zeeland gaan we naar Zuid-Holland.  
 
We komen in of langs steden als: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leiden, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Delft, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Den Haag  
 
 
 

 
 
en Rotterdam  

Reisvoorstel najaar 2019 “Rondje Nederland”    Nieuwe versie!!  
 

Periode : 31 augustus t/m 25 september 2019  
Duur :  25 nachten 
Reissom :  € 625,00 per equipe  
Afstand :  ca. 1.000 km 
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Wij vervolgen onze weg naar Edam. 
Wat een mooie omgeving en wat is hier veel te 
doen.  

Op de fiets naar Amsterdam? Het kan!!  
Durf jij het aan? Je bent niet de enige! 

 
Dan gaan we via de Afsluitdijk naar Friesland. 

Wie kent het niet o.a. 
 Makkumer aardewerk…. 
 Jopie Huisman…..  
 Hindelooper schilderkunst  

 

Vervolgens gaan we verder naar een ander 
mooi gebied …..Drenthe.  

Vanuit Drenthe gaan we weer  
terug naar Twente.   
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Verslag voorjaarsreis Baltische Landen 2018 

Na onze aanmelding op de reizenbeurs in het 
najaar van2017 volgt eerst de bijeenkomst 
van ingeschrevenen. Daar maken wij kennis 
met elkaar en met de reisbegeleiding Hans en 
Ans van Buuren en Frans en Ans de Rond. 
 
26 en 27 mei: Wij starten met 16 equipes op 
onze eerste camping in Ivendorf – Lübeck, 
waar allen na veel files en een omleiding 
goed, maar vermoeid zijn aangekomen. De 
volgende ochtend worden we getrakteerd op 
koffie met gebak, waarna ieder zijn gang kan 
gaan. ’s Avonds gezamenlijk diner. 
 
28 mei: ’s Morgens is er een stevig onweer, 
maar bij het vertrek om 07.15 uur is het weer 
droog. In colonne naar de veerboot, 
inchecken en wachten op inscheping.  
 
29 mei: Om 08.00 uur ontbijt en om 11.00 uur 
lunch aan boord. Hoe krijgen we het weg, 
maar … we hoeven vanavond niet te koken. 
Om 13.00 uur zijn we allemaal van boord (zijn 
nu in Liepaja, Letland) en rijden naar Camping 
Grazina in Sutkunai in Litouwen. We zien 
onderweg veel ooievaars. 

 ‘s Avonds bezoeken we de Kruisberg. Dit is 
een plaats van vreedzaam verzet, ontstaan na 
de novemberopstand van 1830-1831 op de 
voormalige verdedigingsheuvel. Na 1918, 
tijdens de onafhankelijkheid, wordt de 
Kruisberg gebruikt door de Litouwers om te 
bidden voor vrede voor hun land en voor hun 
geliefden die ze hebben verloren.  
 
Tijdens de jaren 1944 tot 1990, wanneer ze 
bezet zijn door de Sovjet Unie blijven ze naar 
de heuvel reizen, ondanks het feit dat de 
Sovjets liefst driemaal alles vernielen. Er 
staan inmiddels meer dan 200.000 kruisen.  

30 en 31 mei: Vertrek naar Camping Kaunas. 
Velen hebben een andere route gevolgd dan in 
het reisboek staat aangegeven. Snelwegen, wel 
iets meer kilometers maar in elk geval geen 
stofwolken. 
Hier staan we in een grote cirkel. Iedereen doet 
zijn eigen ding. Het is prachtig weer, 30 graden. 
Er gaan 12 reisgenoten met de fiets naar het 
centrum. Diverse bezienswaardigheden worden 
bezocht: Kaunas Castle, G. George Church + 
Bernardine Monastery, Town Hall en het 
Historical Presidents Palace of the Republic of 
Lithuania. Ook zijn ze nog met de kabelbaan 
naar een uitzichtpunt geweest voor € 0,70 
retour. De terugweg moeten ze helaas lopen, 
want de baan is intussen defect.  
 
1 t/m 4 juni: Verblijf op Camping De Harmonie 
in Rudiskes. De route erheen loopt over zeer 
goed begaanbare wegen. Links en rechts 
kunnen we genieten van het prachtig glooiende 
groene landschap. Van bevolkingsdichtheid 
hebben ze hier nog niet gehoord. Na 1,5 uur 
naderen we de camping. Het laatste stuk voert 
ons over een 3 km lange zandweg. Voor Hans 
van der Hulst blijkt dit een beetje fataal, want bij 
aankomst is een band van de caravan lek (mooi 
verjaardagscadeau!). Bij aankomst worden we 

meteen begroet door honderden vliegen.  
Allen lopen breeduit te zwaaien en al heel gauw 
heeft ieder een vliegenmepper in de hand. De 
camping ligt op een open plek middenin het 
bos. Een oase van groen met rondom alleen 
maar hele hoge bomen. Om 19.30 uur info door 
eigenaar Wim. Hij vertelt in het kort over de 
omgeving en de mensen die hier wonen. Vooral 
na de Wende (1993) is hier veel veranderd. 
Jonge mensen trekken weg op zoek naar een 
betere toekomst, terwijl de ouderen 
achterblijven en zeer weinig perspectief 
hebben. Vooral voor die laatste groep zet Wim 
zich in en betrekt daarbij, indien mogelijk, de 
jongeren.  
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De Loire 

Een no nonsense-figuur met veel humor en een 
groot hart voor de mensen hier. Een groot deel 
van de groep gaat per fiets en een klein deel 
rijdt met de “ploegwagen” er achteraan. De 
tocht gaat over grind, zand en kleine stukken 
verharde weg. Vooral voor Martin en Hennie is 
het soms zéér hard werken, want zij moeten het 
zonder hulpmotortje doen. Tijdens de rit komen 
we ook door een klein dorpje. Dit geeft een heel 
goed beeld van het leven van de armen op het 
platteland. In huisjes met verrotte planken met 
gammele raampjes, wat je zelfs nog niet met 
een oud krot bij ons kunt vergelijken. Hier word 
je als westerling wel even stil van!  
 

Onderweg stoppen we bij een nieuw 
meubelfabriekje, gebouwd met geld van de EU, 
die er 3 miljoen in investeerde. Dit bedrijf heeft 
echter nooit gedraaid. De eigenaar is er met 
een deel van het geld vandoor gegaan en 
woont nu in Malaga. 
Hoe kan dit gebeuren?  

 
De volgende dag gaan 4 stellen op de fiets naar 
Trakai via een toeristische route van Wim. De 
eerste 9 km door het bos, mul zand en 
grindwegen met kuilen en, niet te vergeten, de 
vliegen. Verder over asfaltwegen, wat fijn 
fietsen is. Onderweg getoeter van reisgenoten 
die ons met de auto passeren. In Trakai wordt 
het kasteel bezocht: veel trappen en 
museumzalen, heel indrukwekkend. Op de 
binnenplaats staan enkele martelwerktuigen. 

 
5 en 6 juni:  
Onze volgende camping is Sudeikiai Kemping. 
Voordat we vertrekken moeten er eerst nog 
banden worden vernieuwd.  
 

De hele groep gaat per trein naar Vilnius, de 
hoofdstad van Litouwen. Op het station 
herinnert een kleine gedenkplaat aan de grote 
uittocht van ca. 1.900 Litouwers naar Siberië in 
ruil voor Russen. Bizar is dat er op dat moment 
een goederentrein staat, hetgeen je een 
voorstelling geeft van hoe dat destijds geweest 
moet zijn.  
In Vilnius staan zeer veel kerken (200) en dat 
hebben we geweten. Natuurlijk moet ieder zelf 
de keuze maken wat hij wil bekijken.  

Van de 105 synagogen die de stad telde, was 
er na WO II nog één over. Je komt de oude stad 
binnen door de Poort van de Dageraad, een 
minuscuul barokkerkje dat verscholen ligt boven 
de hoofdpoort. Dit is de meest vereerde plek 
van Vilnius.  
 

Opvallend zijn in de H. Geest-kerk de mummies 
van 3 martelaren, die centraal staan opgesteld, 
bedekt met een doek. Alleen de voeten zijn nog 
zichtbaar. Ook komen we veel Russisch-
orthodoxe kerken tegen. Deze hebben een 
geheel andere uitstraling. De vele iconen rond 
het altaar springen het meest in het oog.  
 

Tevens komen we terecht in de St. Annakerk. 
Na alle rijkdom in de andere kerkgebouwen is 
deze aan de binnenkant zeer sober. Hij is 
helemaal opgetrokken van baksteen. Opvallend 
aan de buitenkant zijn de vele torentjes met 
mooie bakstenen versierselen. Ernaast staat de 
kerk van de H. Bernardinus en Franciscus. Ook 
hier geen bladgoud en tierlantijnen, maar hout 
en houtsnijwerk. Heel bijzonder.  
 

De dag na ons bezoek aan Vilnius staat de 
fietstocht o.l.v. campingeigenaar Wim op het 
programma. Om 09.45 uur staat hij ons in 
volledig wielertenue op te wachten. Ik moet 
zeggen dat we Wim deze dagen wel goed 
hebben leren kennen.  
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De in het routeboek vermelde 142 km worden 
voor sommigen 183 km omdat er een verkeerd 
adres in de navigatie is ingevoerd. Het is 
vandaag 10 graden kouder dan de voorgaande 
dagen. We zijn verwend geweest met het 
mooie weer. ’s Nachts heeft iedereen het erg 
koud gehad, extra dekens of verwarming 
gebruikt. Enkele reisgenoten bezoeken een 
bijenmuseum, anderen gaan rond het meer 
fietsen. Onderweg mooie plekken gezien, ook 
kuddes reeën. Er zijn ook leuke contacten met 
de plaatselijke bevolking. Zo neemt een 
kunstschilder enkele reisgenoten mee naar zijn 
atelier om zijn schilderijen te laten zien, 
evenals werk van andere schilders. In het dorp 
is mooi houtsnijwerk. 
 

7 en 8 juni: Na wat alarmerende berichten  
van gisteren over onverharde wegen op de 
geplande route, wordt er een nieuwe 
afgesproken voor vandaag. Tot Ergli gaat alles 
perfect, daarna …. gravel pad en stuiven. 
Enkelen van ons hadden de auto net weer 
redelijk schoon; die kunnen dus opnieuw aan 
de slag. Gelukkig hebben we allemaal 
probleemloos de bestemming, Camping Baili 
in Valmiera, bereikt. 
Valmiera heeft een kleine binnenstad met een 
prachtig, nieuw winkelcentrum. Wel veel 
aanbod van schoenen en sportkleding, en wat 
tegenvalt: niet goedkoper dan bij ons.  
 
9 en 10 juni: Staan nu op Camping Waide 
Motel in Elva, Estland. We staan op een 

knusse 
camping, 
allemaal mooi 
overzichtelijk 
in 2 rijen langs 
het hoofdpad. 
Goed 
toiletgebouw 
met fijne 
douches. De 
tweede dag 
beginnen we 
met een 
gezamenlijk 
ontbijt in het 
restaurant.  
 
Is goed 

verzorgd (zelfs zure vis en haring in 
tomatensaus). Heel gezellig en lekker. Daarna 
gaan de meesten de stad Tartu bezoeken, die 
er heel modern uitziet. Tartu is een echte 
studentenstad.  

11 t/m 14 juni: Verblijf op Saka Cliff 
hotelcamping. De camping ligt zeer hoog en je 
hebt er een fraai uitzicht op zee. Helaas wel 
veel muggen. Van hieruit wordt een bezoek 
gebracht aan de stad Narva, waar de 
Russische grensovergang is.  
 

Tevens gaan diverse mensen naar het dorp 
Kuremäe , waar het klooster van Puhtitsa is, 
een oosters-orthodox nonnenklooster. Een 
geweldig mooi complex met een heilige 
waterbron.  

Vanaf de camping kun je door de bomen de 
Oostzee al zien, dus mooi dichtbij zou je 
denken, maar het strand ligt maar liefst 48 m 
lager en om daar te komen moet je eerst een 
afdaling maken via een trap die 234 treden telt. 

We gaan we met bijna de hele groep naar het 
Mining Museum in Kothla. Een prachtig 
museum op de plek waar oliehoudende 
leisteen werd gedolven. Voor de rondleiding 
krijgt iedereen aangepaste kleding, een jas en 
een helm. Met een treintje worden we door de 
mijn vervoerd net zoals de mijnwerkers zich 
vroeger ook verplaatsten. Daarna gaan we met 
de gids te voet verder. Enkele echt werkende 
machines worden gedemonstreerd.  
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een spelletje Molka, lezen of tennissen.  
 

21 t/m 24 juni: Nu staat de reis naar Camping 
Apalkalns op het programma, een rit van 118 
km over goede tot redelijk goede wegen. 
Onderweg kun je het verschil tussen Estland en 
Letland goed zien. Estland is verder 
doorontwikkeld, de wegen zijn er beter en er 
staan veel meer gerenoveerde woningen. We 
staan nu op een prachtige camping aan een 
meer. Genieten maar! Tussen de buien door! 
Na een onrustige nacht met regen, harde wind 
en klepperende luifels komen we om 09.30 uur 
bij elkaar om met bijna de gehele groep naar 
een Russische bunker te gaan. Het is heel 
bijzonder hoe deze jarenlang verborgen is 
gebleven. In het nabij gelegen Cesis worden  
de Rode Kliffen bezocht.  

 

De plaatselijke bevolking haalt er bronwater, 
wat heel zuiver en gezond moet zijn.  
Op de camping is er feest vanwege de eerste 
zomerdag, wat hier groots gevierd wordt. De 
avond wordt afgesloten met vuurwerk. 
 
25 t/m 28 juni: Verblijf op Camping Labirinti, 
Zorgi. Onderweg erheen rijden we, in de buurt 
van Salaspils, over een heel grote stuwdam in 
de rivier de Dole. Weer een mooie groene 
route. Komen allen goed aan en zijn nu in 
Letland. Bijna alle medereizigers brengen een 
bezoek aan Schloss Rundale.  

Het is een prachtig mooi kasteel met 
schilderingen aan wanden en plafonds en 
diverse consoles. In bijna alle vertrekken staan 
mooie grote tegelkachels. Het is de moeite 
dubbel en dwars waard. Daarna de tuinen 
bezocht waar je met een treintje op zonne-
energie doorheen kunt rijden. ’s Avonds 
hebben we een gezamenlijke barbecue. Als 
gewoonlijk erg leuk. We worden door Hans en 
Frans verwend met een heerlijk ijsje. 

Wijnmuseum 

Akropolis van Athene  

Een oorverdovend geluid! Heel indrukwekkend 
om te zien hoe ze vroeger in deze vochtige, 
koude ruimtes gezwoegd hebben. 
Na het avondeten hebben we met de groep, 
onder leiding van Ada G. nog heerlijk in het 
zonnetje het spel “Wie ben ik?” gespeeld. 
 

15 t/m 18 juni: Camping Vanamoisa Park in 
Saue, vlakbij Tallinn, de hoofdstad van Estland. 
Het is een vrij nieuwe camping met prachtig 
sanitair, mooi veldje maar geen schaduw door 
de nog jonge aanplant.  
Met de fiets, auto of trein wordt Tallinn bezocht. 

Daar staat o.a. de indrukwekkende Alexander 
Nevski-kathedraal. Het compacte centrum is  
zo aantrekkelijk dat je ogen tekort komt.  
Op 17 juni, Vaderdag, worden we ’s morgens op 
koffie met gebak getrakteerd. Ook wordt  
de jarige Riekie t. B toegezongen. ‘s Avonds 
wordt er, namens de 6 jarigen van deze 
vakantie, door Emiel en Ria voor soep met 
toebehoren wordt gezorgd. We laten het ons 
goed smaken, waarna er in koor om ijsjes wordt 
gezeurd. Dus rijdt Hans v. B plankgas naar de 
winkel, zodat de ijsjes nog als ijsjes gegeten 
kunnen worden.  
 
19 en 20 juni: Met wisselvallig weer aan-
gekomen op Camping Lepanina. Bij aankomst 
deelt de reisbegeleiding mee dat voor ons om 
18.00 uur een diner geregeld is in het 
restaurant. Het is een heel lekker 3-gangen 
diner in een restaurant met een geweldig uitzicht  
op zee. Jan G. zet 
spontaan het lied 
Droomland in en 
iedereen zingt 
gezellig mee. 
De volgende 
ochtend beginnen 
we met het 
feliciteren van de 
jarige Ans van B.  
Vandaag relaxt 
ieder op zijn 
manier: wandelen 
langs het strand, 
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Natuurlijk gaan we Riga, de hoofdstad van 
Letland bezoeken. We worden ’s morgens 
door de bus opgehaald die ons afzet bij het 
kasteel van de stad, dichtbij de brug over de 
Daugava.  
In groepjes wordt vooral het oude centrum 
verkend. We bekijken b.v. het gele huis met 
op elk van de torens een kat (met één verschil 
dat in de 20e eeuw hun achterste gericht was 
naar het Grote Gilde-gebouw), het 35 m hoge 
vrijheidsbeeld, de markthallen die 
ondergebracht zijn in 5 zeppelinhangars uit 
WO II, de St. Johannes- en St. Pieterskerk, 
het gebouw van de Broederschap van de 
Zwarthoofden met een voorgevel naar 
Hollands model en de Dom met zijn enorme 
toren.  
In deze laatste is een prachtig orgel te zien 
met 6.718 pijpen, wat we maar niet 
gecontroleerd hebben. 

Omdat Riga wel de hoofdstad van de 
Jugendstil wordt genoemd, lopen we ook door 
de Elizabetes-straat waar veel panden in die 
stijl staan. Op onze laatste avond vertelt de 
camping-eigenaar over gereedschap dat door 
zijn ouders/grootouders werd gebruikt. 
Daarna spelen we nog eens het spel “Wie of 
wat ben ik?” 
 
29 juni t/m 1 juli: Voordat we weer 
verkassen, eerst de jarige Jo N. feliciteren. 
We rijden naar Karkle Camping in Litouwen, 
een afstand van 270 km. Voor de meesten 
verloopt de rit prima, maar sommigen hebben 
er toch een uurtje langer over gedaan.  
 
Na aankomst wordt er wat gedronken in één 
van de prieeltjes die verspreid over het terrein 
staan. 
 
Na de ochtend gaan enkele auto’s (anderen 
gaan op de fiets! bikkels) richting Klaipeda, 
even kijken waar de veerboot maandag 
vertrekt. Dan met de pont over naar de 
Koerse Schoorwal.  

Dit schiereiland is voor de helft Litouws en 
voor de helft Russisch met een streng 
bewaakte grensovergang. Rondkijken in de 
hoofdplaats Nida en op de Heksenheuvel met 
zijn vele levensgrote beelden van 
houtsnijwerk.  
 
Op onze laatste verblijf dag wordt de juiste 
route naar de veerboot uitgestippeld en 
daarna Klaipeda en Palanga bezocht. De 
laatste is een mooie badplaats met gezellige 
lange boulevard naar het strand. 
’s Avonds nog een keer jeu de boules 
gespeeld, met daarna de finale van de 
mannen en de vrouwen. Bij de vrouwen  
werd Ria B. eerste en bij de mannen  
Martin S. Het was een spannende strijd. 
 
2 juli: Iedereen doet de laatste dingen die 
nog gedaan moeten worden voordat we om 
17.30 uur richting veerboot rijden. Maar eerst 
nog even gezamenlijk eten in een restaurant 
in de buurt. Uiteraard veel te vroeg staan we 
bij de boot, sommigen zelfs in de rij die naar 
Zweden gaat! Maar uiteindelijk zijn we om 
21.00 uur allemaal aan boord na behoorlijk 
wat gemanoeuvreer met auto, caravan en 
camper.  
 
3 juli: De zee was gisteravond behoorlijk 
onrustig, maar vanmorgen staan we allemaal 
weer fris en fruitig in de rij voor het ontbijt. 
Velen hebben de zenuwen voor wat komen 
gaat: moet ik er achterwaarts afrijden? 
 
Na een lange dag op de boot met mooi weer 
en een rustige zee rijden we vanaf 17.15 uur 
de boot af, de campers voorwaarts (gelukkig) 
maar de meeste caravans achterwaarts, maar 
alles is goed gegaan. 
 
Om 19.30 uur schuiven we in het restaurant 
van de camping in Klein Rönnau aan tafel, 
waar we worden verrast met een superlekker 
koud en warm buffet, heerlijk!  
 
Al met al is het een prachtige, goed 
georganiseerde reis geweest, waarvoor 
nogmaals onze hartelijke dank aan de 
reisbegeleiders.  
 
Alle reisgenoten hebben steeds een paar 
dagen beschreven, waarna het verslag i.v.m. 
de aanzienlijke lengte door de begeleiding is 
ingekort.  
 
De groepsfoto staat op de volgende bladzijde 



 De Lente 

 

 

 Heerlijk toch die lente 

Al dat nieuwe leven 

Koeien die voor het eerst 

Hun kalfjes melk geven  

 

 Fris groene bladeren 

Een weiland vol met kleuren 

Blauw wit geel en rood 

een wereld vol van geuren 

 

 Maar het mooiste om te weten 

En juist dat maakt mij zo blij 

Is dat er weer zo vers 

Van is te eten 

 

 Want springt zo’n lammetje 
blij En dartel in het rond 

Dan loopt bij mij altijd spon-
taan Het water  

in de mond. 

 

Reisgenoten voorjaarsreis Bal sche Landen 
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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 21 sept. 2019 € 625,00 1.035 km 
Nederland (21 nachten) 
(Nieuwe versie) 
 
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 24 april t/m 13 juni 2019 
 (50 nachten) € 1.250,00 6.500 km 
   
 
Italiaanse meren 18 mei t/m 19 juni 2019 € 800,00 2.800 km 
 25 mei t/m 26 juni 2019 € 800,00 2.800 km 
 (32 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  





25 Twentse Caravan Club maart 2019 

Woensdag 5 september.  
Vandaag gezellig met de bus naar Serfaus. 
Daar met de lift naar het Mittelstation op 
2.000 m. Daar heeft een groep de Panorama-
route gelopen. Een andere groep (de berggei-
ten) is nog verder omhoog gegaan om een 
wandeltocht van 7 km te lopen. Het blijkt een 
zware tocht van 4 uur lopen te zijn, allen heb-
ben het gehaald. 
 
Donderdag 6 september.  
Deze dag werd door velen van ons ingevuld 
met een dagje Samnaun. Een belastingvrije 
gemeente behorende tot Zwitserland, die op 
1.846 m ligt. Hier is het voordelig tanken en 
voor de rest tsja…… 

Vrijdag 7 september.  
We hebben vandaag weer een reisdag. Maar 
eerst is het om 09.30 uur verzamelen bij de 
caravan van Arnold en Agnes om uit volle 
borst “Lang zal die leven” te zingen. Een hele 
fijne verjaardag Arnold! We rijden vandaag 
met Be en Martha Stulen van Prutz (A) naar 
Tisens (It) over een afstand van 127 km. Een 
mooie rit via de Reschenpas (1.520 m) 
 

Nauders 
Op weg naar Tisens komen we door een 
streek vergelijkbaar met onze Betuwe, met 
héél veel fruitteelt. Echt héél veel fruit. 

Zaterdag 1 september. 
“It giet oan!” Hier is dus geen woord Twents 
aan. Het betekent wel dat de TCC- reis naar 
Tirol/Süd-Tirol is begonnen. Vandaag zijn de 
laatste koppels netjes aangekomen op onze 
verzamelcamping Friedensbrücke te 
Neckargemünd (D). De familie Wellinga is nipt 
met 15 min. voorsprong verslagen door de 
familie In de Wal uit Raalte.  
 
Zondag 2 september moeten er toch wel 
enkelen uitslapen om te herstellen van de reis 
van de eerste dag. Na het ontbijt wordt er 
gewandeld, gefietst en geluierd. Het is per 
slot van rekening een mooie zonnige dag. 
Veel van de fietsers komen terecht in de 
plaats Hirschhorn waar dit weekend een 
ridderspel/samenzijn is van mensen die 
rondlopen in klederdracht uit de tijd van de 
Middeleeuwen. Ridders en jonkvrouwen dus. 
Het is erg gezellig en druk in het dorp. 
Om 5 uur happy hour, voorgezeten door onze 
reisbegeleiders Arnold en Agnes van Brakel. 
Een korte reisbeschrijving voor de dag van 
morgen, met als bestemming Prutz (A), met 
een drankje en lekkere hapjes. Agnes en 
Leidi: bedankt hiervoor. 
 
Maandag 3 september hebben wij ons in 
koppels volgens het aangegeven reisschema 
verplaatst naar Camping Prutz in het 
gelijknamige dorp.  

Velen van ons komen in een file terecht als 
gevolg van een ongeval waarbij een 
Nederlands echtpaar betrokken is. Zij zijn van 
achteren aangereden door een busje na een 
mislukte inhaalmanoeuvre. De bestuurder van 
het busje ging er vandoor en is later door de 
politie alsnog staande gehouden. De caravan 
ligt in 1.000 stukjes verspreid over de weg. De 
inzittenden staan met gele hesjes aan achter 
de vangrail. 

Verslag najaarsreis naar Zuid-Tirol 
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Vrijdag 14 september. Tiroler avond in de 
grote feesttent. 
 

Zaterdag 15 september. Er is die dag een 
Bauernmarkt met plaatselijke lekkernijen en 
streekproducten. Rond 16.00 uur komen de 
koeien uit de Alm, versierd met bloemen en 
hoofdtooien en (soms) enorme bellen. Er is 
volop muziek in de tent. Er komen busladingen 
publiek op af. Ze komen uit Duitsland en zelfs 
een bus uit Nederland. 

Maandag 17 september. Om 16.00 uur een 
bijeenkomst met uitleg van Johan de molenaar 
over diverse soorten meel. Ieder stel krijgt een 
pakje met pannenkoekenmeel. Het beslag wordt  
aangemaakt en in de tussentijd nog even een 
ronde jeu de boules. Daarna gezamenlijk 
pannenkoeken bakken. Het is heel gezellig en 
ook héél erg lekker.  
 

Dinsdag 18 september. We drinken vandaag 
om 10.30 uur gezamenlijk koffie met gebak.  
We hebben deze reis 2 jarigen in ons midden  
t.w. Arnold en Hennie. Hulde aan de jarigen.  
De dag wordt verder ingevuld met fietsen, 
shoppen en een bezoek, met 4 Bergbahnliften, 
aan de op 3.250 m hoogte gelegen Gefrorene-
wand-Spitze, Hintertux achter in het Zillertal.  
Het uitzicht is in één woord adembenemend. 
Zeer de moeite waard.  

 

Donderdag 20 september. Vandaag beleven 
we onze één na laatste reisdag en wel naar 
Camping Club Rangau, in Erlangen (D) Het is 
een reis over 324 km. Rond 16.00 uur komen 
de laatste stellen binnen. ’s Avonds om 20.00 
uur zijn allen getuige van een live karaoke 
optreden van Hennie Raanhuis. 

Zaterdag 8 september. De ochtend begint 
zonnig. Enkelen van ons wagen een duik in 
het zwembad. 

Een aantal van ons is gaan fietsen naar 
Bolzano (Bozen). Sommigen zijn er met de 
auto op uitgetrokken om de omgeving verder 
te verkennen en weer een andere groep is 
naar Lana gereden om de plaatselijke 
vlooienmarkt te bezoeken. Het is en blijft de 
gehele dag zonnig bij temperaturen rond de 
25 graden.  
 

Zondag 9 september. De dag begint net als 
gisteren zonnig en warm. Meer deelnemers 
hebben inmiddels het zwembad ontdekt. De 
reisbegeleiding heeft ons allen uitgenodigd 
voor een gezamenlijk ontbijt op het terras van 
de camping. Het is erg lekker en gezellig. 
Daarna worden de jeu de boules-ballen weer 
uit het vet gehaald voor het vervolg van de 
TCC-competitie.  
Maandag en dinsdag gaan de deelnemers, 
hetzij in groepjes, hetzij individueel naar 
diverse bestemmingen rondom Lana.  
Dinsdag om 17.00 uur happy hour en een 
korte bespreking van de reis van morgen  
naar Kramsach (A) 
 

Maandag 10 september. Vandaag met bijna 
de gehele club naar Lana gereden en 
vandaar met de Seilbahn naar de Vigiljoch.  
Er wordt gewandeld en een 4-tal gaat met  
de stoeltjeslift nog hoger om daar te 
wandelen/klimmen. Na een kop soep te 
hebben genoten weer naar het Mittelstation 
waar we met de Seilbahn terug kunnen. 
Vraag: hoe krijg je 23 personen in een cabine 
van een lift? Het is dringen geblazen. 
 

Woensdag 12 september. Vandaag gaan we 
naar onze volgende camping in Tirol en wel 
Camping Seeblick Toni. Het ligt een paar 
kilometer achter Kramsach. Het weer is nog 
steeds stabiel zonnig. Geen problemen 
onderweg en alle koppels komen goed op hun 
bestemming aan. 



  

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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Vanavond sluiten wij af met een gezamenlijk 
afscheidsdiner in het restaurant van de 
camping. Tijdens het diner worden Geesje en 
Jan gehuldigd voor het winnen van de jeu de 
boules- finale.  
 
Hennie Raanhuis krijgt de troostprijs voor het 
winnen van alle 4 de partijen waarbij hij op 
punten niet in aanmerking kwam voor de 
finalepartijen. 
 
Morgen, zondag 23 september reizen de 
meeste koppels zoals afgesproken naar huis.  
 
We kijken met zijn allen terug op een zeer 
geslaagde en overwegend zonnige vakantie en 
bedanken de reisbegeleiders Arnold en Jan, 
maar zeker ook hun echtgenotes voor hun 
bijdrage aan het laten slagen van de happy 
hours.  
 
Minstens zo belangrijk is dat de reis zonder 
problemen is verlopen en ieder weer veilig is 
thuisgekomen. 
  
Hermien Verschoor  
Eddy Wellinga 

Vandaag 70 jaar 
geworden maar nog met 
een stem die bijna zo 
zuiver is als die van 
Glennis Grace.  

 
 
 

Wat Glennis net niet gelukt is 
tijdens AGT is Hennie wel 
gelukt. Hij schittert in een 
prachtige (eigen) finale. 
 
Gisteren is in overleg met de reisbegeleiding en 
de deelnemers besloten dat wij zondag 23 
september naar huis rijden in plaats van 
maandag 24 september. Een overgrote 
meerderheid reist liever op zondag in verband 
met het vrachtverkeer door de week. 
 
Vrijdag 21 september.  
Om 10.30 uur vindt de halve finale en daarna  
de finale plaats van het TCC-jeu de boules-
toernooi. De finale wordt gespeeld door 2 
dames en 2 heren, een kruisfinale dus. Deze 
wordt uiteindelijk na een zinderende eindstrijd 
gewonnen door Geesje Roddenhof en Jan van 
den Burg.  

Zaterdag 22 september. Wij rijden naar onze 
laatste camping van deze reis. We staan dan  
op Camping Alte Mühle in Alheim. Een reis van 
ongeveer 250 km.  



Bornsestraat 1 - 7495 VL Ambt Delden - 074 3761344 - info@hoogspel.com - www.hoogspel.com 
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vele holletjes. Meeuwen scheerden krijsend 
door de lucht. Wij waren de eerste en enige 
mensen op dit stukje aarde. Weergaloos! Hier 
had nog nooit iemand een stap gezet.  
 

Opeens bespeurde ik in één van die holletjes 
iets groens. Nieuwsgierig sloop ik er heen en 
tikte met mijn nagel op de rand van de 
ingang. Het was geen beest want het bleef 
zitten waar het zat. Het leek niet op zeewier, 
mos of iets ander natuurlijks, daarvoor was de 
kleur te fel. Ik durfde het onbekende object 
niet met mijn vingers aan te raken en pakte 
een langwerpige steen van het strand. 
Voorzichtig prikte ik met de punt in het 
holletje. Ineens begon het voorwerp te 
bewegen en verschrikt maakte ik een 
sprongetje achterwaarts. In het zand, precies 
voor mijn voeten rolde een blikje van een 
welbekend Hollands biermerk volgepropt met 
sigarettenpeuken en andere genotsmiddelen. 
De inhoud rolde door de schok naar buiten.  
 

Een rubber omhulsel, gebruikt voor ‘de veilige 
vrijpartij’, vond een plekje op mijn grote teen. 
In een reflex schopte ik het geval over één 
van de vele rotsen.  
Het ongerepte strandje bleek plotseling niet 
zo maagdelijk meer. Ook de stilte werd 
verstoord. Achter één van de rotsblokken 
klonken verontwaardigde stemmen. Een 
verongelijkt gezicht, dat bij een dame met ‘te’ 
helblond haar hoorde, verscheen boven het 
gesteente. Misnoegd stak zij een stokje 
omhoog met daarop, als een soort 
vredesvlag, het wit rubberen zakje. Nijdig 
zwiepte zij het terug. En in onvervalst 
Jordaans sneerde ze: “Het maakt me niet uit 
wat je daar uitspookt moppie, maar hou die 
rotzooi effe lekker bij je…!” 

Chris Courage. 

Paradijs ’t ja… 
 

Wie ooit in Albufeira (Algarve-Portugal) is 
geweest, weet dat je daar geen lange 
strandwandelingen kunt maken. In dit stukje 
Portugal staan immens hoge rotsformaties tot 
ver in zee. En tussen de rotsen liggen stranden 
van verschillend formaat. Daarnaast verbergen 
die rotsen talloze ministrandjes die zichzelf pas 
blootgeven bij eb. Deze strandjes, uitsluitend te 
bereiken via kronkel-, kruip- en sluip- paadjes, 
zijn een geliefd toevluchtsoord voor verliefde 
stelletjes, naaktlopers en natuurliefhebbers.  
 

Argeloze wandelaars, die willen genieten van 
de ongerepte natuur, worden op alle fronten op 
hun wenken bediend. Op een stralende 
ochtend besloten wij om daar ook maar eens 
een kijkje te gaan nemen. Niet om onze 
spierwitte plekjes op ons lichaam te laten 
bijkleuren maar om een kijkje te nemen tot 
hoever we zouden kunnen gaan. Qua 
strandwandeling dan! Dus trokken we onze 
stoute schoenen aan en namen, puur voor de 
zekerheid, ja, ja, handdoeken, zonnebrand-
crème, en genoeg drinkwater en proviand mee.  
 

Na een uurtje zwoegen kwamen we bij een 
grot. Kropen erdoor en stonden opeens op een 
piepklein strandje van een ongekende 
schoonheid. Het leek wel een paradijsje en wij 
voelden ons net Adam en Eva, gekleed in 
stoffen vijgenblaadjes. Wij spreidden onze 
handdoeken uit, besmeerden ons met factor 50 
en genoten van zon, zee en de rust. Door mijn 
wimpers bewonderde ik de omgeving. 
Honderden schelpen hadden zich voor eeuwig 
vastgezet op het ruwe gesteente. Gekleurde 
keitjes en doorzichtige steentjes, nog nat van 
het zilte water, glinsterden in het zonlicht. 
Krabbetjes, opgeschrikt door de zonnewarmte,  
zochten een veilig heenkomen in één van de 

D i t  w i l  ik  nog graag even kwi j t ! !  
 

Dit is de eerste van een serie columns geschreven door een lid van de TCC onder 
pseudoniem“ Chris Courage”. Zijn werkelijke naam is uiteraard bij de redactie bekend. 
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links fietsen, meestal zonder fietspad, is met 
het drukke verkeer best link.  

Dichtbij de 
camping wordt 
de bouwval 
van het 
voormalige 
klooster New 
Abbey 
bekeken. 

 
Op naar de volgende camping: Ladram Bay 
Holiday Park in de buurt van Exeter. Al 10 
minuten na vertrek van Sunnydale Farm is 
een equipe onze oudste, alleen rijdende 
deelneemster kwijt. Ze had een aanrijding met 
gelukkig alleen maar blikschade. Onderweg 
lopen er langs de snelweg zomaar drie 
edelherten in de berm.  
Ze lopen gelukkig wel links!! (Engelse 
herten?!). Het laatste stukje naar de camping 
is voor sommigen wel heel erg spannend 
omdat de navigatie een weggetje uitkiest met 
slechts 25 cm ruimte 
naast de caravan!  
Op de camping echter 
wordt de caravan 
beneden afgekoppeld en 
met een tractor naar een 
goede plek met mooi 
uitzicht over de baai en 
zee gesleept. Hier staan wij 4 dagen.  
Vanaf deze camping kunnen prachtige 
kustwandelingen worden gemaakt. Ook wordt 
de kustplaats Torquay door een aantal met 
een stadsbus verkend. Eindelijk kan er, onder 
de bezielende leiding van Johan Maring, 
begonnen worden met het jeu de boules-spel 
op de niet al te vlakke ondergrond.  

Alweer naar een andere camping en wel 
Eden Valley Holiday Park in de buurt van St. 
Austel. Vanaf hier wordt het wel erg dure 
maar zeer interessante Eden Project bezocht. 
Dit project is gesitueerd in een oude 
mijnafgraving. Hierin staat een aantal zeer 
grote kassen, o.a. een kas met tropische 
planten en één voor mediterrane planten.  

Op de eerste dag komen wij bij elkaar op een 
camping bij Oostende in België waar iedereen 
wat over zichzelf vertelt om op die manier 
kennis met elkaar te maken. Dat is ook wel 
nodig want onze groep bestaat uit 8 equipes 
waarvan de helft nieuwe leden zijn.  

          
Bij prachtig weer gaan wij in anderhalf uur 
met de veerboot naar Dover waar we al van 
verre de witte krijtrotsen kunnen zien. 
 
Nu wordt het uitkijken. Wij 
moeten links rijden!! Hoe te 
handelen op de rotondes? 
Linksom rijden en pas de 
rotonde opgaan als er van 
rechts niemand aankomt. 
Dit is wel omschakelen. 
Gelukkig weten de Engelsen dat en geven 
d.m.v. toeteren aan dat zij rechts rijdend op 
de rotonde voorrang hebben. Ook hebben er 
enkelen van ons een grote sticker op het 
stuur geplakt met in grote letters: LINKS! 
 
Op de eerste camping in New Romney krijgen 
wij door de begeleiding gebakken kruidkoek.  

Deze camping is wat 
rommelig, mede doordat 
wij kennismaken met de 
uitwerpselen van de vele 
honden. Het lijkt wel of 
iedereen in Engeland een 
hond heeft. In heel veel 
restaurants en winkels 
staat aangegeven:  

  Dogs Allowed!  
In verschillende kustplaatjes lopen toeristen 
met soms wel vier honden.  
 
Na een nacht op de eerste camping rijden wij 
richting Southampton naar Campsite Sunny-
dale Farm. Enkelen rijden een omweg om 
Beachy Head en de pier van Brighton te 
bekijken. In Southampton worden de fietsen 
gepakt en gaat een grote groep met de 
veerboot naar het eiland Wight. Wanneer de 
groep terugkomt wordt zij door de 
achterblijvers met applaus ontvangen. Het 

Verslag najaarsreis 2018 Zuid-Engeland 

Torquay 
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Echter de eerste verkenning met de fiets 
levert gelijk al een vrij liggende fietsroute op 
door een mooi landschap naar Weston upon 
Mare met zijn grote boulevard en pier.  
 
De uitslag van de fotopuzzel wordt 
bekendgemaakt. Het was erg moeilijk .  
Niemand heeft alles goed.  
 
Bristol, Bath (Romeinse baden), Wells 
(Kathedraal), de Cheddar kloof ( ja van de 
kaas!) en zelfs Stonehenge (wel ver!) worden 
bezocht.  
 
Enkelen kunnen het niet nalaten de fietsen in 
de trein mee te op nemen en moeten dan hun 
zware fietsen over steile trappen zeulen.  
Op de camping wordt besloten een country en 
western-avond bij te wonen. Leuk dat men 
Tom Jones in deze categorie onderbrengt. 
Tegen 23.30 uur wordt ons op subtiele wijze 
duidelijk gemaakt dat het tijd wordt om op te 
stappen (wij worden volop in de schijnwerpers 
gezet!).  
Voor de drank die nog niet genuttigd is krijgen 
wij een plastic beker (een soort natte doggy 
bag). Achteraf komen we er achter dat we 
voor de country en western in een andere 
zaal hadden moeten zijn.  
Heidi bezoekt een klooster dat zonder haar 
toestemming een andere bestemming heeft 
gekregen. 
 
Met veel harde wind (gelukkig in de rug) rijden 
wij naar de laatste Engelse camping bij 
Lingfield onder Londen. Enkelen rijden nog 
langs Stonehenge.  
Het eerste wat de reisbegeleiding op de 
camping Long Acres te horen krijgt is dat er 
heel dichtbij een mooie pub ( Wire Mills) is.  
Wij moeten over een aantal hekjes en door 
weilanden om deze pub beslist te bezoeken!  
Pas dan worden de mooie plaatsen op de 
camping aangewezen. Jammer genoeg wel 
onder een aanvliegroute van een vliegveld 
(elke ruim 2 minuten een vliegtuig!). 
Al gauw wordt de route naar de pub verkend 
en een afspraak gemaakt om daar de laatste 
avond in Engeland te gaan eten. Heerlijk!  

Buiten zijn planten en bomen te bewonderen 
uit de meer gematigde streken. 
Ook wordt vanaf deze camping een aantal 
kustplaatsen als Port Isaac, Fowey en 
Mevagissey bezocht. Tussen de laatste 2 
plaatsen heeft een aantal reisgenoten een 
boottocht gemaakt.  

Ondanks de lange afstand tot Lands End (100 
km) hebben sommige equipes dit verste punt 
bezocht. Jammer dat het weer daar niet al te 
best was.  
Het Minack theater (in de rotsen bij zee) en St 
Michaels Mount (lijkt op Mont Saint Michel in 
Frankrijk ) worden met een bezoek vereerd. 
Twee equipes gaan naar het hoogst gelegen 
dorpje The Minions in het natuurpark Bodmin 
Moor.  

 

Mooie uitzichten en prehistorische 
steencirkels bij nu verlaten oude mijnen.  
Nog steeds erg mooi weer in het anders zo 
regenachtige Engeland.  
 
Ja en dan de jeugdfoto's van de groep, die 
vergen heel wat puzzelen om uit te zoeken 
wie, wie is.  
Het mooie weer en tijd! geven ons 
gelegenheid tot pannenkoeken bakken.  
Erg gezellig en veel opmerkingen over de 
bakkunsten van anderen. 
 
Nu op naar de volgende camping in de buurt 
van Bristol. De Holiday Resort Unity camping 
is erg groot. Er zijn op de camping en 
daarbuiten erg veel kermisattracties en 
speelhallen waar de meesten van ons niet 
van houden.  
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In Bredene bij Oostende wordt bij moeder 
Lambik voor het laatst samen gegeten.  
De reisbegeleiding bedankt iedereen voor de 
goede medewerking en wordt zelf ook be-
dankt met een aantal heerlijke Engelse ver-
snaperingen. Ook is het fijn te horen dat alle 
nieuwe equipes best wel weer een reis met 
de TCC willen maken. Al met al was het een 
drukke intensieve reis met veel bezienswaar-
digheden uit het Zuiden van Engeland. Het 
was een leuke en gezellige groep.  
 
Gelukkig kon Wim nadat hij door een wesp in 
de lip gestoken was na een paar dagen zijn 
normale gezicht weer tonen.  
Ondanks een zere knie, rug, been, nek en 
een kapotte stekker, pompje, accu en een 
beschadigde auto was het een zeer geslaag-
de reis.  

 
Marten Redder  

Nu moet Londen worden bezocht. Dit gaat met 
de trein. Twee equipes nemen de fiets mee 
naar Londen en hebben het wel heel drukke 
verkeer in Londen getrotseerd. Chapeau! De 
rest heeft een hop on hop off  
bus genomen om de op een mierenhoop 
lijkende stad inclusief een boottocht op de 
Theems te verkennen. Ondanks dat ieder  
zijn eigen route bepaalt komen wij elkaar in 
Londen toch nog allemaal tegen!  
 
En dan naar de laatste camping in Oostende 
waar onze reis begon. Wij kunnen een boot 
eerder naar Calais.  
 

Deelnemers najaarsreis 2018 Zuid-Engeland 
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In een nieuw jaar hebben we ook weer een nieuwe rubriek. 
 

De rubriek is een puzzel. 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 oplossing van de puzzel kunt u digitaal toesturen aan : redactie@twentsecaravanclub.nl 
Graag uw naam, adres, woonplaats en E-mailadres toevoegen. 
 

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! 
 

Wij wensen u veel plezier hiermee. De eerste puzzel is: 

Puzzel 

Rabo Clubkas Campagne  
Ook dit jaar doen we als Twentse Caravan Club weer mee aan deze  

campagne en daarom vragen we al onze leden die een rekening hebben  
bij de RABOBANK TWENTE OOST om jullie stem (max. 2) uit te brengen  

op de TCC.   
Vraag ook aan jullie kinderen, vrienden en/of bekenden om op onze club  

te stemmen. Hoe meer mensen dit doen, hoe hoger het te ontvangen  
bedrag wordt. 

De stemperiode is tussen 19 maart en 7 april 2019. 
Wij als bestuur hopen op veel steun voor onze Twentse Caravan Club. 

Ter INFO: 
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Ha! Het is weer zover. We mogen weer met 
een reis van de TCC op pad.  

Onze verzamel-camping Holländischer Hof 
ligt in Sennheim aan de Moezel. De meeste 
equipes komen een of enkele dagen eerder 
en natuurlijk staat er dan een fietstripje naar 
Cochem en andere “wijn” dorpjes in de 
omgeving op het programma. De moezel-
omgeving is op zich al een prachtig 
vakantiegebied. 
 
De reisbegeleiding heeft een welkomstdiner 
georganiseerd bij een restaurant in de buurt. 
Het wordt een beregezellige avond waarbij 
de kok/eigenaar met zijn accordeon er met 
medewerking van de TCC-ers een feest van 
maakt. Bij de Hollandse liedjes wordt volop 
meegezongen. Het blijkt dat we veel talenten 
in onze groep hebben. Dat belooft nog wat 
voor de rest van de reis. 
 
30 augustus: Helaas moeten we vandaag 
door een zwaar pechgeval afscheid nemen 
van de familie Tijms. Zij verloren, na eerst 
een klapband van de caravan te hebben 
gekregen, nu hun caravanwiel. Helaas is dat 
voor hun tevens het einde van de vakantie. 
 
1 september: Tijdens het verblijf op de 
camping in Lons-le-Saunier heeft de 
campingbaas een leuke verrassing voor ons: 
Gratis wijnproeven (in best goed gevulde 
bekers). De zoeperds  onder ons (Wie was 
dat eigenlijk niet!!??) hebben er echt van 
genoten. Perfect vakantieweer: zo’n 24 
graden en stralende zon. 

2 t/m 4 september. Op 
RCN-Camping Belledone 
in de buurt van Bourg 
d’Oisans komen we 
plotseling in een bijzonder 
fraai ander landschap. 
Midden tussen de 
bergreuzen Alpe d’Huez 
en Les Deux Alpes 
genieten we van de 
bergritten in de omgeving. 
Het wordt alleen maar 
warmer. 
 
5 t/m 9 september.  
Op de boerderijcamping in Castellane wordt 
nog even fanatiek ge-jeu-de-bouled (Theo 
had het maar moeilijk met zijn zware 
nederlaag!) en maakt iedereen gebruik van 
de mogelijkheid om een ritje door de Gorge 
du Verdon te maken en het knusse 
Castellane te bezoeken. Over het weer 
hebben we niet te klagen. Het is inmiddels 
27 graden en geen wolkje aan de lucht. 

9 t/m 13 september. De route naar 
Camping La Rivière in Cagnes sur Mer  is 
niet iedereen goed bekomen. Van een 
klapband van de caravan tot beschadiging 
aan de auto en bij een ander aan de 
caravan zijn ons overkomen.  
Tijdens een fietstripje valt Myrna op een 
zeer steile helling van de fiets. Ze breekt 
haar heup en pols en moet worden 
opgenomen in het ziekenhuis, waar ze aan 
zowel heup als pols wordt geopereerd. 
Supersneu; zowel voor Myrna als Arend. 

Verslag najaarsreis 2018 Province - Cote d’ Azur 
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Iedereen in de groep wenst haar van harte 
beterschap.  
 
De tripjes naar Cagnes sur Mer, Nice en 
Monaco zorgen voor de nodige afleiding. Het 
is nog steeds prachtig warm weer. Zeer 
zonnig en inmiddels ca. 29 graden. 

13 t/m 17 september. Ons volgende reisdoel 
is camping Esterel bij Agay/St. Raphaël; een 
prachtige 5-sterrencamping aan de rand van 
het Esterel-gebergte. We hebben genoten 
van de zwembaden. 
Op zaterdag hebben we gepland om het 
historische centrum van Fréjus te 
bewonderen. Wanneer we daar aankomen, 
blijkt er een hele grote markt te zijn met veel 
kledingkramen. Zeker de daar aanwezige 
dames van onze groep hebben daar hun hart 
opgehaald. Ach ja………en laat dat 
historische centrum dan maar zitten. Tijdens 
een terrasbezoek laat ons talent Theo zijn 
fantastische zangkunst in het Frans horen. 
Hij krijgt een groot applaus van het 
aanwezige publiek, alleen denken we dat de 
Fransen onder hen er geen woord van 
verstaan en begrepen hebben. Wij ook niet…
maar ja, het is wel ontroerend mooi. De 
Esterelkust met al z’n ruige inhammen en 
baaitjes maakt een fiets- en/of autorit zeker 
de moeite waard.  
 
17 t/m 21 september. Vanaf camping Félix 
de la Bastide in St. Mitre les Remparts is 
bijna iedereen even naar het plaatsje 
Martigues geweest met z’n op een eiland 
gelegen binnenstadje.  

Dus met een bootje naar dit eiland en 
genieten bij de plaatselijke horeca en de 
markt. Verder wordt goed gebruik gemaakt  

van het zwembad op de camping waarbij 
de buitentemperatuur inmiddels naar 33 
graden is gestegen. De watertemperatuur 
van het zwembad is verrassend beduidend 
lager. 
 
21 t/m 25 september. In Avignon treffen 
we een camping die aan de Rhône ligt 
recht tegenover het Palais du Papes en de 
beroemde en bezongen “halve” brug over 
de Rhône. 
 

Voor wie nog enige energie over heeft, zijn 
de trappen omhoog naar de paleistuinen 
een uitdaging. Na eerst met een pontje te 
zijn overgezet liggen daar heel wat treden 
om te beklimmen en het pauselijk paleis 
met zijn tuinen te bewonderen. Een ware 
verrassing als  we boven komen is de 
aanwezigheid van een restaurant met echt 
overheerlijke sorbets. 
 

Verder staat de dag erop een bezoek aan 
Les Baux-de-Provence met z’n Carrières de 
Lumières op het programma. Hans is onze 
gids voor de mooie route ernaartoe. In de 
oude kalksteengrotten is een fraai theater 
gemaakt, waarbij op de rechte verticale 
rotswanden diverse kunstwerken van 
Picasso en de Spaanse meesters worden 
geprojecteerd met fraaie bijpassende 
muziek. Een indrukwekkend geheel, waar 
praktisch de hele groep van heeft genoten. 
Bijna allen vonden, dat we dat gezien 
MOESTEN  hebben. 
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26 t/m 30 september: De terugweg. Via 
Cormoranche-sur-Saone en Villey le Sec 
(aan de Moezel bij Nancy), waar we een 
extra rustdag hebben (tanken, boodschappen 
doen, kaarten), bereiken we tot slot de 
laatste camping in Thommen (België). 
 
Ook hier een extra tussendag, waarbij we 
worden verrast met een goed verzorgd ontbijt 
en een afscheidsdiner. We merken dat we 
inmiddels veel noordelijker zijn aanbeland. 
De temperatuur overdag is wel 20 graden 
minder en ’s nachts nachtvorst. Brrrr.  
 
Voor het afscheidsdiner hebben Jeanne en 
Tonnie een schitterende reissamenvatting in 
elkaar gezet met de nodige kwinkslagen. De 
voordracht, waarbij ook nog de reisleiding 
wordt bedankt en in het zonnetje gezet, wordt 
aangehoord met het nodige gelach en 
applaus.  

Door de reisbegeleiding worden de winnaars 
van het jeu de boules (Tonnie en Frans) en 
de rebussen (Annie en Hans/Tonnie en 
Kees) bekendgemaakt. Iedereen wordt een 
goede thuisreis toegewenst en er wordt 
afscheid  van elkaar genomen. 

Terugziend op onze reis kunnen we 
vaststellen, dat we prachtig weer hebben 
gehad (Alleen de eerste avond tijdens het 
welkomstdiner een onweersbui met 2 uren 

regen).  
Maar ook dat we helaas moeten 
constateren, dat het een reis is geweest 
met vooraf de nodige uitvallers en tijdens 
de reis veel materiële en ook lichamelijke 
schade.  
 

 
 

 
 
 
 
 
En waar zijn we NIET geweest? Tja, verder 
zijn we DAAR in ieder geval niet geweest. 
Waar niet? Nergens niet!  
 
 
 

Hans van der Hulst  






