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onze website.
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   Van de Voorzitter 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Beste leden van de Twentse 
Caravan Club 
 
Op het moment van schrijven van dit 
voorwoord zijn een heleboel leden met 
vakantie. De reizen dit voorjaar zijn naar Zuid-
Frankrijk, Slovenië-Kroatië, Zweden-
Noorwegen en Noord-Duitsland.  
 
Ik wil nog even terugkomen op de reizenbeurs 
van 5 april en de goed verlopen leden- 
vergadering van 19 april. 
 
De reizenbeurs van 5 april voor de reizen in 
het najaar is redelijk bezocht. Het heeft ons 2 
nieuwe equipes opgeleverd.  
De belangstelling van de leden om in het 
najaar met vakantie te gaan is niet groot. 
De reis naar Oostenrijk en de reis naar de 
Pyreneeën gaan door. Wederom is er geen 
belangstelling voor de 14 daagse kampeerreis 
in eigen land. 
 
Het reisprogramma voor 2017 staat verderop 
in dit clubblad en u kunt het ook vinden op de 
website. 
De reiscommissie is voornemens een week in 
de meivakantie te plannen om samen met de 
kleinkinderen vakantie te vieren. 
 
Nogmaals wil ik er op wijzen dat als men met 
een reis mee wil en het ingevulde inschrijf- 
formulier, dat te vinden is op de website, 
opstuurt naar het secretariaat dat men dan is 
ingeschreven voor die betreffende reis. 
Meldt men aan het secretariaat of aan een 
reisbegeleider dat men wel interesse heeft 
voor een bepaalde reis dan is men niet 
ingeschreven en geen deelnemer aan die reis.  
Het opsturen van het inschrijfformulier is dus 
bepalend. 
 
Aanmelden als belangstellende of onder 
voorbehoud kan niet meer.  
Er waren leden die zich voor meerdere reizen 
als belangstellende aanmelden wat niet de 
bedoeling is.   

 
Tijdens de vergadering van 19 april hebben we 
afscheid genomen van Riet Koster en Jan ter 
Horst. 
Arend Spijkman heeft de taak van Riet Koster 
overgenomen als afgevaardigde van het 
bestuur in de redactiecommissie en Marten 
Redder heeft de taak van Jan ter Horst over 
genomen als 2e secretaris. 
 
Henk de Wilde is gestopt als commissielid van 
de reiscommissie en Cor Siemerink is 
benoemd als lid van de reiscommissie. 
 
Ook gaat Roel Baltus ons verlaten als 
bestuurslid en voorzitter van de reiscommissie 
tijdens de najaarsledenvergadering. 
Roel kan het werk niet meer combineren met 
de zorg die hij aan Herma wil besteden. 
 
Ik hoop dat iedereen van een welverdiende 
voorjaarsvakantie heeft genoten en gezond en 
zonder ongelukken weer thuis is gekomen 
 
Frans de Rond, 
Voorzitter 
 
 
 

 



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

hartgerink.nl

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

weer als NIEUW?

Uw caravan of camper

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

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

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

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

BLOEMENDAL...
FIETSEN VOOR 
HET HELE GEZIN!

ONZE KWALITEITEN
✔ HAAL- & BRENGSERVICE

✔ ONDERHOUD EN REPARATIE

✔ 1000M2 FIETSPLEZIER

✔ FIETSKLEDING EN ACC.

✔ ADVIES OP MAAT
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JAARPROGRAMMA 2016 
 
 
 

  
 
juli  13  Bestuursvergadering  Bestuurskamer  14.00 uur 
  13  Reiscommissievergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
 
augustus 03  Bestuursvergadering  Bestuurskamer  14.00 uur 
  10  Reiscommissievergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
   
oktober 03  Redactievergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
  05  Bestuursvergadering  Bestuurskamer  14.00 uur 
  12  Reiscommissievergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
 
november 01  Reizenbeurs   ’t Hoogspel  11.00 uur 
  02  Bestuursvergadering  Bestuurskamer  14.00 uur 
  09  Reiscommissievergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
  15  Najaars ledenvergadering  ’t Hoogspel  14.00 uur 
  21  Redactievergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
   

 
 
 
 
 
 

INHOUD 
 

Van de voorzitter     3 
Jaarprogramma 2016    5 
Colofon + Crumble met gele vruchten  7 
Van de redactie     9 
Concept Reisprogramma 2017   11 
Chocoladetruffels + Reispr.najaar 2016  13 
Vakantie souvenier    14 
Je bent pas echt oud als   16 
Je bent pas echt oud als   19 
Reisverslag Slovenië Kroatië   21 
Reisverslag Slovenië Kroatië    25 
Reisverslag Slovenië Kroatië   27 
Reisverslag Slovenië Kroatië   30 
Reisverslag Slovenië Kroatië   33 
Reisverslag Slovenië Kroatië   35 
Ik geef de pen door    36 
Breef an God     38 
 
 
 
 
 
 
Coverfoto: Bled Slovenië   

  
        Bron: Internet 

                         KOPIJ 
 
Uw bijdrage aan het derde nummer van ons 
clubblad in 2016 moet uiterlijk 
26 september binnen zijn.  
Stuur uw tekst naar de redactie via 
onderstaand e-mail adres 
 
 
 

redactie@twentsecaravanclub.nl. 
 

 
 
 
 
Bij voorkeur Arial 10 in WORD. 
 
Maar met een getypte of geschreven tekst 
zijn we net zo blij. 



Kampeerwinkel
Caravans

Onderhoud en reparatie

Kampeerpleinalmelo.nl
Hospitaalweg 6

7607 TW Almelo

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

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

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

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

de koffie staat altijd klaar!

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

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

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

Daarnaast hebben ze meer dan 500 paar wandelschoenen op voorraad.

"Kampeerplein Almelo... Uw eerstvolgende bestemming!"

kampeer
plein
almelo.nl

.

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

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

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

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

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

en in overleg is reparatie op locatie mogelijk. 

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

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

Maar hoe u ook kampeert, uw vakantie begint bij Kampeerplein Almelo 
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Colofon. 
 
Het bestuur: 
Voorzitter  Frans de Rond 
Secretaris  Hanneke Stolmeijer 
Penningmeester Hans van Buuren 
Reiscommissie  Roel Baltus 
Redactie  Arend Spijkman 
Algemene Zaken Hetty Groener 
 
De reiscommissie: 
Voorzitter  Roel Baltus 
Rb + reizen  Dinie Jurjens 
Rb + reizen  Emiel Bor 
Rb + reizen  Ben Vaneker 
Rb + reizen  Cor Siemerink 
 
De redactie: 
Hoofdredacteur  Alex Noppert 
Redacteur  Wies van Zalk 
Redacteur  Jan Severt 
Opmaak/ realisatie Alex Noppert 
Namens bestuur Arend Spijkman 
 
Public relations: 
pr@twentsecaravanclub.nl 
 
Acquisitie: 
Arend Spijkman            a.spijkman@home.nl 
 
Bestuurskamer+ documentatie / materialen: 
De Dennen 9, 7491 HH Delden 
 
Secretariaat: 
Twentse Caravan Club 
Postbus 133 
7480 AC Haaksbergen 
 
Lief en Leed: 
Hetty Groener  tel: 074-3764816 
famgroener@hotmail.com 
 
Website + e-mail adres: 
www.twentsecaravanclub.nl 
info@twentsecaravanclub.nl 
 
Bankrekening: NL 92 RABO 0106790064 
 
Tarieven: 
Contributie:  € 25.= per persoon 
Inschrijving €   5.= per persoon 
Donateurs € 12.= per adres 
 
Bezorging clubblad: 
Fred Jespers  tel: 074-2662784 
 
Druk clubblad: Ctrl-P Hengelo 
 
 
 

Crumble met gele vruchten 

Je hebt nodig voor een grote ovenschaal: 

• 250 gram perzik in blokjes 
• 200 gram ananas in blokjes 
• 1 theelepel koek- of speculaaskruiden 
• 150 gram boter op kamertemperatuur 
• 150 gram suiker 
• 150 gram zelfrijzend bakmeel 
• 1 zakje vanillesuiker 

Verder heb je nodig: 

• 1 ovenschaal 

Werkwijze: 

• Warm de oven voor op 180 graden 
• Doe de perziken en de ananas in een 

kom en roer ze door elkaar. 
• Verdeel het mengsel over de 

ovenschaal. 
• Meng in een andere kom de boter, 

suiker en zelfrijzend bakmeel door 
elkaar en doe daar de vanillesuiker 
door. Dit gaat het beste als de boter op 
kamertemperatuur is. 

• Kneed het deeg zodat alles goed 
gemengd is en verkruimel het boven 
de schaal zodat de bovenkant bedekt 
is met een mooi laagje. Als je kleine 
kruimels maakt dan krijg je fijne 
crumble. Als je ze wat grover laat, 
zoals ik meestal doe, krijg je wat 
grotere stukken. Dat vind ik lekkerder 
maar het kan allebei. 

• Bak de crumble 30 minuten in de oven 
totdat de kruimels mooi bruin zijn 
geworden. 

• De crumble kun je zowel warm als 
koud eten. 
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     Van de Redactie 

 
 
 

 
 
 
 
 
Beste mensen 
 
Je kunt er bijna niet meer omheen, wearables. 
En dan bedoel ik eigenlijk Smartwatches, 
oftewel slimme horloges waarbij de 
horlogefunctie bijzaak is geworden. Althans zo 
lijkt het. 
Je kunt er ontzettend veel mee. Voorwaarde is 
wel dat je hem koppelt met je smartphone. Je 
kunt dan zien wie er belt, zonder dat je de 
smartphone uit je tas haalt. Of onderweg 
gewoon je e-mail checken. Het apparaatje 
meet je hartslag, je bloeddruk en nog veel 
meer. 

 
                          Smartwatches  
 
Google ontwikkelt nu een slimme armband 
voor medisch onderzoek. Naast de 
hartslagmeter en bloeddrukmeter zit er 
ondermeer ook een huidthermometer en 
bewegingssensor in. Ook een ECG kan 
worden afgenomen. Het slimme horloge 
beschikt ook over sensoren die 
omgevingsgeluid en –licht meten. Al met al 
geeft deze wearable een goede indruk hoe 
een patiënt er aan toe is. 
Het wordt in de toekomst volstrekt normaal dat 
iedereen zo’n slimme armband draagt. 

Zeker voor ons ouderen. Wij moeten toch al 
langer zelfstandig blijven wonen en zo worden 
we op afstand in de gaten gehouden. 
Dat geldt natuurlijk in mindere mate voor TCC-
leden. Die zijn gewend om met zware 
caravans op pad te gaan en met voortenten te 
slepen. Daar blijf je fit genoeg bij. 
Caravannen is gezond. Het houd je jong van 
geest en lenig van lijf en leden.  
Blijft alleen de vraag hoelang we dit nog 
kunnen doen. En dan bedoel ik niet onze 
lichamelijke gezondheid, maar meer onze 
financiële gezondheid. 
Er is een groep hogere ambtenaren, ook wel 
de vierde macht genoemd, die een plan 
hebben bedacht om de ouderen meer 
belasting te laten afdragen. De achterliggende 
gedachte is dat senioren een goed gevulde 
spaarrekening hebben die ze eigenlijk niet 
meer nodig hebben. 
Politieke partijen roepen in koor dat dit 
absoluut niet kan en ook niet uitgevoerd gaat 
worden. 
Maar ja... denk ik dan, het is binnenkort weer 
verkiezingstijd. 
Daarna weten ze ons heus wel weer te vinden. 
 
Laten we niet op de dingen vooruitlopen en 
ons leven laten vergallen door doemdenken. 
Kijk maar eens welke mooie reizen in de 
pijplijn zitten voor 2017. Ook in het najaar van 
2016 zij er nog mogelijkheden. 
Zelf zijn wij in het najaar in Zeeland en ik 
verheug me nu al op een mooie nazomer. 
 
Alex Noppert, 
Hoofdredacteur 
 
 



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

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

wij zijn dealer van:

ALLES IN HUIS 
VOOR HEEL

VEEL KAMPEER-
PLEZIER...
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Concept Reisprogramma 2017 
 

 
 

               Kosten   Reis  Vertrek 
               in Euro’s dagen  datum 
               Globaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorstellen voor nieuwe reizen en/of wijzigingen moeten, vóór 1 augustus als het 
voorjaarsreizen betreft en vóór 1 januari als het najaarsreizen betreft, worden ingediend bij 
de reiscommissie.                                                                                  

 
 Opg. 27-06-2016 
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   20/05 
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   29/04 
  
 
   20/05 
 
   29/04 
 
 
 
   27/05 
 
 
  
 
 
     
   02/09 
 
   02/09 
  
   26/08 
 
  
   02/09  

 
 
Voorjaar 2017 
 
Griekenland  Noord 
 
 
Frankrijk  (pracht en praal) 
 
Hongarije  
 
Corsica – Sardinië 
 
 
Normandië  -  Bretagne 
 
Baltische Staten  -  Finland 
RL. V. Buuren. 
 
         
Standplaats vakantie Luxemburg 
Camping Kohnenhof. 
 
 
 
Najaar  2017                                                   
 
Zwarte Woud – Elzas – Trier 
 
Nrd. Duitsland – Denemarken 
 
Italië – Toscane – Umbrië - Rome 
   
 
Standplaats vakantie Duitsland, Moezel 
    
 
 
 
 



 

Vrijheid van genieten…… 

 

Pen Caravans Enschede 
Gronausestraat 645 
7534 AB Enschede 

Telefoon: 0534615213 
www.kamperen.cc 

Erkend dealer van: 

Caravan Schade! 
Laat het ons regelen. Wij zorgen voor een perfecte schaderepair. 
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Chocoladetruffels 
 

Je hebt nodig: 
• 200 gram melkchocolade 
• 200 gram pure chocolade 
• 200 ml slagroom 
• 100 gram boter, in blokjes 
• 1 theelepel vanille-extract 
• Cacaopoeder 

Hoe maak je ze: 
1. Doe de slagroom in een pannetje en 

verwarm de room totdat het bijna 
kookt. 

2. Voeg de boterblokjes een voor een toe 
en roer totdat ze gesmolten zijn. Voeg 
nu ook het vanille-extract toe. 

 

 
3. De chocolade breek je in kleine stukjes 

en doe het in een warmtebestendige 
schaal. 

4. Giet de hete room over de chocolade 
stukjes en laat dit  ongeveer 2 minuten 
zo staan. 

5. Roer vervolgens met een garde door 
de chocolade totdat alles gesmolten is 
en het mengsel een lichte glans heeft 
gekregen. 

6. Nu begint het wachten, zet de schaal 
minimaal 2,5 uur in de koelkast zodat 
je chocolademengsel, ook wel 
ganache genoemd, kan opstijven. 

7. Als je ganache mooi stevig is. Doe de 
je cacao in een schaaltje. 

8. Haal met een lepel een schepje 
ganache eruit en rol er mooie bolletjes 
van. Doe een beetje cacaopoeder aan 
je handen dan plakt het minder. 

9. Rol de balletjes vervolgens door de 
cacao en leg ze op een bord of in een 
schaal. 

10. Je chocoladetruffels zijn klaar. Bewaar 
ze in de koelkast. 

Voor de variatie: In plaats van cacao kun je de 
chocoladetruffels ook door fijngehakte nootjes 
of kokos rollen. 

 
Reisprogramma Najaar 2016 

 
             Kosten   Reis  Vertrek 
             in Euro’s  dagen  datum 
                                                                             Globaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorstellen voor nieuwe reizen en/of wijzigingen moeten, vóór 1 augustus als het 
voorjaarsreizen betreft en vóór 1 januari als het najaarsreizen betreft, worden ingediend bij 
de reiscommissie. 
 
*  Fietsmogelijkheden                                                                                    Opg. 24-02-2016 

 
 
   450   
 
      
   800 
 
               
  800          

 
 
   350 

 
  
  18 
            
    
  32 
  
    
  32 
 
 
 14        

 
 
 03/09    
 
 
 27/08 
   
 
 27/08         
 
 
 03/09         

 
 Najaar  2016 
 
Wandelvakantie Oostenrijk   
RL. D. Jurjens.   
 
Frankrijk Drome 
 
 
Pyreneeën 
RL. A. Spijkman. 
 
Standplaatsvakantie Zeeland (Renesse) 
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Ons souvenir van de rondreis 
Slowakije 2015  

Op Boeren Natuur camping Lazy, waar het 
heel goed toeven was, konden we genieten 
van alles wat er groeit en bloeit. 

De rijke fauna op de camping was riant 
aanwezig. Zelf bij de dieren verblijven groeide 
van alles. 

Bij het varkensveldje stond een boog over het 
paadje dat leidde naar de moestuin en 
campinggebouw. 

Over die boog bij het varkensveldje groeide 
een mooie en weelderige plant met mooie   
rood / oranje bloemen. Zie foto onder 

 

Wij dachten toen, die willen wij ook wel in de 
tuin hebben, dus zochten we naar zaden. 

En ja hoor, we vonden een zaaddoos, die 
hebben we maar meegenomen in de camper 
naar Oldenzaal. 

Eind januari hebben we de zaden (het waren 
drie hele grote) in bloempotjes op de 
zolderkamer voorgetrokken. 

Na enkele dagen ontkiemden de zaden al en 
groeiden zo hard dat er al snel stokjes als 
ondersteuning geplaatst moesten worden. 

Wat waren wij blij, want wij hebben iets 
bijzonders uit Slowakije.  

Momenteel zijn ze al ruim 100 cm hoog, zie 
foto. 

 

 

 

Maar ja, wat is het voor een plant! Op internet 
gezocht en gevraagd aan mensen of ze de 
plant herkenden aan de bladeren maar niets 
van dat alles. 

Maar we wilden toch weten hoe die plant heet. 
Ik zei tegen Diny: ”Ik bel met Arnold en 
Bernadette van de camping.” 

Ik kreeg Arnold direct aan de lijn, ik vertelde 
dat ik zaden gejat had van de plant die over de 
boog groeide en vroeg: “Weet jij de naam van 
die plant?” 

“Ja, dat weet ik, het is de: PRONKBOON. Een 
soortgenoot van de snijboon.”  

Dat hadden wij niet verwacht dat het een 
consumptie boon is, die je overal kan kopen. 

Wij dachten een exclusieve plant               
meegenomen te hebben. 

Nu begrijp ik ook het spreekwoord: 

BOONTJE KOMT OM Z’N LOONTJE. 

We hebben er smakelijk om gelachen, maar 
we hebben van de zomer heerlijke 
pronkbonen. 

 

Jan en Diny van den Burg 
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Je bent pas echt oud als…….. 
 

Tante Hannie naar je zwaaide. 
De bakker nog aan de deur kwam. 

Je een liter melk los kon kopen. 
Je bij Jamin een dubbeldik ijsje kocht voor een duppie. 

Je opbleef voor Cassius Clay. 
Maandag bij jullie thuis nog wasdag was. 

 

 
 

Je weet wie Apollo Henkie is. 
Je salaris nog in een loonzakje werd uitbetaald. 

Je Ard en Keessie hebt zien schaatsen. 
Je het Vrije Volk, de Waarheid, de Eva of de Katholieke Illustratie hebt gelezen. 

Je op zaterdag in de teil voor de kachel gewassen werd. 
Je Ko van Dijk nog hebt zien spelen. 

Je platen van Elvis, de Beatles of Rolling Stones hebt gekocht. 
Je nog een platenspeler had. 

Je twee keer per week de zinken vuilnisemmer buiten zette. 
Je nog zondagse kleren hebt gedragen. 

Je ouders een voorraad aardappels voor de winter insloegen. 
Je moeder in het voorjaar alles overhoop haalde voor De Grote Schoonmaak. 

Je met een pannetje naar de Chinees ging. 
Je nog op de mulo of de hbs hebt gezeten. 

Je oude kleren meegaf aan de voddenman, die langs kwam. 
 

 



 
 
 
 

 

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

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

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



Elke dag 
voelt als 

vakantie met 
zo’n perfecte 

e-bike

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

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

De ideale 
inklapbare 

fietsendrager om 
mee te nemen  

op vakantie

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

Koge E-inspire
De lichtste e-bike 
van nu ( slechts 
21 kg incl accu)
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Je nog op de pof mocht winkelen. 
Je licht op de fiets had. 

Er nog een draaischijf op jouw telefoon zat. 

 
 

Je nog weet wat “En 10 procent, en betere waar” betekent. 
Jouw kinderen nog katoenen luiers droegen. 

Je nog op een Kreidler, Zundapp of Puch hebt gereden. 
Bij jou thuis nog een kolenboer eens per jaar eierkolen, cokes of briketten kwam brengen. 

Je de koperen deurbel en brievenbus nog gepoetst hebt. 
Je nog een bruine postzegel van 10 cent op je brieven plakte. 

Je geld nog bij de Post, Cheque en Girodienst stond. 
Je nog zakjes chips at waar een blauw zakje met zout was bijgesloten. 

Je de laatste 30 cm van je achterspatbord wit verfde. 
Je ophield met voetballen als een politieagent de straat in kwam fietsen. 

Je zilverpapier spaarde voor de missie. 
Je melk in flessen met zilveren doppen kocht. 

 

 
 

Bij jou thuis een boodschappenboekje werd ingevuld en de kruidenier dat kwam ophalen. 
Je naar schaatsen in het Bisletstadion keek. 

Je ’s avonds bij een glaasje ranja of prik pinda’s mocht doppen boven een krant. 
Je Den Uil nog hebt gekend. 

Je moeder oranje kassabonnen van de Gruyter spaarde. 
Je nog zonder gsm de deur uit ging. 

Je een zak patat voor een kwartje hebt gekocht. 
Je op Bazooka kauwgum hebt gekauwd. 

Je plastic voetballertjes spaarde bij de Coca Cola. 
Je gele puzzelstukjes voor een marineschip uit de fles Lodaline haalde. 

Je mens-erger-je-niet of halma aan de huiskamertafel speelde. 
Je Nederland het Eurovisie Songfestival hebt zien winnen. 

Je nog naar zwart-wit televisie hebt gekeken. 
Er in jouw jeugd nog geen disco’s waren. 

Je moeder elke vrijdag de stoep schrobde. 
De stapavond al om 19.00 uur begon en je voor 12.00 uur thuis moest zijn. 
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Reisverslag Slovenië Kroatië 2016 
Trektocht voor een reis van 6 weken door 
Slovenië en Kroatië, het is een lange reis 
waarbij we op 15 verschillende campings 
staan. Bij de reisvoorlichting in november van 
vorig jaar waren we blij verrast dat de Kroatië 
reis aangeboden werd, je hoort en leest vaak 
over Kroatië met de prachtige kust en hun 
mooie historische steden maar veel verder dan 
Istrië zijn velen van ons niet gekomen.          
Op 19 april kregen we de nodige info van onze 
reisleiding Cor en Mia en een compleet en 
prachtig reisboek. Helaas konden enkele 
equipes niet mee vanwege 
gezondheidsproblemen, Roel en Herma niet 
en ook Jos en Trees, die meegeholpen hebben 
met de reisorganisatie konden helaas niet 
mee. Johan en Achilla namen de taak van Jos 
en Trees over en Ria ging ondanks een sterk 
tegenwerkende knie wel mee, petje af voor 
haar. 

Op 7 mei zouden we bij elkaar komen op het 
campingpark in Wertheim en zoals gebruikelijk 
waren er al veel equipes enkele dagen eerder 
aangekomen, ook al vanwege het feit dat het 5 
mei Hemelvaartsdag was en dat rijdt heerlijk 
rustig. Helaas kregen Johan en Achilla op de 
eerste dag al motorpech met hun mooie Volvo 
en de schade was zo erg dat ze gesleept 
moesten worden. Johan heeft het zo kunnen 
regelen dat ze de auto van de zoon konden 
gebruiken. Nico en Riet kwamen ook een dag 
later binnen omdat de brandstofpomp van hun 
nieuwe BMW het opgaf. Er was dus op de 
eerste camping genoeg hilariteit en tijdens de 
borrel hebben we nog even een zekering voor 
de caravan verlichting van Cor en Mia 
vervangen. Dit is voor de kennismaking wel 
goed en er zaten gelukkig enkele techneuten 
in de groep. De eerste paar dagen was het 
kilometers maken en opbouwen en afbreken 
op diverse campings, konden we even oefenen 
want er komen er nog vele. 

Soms ging het reisklaar maken in de stromende 
regen, het is dan een show van paraplu’s en 
regenkleding net of we op zeilkamp waren. Op de 
camping in Ljubljana blijven we een paar dagen om 
de stad te bezoeken. Gerard wilde zijn caravan 
moveren maar dat ging niet omdat de 
afstandsbediening zoekgeraakt is, dus dat  wordt 

duw- en trekwerk.  Met de bus richting Ljubljana 
werden we lekker door elkaar gehusseld in de 
overvolle bus. Daar konden we in het centrum 
uitstappen. Zo nu en dan regen, maar het is een 
prachtige stad met mooie gebouwen, bruggen en 
veel vertier op straat. Het wordt opnieuw met regen 
inpakken voor vertrek naar de volgende camping bij 
de Plitvice watervallen zo’n 250 km verderop. 

 
Dit is niet een camping met vlakke plaatsen en 
omdat onze caravans  nogal zwaar en groot 
zijn was het veel gemartel, geploeter en 
glijwerk. Aan de voorzijde het neuswiel 60 cm 
hoog en een voorpoot heel hoog en de 
achterzijde bijna op de grond. Het leken wel 
hondjes die tegen een paaltje stonden te 
sassen.  Na even borrelen zijn we met een 
grote groep buiten de camping gaan eten, 
lekker en gezellig. Buiten was het koud 
ongeveer 3 graden, zelfs in de caravan was 
het fris en we zijn dan ook vrij snel met een 
boek en een extra deken  het bed ingedoken.  
Het moet maar eens afgelopen zijn met het  
slechte weer. 



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



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

 OFFICIAL DEALER



KLUIS-KOPEN.NL
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De volgende dag gewekt door zonneschijn, 
gelukkig dat geeft toch meteen een opgelucht 
gevoel omdat we vandaag de Plitvice 
watervallen willen bekijken. Het gebied is 
langgerekt en bestaat uit meerdere meren op 
verschillend niveau. Eerst zijn we met het 
treintje naar het middelste meer gegaan van 
daaruit kun je een lange route volgen langs de 
mooiste en zeer talrijke watervallen. Dit moet 
je zelf zien het is onbeschrijfelijk mooi, hoog, 
laag, breed, rustig, wild schuimend met 
daverende herrie, breed uitstromend, 
kabbelend water, het is een en al genieten van 
dit schouwspel, en met de zon schijnend 
tussen het verse groen door in het glasheldere 
water, SPECTAKULAIR. Een stukje varen op 
het meer, even uitrusten en dan weer richting 
camping voor een lekker bakkie en daarna 
genieten in de zon, wijntje, stukje kaas etc.  

Het wordt een koude nacht rondom het 
vriespunt. Vooruit, nog een extra deken erbij, 
vloerverwarming aan of ons kacheltje, ja, ja, 
we hebben het goed voor elkaar. 

Ook de volgende dag is het stralend mooi weer 
en konden we buiten in de zon ontbijten, Johan 
en Achilla gingen daarvoor  midden op de 
toegangsweg in de zon zitten.  Iedereen goed 
gemutst vanwege het lekkere weer. Sommigen 
aan de was, moet ook gebeuren. Deze dag 
naar Slunsj gereden, een prachtig watergebied 
waar de rivieren zich splitsen met de nodige 
watervallen. Hier heeft in het verleden een 
watermolen tussen de beide rivieren gestaan, 
de watermolen staat er nog steeds en is nu 
een zeer sfeervol restaurant met een groot 
terras over het water met zicht op de waterval, 
daar hebben we samen met Truus en Gerard 
van pittige koffie met apfelstrudel genoten. Het 
ziet er soms oud en krakkemikkig uit maar o, 
zo gezellig. Terug op de camping nog wat 
voorbereiding getroffen voor het vertrek naar 
SPLIT.  

Het was een hele heisa om voor het vertrek 
naar Split de caravan op een verantwoorde 
wijze op de wielen te krijgen want er waren 
nog al wat hulpmiddelen uit de natuur gebruikt 
om de caravan horizontaal te krijgen. Na het 
gebruikelijke ochtend ritueel vertrekken we 
groepsgewijs voor een lange reis binnendoor 
richting Split. Prachtige omgeving, super mooie 
route maar wel erg vermoeiend om te rijden.  

De weg vraagt met al die kronkels, goede en 
slechte wegdelen, uiterste concentratie en 
daarbij moet je als chauffeur goed opletten en 
niet teveel naar de natuur te kijken. Op de 
camping, en wat voor één, krijg je meteen het 
mediterrane gevoel, prachtige vlakke en grote 
plaatsen met zich op zee en ook weer niet te 
dicht aan het water. De plaatsen zijn met fijn 
wit grind /marmer bedekt, even wennen met 
inloop in de caravan dus dan maar een matje 
ervoor. Met zo’n 10 minuten zaten we aan een 
welverdiend pilsje of fris. Na het eten een 
wandeling rond de camping, het is een genot 
om hier langs de nieuw aangelegde boulevard 
te flaneren. 

Met zijn allen per bus naar Split is ook een 
belevenis. Al wachtend  bij de bushalte kwam  

 
Dick teruggefietst van zijn ochtendrondje en wij 
met ons allen hem aansporen van kom op 
man, fiets an de kant en met kommen, en hij 
was net op tijd.  Het werd steeds drukker in de 
bus en op het laatst stond je muurvast, als 
sardientjes in een blikje. Op naar de grote 
indrukwekkende Romeinse vestiging het 
Diocletianus. We waren mooi op tijd omdat om 
twaalf uur de presentatie van de Imperator en 
zijn vrouw plaatsvond, dit alles met de nodige 
soldaten en trompetgeschal.                                      

Als je nagaat hoe oud dit paleis al is dan krijg 
je toch respect voor de Romeinse bedenkers 
en bouwvakkers. Natuurlijk zie je in allerlei 
zijgangen en straten winkeltjes opgezet, druk 
maar wel leuk. Na gezamenlijk een bakje 
cappuccino op een terras in het paleis zijn 
velen van ons hun eigen weg gaan volgen. 
Richting haven, lekker eenvoudig geen  



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

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

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

Pasen 25 maart t/m 28 maart 2016

Kampeerplaats €39,- *

Trekkershut €100,- *

Hemelvaart 5 mei t/m 8 mei 2016

Kampeerplaats €39,- *

Trekkershut €100.- *

ACSI Card   -  Best Deal card geldig in de volgende periodes;
01-01-2016 t/m 12-05-2016 €13,- p.n. 
17-05-2016 t/m 15-07-2016 €13,- p.n.
16-07-2016 t/m 31-07-2016 €16,- p.n. (alleen Best Deal card!)
01-09-2016 t/m 31-12-2016 €13,- p.n.
Prijzen conform ACSI / Best Deal voorwaarden. . 
Prijzen inclusief
1 staanplaats, 2 personen, water, stroom, afvoer, 
hond, douchen en kinderen tot en met 5 jaar.
Prijzen exclusief
Milieuheffing p.n.    €2,-
Elke volgende persoon p.n. €2,-
Toeristenbelasting p.p.p.n.  €1,40
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vrachtschepen e.d. Echt een haven voor 
toeristen en druk op het honderden meters 
lange terras met prachtig uitzicht op zee.   

Hogerop lijkt altijd interessant, dus na het eten 
via een oude geplaveide weg omhoog en je 
hebt dan mooie inkijkjes bij de mensen “achter 
het huis”. Na een kwartier klimmen met 
onderweg grote agaven en een mooie flora 
konden we terugkijkend Split tegen de helling 
aangebouwd zien en tevens hadden we een 
blik op de haven, fantastisch om te zien. We 
kunnen ons goed voorstellen dat de Romeinen 
hier rond het jaar 250 na Christus een paleis 
hebben gebouwd. Op naar de camping en 
daar aangekomen konden we zo aanschuiven 
bij het happy hour, bere gezellig al met al weer 
een mooie dag,  Op naar morgen, we zien wel 
wat het geeft.   

Na een regenachtige nacht gingen we samen 
met Fredien en Evert naar Trogir, een heel 
oude stadje  en je waant je hier eeuwen terug.  

 
Mooie oude middeleeuws uitziende plaats 
waar je hartstikke gezellig van het ene naar het 
andere steegje kunt wandelen. Het stikt van de 
winkeltjes en restaurantjes en natuurlijk 
kunnen de dames de verleiding niet weerstaan 
om een leuk stukje textiel te kopen. Dit ging 
wel met de nodige humor gepaard. Na een 
groot deel van deze mooie stad bekeken te 
hebben konden we niet de verleiding 
weerstaan om iets speciaals te eten in de heel 
gezellig en oud aandoend restaurant. Het lijkt 
wel of de tijd heeft stilgestaan. Wij hebben 
genoten van een visschotel en “wat voor een”. 
Heel divers met alles erop en eraan en lekker 
man. Na nog wat rondstruinen en kuieren op 
de kade zijn we nog even aan de haven gaan 
zitten om te genieten van de activiteiten. Mooie 
schepen lagen er in de haven, duidelijk voor 

rondvaarten met grote groepen op zee, een 
soort kleine cruiseschepen. Het zag er 
vanmorgen naar uit dat het een druilerige dag 
zou worden maar het is een prachtige droge 
en heel gezellige dag geworden. Het stadje 
Trogir is op zich mooier dan Split. Na nog even 
wat voorbereiding voor de reis van morgen 
richting Dubrovnik. We kunnen alweer 
terugkijken op een mooie en gezellige dag. 

Vroeg op en dan naar ons einddoel Dubrovnik. 
Cor en Mia vertrekken altijd als eerste en de 
rest vertrekt dan een uurtje later. Het is een 
prachtige rit langs de kust en het is stralend 
weer dus het water had fantastische kleuren 
blauw en smaragdgroen. Je kunt niet te lang 
opzij kijken omdat de weg een lange 
kronkelende strook is met steeds wisselende 
toegestane snelheden. Je wordt helemaal 
tureluurs van de wisselende snelheden en hier 
en daar stond ook een politiewagen klaar om 
nog wat centen bij te verdienen. De Kroaten 
zelf scheuren wel om je heen. Misschien 
krijgen we wel enkele bekeuringen thuis. De 
camping is een verrassing, een echte kleine 
natuurcamping met veel olijfbomen en gelukkig 
vlakke plaatsen. Wij zijn door aardige jonge 
mannen ontvangen met lekkere hapjes 
gemaakt door moeders en zelf gebrouwen 
drankjes. Zij gaven toelichting over de camping 
en de mogelijkheden in de omgeving. Van de 
hapjes en de drankjes werd gretig gebruik 
gemaakt en de stemming zat er al snel in. 
Natuurlijk konden we ter plekke een afspraak 
maken voor een boottocht naar de eilanden en 
velen van ons maakten daar gebruik van. 
Vanaf de camping kon je naar het strand 
lopen, een weg met 15% helling en dat was bij 
de ondergaande zon en een prachtig 
avondrood de moeite waard. Deze avond kon 
je lekker buiten zitten, hier en daar zag je het 
flakkerende licht van kaarsjes. 

Morgen naar Dubrovnik, we hebben er zin in. 
Eerst nog de boottocht maken en daarvoor 
moest je vroeg op om op tijd op de boot te zijn. 
Enkelen van ons bleven op de camping, Wij 
zijn op de camping gebleven en hebben wat 
gelezen, de was gedaan en lekker gelummeld. 
De bootreis was een heel mooi avontuur met 
afmeren op enkele eilanden en er zijn zelfs 
dolfijnen gezien. Voor de inwendige mens 
werd goed gezorgd.  



 



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

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

Commodore Insignia - diepte 300 cm 

Prisma - diepte 400 cm

Ambassador Seed - diepte 250 cm

Kampeeraccessoires

 

 

 

 

 

    

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

WWW.CARAVANKING.NL
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Tegen vijven liep onze plek op de camping 
weer vol en werd er enthousiast verteld over 
de bootreis en over de andere belevenissen. 
Jose en Geert waren naar Montenegro 
geweest om dat rovershol te bekijken en onder 
het genot van een borreltje hebben we nog 
een paar uurtjes gezeten om te horen hoe het 
daar was. Morgen gaan we met ons allen met 
de bus naar Dubrovnik.     Na het 
ochtendritueel stond de hele club om kwart 
voor tien bij de bushalte om gezamenlijk af te 
reizen naar Dubrovnik. In de oude stad kun je 
meteen de omringende stadsmuur van 2 km 
lang op en dan helemaal rondom de stad lopen 
op zeg maar de borstwering. Samen met 
Fredien en Evert de stad gerond. Veel klimmen 
en dalen via trappen dus we hebben onze 
spieren wel gebruikt. De stad is in 1991 voor 
de helft beschadigd door bombardementen 
vanuit Bosnië. Op initiatief van Unesco is de 
stad na 1994 weer opgebouwd en in 1995 
kwamen de eerste toeristen alweer. Het is een 
prachtige stad om te bekijken en van de 
bovenzijde word je duidelijk hoeveel rode 
pannen er vervangen zijn. Wij hebben een 
lekker broodje gezond gekocht en zijn op de 
trappen van de H. Blasiuskerk gaan zitten om 
dat te nuttigen, kun je genieten van alle 
voorbijgangers. Annet had ook een broodje 
speciaal besteld op een terras en een broodje 
speciaal was het, want er zat een slak in die ze 
op tijd in de gaten had, Puur natuur zei de ober 
met humor.  De heen- en terugreis was 
opnieuw genieten van de zee met haventjes. 
Eerst nog een gezellige avond maken en dan 
morgen richting Sibenik.  

Op naar Sibenik, een tocht langs de kust. Cor 
en Mia waren al op tijd op de camping en 
maakten zich zorgen over ons. Wij kwamen 
achter elkaar binnen en dan is het even kijken 
hoe we moeten staan. Het leek wel alsof we 
Amerikaanse pioniers waren want we stonden 
in een kraal op een mooie centrale plek. Johan 
wilde eerst in het midden gaan staan maar 
daar stak Achilla een stokje voor en hij moest 
ook zijn caravan naar de rand manoeuvreren.  
Een superluxe en grote camping met alles 
erop en eraan, zomers is dit een compleet 
dorp in een Dalmatië stijl. Bijna alles nieuw en 
helemaal gericht op een zo’n aangenaam 
mogelijk verblijf. Het was weer een actieve dag 
met een ritje van vijf uren. 

Volgende dag niet te vroeg op en het was 
gelukkig stralend weer en al warm, tegen elven 
zijn we net als vele anderen naar de KRKA 
watervallen FOTO gegaan dichtbij de camping.  
Je komt van hogerop aanrijden en al 
kronkelend naar beneden had je een mooie 
view op het meer. Je ging met de boot naar de 
watervallen. De harmonie tussen water en de 
fris groene beplanting met bloemen en rotsen 
veelal van travertin is gewoon subliem. We 
stonden dan ook regelmatig een lange tijd te 
kijken naar al dit moois. Enkelen van ons 
namen een rustdag, heel verstandig want je 
hebt wel vakantie. Nico en Riet begonnen met 
jeu de boules en zij hadden zo enkele 
medespelers. Leuk om te doen en ook om 
naar te kijken. Op het mededeling bord staat 
een gezamenlijke BBQ voor de volgende 
avond, eerst maar even een gezellige avond 
maken, potje yahtzee met Fredien en Evert.  
De voorbereiding voor de BBQ was al lachen 
dus dat moest goedgaan.  De camping 
beheerder kwam ons verrassen met zes 
flessen lekkere wijn van deze streek een leuke 
geste wat dankbaar in ontvangst werd 
genomen. Na het eten werd het al snel donker, 
kaarsjes aan, sterke verhalen, een hoop gein 
en na tig mummelmannetjes zochten we tegen 
half elf onze slaapplaatsen op. Het was weer 
een gezellige dag en morgen gaan we richting 
Zadar. 

Op naar ZADAR, langs de haven gelopen en 
daar zie je het verschil tussen arm en heel rijk. 
Via een stadspoort ga je de oude stad in en je 
waant je weer een paar eeuwen terug. Er werd 
veel gerestaureerd en hersteld van wat er in 
1991 stuk gebombardeerd is. Rondkijkend 
hoorden we iemand roepen en Geert kwam op 
ons af met de opmerking “goat  zittn de koffie 
steet kloar”. Leuk zo samen op het terras, 
daarna nog even de nieuw en modern 
aangelegde boulevard bezocht met een heel 
groot rond glazen plateau met zonnecellen. 
Mooie stad, veel gezien en vooral genoten. Nu 
nog even voorbereiden voor de rit naar het 
eiland KRK. 

Op KRK met zijn wel erg steile smalle 
weggetjes, genoten rondom de camping en 
langs het strand c.q. boulevard. Uit eten en 
flaneren langs al de verkoopstalletjes.  

 



Puur natuur 

Een kampeervakantie samen in Denemarken staat voor 
ontspannen en opladen tegelijk. Waar kan dat mooier dan op 
een camping midden in de natuur? De Denen zijn verwend met 
veel ruimte en natuur. Ze zijn er zuinig op, duurzaamheid staat 
hoog in het vaandel. Maar ze delen de natuur ook graag. Dat 
betekent veel vrijheid en mogelijkheden 

Nationale parken 
Denemarken heeft vier nationale parken, waar je een aantal van 
de mooiste en meest unieke landschappen van Denemarken 
kunt ontdekken. De parken zijn elke dag, de hele dag geopend. 
Elk park heeft een eigen bezoekerscentrum. Hier kun je terecht 
voor informatie en handige parkgidsen en routes. 

Nationaal Park Thy, aan de noordwestkust van 
Jutland, is het oudste en grootste nationale 
park van Denemarken. Het bestaat voor een 
groot deel uit duinen en zanderig grasland.  
Nationaal Park Mols Bjerge ligt in de streek 
Djursland aan de oostkust van Jutland en 
beschikt over de meest ruige en gevarieerde 
landschappen in Denemarken, met veel 
zeldzame dier‐ en plantensoorten.  
Nationaal Park Waddenzee, in West‐Jutland, is 
een waterrijk nationaal park dat zich uitstrekt naar Duitsland en Nederland. Een aantal delen van dit 
gebied hebben een plek gekregen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO vanwege hun ecologische 
belang. Viking grafheuvels, vredige bossen, prachtige fjord landschappen en elegante herenhuizen 
zijn onderdeel van Denemarken's nieuwste nationale park, Skjoldungernes Land. 

www.visitdenmark.nl/camping en www.visitdenmark.nl/nationaalpark 
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Het weer ziet er zo nu en dan dreigend uit en 
we horen onheilspellende weerberichten uit 
Duitsland en Oostenrijk. Morgen verlaten we 
KRK. Vannacht veel geregend en geonweerd. 

We verlaten KRK samen met Nico en Riet 
maar we moeten nog eerst een paar steile 
hellingen oprijden en dat is een beste aanslag 
op de auto, wel stoer om te rijden. We verlaten 
het mooie eiland KRK via de grote hoge brug 
en rijden richting Rijeka en het is een prachtige 
maar een beetje te hobbelige route.  In Rijeka 
werd de hemel opengetrokken en kregen we 
een gigantische hoosbui. Bakken vol water uit 
de lucht en al snel was de rechter rijbaan een 
ondiepe beek waar het water door de gaten 
van de putdeksels omhoog spoot. Je kon 
alleen maar veilig rijden op de linker weghelft. 
Op naar onze camping richting Fazana boven  
Pula waar we later nog terug zouden komen.  

Bij de koffie overleg over het vieren van de 
verjaardagen van Dick, Geert, Jose en Ton. 
Op naar de Lidle om spullen te halen.                   
‘s Middags naar PULA gefietst, mooie oude 
stad. Met de fiets aan de hand de bekende 
attracties bekeken zoals het Colosseum, de  

 
triomfbogen het Novarum etc. Als je de 
geschiedenis indenkt, zijn het toch imposante 
gebouwen. Op de camping begonnen met de 
voorbereiding van de gezamenlijke verjaardag. 
Alle dames hadden in overleg met Achilla 
lekkere en gezonde hapjes gemaakt. De 
jarigen hadden de drank verzorgd. Toen 
iedereen dacht:” wat jammer nu is het op”, 
kwam ons toetje op tafel, heerlijke aardbeien 
met tiramisu  en echte  slagroom.  De jarigen, 
Jose, Geert, Dick en Ton hadden zich geen 
leukere verjaardag kunnen wensen.       

Anton wilde graag een groepsfoto maken op 
het strand dat was dicht bij een restaurant met 
live muziek. “Kom op”, zei Cor laat ons daar 
gaan zitten en TCC geeft een rondje. Dit pakte 
heel gezellig uit, zicht op zee, een 
ondergaande zon, iets lekkers te drinken en op 
het grote terras was zoveel ruimte dat we met 
ons allen konden dansen. Een avond met zang 
en dans, dat geeft een romantisch sfeertje. 
Nog effe nagenieten voor de caravan en 
morgen gaan we naar Novigrad.                    
Op de fiets naar Novigrad, in de stad echt 
genoten van de binnenhaven, het is hier fijn 
fietsen ook in en rond Umag. Even tempo 
maken want we moesten om kwart voor zeven 
klaar staan om met ons allen naar het 
restaurant te gaan voor een gezamenlijk 
etentje. Tonio van het restaurant had alles 
klaargezet. De beste kerel had pech want hij 
moest vanwege een dreigend onweer alles 
verplaatsen. Lekker gegeten en veel gelachen. 
Wederom een heerlijke dag met activiteiten. 

Vroeg uit de veren om op tijd met Geert en 
Jose naar Postonja te rijden. Wij zijn meteen 
bij Novigrad landinwaarts gegaan een 
prachtige heuvelachtige route door het 
bergland. Tegen half twee stonden we alweer 
op een natuurcamping met terrassen in het 
bos en wat ons het eerste opviel was het 
talrijke geluid van de vogels. De andere dag 
ging een groep naar de grotten van Postonja 
en enkelen bleven op de camping Ook zijn er 
een paar in de omgeving gaan rondtoeren, en  

 
wij zijn naar het roverskasteel van Predjama 
geweest en dat is in de rotsen ingebouwd, was 
echt de moeite waard. Morgen naar Bled. 

 



 
CAFE‐RESTAURANT   DE ZEVENSTER              HAAKSBERGERSTRAAT 123 

7554 PA HENGELO (O)                                TEL. 074‐2914083 
 
        
 
 



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

www.slachthuishaaksbergen.nl 
 

VERS RUND- EN  VARKENSVLEES, VEULENVLEES 
ALLES VOOR DE BBQ 

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

 
OPENINGSTIJDEN VAN ONZE WINKEL/SLAGERIJ: 

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

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

Vervolg Slovenië Kroatië 
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In de prachtige omgeving van Bled genoten 
van o.a. de Vintgar kloof de waterstand was 
hoog en de rivier bulderde door de kloof, 
imposant om te zien. Anderen van ons zijn 
naar het meer van Bohinj geweest met zijn 
prachtige omgeving. Voor het happy hour 
hadden de dames Mia en Achilla lekkere 
hapjes gemaakt en nadat iedereen van drank 
was voorzien konden we proosten op een 
geslaagde dag en kwamen de verhalen. Na 
het happy hour kwam er iemand op het idee 
om pannenkoeken te bakken Zo zaten we 
weer met ons allen te smikkelen van diverse 
soorten pannenkoeken. Het was wederom een 
gezellige dag.   

Volgende dag hebben we het Abc’tje gemaakt 
voor bij het afscheidsdiner, bij Evert en Fredien 
samen met Gerda en Anton en Riet en Nico. 
Het is ons gelukt een leuk stukje op papier te 
zetten en Riet en Fredien gaan het voordragen 
op het afscheidsdiner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag rijden we naar de camping aan de 
Siemsee en daar aan gekomen merk je dat het 
koeler en natter wordt met veel wind. De 
laatste paar dagen gaan we kilometers maken 
richting huis. Op zaterdag zijn we naar 
Wertheim gereden en hebben daar ‘s avonds 
op de camping van het slotdiner genoten ter 
afsluiting van deze mooie vakantie. Cor en Mia 
en Johan en Achilla waren blij verrast met het 
presenteren van het Abc’tje door Fredien en 
Riet. Op zondag reed iedereen op tijd  
huiswaarts.  

WIJ KIJKEN TERUG OP EEN HELE MOOIE 
GOED GEORGANISEERDE VAKANTIE MET 
HEEL GEZELLIGE EN ACTIEVE MENSEN, 
IETS OM MET GROOT PLEZIER OP TERUG 
TE KIJKEN. 

 

Namens de reisgroep Joke en Ton Wilbers  
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Ik geef de pen door 
aan…… 
 
 
 
 

 

We kregen de pen aangereikt door de familie 
Redder. 

Zij wonen in Delden, de geboorteplaats van 
mijn vrouw Marian. 

Wij zijn Marian en Theo Kruse. Wij zijn 46 jaar 
getrouwd en hebben in het begin van ons 
huwelijk een paar jaar in Haarle bij Nijverdal 
gewoond. Sinds 1973 wonen we in het 
"Köttelpeerndoarp" Denekamp.                             
We wonen op een prachtige plek niet ver van 
het kanaal Almelo- Nordhorn en daar willen we 
heel oud worden. 

Marian heeft eerst gewerkt in de horeca en 
daarna in de mode. De laatste jaren van haar 
werkzaam leven was zij vertegenwoordiger, 
iets wat haar op het lijf geschreven is. 

Ik heb 40 jaar in het onderwijs gewerkt, de 
eerste 10 jaar in het basisonderwijs en vanaf 
1976 was ik werkzaam op de Prof. 
Huizingschool in Enschede, een school voor 
slechthorende kinderen en kinderen met 
spraak/taal moeilijkheden. 

Marian heeft als hobby bridgen. Ze is daar erg 
bedreven in. Ze scoort elke bridgeavond hoog. 

 

 

 

 

 

Daarnaast kijkt ze graag tv, vooral spelletjes 
en soaps zijn haar favoriete programma's. 
Muziek is mijn grote hobby. Daaraan besteed 
ik veel van mijn vrije tijd.        In 1999 won ik 
het tv.programma Una Voce Particolare. Ik 
zing veel solo maar zing ook in het opera- en 
operettekoor Teatro Classico (voormalig 
Euregionaal Operakoor). 

We zijn sinds 2008 lid van de TCC. 

We hadden tot dan toe meestal allleen gereisd 
maar het reizen met een groep beviel ons na 
de ervaring met Vagebond Camper- en 
Caravanreizen ook erg goed.  

We wilden een reis naar Griekenland maken 
en die reis werd door de TCC in 2008 
georganiseerd. Dit was een bijzondere reis 
o.l.v. Koos van Leeuwen en John Kuipers. 

 

 

Theo zingend in Epidavros amfitheater Griekenland 

  

Sindsdien hebben we veschillende reizen 
gemaakt georganiseerd door de Twentse 
Caravanclub en dat bevalt ons prima.  

We geven de pen door aan Wim en Ineke 
Smies. 
 

Theo en Marian Kruse 
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Breef an God 
 

In Tilgt woonden ne wat oaldere vrouw 
Ear leaben was nich alleen eenzaam en grauw 
Met ear inkommen was `t ok slecht gesteld 

Met aandere waur: ze har gen geald. 
Ze prakkezeerde vaak urenlang 

Woar haal ik nog `n luk geald vandan 
Ineens reup ze oet: Ik wet wa`k mot, 

Ik schrief nen breef noar God. 
 

Lieve God, ik bin oals en aarm 
Ik gen geald, ach too, erbarm 

Stuur miej honderd eur, a`t evven kam 
Dan kaan`k wa weer ne wek verdan. 

Aandere hulp, `k zol nig wetten woar 
En zonner poen is het leawen zwoar 
Too astebleef, stuur rap wat geald 

Te lang hef `n aarmood miej a kweald. 
 

`n Breef wödden op de bus edoan 
En de vrouw is weer noa hoes hen goan 

De postbode dachen, wat krie`w dan noe 
Nen breef noar God? In godsnaam hoe? 

Hee dachen misschien is `t wa `n good idee 
A`k em noar `t gemeentehoes hen dee 

“Joa, joa”, zearè zacht, “dat doo`k 
Dee leu hebt geald en bint ok klook”. 

 
Biej de receptie kwam binnen den breef 
Doar zit ne juffrouw, dee is heel leef 

Zee las `n breef en dachen, “doar doo`k wat an, 
Kieken ok dat meansche helpen kan.” 

Alle collega`s gung ze langs 
Met collecteren uren gangs 

Honderd euro? Nee, dat lukken ear nich 
Zeumtig kreeg ze, ok wa mooi, vun `t wicht. 

 
Ne mooie Gemeente-envelop lag kloar 

Met zeumtig euro kleangeald, oarig zwoar 
Wör deur de bode noar de vrouw hen bracht 
“Daankensweerd!, zear `t meansche zacht. 

Ze maken rap nen daankbreef kloar 
Op `draf dermet noar `t postkantoor. 
“Leeve God”, dat was, wat ze schreef, 

“Wat mooi da`k zeumtig euro van e kreeg.” 
 

Mer, mog iej nog es an miej deanken 
En zo rejaal miej wier wat scheanken 

Stuur`t miej dan rechtstreeks, a`j `t könt versieren 
Dan he`k niks met `t gemeentehoes te mieren. 

Want honderd euro, leve God, har Iej miej toodacht 
Ze hebt der meij mer zeumtig bracht 

De aandere dartig ha`k ok wal willen vangen 
Mer dee bleven doar an `n striekstok hangen! 



Konijnenbelt

Wierdensestraat 29-31
7443 AB Nijverdal

0548-612808
info@toyota-konijnenbelt.nl

RAV4 Hybrid
vanaf 2016 bij uw Toyota Dealer!

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



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

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

DE NIEUWE FORD C-MAX
 Handsfree achterklep

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

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


