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Beste leden 
 
De voorjaarsreizen zijn weer achter de rug; 104 
equipes gingen op pad en hadden een leuke 
vakantie. Inmiddels is de beurs voor de 
najaarsreizen geweest en hebben 51 equipes 
zich ingeschreven. Al met al wordt er goed 
gebruik gemaakt van ons aanbod. 
 
Wij als reiscommissie hopen dat 2020 net zo 
goed zal verlopen als 2019. 
Daarom presenteren wij jullie nu de reizen voor 
het volgend jaar. 
De voorstellen voor de voorjaarsreizen staan  
in deze uitgave; die van de najaarsreizen  
komen in het volgende clubblad . 
 
De reizen van het voorjaar gaan naar: 
 
 De Eifel (Duitsland) 3 weken 
 Costa Brava (Spanje) 5 weken 
 Frankrijk 7 weken  
 Kroatië/Dalmatische kust 5,5 week 
 Karinthië, fietsvakantie, 4 weken 
 Noorwegen 7 weken  
 Polen 4,5 week 
 Harmienehoeve, standplaatsreis, 14 dg. 

De reizen van het najaar gaan naar: 
 

 Rondje Slowakije 3,5 week  
 Duitsland Allgau 3 weken 
 Duitsland Moezel 3 weken 
 Nederland-België 3 weken 
 
 
Wij hopen jullie hiermee reisdoelen te bieden 
waar voor ieder wat uit te kiezen valt. 
 
Op de voorjaarsreizen kan ingetekend worden 
tijdens de beurs van november 2019; op de 
najaarsreizen tijdens de beurs van april 2020. 
 
 
 
De reiscommissie 

Van de Reiscommissie 

Meivakantie 2020  Heel Nederland 25 apr 2020 03 mei 2020 

Zomervakantie 2020 Noord 04 jul  2020 16 aug 2020 

Zomervakantie 2020 Midden 18 jul  2020 30 aug 2020 

Zomervakantie 2020 Zuid 11 jul  2020 23 aug 2020 

Bouwvak 2020 Noord 18 jul  2020 08 aug 2020 

Bouwvak 2020 Midden 01 aug 2020 22 aug 2020 

Bouwvak 2020 Zuid 25 jul  2020 15 aug 2020 

Herfstvakantie 2020 Noord 10 okt 2020 18 okt  2020 

Herfstvakantie 2020 Midden en Zuid 17 okt 2020 25 okt  2020 

Kerstvakantie 2020 Heel Nederland 19 dec 2020 03 jan  2021 

Vakan es 2020 



Twenteland Caravans 

Caravans voor een betaalbare prijs 
Westermaatsweg 5 - 7556 BW HENGELO - tel: 074 2501543 email: info@twentelandcaravans.nl 
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Van de Reiscommissie 3 

Agenda 2019.en inhoudsopgave 5 

Colofon + Lief en Leed. 7 

Reisprogramma  2020 9 

Reisvoorstel  Eifel voorjaar 2020 11 - 13 

Reisvoorstel Costa Brava voorjaar 2020 15  

Reisvoorstel Frankrijk voorjaar 2020 15 - 17 

Dit wil ik nog even kwijt. 19 

Reisvoorstel Kroatië voorjaar 2020 21 - 25 

Puzzel en zomergedicht. 27 

Reisvoorstel Karinthië voorjaar 2020 29 -31 

Reisvoorstel Noorwegen voorjaar 2020 32 -37  

Reisvoorstel Polen voorjaar 2020 39 - 40 

Reisvoorstel Standplaats Achterhoek voorjaar 2020 41 - 42 

 
K :  
Uw bijdrage aan de volgende editie van ons clubblad moet uiterlijk op bovengenoem-
de 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 

september 23 Sluiting inzending 
kopij infoblad 

  

november 5 Reizenbeurs ‘t Hoogspel in Ambt Delden v.a. 11.00 
 uur 

november 19 Algemene Leden-
vergadering 

‘t Hoogspel in Ambt Delden 14.00 uur 

november  26 Bijeenkomst  
ingeschrevenen  

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

Agenda 2019 

Inhoud Blz. 
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N : L   L  
 
In de afgelopen periode is er aandacht besteed 
aan het wel en wee van enkele TCC-leden t.w.: 

 
 Nora Diepenmaat 

 Joke v.d. Kolk 

 Dick Kuiper  

 Frans de Rond 

 Lies Vreman 

 Fred Jespers 

 Ans en Hans van Buuren (verhuizing) 

Wij wensen al deze leden vooral een spoedig 
herstel toe en hopen ze allen weer tijdens onze 
reizen te mogen begroeten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mocht u als TCC- lid horen dat er bij andere 
leden iets heeft plaatsgevonden waaraan de 
TCC aandacht zou moeten besteden laat het  
mij dan weten. 
Wij willen niet graag dat iemand tussen wal en 
schip valt. 
 
 
 

   Met vriendelijke groeten,  
   Lief en Leed,  
 
     
   Hetty Groener 

C . 
 

H  : 
Voorzitter : Emiel Bor 
Secretaris : Hanneke Stolmeijer 
2e Secretaris : Marten Redder 
Penningmeester : Hans van Buuren 
Reiscommissie : Arnold van Brakel 
Redactie : Arend Spijkman 
Algemene Zaken : Hetty Groener 
 

B : 
De Mors 1, 7491 DZ Delden 
 

S : 
Twentse Caravan Club Tel: 053 - 432 2393 
Postbus 133, 7480 AC Haaksbergen 
 

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

D  : 
Voorzitter : Arnold van Brakel 
Lid en sec. : Dinie Jurjens 
Lid : Ben Vaneker 
Lid : Gerard Meyerink 
Lid : Gé Goseling 
Lid : Hans van der Hulst 
E-  :reiscie@twentsecaravanclub.nl 
 

D  R : 
Voorzitter / Acquisitie : Arend Spijkman 
Hoofdredacteur : Johan Spijker 
Lid : Leo Vreman 
Lid : Ans van Buuren 
E-  R  (en voor adverteerders)
 redactie@twentsecaravanclub.nl  
 

D  C  : Drukkerij Hengevelde 
 

B  C : 
Fred Jespers : tel: 074-2662784 
 

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

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

 
T : 
Contributie : € 25,00 p.p. per jaar 
Inschrijving : €   5,00 per persoon 
Donateur : € 12,00 per adres 

F   : Riserva Naturale  
     Lago di Piano (foto fam. Vreman) 



www.drukkerijhengevelde.nl 
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Reisprogramma 2020 

N  2020  

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

Reis: Periode: Kosten globaal Afstand 
  per equipe: ca. 
 
Eifel (Duitsland) 6 juni t/m 28 juni 2020 € 550,00 900 km 
 
Costa Brava (Spanje) 23 mei t/m 26 juni 2020 € 900,00 3.200 km 
 
Frankrijk 25 april t/m 13 juni 2020 € 1.250,00 4.200 km 
 
Kroatië 17 mei t/m 25 juni 2020 €  1.000,00  
  Excl. veerboten 3.800 km 
 
Karinthië (Oostenrijk) 16 mei t/m 14 juni 2020 € 750,00 
  plus €100,00 extra  
  belasting ed 2.400 km 
 
Polen 6 juni t/m 8 juli 2020 € 800,00 4.250 km 
 
Noorwegen 20 mei t/m 9 juli 2020 € 1.275,00 
  Excl. veerboten 4.500 km 
Standplaats Achterhoek 6 juni t/m 20 juni 2020 € 350,00 200 km 
 





11 Twentse Caravan Club augustus 2019 

Het middengebergte tussen Aken, Keulen, Ko-
blenz en Trier weet te overtuigen met zijn land-
schappelijke en cultuurhistorische diversiteit.  
Dit gebied is uitermate geschikt voor een wandel-  
en/of fietsvakantie. De Neanderthalers, de Kel-
ten, de Romeinen... hun sporen zijn nog altijd 
terug te vinden in de Eifel. 
Indrukwekkende landschappen zoals de beuken- 
en eikenoerbossen in het Nationaalpark Eifel, de 
hoogveenvlakten van het Natuurpark Hoge  
Venen- Eifel, de indrukwekkende stuwmeren,  

de meren in het Natuur- en Geopark Vulkaanei-
fel, het vruchtbare Bitburgse Gutland met zijn 
fruitbomen, het gespleten rotslandschap van het 
Fersweiler Plateau en de uitgestrekte hoogvlak-
ten van de wilde Islek in het Natuurpark Zuid-
Eifel en het oosten van de Eifel, ooit bedekt met 
gloeiende lava, tegenwoordig nog bezaaid met 
vulkaankegels en kratermeren.  
 
Er ligt in het hele gebied een uitgebreid netwerk 
van fietspaden. Soms lopen de tochten over stil-
gelegde treintrajecten en/of  langs beken. Ook 

zijn er ontelbare wandelroutes met grandioze 
uitzichten. En alles is goed bewegwijzerd. 
 
In al deze mooie natuur liggen de pittoreske Ei-
felsteden met historische centra, middeleeuws 
vakwerk en overblijfselen uit de Romeinse tijd. 
Heel veel burchten en indrukwekkende kastelen; 
allemaal bezienswaardigheden op je tocht. 

Het is de bedoeling om naar 4 campings te gaan  
voor  5  à  6 overnachtingen. De eerste camping 
die we bezoeken ligt in het gebied Monschau – 
Ruhrtalsperre.   De Nordeifel is bekend om zijn 
vele “Talsperren”, Nationalpark Eifel en het Na-
turpark Hohes Venn-Eifel (een veengebied in 
het grensgebied met België.)Karakteristieke 
plaatsen zijn o.a. Monschau, Kornelimünster, 
Bad Münstereifel, Kronenburg en Blankenstein 
Ook  een bezoek aan de keizerstad Aken is zeer 
de moeite waard. 
 
De tweede camping ligt in de Südeifel in de 
buurt van Bitburg. De Südeifel is een klein stukje 
Eifel tussen België, Luxemburg en de Vulkaanei-
fel. 
 
Je kunt er rondlopen in de dorpjes Prüm, Gons-
dorf, Fliessem en Bitburg. Misschien niet zo 
spectaculair als de dorpjes uit de Nordeifel of de 
Vulkaaneifel, maar daarom niet minder leuk. Wie 
houdt van Romeinse geschiedenis kan hier ook 
zeker zijn hart ophalen. 
 
In Fliessem kun je b.v. de Villa Otrang bezoeken 
en in Bollendorf  de Villa Rustica , een Romein-
se villa.  
 
Overblijfselen van villa’s uit de 2de eeuw. Bij het 
dorpje Kordel, in het Kylldal, is de Genove-
vahöhle, waar vondsten werden gedaan die er 
op duiden dat hier in de steentijd al mensen 

Reisvoorstel voorjaar 2020 door de Eifel  (Duitsland) 
 

Periode : 6 juni t/m 28 juni 2020  
Reissom : € 550,00 
Afstand : ca. 900 km 

Bollendorf 

Monschau 
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leefden. Een bezoek aan de historische stad 
Trier is zeker aan te bevelen.     
                              
Het  Natuurpark Südeifel lijkt een beetje op het 
Luxemburgse Klein-Zwitserland: hoge rotspartij-
en en smalle, nauwe kloven. De Teufels-
schlucht is wellicht het hoogtepunt van de wan-
deling. 
De derde camping ligt op de rand van de Vul-
kaaneifel in de buurt van Cochem zodat we ook 
nog van het Moseltal kunnen genieten.  
 
In de Vulkaaneifel liggen 350 kleine en grote 
vulkanen, maaren, lavastromen en talloze mine-
raal- en koolzuurbronnen. Mooie en bekende 
plaatsen in dit gebied zijn Manderscheid, Gerol-
stein, Daun, Hillesheim en Mayen met de Ge-
novevaburcht . Of het plaatsje Wallenborn met 
de bekende koudwatergeiser. In verschillende 
musea b.v in Daun, Manderscheid en Mendig 
wordt het ontstaan van het gebied uitgebeeld.  
 
In de (Vulkaan)Eifel vind je naar verhouding 
zeer veel burchten en kastelen, zoals de ruïnes 
de Nieder- en Oberburg bij Manderscheid of 
Burg Eltz bij Wierschem.  

Voor mensen met stalen zenuwen: vlakbij het 
plaatsje Mörsdorf in de Duitse Hunsrück ligt, of 
beter gezegd hangt, de spectaculaire Geierlay 
(voetgangersbrug) 360 m. lang over het Mörs-
dorfer Bachtal, waar ook diverse wandelroutes 
zijn. 

De volgende en laatste camping ligt in het Sie-
bengebirge in de buurt van Köningswinter. 
 
Maar liefst 40 bergtoppen van vulkanische oor-
sprong, uitgestrekte beukenbossen, wijngaar-
den en prachtige uitzichten op het dal van de 
Rijn maken het Siebengebirge tot een prachtig 
gebied.  

Het meest markante punt is de Drachenfels. 
Ook hier zijn diverse fiets- en wandelroutes  

Trier Hauptmarkt 

Burg Eltz 





15 Twentse Caravan Club augustus 2019 

De Costa-Brava (ruige, wilde kust) is een 200 
kilometer lange kuststrook in Catalonië in het 
noordoosten van Spanje, in de provincie 
Girona. Je vindt er ruige rotspartijen en steile 
hellingen afgewisseld door kleine baaien, 
maar ook lange zandstranden en een 
glooiend achterland, zoals de baai van Roses 
en het natuurpark Cap-de-Creus. 
 
Wij hebben een reis gepland van goed 5 
weken met als eindbestemming Castelló 
d’Empúries, een heel oud plaatsje aan de 
Costa Brava, met als camping Masnou in het 
mooie plaatsje Empuria Brava.  
Een prachtige camping met een mooi 
zwembad. Van hieruit kun je met de fiets, 
lopend, of met de auto naar b.v. strand, 
boulevard, winkels, natuurgebieden en/of 
markt en dat alles binnen handbereik. 
 
Voor de heen- en ook voor de terugweg 
hebben we ongeveer een week gepland, 
zodat er onderweg ruimschoots tijd en 
gelegenheid is voor bezienswaardigheden.  
 
De reis start in Duitsland, waar we onze 
eerste ontmoeting hebben. 
De volgende dagen gaan we via Dyon, Orcet, 
en Clermont- Ferrand richting zuid-Frankrijk. 
Daarna naar Millau (bezit de grootste brug 
van Europa) voor 3 nachten waarna de laatste 
etappe volgt naar de Costa Brava, naar onze 
camping Masnou, waar we 14 nachten zullen 
verblijven. 
We maken zo min mogelijk gebruik van 
tolwegen. 
Gedurende deze 2 weken zijn er tal van 

bezienswaardigheden te bezoeken, zoals het 
kunstenaarsdorp Cadaques (met het 
extravagante huis van Salvador Dali met een 
uniek uitzicht op de havenbaai). Ook de 
plaatsjes Palafrugell, Calella, Llifranc en 
Tamariu zijn  bezienswaardig. Een bezoek aan 
Girona, Barcelona of zelfs een ritje naar 
Andorra mag zeker niet ontbreken.  
Fietsen vanaf de camping gaat heel goed. 

Na 2 weken verlaten we de Costa Brava en 
gaan we naar de Franse kust onder Béziers, 
Sérignan Plage, waar we 6 nachten zullen 
doorbrengen. Dan trekken we echt verder 
omhoog, richting St. Flour, Paray en 
Bulgnéville. Over de terugreis vanaf de Franse 
kust doen we ook weer ongeveer een week. We 
beëindigen dan onze reis in Duitsland, 
Oberweis in het Prümtal, waar we onze 
vakantie afsluiten met een diner. 

Reisvoorstel voorjaar 2020 Costa Brava (Spanje) 
 

Periode : 23 mei t/m 26 juni 2010 
Reissom : € 875,00 
Afstand : ca. 3.200 km 

Terugreis vanuit Costa Brava.  
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De Loire 

De Dordogne ligt in de Périgord, de streek 
waar ze lekker eten hebben uitgevonden. 
We verblijven hier 5 nachten. 

Wie heeft er weleens van gehoord? We gaan 
naar het Toscane van Frankrijk. Zo wordt dit 
gebied in het departement Gers ook wel 
genoemd. Redelijk onontdekt door het toerisme. 
Hier wordt de Gascogne-wijn gemaakt. We 
blijven hier 4 nachten. 
 
We gaan nu verder naar de Provence, maar 
onderweg staan we 2 nachten in het wel- 
bekende Carcassonne.  

Wie kent niet de streek Provence. Hier gaan we 
redelijk wat tijd doorbrengen. Allereerst gaan we 
naar de omgeving van St.Rémy de Provence, 
daarna naar Aix-en-Provence. Vervolgens naar 
de omgeving van Fréjus om te eindigen aan de 
noordkant van de Gorges du Verdon. In zijn 
totaliteit verblijven we 20 nachten op deze 4 
campings waardoor we veel gelegenheid 
hebben om mooie plekken te bezoeken, maar 
ook vooral om lekker vakantie te vieren. 

We beginnen deze reis op een camping in de 
omgeving van Kortrijk in België. 
Onze eerste week gaan we besteden aan de 
reis naar en het verblijf in Bretagne. 
Via de Pont de Normandie komen we aan in 
Honfleur welke plaats bekend is om zijn 
schilderachtige haven, gekenmerkt door huizen 
met door leien bedekte voorgevels. 
We verblijven hier 2 nachten. Vervolgens 
bereiken we de Atlantische Oceaan met het 
schiereiland Quiberon. Hier staan we 4 nachten. 

Vanaf Bretagne gaan we naar het Loire-gebied. 
We zijn eerst 3 nachten aan de westkant van 
Tours bij Blois en vervolgens 3 nachten aan de 
oostkant bij Cheverny. Genoeg tijd om b.v. 
Chartres en andere oude plaatsen te bezoeken.  

 
Geniet ook van de bekende witte wijnen en 
streekgerechten als andouillette. 
Vanuit het Loire-gebied gaan we zuidwaarts, 
naar de Dordogne. Wie kent niet de mooie, 
meanderende rivieren die telkens weer nieuwe 
vergezichten laten zien.  

Reisvoorstel voorjaar 2020 Frankrijk 
 

Periode : 25 april t/m 13 juni 2020 
Reissom : € 1.250,00 
Afstand : ca. 4.200 km 
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Helaas moeten we de Provence verlaten en 
gaan we weer noordwaarts via Annecy.  

 
Hier staan we 2 nachten, waarna we onze weg 
vervolgen naar de Jura waar we ook weer 2 
nachten zijn. 
 
Onze laatste camping is in de Vogezen. 
Natuurlijk kennen we dit mooie gebied al 
langer, maar het heeft nog steeds vele mooie 
plekken te bekijken. We zullen hier 4 nachten 
doorbrengen. 

 
We eindigen onze reis in Luxemburg waar we 
afsluiten met een diner en we hopelijk 
kunnen terugkijken op een geslaagde reis. 

.  
 

Dit is in grote stappen onze reis. 

 

 

Gaat u met ons mee??  
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Zij kan hem niets weigeren, ook al zou ze dat 
soms wel willen, dat zie ik. Ze staat op het 
bovenste dek van een plezierjacht waar het 
plezier op dit moment nog zeker niet vanaf 
straalt, en drukt haar gezicht in zijn wollige 
vacht. Het meisje fluistert ongetwijfeld een 
zacht  *) ‘On y va, mon petit pou-pou’ in zijn 
harige oren, en verdwijnt, met het poedeltje 
op haar arm, uit zicht. 
 
Op het dek eronder ‘lounget’ een vrouw met 
ongewoon blond haar. Haar overvolle lippen 
steken af bij een rimpelig nekje dat haar 
leeftijd verraadt. Ze nipt aan een glas waarin 
zich hoogstwaarschijnlijk geen wijn van een 
huismerk bevindt, en ze lijkt licht verveeld te 
kijken naar de reuring van het plebs op de 
kade van Saint Tropez. Madame reikt naar 
een zonnebril van Gucci, zet hem op haar 
karakteristieke neus en dempt zo de drukte in 
haar voortuin. 
 
Ik zie dat de loopplank wordt uitgelegd en het 
meisje in het beige short stapt met poedel van 
boord.   In haar kielzog loopt de 
poedelbewakingsdienst mee, eveneens in 
beige-witte bedrijfskleding, aangevuld met 
zwarte zonnebril, een oortje in en kringelend 
snoertje langs de strakke kaak. Ik richt de 
verrekijker weer op de vrouw, die nu haar 
Gucci zonnebril afzet en ook een verrekijker 
pakt. Ze bekijkt de menigte op de kade en ik 
kijk nog eens goed naar haar mimiek, de 
verveelde blik is verdwenen, haar 
mondhoeken gaan omhoog. 
 
Dan lijkt ze haar verrekijker op mij te richten, 
en om te checken of dat zo is steek ik 
voorzichtig een duim op. Ze lacht, heft haar 
glas en ik playback ‘Santé’ terug.                                             
Onbetaalbaar. Saint Tropez, on ’s amuse! 

Chris Courage 
 
 
 
 
 
 
 

*) on y va, mon pe t pou-pou  (hier gaan we mijn 
kleine minnaar)*)  

The Happy Few                                                                                                             
Na een verrukkelijke rit langs de D559, de route 
langs de Côte d’Azur met zijn adembenemende 
baaitjes, zijn mijn Lief en ik op een terras 
beland. We bestellen versnaperingen waarvan 
de prijs je smaakpapillen doodslaat, maar dat 
mag de pret effe niet drukken. Bij de prijs 
inbegrepen zit namelijk onbetaalbaar vermaak: 
uitzicht op enorme jachten, auto’s die minstens 
tien bovenmodale jaarsalarissen kosten en 
hordes toeristen die zich vergapen aan de 
overdaad. 
 
Schuin voor ons zit een ander stel: hij met een 
bedrukte Gaastra-polo die prominent ‘St. 
Tropez’ gilt en doet vermoeden dat hij fervent 
zeiler is, en zij, met een hoed waarvoor Brigitte 
Bardot een moord zou doen. De tas met logo ‘I 
love St.Tropez’ wacht rustig naast hun tafeltje. 
In de ene hand heeft hij een kleine verrekijker, 
in de andere een glas rosé. Ik zal niet verraden 
waar we gestrand zijn. 
 
Hij kijkt om. Mijn bestelling van zojuist, 
gesproken in mijn beste Frans maar met 
onbetwist Tukkers accent, heeft me genekt. 
‘Wat een poppenkast, he?’ zegt hij met een 
zuinig gezicht na een petieterige slok van de 
rosé. Ik geef hem met een instemmende knik 
en mijn allervriendelijkste glimlach gelijk. Dan 
vraag ik of ik heel even zijn verrekijkertje dat 
naast zijn krijsmobiel op het tafeltje ligt, mag 
lenen. Tussen ons en The Happy Few zit 
misschien maar een meter of dertig en ik ben 
benieuwd wat ik te zien krijg als ik onze 
werelden iets dichter bij elkaar breng. Geen 
probleem, hij leent mij zijn gluurder en ik zet het 
ding tegen mijn ogen. 
 
Liefdevol kijkt hij haar aan. Zij draagt een beige 
short en een hagelwit shirt en hij eigenlijk niets 
meer dan zijn witte krullen en de opzichtige 
glimmertjes die zijn nek sieren. Hij is net naar 
de kapper geweest, dat is wel duidelijk. Of hij is 
in ieder geval onder handen genomen door 
iemand anders in een beige short, een witte 
polo en een dienstbaar karakter…. Hij ziet er 
knap uit en hijgt verleidelijk in haar nek. Ze 
geeft hem een aai over zijn bol en hij kijkt haar 
vragend aan met zijn donkerbruine ogen.  

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

Dit is de tweede 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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Kroatië is een land met meer dan duizend 
eilanden. Deze vind je voor een belangrijk 
deel aan de Dalmatische kust.  
Wil je naar een van deze eilanden, dan is een 
veerboot de belangrijkste vorm van openbaar 
vervoer.  
De eilanden, die we graag willen bezoeken 
zijn Rab, Krk, Cres en Mali Losinj. De 
veerboten naar deze eilanden hebben 
allemaal prachtige op- en afrijstroken, die er 
voor zorgen dat er geen beschadigingen aan 
materiaal kunnen ontstaan. 
 
We starten onze reis in Wertheim-Bettingen, 
waarna we via een tussenstop in Zuid-
Duitsland / Grens Oostenrijk aankomen in 
Bled (Slovenië).  
 

Hier staan we 3 overnachtingen en 
programmeren o.a. een gezamenlijke 
excursie per auto naar de Vintgar-kloof.  
Verder kun je vanaf de camping het eiland in 
het meer bezoeken en/of een bezoek brengen 
aan het kasteel met het machtige uitzichtpunt 
over het meer en omgeving  
Vanuit Bled reizen door naar het binnenland 
van Kroatië, waar we een bezoek brengen 
aan de Sprookjesachtige Plitvice Meren, het 
mooiste stukje natuurgebied van het land.  

Dit wonderschone nationale park ligt in het 
binnenland van Kroatië en is gevuld met 
adembenemende watervallen, ruige 
rotspartijen en meren die omringd worden 
door gifgroene vegetatie en dichte bossen.  
Houd tijdens een wandeling door dit 
natuurspektakel uw ogen goed open en 
ontdek de rijke fauna die er te vinden is, 
waaronder de ruim 120 vogelsoorten en 

bruine beren. 
Naast een wandeling over de houten paden 
kunt u de meren, die onderling verbonden zijn 
door een reeks watervallen, ook ontdekken 
tijdens een boottocht.  
De zestien Plitvice Meren behoren tot een van 
de mooiste natuurlijke bezienswaardigheden 
van Kroatië en zijn een geliefd onderdeel in 
het dagprogramma van een rondreis Kroatië.  
 
Verder behoren een bezoek aan bijvoorbeeld 
de Barecevegrot of de Grabovaco-grotten tot 
de mogelijkheden.  
 
Na 3 nachten begeven we ons naar het 
eigenlijke doel van de reis; de Dalmatische 
kust. Vanuit een camping in de omgeving van 
Split, waar we 5 nachten staan, hebben we de 
mogelijkheid om de plaatsen Split en Trogir te 
bezoeken.  
 
Split is de hoofdstad van de Kroatische regio 
Dalmatië en ligt op een schiereiland in de 
Adriatische zee.  
Deze middelgrote havenstad heeft een fraaie 
boulevard met grote palmen en daarachter 
een sfeervol historisch centrum vol Romeinse 
ruïnes. 

 

Periode : 17 mei t/m 25 juni 2020 
Reissom : € 1.000,00 (excl. 3 veerboten ca. € 185,00) 
Afstand : ca. 3.800 km 



22 Twentse Caravan Club augustus 2019 

Het kleine oude centrum van Split is feitelijk 
ontstaan vanuit het 4e -eeuwse Paleis van 
Diocletianus. De pleintjes en steegjes van 
dit ommuurde en door UNESCO 
beschermde stadshart vormen een van de 
sfeervolste oude binnensteden van Europa. 
De beboste heuvel Marjan is de groene long 
van Split en biedt fraaie vergezichten.  

Daarnaast is het leuk om naar Omir te gaan 
en hier een boottocht op de rivier 
landinwaarts te maken. Bij belangstelling 
zullen we informeren of dit gezamenlijk kan 
worden gedaan.  
 
Daarna zakken we af richting het zuiden van 
Kroatië, naar het schiereiland Peljesac. Het 
schiereiland is heel geschikt voor een 
dagtocht naar Dubrovnik of het prachtige 
eiland Korčula,  
 
Ston is het eerste plaatsje dat je tegenkomt 
als je via het vasteland naar Pelješac rijdt.  
Wat Ston zo bijzonder maakt is haar 
eeuwenoude, 5 kilometer lange verdedi-
gingsmuur, die naar het kleinere buurt-
plaatsje Mali Ston loopt.  

De muur wordt vaak de “Chinese Muur van 
Europa” genoemd. In de 14e eeuw werd de 
muur gebouwd om Ston en haar 
kostbare zoutvelden te beschermen.  
De muur is open voor bezoekers en kan 
bewandeld worden. 
Hier zoeken we een camping waar we 4 
dagen blijven staan, en uitstapjes per auto 
kunnen maken naar Dubrovnik: de parel aan 
de Adriatische Kust. 

Een bijzondere plek aan de circa zesduizend 
kilometer lange Adriatische Kust van 
Balkanland Kroatië is Dubrovnik.  

Deze stad ligt in de regio Dalmatië waar in het 
oude centrum de geplaveide hoofdstraat 
Stradun omringd is met 17e eeuwse 
gebouwen en statige stadsmuren.  
 
Dubrovnik wordt dan ook gezien als het 
culturele centrum van Kroatië. De bijna twee 
kilometerslange Gradske Zidine stadsmuren 
worden gezien als één van de opvallendste 
bezienswaardigheden van de stad. U kunt een 
wandeling over deze stadsmuren maken 
langs verschillende torens die dienden ter 
verdediging en als wapenopslag en 
slaapplaats voor de stadswachters. Vanaf 
deze torens is het uitzicht over de stad en de 
Adriatische Zee fenomenaal. De beste foto’s 
van Dubrovnik tijdens een vakantie Kroatië 
maakt u vanaf de 405 meter hoge top van de 
berg Srđ, die te bereiken is per kabelbaan. 
 
Wat verder, maar zeer zeker de moeite 
waard, is een trip de grens over naar Mostar 
met zijn beroemde brug in Bosnië-
Herzegovina. 
De volgende camping zoeken we weer 
noordelijker in de omgeving van Zadar. Hier 
staan we 4 overnachtingen. Vanuit die 
camping kun je natuurlijk Zadar bezoeken en 
het Nationaal Park Krka, met z’n machtige 
watervallen. We kunnen de mogelijkheid 
bezien of er bij voldoende belangstelling een 
boottocht langs de eilanden gemaakt kan 
worden vanuit Zadar.  
 
Na Zadar trekken we weer noordelijker 
richting het eiland Rab.  Hier zoeken we een 
camping op het vaste land bij Rab (4 nachten) 
of een camping op het eiland Rab. Dat laatste 
is afhankelijk van beschikbaarheid van 
voldoende grote veerboten in de betreffende 
periode.  
Het eiland Rab ligt op een steenworp afstand 
van het vasteland en de eerste aanblik belooft 
weinig goeds. Een kale onherbergzame berg.  
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Nu rechtsomkeert maken zou echter zonde 
zijn, want na de korte overtocht blijkt Rab 
vanaf de andere kant van de berg gezien 
een groene oase. Die eerste aanblik van de 
kale bergen komt door de Bora. Een zeer 
sterke oostelijke wind, die er gedurende 
enkele dagen per jaar voor zorgt dat hier 
alles kaal blijft. 

Na korte tijd komt de hoofdstad in zicht, 
gemakshalve ook Rab genoemd. Een 
prachtige oude stad, gelegen op een 
schiereiland. Een viertal klokkentorens 
bepaalt het stadsbeeld.  
 
Vandaag de dag heeft Rab ook de 
Nederlandse bezoeker veel te bieden: twee 
mooie campings, gevarieerde 
overnachtingsmogelijkheden van 
appartementen tot luxe stadshotels,  
een overheerlijke en gezonde mediterrane 
keuken, 144 kilometer wandelpaden en 157 
kilometer fietspaden, een wondere 
onderwaterwereld inclusief beschermd 
amfora gebied en vele zandstranden.  
En dat laatste is heel bijzonder in Kroatië. 
De stad Rab is zeker een bezoek waard 

 
Vanuit Lopar vertrekken er diverse 
excursieboten, waaronder een glassbottom-
boot.  
Bij belangstelling kunnen we daar een 
gezamenlijke activiteit van maken.  
Rap dus naar Rab! 

Ons volgende eiland is het eiland Krk. Het 
eiland is met een brug verbonden aan het 
vaste land. Ook hier gaan we naar een 
camping waar we 4 overnachtingen staan. 
Natuurlijk bezoek je hier de stad Krk met z’n 
nauwe straatjes en de haven, maar zeker 
ook moet je een dagtripje maken naar 
Baska en als je tijd over hebt naar Punat.  

Ons laatste eiland(en) waar we 4 a 5 
nachten staan is Mali Losinj. Via het eiland 
Cres, waar we met de veerpont arriveren 
vanuit Krk, gaan we via een korte brug van 
Cres naar Mali Losinj. 
 
Het lijkt niet verkeerd om een snorkeltje mee 
te nemen! Niet dat je moet gaan duiken. 
Zelfs staand kun je bukken en zo 
onderwater al genieten van al het fraais..  
 
Met een lengte van 31 km is het het een na 
grootste eiland van de archipel. Het eiland 
kan zich met recht beroemen op zijn 
weerbarstige kustlijn. Met zijn talloze baaien 
en zijn kristalheldere zee is het een waar 
paradijs.  
 
Lošinj kan bogen op een lange traditie in de 
zeevaart. De vele zeelui van het eiland 
brachten van hun verre reizen allerlei 
exotische plantensoorten mee. Met zijn 
meer dan 1200 plantensoorten kan eiland 
zich met recht roemen op de bijnaam 
"welriekend eiland van vitaliteit". Het hele ei 
land is in feite een micro-klimatologische 
oase. 
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Ja en dan na deze 4/5 nachten zullen we toch 
weer huiswaarts mogen / moeten.  
 
We rijden naar het noordelijkste puntje van 
het eiland Cres en nemen daar de grote 
veerboot van Cres naar Istrië. Vanuit Istrië 
gaan we door Slovenië huiswaarts. We kiezen 
dan voor een overnachting bij Postojna of in 
de omgeving van Bled.  
 
Afhankelijk van de wens van deelnemers of 
ze toch een dag de wereldberoemde grotten 
van Postojna willen bezoeken verblijven we 2 
overnachtingen in de omgeving van Postojna.  
 

Door deze grotten ga je met een treintje een 
magnifieke wereld binnen. Heb je dit nog 
nooit gezien, dan mag je dit niet aan je voorbij 
laten gaan.  
 

Via Oostenrijk en Duitsland gaan we tenslotte 
weer huiswaarts naar onze afscheidscamping 
in Wertheim-Bettingen. 

De stadjes Mali Lošinj en Veli Lošinj (beiden 
havenstadjes met vele restaurantjes en mooie 
terrassen) werden vanwege de weldadige 
klimatologische effecten al in 1892 
uitgeroepen tot mediterraan kuuroord, waar 
personen met ademhalingsmoeilijkheden en 
allergieën werden behandeld.  

 
Op slechts een aantal kilometer afstand van 
het hotel van TUI kun je wandelen over de 
prachtige Riva Iosinjiskih Kapetana kade, die 
eindigt in het centrum van Mali Losinj. Tijdens 
de tocht over deze kade kun je genieten van 
het zicht op de aangemeerde boten aan de 
ene kant en de unieke gevels in diverse 
pastelkleuren aan de andere kant.  
 
Neem zeker eens een ‘break’ op een van de 
vele terrassen op de kade en geniet van 
heerlijke mosselen. Wanneer je de kade 
afloopt, beland je in het zogenoemde hart  
van het centrum: het driehoekige kadeplein 
Trg Republike Hrvatske. Vanuit dit plein lopen 
verschillende smalle straatjes, die de stad  
een authentiek tintje geven. Ook ligt aan het 
plein een van de belangrijkste beziens-
waardigheden van Mali Losinj: de Mariakerk. 
Deze barokke kerk is met zijn beige en witte 
muren, prachtige zijkapellen en een groot 
orgel zeker een bezoekje waard tijdens een 
vakantie in Mali Losinj. 
 
 In de wateren rond Lošinj komt de dolfijn veel 
voor. Grote kans dat je hem tegenkomt op 
een boottochtje naar de omliggende eilandjes 
of ergens vanaf de kust kunt zien. Daarom 
zijn de wateren rond Lošinj ook uitgeroepen 
tot dolfijnenreservaat. 
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We hebben 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 redactie zal uit de hopelijk vele inzendingen een winnaar trekken. Deze winnaar kan dan een 
tegoedbon van €15,= van onze adverteerder “Het Slachthuis  Haaksbergen” tegemoet zien. 
Leden van de redactie TCC zijn uitgezonderd van deelname! 
 
De eerste puzzel was: 
 
De oplossing van boven 
genoemde puzzel is: Het Hoogspel in Delden. 
Bij de redactie kwamen 14 juiste oplossingen binnen. Uit deze oplossingen is een 
winnaar geloot en dat is : Dick Kuiper uit Almelo. 
 
Wij hebben in afstemming met onze sponsor “Het Slachthuis Haaksbergen“ gezorgd dat de  
winnaar zijn prijs heeft ontvangen. 
 
De volgende puzzel is:           
 
 
De oplossing van de puzzel kunt u digitaal toesturen aan : redactie@twentsecaravanclub.nl 
Graag uw naam, adres, woonplaats en E-mailadres toevoegen. 
Wij wensen u veel plezier hiermee.  
  

Puzzel 

 

Zomers 
Zomers van toen,  

Zijn groener en warmer, 

Zomers van nu 

Zijn een tikkeltje armer. 

 

Maar straks zijn de zomers  

Van nu net zo groen 

En zo warm, want dan zijn het 

de zomers van toen.  

 
Toon Hermans 



Camping "De Harmienehoeve" Brandenweg 2 - 7108 AX Winterswijk Woold 
www.campingdeharmienenhoeve.nl / Tel.0031543 564 393 
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Door de aanleg van een stuwmeer met een 
waterkrachtcentrale, de Kölnbreinsperre, zijn 
enkele watervallen verdwenen en andere 
rustiger geworden. 
In noordwestelijke richting gaat de 19 km lange  
Malta Hochalmstrasse over negen bruggen en 
door zeven tunnels naar het natuurreservaat 
en het stuwmeer. Deze Mautstrasse (tolweg)  
is gratis met de Kärntencard. Het gemiddelde 
stijgingspercentage bedraagt 12% met een 
piek van 20%  

Het water van de Millstättersee bereikt in de 
zomer temperaturen tot wel 26 graden.  
De reis gaat verder richting Dellach im Drautal. 
Door dit dal loopt de Drau en ook de bekende 
Radweg ( fietsroute). 
 

Het Drautal is ontstaan en gevormd in de 
ijstijd. Het is uitgesleten tot een breed trogdal, 
nu met kleurrijke weiden en groene wouden. 
U kunt hier mooie fietstochten maken langs de 
Drau. Het plan is om een camping uit te 
zoeken die aan het fietspad ligt. 

We starten deze reis in Wertheim waar we ons 
verzamelen. Van hieruit gaan we de volgende 
dag naar Arlaching / Chieming aan de 
bovenkant van de Chiemsee om daarna via de 
Tauerntunnel naar Gmünd in Karinthië te rijden. 
Bij Gmünd rijden wij het Maltatal in. 
In Malta is de bekende Malta-Stuw. De 
Kölnbreinsperre ligt op een hoogte van 1.920 m. 
Deze stuwdam, waarachter een enorm 
stuwmeer ligt, is met zijn 200 m de hoogste van 
Oostenrijk en de op één na hoogste van Europa. 

 

Wandelen boven de dam is toegestaan. Vanaf 
de stuwdam heeft men een prachtig zicht op de 
Ankogel (3.246 m) en Hochalmspitze (3.360m), 
twee mooie bergen met een flinke gletsjer.  
 
Bij Gmünd stroomt de Malta in de Lieser. In het 
mooie dal van de Malta stort een dertigtal 
watervallen zich in de rivier. Het dal werd dan 
ook het Tal der Sturzenden Wasser genoemd. 

 

Periode : 16 mei t/m 14 juni 2020 
Reissom : € 750,00 plus € 100,00 i.v.m. hoge  
   Ortstaxe en milieuheffing 
 Afstand : ca. 2.400 km 



Bornsestraat 1 - 7495 VL Ambt Delden - 074 3761344 - info@hoogspel.com - www.hoogspel.com 
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Millstättersee  
 
Daarna gaan wij verder naar de 2 kleine 
maar wel bekendere meren van Karinthië.  
Eerst gaan wij naar de Millstättersee met de 
plaats Dobriach om vervolgens verder te 
gaan naar het andere meer: de 
Ossiachersee.  
Het is de bedoeling om een camping te 
vinden die direct aan dit misschien wel 
mooiste meer van Karinthië ligt.  
 
Eromheen bevinden zich veel campings en 
zijn er watersportmogelijkheden. 
 
Rondom het meer vind je een aantal 
dorpjes, met elk een eigen karakter en 
bezienswaardigheden. De onbebouwde 
zuidoever biedt voldoende mogelijkheden 
voor rust- en natuurliefhebbers.  
 
Millstättersee staat natuurlijk gelijk aan 
strandplezier met het hele gezin.  Op veel 
plekken vind je brede en vlakke stranden 
voor leuke activiteiten en ontspanning. 
Natuurlijk kun je je ook vermaken op de 
Millstättersee.  
 
Op verschillende plekken langs het meer 
kun je o.a. kanoën, waterskiën en zeilen.  
In het omliggende berglandschap ligt een 
uitgebreid netwerk van wandel- en 
fietsroutes.  

 

Ossiachersee 
 
De Ossiachersee is het op 2 na grootste 
meer van Oostenrijk. Het ligt dicht bij Villach 
en Velden. Twee bekende toeristenplaatsen 
die veel door Duitsers bezocht worden.  
Ook de Wörthersee ligt in de nabijheid..  
 
Dit meer ligt dichtbij de Gerlitzer Alpen.  
Met de Kärnten Card zijn deze met de 
bergbanen van Gerlitzen gratis te bezoeken. 
Ook een aanrader is een bezoek aan de 
Villacher-Alpenstrasse. 

Na ons verblijf bij deze meren gaan wij weer 
naar de Drau bij Feistriz im Rosental. Dit ligt 
ten zuiden van de Wörthersee en vlakbij 
Klagenfurt (18 km), de hoofdstad van Karin-
thië, en dichtbij de Sloveense grens.  
 
Hier kan men in alle rust nog enkele dagen 
bijkomen alvorens we de terugreis aanvaar-
den. 
 
Via Egging am See en Wertheim gaan we 
weer naar huis  
 

Kärnten CARD 

Door aankoop van deze kaart kun je veel 
dingen gratis doen, zoals bijvoorbeeld: 
 3 verschillende boottochten  (Drau, Mill-

stättersee, Ossiachersee) 
 4 verschillende panoramawegen berij-

den ( o.a. Malta Hochalmstraβe, Villa-
cher Alpenstraβe) 

 12 verschillende bergbanen 
(Weisensee, Gerlitzen etc.) 

 Enz. 
 

Gaat u mee? 
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Hardangervidda naar Eidfjord. Hier kan men 
o.a. de Fossli waterval en het mooie 
Hardanger Natursenter bekijken.  
Vervolgens gaan we, langs het fjord, naar de 
stad Bergen met o.a. de vismarkt en de 
Bryggen (oude koopmanshuizen uit de 
Hanzetijd, nu Unesco Werelderfgoed). 

Na enkele dagen gaan we via Voss naar de 
camping bij Flåm. Ook hier zijn weer diverse 
uitstapjes te maken, b.v. naar het bijzondere 
uitzichtpunt over de fjord en de zgn. 
sneeuwweg of met de trein naar Myrdal.  
Deze trein overbrugt een hoogte van 865 m 
over een traject van 20 km. 
 
Via een lange en op bijzondere wijze verlichte 
tunnel rijden we naar Gaupne van waaruit we 
naar de gletsjer Jostedalsbre kunnen. Hier 
kun je een wandeling maken over een stuk 
van deze gletsjer, een heel bijzondere 
ervaring.  
 

Een interessante reis door Noorwegen met 
zijn prachtige natuur en vele 
bezienswaardigheden.   
 
We rijden over goede wegen die langs 
bergen, fjorden, gletsjers en  over 
bergplateau’s gaan.  
 
We verzamelen ons op een camping boven 
Hamburg en rijden daarna in twee dagen naar 
de veerboot in Hirtshals (Denemarken).  

Na de overtocht rijden we richting Stavanger, 
een plaats met een wijk waar allemaal witte 
houten huizen staan.  

 
In de stad kun je een 3 uur durende rondvaart 
boeken, waarbij je onder de beroemde steile 
rots, de Prekestolen, door vaart.  

 
We vervolgen onze reis naar het Setesdal. 
Hier zien  we de eerste  machtige bergen. Na 
enkele dagen rijden we naar Rjukan, waar 
men o.a. de zwaarwaterfabriek kan bezoeken. 
 
Hierna rijden we verder via het Numedal naar 
Geilo en via de schitterende weg over de 

Reisvoorstel voorjaar 2020 Noorwegen 
 

Periode : 20 mei t/m 09 juli 2020 
Reissom : € 1.275,00 plus kosten veerboten  
Afstand : ca. 4.500 km 

Bryggen 

Jostedalsgletsjer  
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Vanaf deze camping rijden we richting 
Vågåmo om even verder de weg te nemen 
over de Valdresflya naar Fagernes.  
Een leuke plaats waar we enkele dagen rust 
kunnen nemen. 
Daarna gaan we naar de bekende plaats 
Lillehammer met o.a. het bijzondere 
openluchtmuseum Maihaugen. 

 
We gaan tenslotte naar de hoofdstad Oslo, 
waar o.a.de vikingschepen of het beeldenpark 
Vigeland bezocht kunnen worden.  
 

Hierna verlaten we Noorwegen en rijden   
naar Trollhättan in Zweden om daar de 
veerboot naar Denemarken te nemen.  
 

Na twee Deense campings komen we aan in 
Duitsland voor ons afscheidsdiner.  

Ook ligt de oudste staafkerk van Noorwegen 
in de buurt. 
 
Dan gaan we richting Lom over de imposante 
Sognefjellsveien . Een prachtige pasweg met 
veel natuurschoon en machtige vergezichten. 
 
Na enkele nachten vertrekken we richting 
Åndalsnes. Vanaf deze camping is een rit aan 
te raden over de Trollstigen: men rijdt via vele 
haarspeldbochten naar boven om daar van 
een geweldig uitzicht op de weg en de 
omliggende bergtoppen te genieten.  

We gaan verder via een tunnel en veerboot 
naar de Atlanterhavsveien, een heel  bij-
zondere route naar Kristiansund.  
Deze weg gaat via diverse eilandjes en 
bruggen langs de Atlantische Oceaan. Erg 
indrukwekkend. 

Via het Sunndalen rijden we naar een 
camping op het Dovrefjell. 
Hier kan voor de liefhebbers aan een 
muskusossensafari worden deelgenomen. 
Ook zijn er vele wandelmogelijkheden. 

Sognefjellsweg 

Atlanterhavsweg  

Muskusossen  

Maihaugen 

Vikingschip 
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Wie gaat er mee? 
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Reisvoorstel voorjaar 2020 Polen 
 

Periode : 06 juni t/m 08 juli 2020 
Reissom : € 800,00  
Afstand : ca. 4.250 km 

Polen wordt steeds populairder als vakantieland, 
en terecht. Het land heeft ongelooflijk veel te 
bieden, van historische steden en levendige 
stranden tot ruige bergen en ongerepte bossen.  
 
Tijdens deze reis door Polen ervaar je het land 
als één groot geschiedenismuseum waar de 
sporen uit het turbulente verleden zijn 
samengebracht.  
 
Maar Polen heeft ook een grote natuurlijke 
schoonheid, met idyllische meren, stranden en 
bergen. Het Tatra gebergte in het zuiden en de 
schitterende stranden en meren in het noorden 
staan borg voor en heerlijke vakantie met voor 
elk wat wils. 

 

De Poolse keuken staat bekend om stevig en 
vullend, met veel vlees en wild. En er is geen 
betere manier om dat weg te spoelen dan met 
de wereldberoemde Poolse wodka. Wie durft?? 
 
Ben je inmiddels benieuwd geworden wat je 
zoal tegenkomt tijdens deze rondreis in dit Oost-
Europese land? Lees dan verder, we lichten een 
tipje van de sluier op. 
 
Zo bezoeken we de hoofdstad Warschau. Deze 
stad wist als een feniks uit haar as te verrijzen 
en is snel aan het moderniseren.  

Krakau heeft een van de mooiste middel-
eeuwse binnensteden van Europa. Maar ook 
steden als Gdansk met de oude straatjes in 
het centrum en Wrocław zijn hersteld in hun 
vroegere schoonheid en bruisen van cultuur en 
energie. 

 

Wat dacht u van Slot Mariënburg (Kasteel 
Malbork) 
 
Dit Slot - in het dorpje Malbork, niet ver van 
Gdansk - is het grootste middeleeuwse kasteel 
van Europa, met een oppervlakte van liefst 21 
hectare en staat op de Werelderfgoedlijst van 
Unesco 

 
In het noorden van Polen liggen de wandelen-
de duinen van het Słowiński Nationaal Park. 
Door wind en golven veranderen deze duinen 
telkens van vorm en grootte en kunnen ze wel 
tot 40 meter hoog worden. Door de grote 
zandvlakte wordt het ook wel de ‘Poolse 
Sahara’ genoemd. 
 
Mazurische meren 
Ook een bezoek aan de Mazurische meren 
staat op het programma In het noordoosten 
vind je de Mazurische meren, een uitgestrekt 
bebost gebied met meer dan 2000 meertjes die 
door rivieren en kanalen met elkaar verbonden 
zijn. Je kunt er zwemmen, vissen of met een 
motorboot te varen.  
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De marineblauwe meren zijn het domein van 
ooievaars, kraanvogels en aalscholvers, terwijl 
de bossen het leefgebied zijn van herten, 
elanden, wolven en lynxen. 
 
Tatragebergte 
 

En wie de hoogte in wil, is de bergstad 
Zakopane de uitvalsbasis voor het bezoeken 
van het Tatragebergte. ook wel de ‘Poolse 
Alpen’ genoemd. Het zijn de hoogste bergen 
van Polen. In de zomer kun je er wandelen, 

mountainbiken,  speleologie beoefenen en pa-
ragliden. Je kunt klimmen naar de top van de 
Rysy, met 2499 meter de hoogste berg. 
 
Auschwitz-Birkenau 
 
Iets noordelijker dan Zakopane ligt Krakau. 
Vlakbij Krakau ligt de bescheiden regionale 
hoofdstad Oświęcim. Dit stadje was het 
toneel van een van de meest ontegenzeggelijk 
gruwelijke tragedies van de mensheid: de 
systematische moord op minstens 1,1 miljoen 
mensen. Van 1941 tot 1945 was Oświęcim de 
thuisbasis van Auschwitz, het grootste en 
beruchtste concentratiekamp van de nazi’s.  

 

Het is geen vrolijke bezienswaardigheid, maar 
het concentratiekamp geeft wel een  

indrukwekkend beeld van de verschrikkingen 
waartoe mensen in staat blijken te zijn. 
 

Zoutmijn van Wieliczka 
 

Een andere bezienswaardigheid in de buurt 
van Krakau is de zoutmijn van Wieliczka. Het 
is een van de oudste zoutmijnen ter wereld 

waar mijnwerkers al sinds de 13e eeuw delven 
naar ‘het witte goud’. In de loop der eeuwen is 
een enorm ondergronds complex ontstaan, 
met kamers en gangen die allemaal uit zout 
zijn gehouwen. Hoogtepunt is de St. Kinga-
kapel, met kroonluchters en sculpturen en 
altaren die van zout zijn gemaakt.  
 

Bialowieza Nationaal Park 
 

Op de grens van Polen en Wit-Rusland ligt het 
Woud van Białowieża, het grootste en laatste 
oerbos van Europa. Het is een uitgestrekt en 
woest gebied met een enorme verscheiden-
heid aan bomen, waaronder 500 jaar oude 
eiken. Het is vooral beroemd om de 300 
wisents (of Europese bizons) die er nog in het 
wild leven. Dit zijn de grootste zoogdieren van 
Europa, waarbij de mannetjes tot 900 kilo 
kunnen wegen. Naast de bizons leven er 
herten, wolven, lynxen en steenarenden. In 
het oerbos ligt het Białowieża Nationaal Park, 
gesticht in 1932 en een van de oudste 
nationale parken van Europa. Je mag het  
park alleen met een gids bezoeken.  

 

Polen, durft u het aan?? 
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Voor het voorjaar 2020 heeft de TCC als 
standplaatsreis gekozen voor Camping   
“De Harmienehoeve” te Winterswijk. 
Natuurlijk genieten en het gevoel van thuis.  

 
Camping de Harmienehoeve  is een 
schitterende camping, gelegen in de bosrijke 
omgeving van Winterswijk in de Achterhoek.  
 
Hier vind je een unieke combinatie van het 
comfortabele buitenleven en gastvrijheid op 
hoog niveau. Kwaliteit en puur genieten 
staan bij Camping de Harmienehoeve hoog 
in het vaandel. 
 
Op deze schitterende camping dichtbij de 
grens van Nederland en Duitsland  zijn vele 
voorzieningen om een vakantie voor jong en 
oud geslaagd te maken. In de directe 
omgeving zijn vele bezienswaardigheden. 
Een uniek uitstapje op loopafstand is b.v. het 
Wooldse veen.  
Het vormt samen met het Burlo-Vardingholter 
Venn aan de andere kant van de Duitse 
grens een uitgestrekt stuk natuur. 
Er lopen schapen in het Wooldse Veen  
 
Door het Wooldse Veen loopt een prachig 
wandelpad. Onderweg kom je bijzondere 
planten tegen, zoals zonnedauw, 
lavendelheide, kleine veenbes en veenmos. 
Op de veendijken groeien berken en soms 
ook eiken. In het voorjaar zie je met wat 
geluk bijzondere libellen en vlinders. Andere 
soorten die je kunt tegenkomen zijn de 
hazelworm, heidesabelsprinkhaan, gladde 
slang, das en buizerd. 
 
 

Het Wooldse Veen is een kwetsbaar 
gebied. In de oude veenputten vormt zich 
nieuw hoogveen. Blijf daarom altijd goed op 
de paden. In natte seizoenen kun je het 
beste laarzen dragen, het kan dan erg 
drassig zijn. 
 
Liefhebbers van fietsen en wandelen 
kunnen helemaal hun hart ophalen, want 
vanaf de camping is er direct aansluiting  
op één van de vele fiets- en/of 
wandelroutes.  
 

In het Wooldse Veen zelf kun je niet fietsen, 
maar in de directe omgeving wel. Tussen 
het Wooldse Veen en het veengebied aan 
de andere kant van de Duitse grens loopt 
een oude smokkelroute die tegenwoordig 
als grensoverschrijdende fietsroute te 
gebruiken is.  
 
Informatie is verkrijgbaar bij de VVV 
Winterswijk.  
 
Landgasthaus Schmitz 
 
Op fietsafstand van camping De Harmiene-
hoeve ligt Landgasthaus Schmitz. 
Hier kunt u heerlijk biefstuk ofschnitzel eten 
met echte Duitse “Bratkartoffelen”. 
 
Noaberpad 
 
Vlak langs camping “De Harmienehoeve” 
loopt het Noaberpad. Het Noaberpad is een 
wandelroute van 432 km tussen Bad 
Nieuweschans in Groningen en Kleve, net 
over de Duitse grens bij Nijmegen. 
 

Reisvoorstel voorjaar 2020 Standplaatsreis Achterhoek 
 

Periode : 06 juni t/m 20 juni 2020 
Reissom : € 350,00  
Afstand : ca. 60 km 
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Achterwooldse Klompenpad 
 
Langs camping De Harmienehoeve loopt het 
Achterwooldse Klompenpad. Dit pad is 10km 
puur wandelplezier. 
 
Bekkendelle 
 
In de buurt van camping “De Harmienehoeve” 
ligt de Bekkendelle. Dit is een schitterend bos/
natuurreservaat om te wandelen. 
Door de Bekkendelle stroomt de beek Boven-
Slinge. In Nederland heet de beek Boven-Slinge 
en in Duitsland Schlinge en ontspringt zo’n 20 
kilometer verderop in Duitsland ten noorden van 
Südlohn.  
 

Markt Winterswijk 
 

ook wel de gezelligste markt van de 
Achterhoek genoemd! De warenmarkt 
Winterswijk biedt een zeer uitgebreid 
assortiment op woensdag en zaterdag om 
de Jacobskerk in het hart van het centrum. 
 

Kortom: genieten van een prachtige natuur 
in een mooie omgeving. 
 

Informatie over de camping kunt u vinden 
op www.campingdeharmienehoeve.nl 
 

  

ZOEKT U EEN CARAVANSTALLING? 
  

  

  

  

  

  

  

  

BEL: 0547 - 27 21 07 

Maatschap Schutte Rikkerinksweg 6 Ambt Delden 
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