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Beste leden van de Twentse Caravan Club, 

 

Wat een top zomer hebben we toch gehad dit 

jaar, in elk geval in Nederland. 

Na zo’n zomer willen we ook graag even 

terugkijken naar de activiteiten binnen de TCC. 

We kunnen wel zeggen dat vele leden gebruik 

hebben gemaakt van het reisaanbod in 2018.  

In het voorjaar gingen 8 groepen op pad en in 

het najaar nog eens 3. In het afgelopen jaar 

hebben zich in totaal 144 equipes opgegeven 

voor de reizen.  

Wij als TCC zijn blij dat wij jullie allen met het 

voorstellen van de reizen zoveel vakantieplezier 

hebben kunnen bezorgen. 

 

Inmiddels heeft de Reiscommissie het 

reisprogramma dermate heringericht dat u voor 

het uitzoeken van de reizen in het komende 

kalenderjaar een goede keuze kunt maken voor 

het volledige vakantiejaar. 

 

En waar gaat de reis in 2019 naar toe?  

Hebt u al iets in gedachten? Is het aanbod voor 

2019 voldoende of had u toch liever een reis 

gewild naar een voor u meer geliefde locatie? 

Zo ja, laat het ons dan snel weten, dan kunnen 

we er mogelijk nog rekening mee houden voor 

2020. 

 

Wat het ledental betreft waren er in 2018 tot  

1 december al de volgende wijzigingen: 

Aantal nieuwe leden: 35 equipes 

Aantal opzeggingen: 12 equipes 

 

Kortom, u ziet dat er gedurende een 

kalenderjaar toch heel wat gaande is binnen de 

TCC. En dan heb ik het nog niet over alle 

gebeurtenissen voor ieder van u persoonlijk. 

Hopelijk hebt u 2018 goed kunnen afsluiten en 

wij wensen u voor 2019 dan ook graag een fijn 

en gezond jaar met mooie vakanties toe. 

 

We willen graag op de nieuwjaarsreceptie van  

8 januari a.s. met u toasten op een geweldig 

nieuwjaar en wensen u voorafgaand hieraan 

nog fijne en vrolijke kerstdagen toe. 

 

Graag tot het volgend jaar. 
 

  

 

Noot redactie: 

 

Tijdens het samenstellen van de inhoud van dit 

clubblad liepen wij tegen het probleem aan dat 

de verslagen van de vele reizen die jullie 

hebben gemaakt vaak te uitgebreid en dus te 

lang waren. 

In het verleden hebben wij al wel een richtlijn 

aangegeven die we nog even bij u in  

herinnering willen oproepen.  

Deze richtlijn luidde toen: 

 2 pagina’s voor een korte reis 

 4 pagina’s voor een lange reis. 

 Tekst Arial 10. 

 

Wij willen n.l. niet alléén verslagen opnemen  

in het blad maar ook andere informatie. 

Het aantal verslagen is ook meer geworden 

omdat het aantal reizen ook is gestegen. 

Logisch toch? 

 

De verslagen van de najaarsreizen  

Zuid-Engeland, Provence, Tirol en van de 

Baltische landen kunt u daarom lezen in  

het eerstvolgende blad. 

 

Graag willen we jullie vragen met 

bovenstaande rekening te willen houden. 

 

 

De redactie. 

 

 

Van de Redactie 



www.drukkerijhengevelde.nl 
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Kopij 

Uw bijdrage aan de volgende editie van ons clubblad moet uiterlijk op bovengenoemde data binnen 

zijn op e-mail adres: redactie@twentsecaravanclub.nl 
 

Een getypte of geschreven tekst mag natuurlijk ook. Deze kunt u dan opsturen aan het secretariaat 

Twentse Caravan Club, Postbus 133, 7480 AC Haaksbergen. 

Maand 
Dag/

datum 
Aktie Locatie Tijdstip 

In principe 1e woens-
dag van de 
maand 

Bestuursvergadering Bestuurskamer 10.00 uur 

In principe 2e woens-
dag van de 
maand 

Reiscommissie -
vergadering 

Bestuurskamer 10.00 uur 

januari 
2019 

8 Nieuwjaarsreceptie ‘t Hoogspel in Ambt Delden 15.00 uur 

februari 
2019 

25 Uiterste datum  
aanlevering kopij 

 Verzending c.q. 
verspreiding rond 
21 maart 2019 

april 2019 02 Reizenbeurs t Hoogspel in Ambt Delden 11.00 uur 

april 2019 16 Algemene leden  
vergadering 

t Hoogspel in Ambt Delden 14.00 uur 

april 2019 23 Bijeenkomst  
ingeschrevenen  

t Hoogspel in Ambt Delden 11.00 uur 

Programma 2018 - 2019 

Inhoud Blz. 

De redactie TCC wenst u allen  

fijne kerstdagen en  

een gelukkig 2019  

mailto:redactie@twentsecaravanclub.nl
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Nieuws: Lief & Leed 
 

Inmiddels ligt er alweer een aantal 

zomermaanden achter ons, waar iedereen op 

zijn of haar manier invulling aan heeft kunnen 

geven en met een fijn gevoel op kan terugkijken. 

 

Aan het weer en zeker de temperatuur heeft het 

deze zomer in Nederland niet gelegen. 

 

Heel jammer dat de gezondheid het niet voor 

iedereen mogelijk maakte om op reis te gaan. 

Spannende tijden waren er voor een aantal 

mensen door het ondergaan van chemo’s, 

ernstige ziekte of het ondergaan van een 

operatie. 

 

Het betreft de volgende leden: 

Ans de Rond, Janny Boelsma, Alex Bolks, Ida 

Willink, Frans Walravens, Geesje Schepers, 

Arnold van Brakel, Emiel Bor, Myrna Spijkman, 

Gerda IJland, Gé Goseling en Johan Ten Berge.  

 

Aan al deze personen is door middel van een 

kaartje of telefoontje aandacht besteed en is 

hen: sterkte, kracht en een voorspoedig herstel 

toegewenst. 

 

Na de formele sluitingstermijn van deze editie is 

het droevige bericht ontvangen dat Ida Willink  

op 23 oktober j.l. plotseling is overleden.  

En op 14 november j.l. kregen we bericht van  

het overlijden van Wim van Diek. Wij willen Ida 

en Wim als fijne warme leden van onze 

vereniging in onze herinnering bewaren en de 

familie alle sterkte toewensen om dit verlies te 

dragen en te aanvaarden. 

 

Een feestelijke gebeurtenis vierden Manny en 

Ben Vaneker. Zij waren 50 jaar getrouwd. Wij 

hopen dat het een onvergetelijke dag geweest is.  

 

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 

Colofon. 
 

Het bestuur: 
Voorzitter : Frans de Rond 

Secretaris : Hanneke Stolmeijer 

2e Secretaris : Marten Redder 

Penningmeester : Hans van Buuren 

Reiscommissie : Emiel Bor 

Redactie : Arend Spijkman 

Algemene Zaken : Hetty Groener 
 

Bestuurskamer: 

De Mors 1, 7491 DZ Delden 
 

Secretariaat: 

Twentse Caravan Club Tel: 053 - 432 2393 

Postbus 133, 7480 AC Haaksbergen 
 

Website  www.twentsecaravanclub.nl 

E-mailadres: info@twentsecaravanclub.nl 
(algemeen) 
 

De reiscommissie: 

Voorzitter : Emiel Bor 

Lid : Dinie Jurjens 

Lid : Ben Vaneker 

Lid : Arnold van Brakel 

Lid : Jos oude Egberink 

Lid : Gé Goseling 

Lid : Hans van der Hulst 

E-mail :reiscie@twentsecaravanclub.nl 
 

De Redactie: 

Voorzitter / Acquisitie : Arend Spijkman 

Hoofdredacteur : Johan Spijker 

Lid : Leo Vreman 

Lid : Ans van Buuren 

E-mail Redactie (en voor adverteerders)

 redactie@twentsecaravanclub.nl  
 

Druk Clubblad : Drukkerij Hengevelde 
 

Bezorging Clubblad: 

Fred Jespers : tel: 074-2662784 
 

Lief en Leed: 

Hetty Groener : tel: 06 363 521 43 

E-mail: liefenleed@twentsecaravanclub.nl  
 

Bankrekening: 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. 

 

Tarieven: 

Contributie : € 25.= p.p. per jaar 

Inschrijving : €   5.= per persoon 

Donateur : € 12,= per adres 

 

Foto voorblad : wintertafereel 

http://www.twentsecaravanclub.nl/
mailto:info@twentsecaravanclub.nl
mailto:redactie@twentsecaravanclub.nl
mailto:redactie@twentsecaravanclub.nl
mailto:liefenleed@twentsecaravanclub.nl


Lintelerweg 60 7556 PD Hengelo 

Postbus 378 7550 AJ Hengelo 

Tel. 074-255 23 45 Fax 074-242 59 95 

info@hobbelink.nl www.hobbelink.nl 
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AAN ALLES KOMT EEN EIND. 
 

Beste mensen, 
 

Zo is er ook een eind gekomen aan ons actieve caravanleven. Het gaat niet meer. Helaas, maar het  

is niet anders. De caravan hebben we al verkocht en we proberen nu andere leuke dingen te doen. 
 

Maar wat hebben we een mooie tijd gehad bij de TCC en wat hebben we mooie reizen gemaakt. 

Het begon in 1999, toen we lid werden, omdat voor het voorjaar 1999 een caravanreis naar Turkije  

op het programma stond. Maar er waren maar 4 geïnteresseerden, zodat deze niet doorging. 

We hebben ons toen aangesloten bij een groep, die via Denemarken, Zweden en Finland naar de 

Noordkaap ging. Het was een prachtige reis. 

En vele mooie trips volgden: naar Corsica/Sardinië, 2 keer Griekenland, Spanje/Portugal, Sicilië,  

Normandië/Bretagne, de Loire, Frankrijk/Zwitserland, Kroatië en een aantal malen naar Italië. 

En niet te vergeten de vele wintersportreizen, die we maakten. 

We hebben altijd gezegd, dat de TCC een sociale club is en het bewijs werd toch wel geleverd door 

de vele vriendschapsbanden, die we aan deze vakanties overhielden. 
 

Met vakantie gaan kost veel vrije tijd, maar deel uitmaken van het bestuur nog veel meer en dat heb  

ik in de periode 2001 - 2007 duidelijk gemerkt, toen ik als voorzitter 6 jaar lang de kar mocht trekken. 

Maar het was een mooie tijd, waar we dankbaar en met vele mooie herinneringen aan terugdenken. 

We blijven donateur van de TCC en het clubblad zal ons op de hoogte houden van de TCC-

activiteiten en caravanreizen. 
 

Wij wensen u allen nog een hele mooie tijd toe en we hopen, dat u ook mag genieten van vele reizen 

in TCC-clubverband. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

Gerrit en Rita Grijsen. 

 
Ingekomen post 

Beste leden Twentse Caravan Club 
 

Tegen het einde van het jaar enkele aandachtspunten voor alle leden van  

onze club. 
 

De contributie wordt rond half februari via de automatische incasso van uw  

bankrekening afgeschreven. Dus NIET zelf de contributie overboeken. Dit kost  

mij alleen maar extra tijd. 
 

Enkele oudere leden stoppen met hun lidmaatschap door verschillende oorzaken. Zij hebben 

b.v. de caravan verkocht of kunnen om gezondheidsredenen niet meer met de TCC-reizen 

mee. Maar als u wel op de hoogte wilt blijven en de club een warm hart toedraagt, dan kunt u 

besluiten om donateur te worden. U blijft dan het clubblad ontvangen en kunt alles wat de  

TCC organiseert bezoeken. Geef u dus op als donateur. 
 

Bij het begin van het lidmaatschap geeft u een aantal gegevens aan ons door. Maar na verloop 

van tijd kunnen hier wijzigingen in voorkomen, zoals verhuizing, nieuw mobiel- of telefoon- 

nummer of emailadres.  
 

Geef dit a.u.b. door aan het secretariaat zodat we altijd actueel zijn en blijven. 
 

Hans van Buuren 

Penningmeester/Ledenadministratie 
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Reisprogramma 2019  

Najaar 2019  

Reis: Periode: Kosten globaal Afstand 

  per equipe: ca. 
 

 

Bodensee  31 aug. t/m 23 sept. 2019 € 575,00 1.650 km 

(Duitsland) (23 nachten) 
 

Wandelen 31 aug. t/m 21 sept. 2019 € 525,00 1.910 km 

Oostenrijk (21 nachten) 
 

Rondreis door 31 aug. t/m 25 sept. 2019 € 625,00 1.035 km 

Nederland (25 nachten) 
 

Bourgondisch 2 t/m 26 sept. 2019 € 600,00 2.200 km 

genieten in Frankrijk (24 nachten) 
 

Oproep van de reiscommissie : 

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!!! 

Voorjaar 2019  

 

Reis: Periode: Kosten globaal Afstand 
  per equipe: ca. 
Griekenland 25 mei t/m 14 juli 2019 

 (50 nachten) € 1.250,00 6.500 km 

   
 

Italiaanse meren 25 mei t/m 26 juni 2019 € 800,00 2.800 km 

 (32 nachten) 
 

Fietsvakantie Harz  25 mei t/m 15 juni 2019 € 525,00 950 km 

(Duitsland) (21 nachten) (gaat niet door) 
 

Berlijn e.o. Rügen / 25 mei t/m 16 juni 2019 € 550,00 1.450 km 

Rostock (22 nachten)  
 

Zweden / Finland 18 mei t/m 5 juli 2019 € 1.400,00 6.000 km 

 (48 nachten) raming i.v.m. hogere camping- 

  tarieven. Excl. ca. € 450,= boten 
 

Standplaats  15 juni t/m 29 juni 2019 € 465,= 180 km 

Paasloo /  (14 nachten) (incl. verwen-arrangement) 

de Weerribben  
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Onder deze titel gaan we de komende uitgaven 

van ons clubblad besteden aan zaken die wij ei-

genlijk altijd wel wilden weten of anders gezegd:  

Hoe zat het ook al weer. 

In dit clubblad en de komende afleveringen wordt 

aandacht besteed aan: 

 Banden van de caravan 

 Remmen en reminrichting 

 Rij- en kentekenbewijzen 

 Electra en verlichting 

 Veiligheid in en rond de caravan 

 

3: Rij- en kentekenbewijzen. 

 

A: Voor het besturen van een motorrijtuig (waar 

ook ter wereld) dient men in het bezit te zijn van 

een geldig rijbewijs, eventueel aangevuld met 

een internationaal rijbewijs. 

 

Historie van het rijbewijs. 

Eind 19e eeuw kwamen de eerste motorrijtuigen 

op de Nederlandse wegen waarna de overheid 

heeft besloten dat in 1906 het 1e officiële rijbe-

wijs voor Nederland werd afgegeven. Dit rijbewijs 

werd destijds afgegeven zonder medische keu-

ring en zonder rijexamen. 

In 1910 werd naast het nationaal rijbewijs ook het 

internationaal rijbewijs ingevoerd en vanaf 1927 

moest men ter verkrijging van een rijbewijs ook 

medisch gekeurd zijn alsmede een rijexamen van 

15 minuten afleggen.  

De geldigheidsduur van het rijbewijs bedroeg 2 

jaar. Vanaf 1934 werd de rijexamentijd verlengd 

naar een half uur. 

In 1951 werd de  

geldigheidsduur van 

rijbewijzen verlengd 

van 2 naar 5 jaar en 

werden de categorie-

ën uitgebreid naar A 

t/m E. 

  

In dit jaar werden de voorheen uitgegeven kar-

tonnen documenten vervangen door een linnen 

exemplaar. Deze linnen rijbewijzen werden uitge-

geven tot 1984, waarna deze werden vervangen 

door een papieren exemplaar. 

In 1996 werden de rijbewijzen wederom ver-

nieuwd waarbij de in Europa geldende pictogram-

men werden gebruikt. De tekst op de oudere 

exemplaren was veelal niet te begrijpen,  

B: Het kentekenbewijs werd in Nederland voor 

het eerst ingevoerd in 1898, waarbij Nederland  

na Frankrijk en Duitsland het derde land ter 

wereld was dat over kentekens beschikte. Op  

15 januari 1906 werd dit kentekensysteem na  

uitgifte van 2.065 

kentekens, afgeschaft 

en ging de overheid 

over tot afgifte van 

nummerbewijzen per 

provincie, waarbij de 

letter -E- stond voor  

Overijssel en de letter -D- voor Drenthe. 

  

Vanaf deze invoerdatum werden de 

nummerbewijzen gekoppeld aan het betreffende 

voertuig alsmede aan de betreffende eigenaar 

ervan. 

In 1951, toen de nieuwe Wegenverkeerswet 

werd ingevoerd, werd ook de Rijksdienst voor 

het Wegverkeer (RDW) opgericht.  
 

Vanaf 1951 werden door 

de RDW de kentekens 

landelijk uitgegeven en  

stonden deze op een donkerblauwe achtergrond 

voorzien van witte cijfers en letters. 

Deze kentekenplaten werden uitgegeven tot 

1978 waarna de platen een gele reflecterende 

achtergrond kregen, voorzien van zwarte letters 

en cijfers. 

In 2000 heeft de 

overheid besloten in 

samenhang met de 

Europese Unie dat de gele reflecterende 

kentekenplaat werd vervangen door een 

zogenaamde GAIK-kentekenplaat.  
 

GAIK betekent: 

Gecontroleerde Afgifte 

en Inname Kentekens. 

Hiermede moet de fraude en het misbruik van 

de kentekenplaten worden teruggedrongen. 

Alleen gespecialiseerde bedrijven mogen deze 

platen maken en innemen. Bij verlies of diefstal 

van zo’n kentekenplaat moet aangifte worden 

gedaan. 

Deze GAIK-kentekenplaten moeten worden 

gevoerd op aanhangwagens die een ledig 

gewicht, vermeerderd met het laadvermogen 

(TMM), van meer dan 750 kilogram hebben. 

Deze aanhangwagens hebben dan ook een 

eigen kentekenbewijs.  

Aanhangwagens met een TMM van minder dan 

750 kilogram en ook fietsendragers voeren een 

witte kentekenplaat met hetzelfde kenteken als 

de auto die ervoor staat.  

 
Wat ik eigenlijk altijd wel wilde weten 
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Deze lichte aanhangwagens hebben dan ook 

GEEN kentekenbewijs. 

Op 1 oktober 2006 werd het 1e rijbewijs in de 

vorm van een kunststof card afgegeven. Deze 

card heeft vele kenmerken tegen vervalsing en 

fraude en is in alle lidstaten van de Europese 

Unie geaccepteerd.  

 

Dat houdt in dat, omdat de rijbewijzen een max. 

geldigheidsduur hebben van 10 jaar, de 

voorgaande papieren rijbewijzen NIET meer 

geldig zijn. Mocht de geldigheidsduur van enig 

rijbewijs zijn verlopen dan vervalt de status van 

dit document in een verklaring van 

rijvaardigheid op basis waarvan men dan 

alsnog een nieuw geldig rijbewijs kan 

aanvragen. 

 

Rijbewijzen kennen vandaag de dag meerdere 

einddata van geldigheid op het rijbewijs, 

namelijk: indien men in het bezit is van alle 

categorieën en de leeftijd van 75 jaar nog niet 

heeft bereikt, zal voor de categorieën C/D/E bij 

C en D de geldigheidstermijn maximaal 5 jaar 

zijn. Bezitters van deze categorie moeten iedere 

5 jaar medisch gekeurd worden, ongeacht de 

leeftijd van de houder van dit rijbewijs. 

 

De rijbewijzen A/

B/E zijn uiterlijk 

geldig tot de dag 

dat men de 

leeftijd van 75 

jaar bereikt.  

 
 

Daar men sowieso medisch gekeurd dient te 

worden ter verkrijging van een nieuw rijbewijs 

vanaf de leeftijd van 75 jaar, is aan te raden 

ruimschoots voor het bereiken van die leeftijd 

deze keuring aan te vragen. Zeker indien 

lichamelijke ongemakken een nadere medische 

keuring zouden vergen. 

 

Zij, die een rijbewijs 

aanvragen (nieuw of 

verlenging), afgegeven na 

26 mei 2018 krijgen een  

ID-logo mee op het 

document, waarmede men 

 in de toekomst, middels dit logo, kan inloggen 

bij alle overheidsdiensten. 

 

Het nationale Nederlandse rijbewijs is geldig in 

vrijwel geheel Europa. Indien men met de auto 

buiten Europa aan het verkeer wil deelnemen 

dient men, naast het nationale Nederlandse 

rijbewijs, ook over het internationale rijbewijs te 

beschikken. Dit is verkrijgbaar bij de ANWB. 

 

Op 1 januari 2014 is de RDW overgegaan van 

het papieren kentekenbewijs, dat bestaat uit de 

delen 1A/1B en 2 (het overschrijvingsbewijs), 

naar een kentekencard. Deze card bevat een 

chip waarop alle gegevens betreffende het 

voertuig staan vermeld.  

 

Het papieren 

kentekenbewijs 

blijft nog steeds 

geldig totdat: 

 

 

 

 

 het voertuig van eigenaar verandert 

 het voertuig wordt geschorst (alleen voor 

motorrijtuigen) 

 aangifte is gedaan van vermissing of 

diefstal van het kenteken (bewijs of 

plaat) 

 

Bij aangifte van diefstal of vermissing van ken-

tekenplaat of -bewijs wordt een cijfer op zowel 

het kentekenbewijs als de kentekenplaat toe-

gevoegd. 

 

Bij de tenaamstelling van een voertuig 

(motorrijtuig of aanhangwagen) krijgt men van 

de verkoper een vrijwaringsbewijs indien men 

een voertuig aldaar heeft ingeruild. Tevens 

krijgt men dan een tenaamstellingsverslag 

waarop het eerste deel van de tenaamstel-

lingscode is vermeld. Binnen enkele dagen 

ontvangt men van de RDW de kentekencard 

alsmede het tweede gedeelte van de tenaam-

stellingscode. Samen vormen deze cijfers een 

combinatie van 9 cijfers.  

 

DIE MOET MEN GOED BEWAREN, want de-

ze code is uiteindelijk nodig als je het voertuig 

of de aanhangwagen weer wilt verkopen.  

Deze tenaamstellingscode vervangt dus het 

oude overschrijvingsbewijs. 

Kan ik mijn papieren versie van het kenteken-

bewijs vervangen door een kentekencard? Ja 

dat kan.  

Kijk hiervoor even op de site van de RDW.  

De kosten hieraan verbonden bedragen 9,70 

Euro. 

 

 

 

Bron:  

 

Rijksdienst voor het 

Wegverkeer 
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Verslag voorjaarsreis Normandië en Bretagne 2018 

Laat ik beginnen met de mededeling dat het 
een fantastische reis was. Voor 
ondergetekende was het de eerste keer maar 
de TCC is nog niet van mij af.  
De eerste dagen van juni geven droog weer 
en vooral voor de kuststreek van Normandië, 
ons eerste reisdoel, heb je dat ook nodig. 
Vertrek vanuit Twente naar het Belgische 
Bredene. Enkele caravans zijn al eerder die 
week vertrokken en constateren dat de 
uitgezochte camping niet is wat we ons ervan 
voorgesteld hadden dus is men verkast naar 
een camping in de buurt. Rond 15.00 uur 
arriveren de laatsten en om 17.00 uur is er de 
eerste kennismaking met elkaar onder het 
genot van een biertje en een wijntje. Ook het 
hartige hapje ontbreekt niet. Onze 
reisbegeleiding bestaat uit Dinie en Wim en 
Gerrit en Tine. Fantastische mensen die voor 
alles een oplossing hebben.  
Dag 2 is meteen een reisdag van Bredene 
naar Rang-du-Fliers (bonjour France) op de 
prachtige camping l’Orée du Bois. Een 

uitstekende gelegenheid om het BBQ-pakket, 
dat we de eerste dag ontvingen, daar meteen 
burgemeester te maken. Onder het genot van 
de klanken van twee aanwezige leden van het 
shantykoor “De Oostvaarders” uit Almelo 
wordt het bekende Sierra Madre volop 
meegezongen, terwijl het vlees heerlijk ligt te 
sudderen. Er wordt een ploeg geformeerd die, 
naar later blijkt, als het maar even kan een 
potje bonaak speelt onder het genot van een 
pilsje, steevast gevolgd door een 
kruidenbittertje. Onze reisbegeleider Wim is 
de fanatiekste van het stel. We blijven hier 
twee nachten en dan blaast onze 
reisbegeleider alweer de afmars naar de 
volgende camping.  
 
Dag 4 reizen we naar Honfleur met zijn 
prachtige, geheel uit oud hout opgetrokken 
kerk, in het centrum bij de haven. 
Verschillende mensen halen hun fiets van de 
caravan voor een prachtige fietstocht langs de 
mooie kust.  

We blijven hier drie nachten, zodat we daar een 
begin kunnen maken met de jeu de boules-
competitie waarbij Toon Reints en Bert Dekker 
het initiatief nemen. Nadere kennismaking met 
elkaar en verdraaid het begint zowaar al te 
wennen. Grietje Bödeker trakteert op gebak dat 
in de hongerige kelen verdwijnt. Inkopen doen 
bij de Inter Marché en tanken. De temperatuur 
klautert weer wat naar boven en de zon laat 
zich weer eens zien. Maar we moeten na drie 
dagen weer verder. 
Dag 6. Aankomst in Bernières-sur-Mer vlak bij 
Le Havre. Op deze camping hebben we wel 
mooie plekken, maar de sanitaire voorzieningen 
zijn pet met “dt”. De leiding snuffelt in de buurt 
rond naar betere omstandigheden en besluit 
hier niet te blijven. We spelen nog even het 
Molka-spel met de genummerde paaltjes. Theo 
Hummelink is onze leidsman en hij laat de 
reisbegeleider winnen. Eerlijk? Nou ja! 
De volgende dag rijden we drie kilometer 
verder, naar een prachtige camping in Saint 
Aubin-sur-Mer dat een mooi verwarmd sanitair 
gebouw heeft. Het is een verblijf van maar liefst 
vier nachten, een van onze wat langere 
stopplaatsen tijdens deze reis. Het weer is 
wisselend. 

Will vergeet even dat er in een perzik een harde 
pit zit en verliest een kroon op haar voortand. 
Het ziekenhuis in Caen weet wel raad. Duurt 
lang maar het wordt gemaakt. Voordeel: het 
kost geen drol. Nadeel: na vijf dagen ligt de 
tand er opnieuw uit. Wat doe je dan? 
Secondelijm houdt het ding voorlopig op zijn 
plaats. Bedankt Bert! 
 
Dag 11 verkassen we naar Roz-sur-Couesnon. 
Een van onze eerste dagen met prachtig weer, 
dus T-shirt uit, bikini aan en heerlijk genieten 
van de zon. We pakken de volgende dag met 
een grote groep de fiets en rijden11 kilometer 
langs de kust naar de inham van Buie de 
Corue. 
 
Ook komen de eerste gebreken aan het licht bij 
de groep, zoals een gebit in tweeën tijdens het 
nuttigen van een iets te hard stokbroodje. Ook 
wordt na gebruik van de afstandsbediening van 
de mover deze niet teruggelegd op de plaats 
waar hij hoort. Gevolg: weg afstandsbediening 
en drukken bij elke verhuizing door de rest.  
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De Loire 

Een bezoek aan Saint Malo staat ook op ons 
programma maar in de binnenstad is geen 
parkeerplaats meer te krijgen. 
 

De begeleiding heeft een “happy hour“ om vijf 
uur georganiseerd en dat gaat er bij onze groep 
wel in. Drank en hapjes worden in rap tempo 
soldaat gemaakt op een nog niet bezette 
campingplaats. En dan zal je net zien dat er een 
camper aankomt die juist deze plek heeft 
gehuurd. Wegwezen dus, maar gezellig was het 
wel. Vroeg naar bed want de volgende dag 
vertrekken we weer. Tweehonderdveertien 
kilometer naar St. Pol-de-Léon. Maar… voor we 
vertrekken worden veel mannen door hun 
echtgenotes verrast met een ontbijt op bed, 
want het is immers Vaderdag. 
 
Dag 19. Weer vier nachten op een prachtige 
camping, waarbij we zijn aangekomen op het  

verste punt 
van onze reis. 
De camping is 
mooi maar de 
veldjes lopen 
soms wel erg 
steil op. Het is 
even passen 
en meten 
maar we 
komen eruit.  
 
 

Het sanitair is van grote klasse en het dorpje is 
erg mooi. Er is een open verbinding naar zee in 
een prachtige omgeving, waarbij de invloed van 
eb en vloed zich danig laat gelden. We spelen 
opnieuw met elkaar het Molka-spel onder 
leiding van Theo Hummelink. Wim Grunder (dit 
keer eens niet de reisbegeleider) wint. 
De volgende dag hangt er een dikke mist boven 
deze kustplaats en die houdt nog wel even aan. 
Maar als we tussen de middag gezamenlijk een 
lunch gebruiken, uitgezocht door de 
reisbegeleiding, schijnt de zon weer volop. We 
fietsen met een grote groep naar Roscoff, een 
prachtige plaats in de buurt met een 
schitterende brug. 

Die dinsdag reizen we met elkaar naar de 
invasie-stranden, die een rol hebben gespeeld 
bij de uiteindelijke bevrijding van Europa in 
1945. Ze zijn indrukwekkend. Een film in een 
kogelronde bioscoopzaal bij Arromanches grijpt 
je toch even naar de keel als je bedenkt dat wij 
dit allemaal nu kunnen zien en dat er zovelen 
voor onze vrijheid zijn gesneuveld. Een 
bijzonder schouwspel. 

Tevens bezoeken we die dag een Amerikaanse 
begraafplaats aan de Omaha Beach, waar een 
Amerikaans jongerenkoor zingt, waarschijnlijk 
(achter)kleinkinderen van de omgekomen 
soldaten.  
We sluiten de dag af met een bezoek aan de 
kathedraal in Bayeux. 

Dag 12. Weer trekt de karavaan verder, dit keer 
voor een verblijf van vier nachten op camping 
Les Couesnon in Roz-sur-Couesnon. Die 
zaterdag meteen met zijn allen op de fiets naar 
Le Mont St. Michel, een prachtige vesting, bij 
vloed ingesloten door water, met haar torens 
hoog boven het water uitstekend. Een prachtig 
schouwspel 
 
Een van onze Wimmen is jarig, dus brengen we 
hem 's morgens even een aubade. 
 
Er is volop gelegenheid om in de buurt van de 
camping te fietsen en dat doen we dan ook de 
volgende dag. De tocht is mooi maar het strand 
valt wat tegen. Dan maar weer terug naar de 
camping waar we weer aan het bonaken slaan 
met Toon, Wim, Joop, Bert en Hendry.  
 
Weer een dag later bezoeken we een prachtig 
en uitgebreid marktje in Dol de Bretagne. 
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Dag 23. Vannes ligt aan de Atlantische 
Oceaan en vandaar gaan we weer naar boven. 
Het weer is fantastisch en onze bleke snoetjes 
worden nu toch echt gekleurd. Fietsen is ook 
nu een geliefde hobby en we gaan weer met 
een grote groep op pad. Een wesp vindt de 
teen van Erna erg lekker en steekt daar even 
een angel in. 
 
In deze vakantie zijn er enkele jarigen en dat 
moet gevierd worden. Twee keer Wim en Toon 
zijn de gelukkigen en zij zorgen voor de drank. 
Alle vrouwen van ons gezelschap maken de 
lekkerste hapjes en het feest is compleet. 
Herman zorgt voor de muziek en tijd speelt 
geen enkele rol. Er kan zelfs gedanst worden 
en dat gebeurt dan ook. ‘s Avonds op een 
groot scherm gekeken hoe Duitsland zich in 
blessuretijd redt ten koste van Zweden, al 
dachten we de uitschakeling van de 
Mannschaft te kunnen aanschouwen. 
 
Ook moet hier de jeu de boules-competitie 
worden afgerond. De beste dames, Lenie en 
Will, en de beste heren, Herman en Bert, 
vechten onderling uit wie zich mag kronen tot 
de kampioen van Normandië. Will wint bij de 
dames en Bert bij de mannen. 

Het is veel reizen in deze laatste dagen van 
onze trip, want naar onze begincamping is ook 
nog eens 300 km. Dat geteld bij de 280 en de 
210 van de dagen daarvoor, maakt ons 
mensen met de vlam in de pijp.  
 
Die zondag heeft onze reisbegeleiding een 
boottocht over de Atlantische Oceaan op het 
programma gezet. Om half negen inschepen 
en 's avonds pas om half acht terug. Varen 
naar het dorpje Le Palais op het eiland Belle-
Ile-en-Mer. Daar aangekomen pakken we de 
bus en laten ons rondtoeren langs de mooiste 
plekken van het eiland. Prachtig wat we 
allemaal gezien hebben.  

Dag 24. Dan gaat het snel als we weer gaan 
verkassen en richting Nederland gaan. 
Ambrières-Les-Vallées is de volgende 
stopplaats waar we twee nachten verblijven. 
Prachtige camping aan het water gelegen in 
een schitterende natuur. 
 
Dag 26 betekent weer doorgaan naar onze 
voorlaatste camping. In Pourville-sur-Mer 
blijven we twee nachten en we staan weer aan 
het water, al is het nu een binnenvijver op de 
camping. Toon is jarig als laatste van de drie 
en ook voor hem wordt er spontaan gezongen. 
Erna zorgt voor een mooie groepsfoto. 
En dan kijken we nog even rond in de 
omgeving van Dieppe, een mooi stukje natuur 
met prachtige krijtrotsen die vanuit zee een 
imposante aanblik geven.  

 

 Dag 29 en 
tevens 
laatste dag. 
We komen 
weer aan bij 
camping 
Veld en 
Duin in het 
Belgische  
Bredene, 

ons vertrekpunt van 30 dagen geleden. 
Weemoed, want je weet dat de volgende dag 
het definitieve afscheid daar is.  
 
Afscheidsdiner bij restaurant Moeder Lambiek, 
waar het eten ons allemaal fantastisch smaakt. 
Onze reisbegeleiders worden door Hendry nog 
even in het zonnetje gezet en hij overhandigt 
een passend cadeau. Erna Buil die de 
campings heeft uitgezocht en Henk Schepers 
die de routes allemaal keurig op de rij heeft 

gezet, ontvangen voor hun werk een traktatie. 
Terug op de camping nemen we afscheid van 
elkaar met een lach en de beste wensen voor 
de nog lang niet voorbij zijnde zomer. Ook een 
traantje hier en daar want je hebt toch vier 
weken met elkaar opgetrokken. De volgende 
morgen vertrekt iedereen weer naar huis.  

 
Hendry Bosch  
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door enkele leden van de groep nog een paar 

baantjes worden getrokken. 

We hebben 

hier de 

beschikking 

over een 

groot veld, 

waar we 

prima kunnen 

staan. 

Iedereen is 

dan ook zeer tevreden met zijn plaats.  

 

Onze volgende rit gaat naar Burgos. Ook nog 

wel een pittige 280 km. Maar hier kunnen we 

uitrusten want we blijven 3 nachten. Dat is 

ook wel fijn na een paar dagen behoorlijke 

afstanden te hebben afgelegd. We staan op 

camping Fuentes Blancas. We gaan nog even 

gezellig bij elkaar zitten om een kopje koffie of 

een glaasje te drinken. 

De volgende dag wordt Burgos verkend. De 

vroege vogels gaan op de fiets. 

De handschoenen er bij aan, want het is 

behoorlijk fris. Later op de dag knapt het op. 

Na de middag begint er een zwak zonnetje te 

schijnen, wat toch gelijk heel anders aanvoelt.  

Vrijwel iedereen heeft de kathedraal van 

Burgos bezocht, wat ook wel de moeite waard 

is. Het is de op twee na grootste kathedraal 

van Spanje. 

Onze volgende rit brengt ons naar camping 

Isla de Puebla te Puebla de Sanabria. Als we 

’s morgens als eersten om 9.00 uur 

vertrekken is het 3 graden. Tegen tweeën is 

iedereen gearriveerd en begint alsnog het 

zonnetje te schijnen. Nog even genieten en 

buiten zitten.  

De reisbegeleiding heeft geregeld, dat we 

vanavond hier met zijn allen kunnen dineren. 

 

Tegen 21.30 uur gaan we weer naar onze 

caravan.  

Het is een geslaagde dag. 

Wijnmuseum 

Akropolis van Athene  

Deze reis zou aanvankelijk gemaakt worden 

met 14 equipes. Het vertrek is gepland op 24 

april, maar een week voor vertrek krijgen we 

het bericht dat Anton Veldman plotseling is 

overleden. Heel triest, want Anton had zich zo 

op deze reis verheugd.  

 

We worden 

verwacht op 

camping du 

Chateau et de 

L’Oseraie te 

Feuilleres. Om 

16.00 uur worden 

we door de 

reisbegeleiding, Gé en Foekje en Freddy en 

Ria welkom geheten onder het genot van een 

glas champagne. 

 

Woensdag begint dan eigenlijk de reis naar 

camping Lac de Saint-Cyr te Saint-Cyr . Een 

rit met een afstand van 450 km. Nu dat was 

een rit, die we maar snel moeten vergeten. 

Bijna iedereen heeft langere tijd in een file 

gestaan. Al met al hebben velen van ons wel 

3 uur of meer in de file gestaan wat inhoudt 

dat iedereen ook laat op de camping 

aankomt.  

 

Van eten koken komt niet veel terecht deze 

avond. Veel reisgenoten gaan nog even naar 

het restaurant op de camping voor een 

hamburger met patat of id.  

  

 

Hopelijk gaat het morgen beter. Hebben weer 

een rit van 480 km voor de boeg.  

Voor het vertrek naar de volgende camping 

Larrouleta te Urrugne krijgen we de 

mededeling dat Breinie en Marten Redder 

afhaken en teruggaan naar huis, i.v.m. de 

gezondheid van de moeder van Breinie. Heel 

jammer. 

Deze camping beschikt over een mooi 

overdekt, verwarmd zwembad waar dan ook  

 

Verslag voorjaarsreis Spanje - Portugal 2018 
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De volgende dag wordt er door de meesten 

een bezoek gebracht aan het plaatsje en zijn 

kasteel. Je moet wel klimmen om er te 

komen, maar dan heb je ook een mooi uitzicht 

op de omgeving. Het weer is ons goed 

gezind.  
 

Onze volgende bestemming ligt in Portugal, 

camping Vila Real, te Vila Real. Deze 

camping ligt midden in de stad. Het is voor 

sommigen even puzzelen om hier te komen, 

maar uiteindelijk is het allen weer gelukt. 

Vandaag is het dan toch zover dat we buiten 

kunnen ontbijten en dat wordt dan ook door 

bijna iedereen gedaan. In de loop van de 

morgen worden eerst de noodzakelijke 

boodschappen gedaan en daarna gaat men 

zijn eigen gang.  

Vandaag houden we voor de eerste keer 

tijdens deze reis Happy Hour. Aansluitend 

worden er pannenkoeken gebakken. Er wordt 

om 19.00 uur plaatselijke tijd (20.00 uur 

Nederl. tijd) nog even 2 minuten stilte in acht 

genomen vanwege Dodenherdenking. 

Vandaag is al weer onze laatste dag op deze 

camping. 
 

Morgen vertrekken we naar Porto, camping 

Orbitur Madalena. Voordat we vertrekken 

wordt er eerst afscheid genomen van de fam. 

Oosterdijk; die vertrekt naar huis vanwege 

ziekte van hun dochter. Jammer voor hen, 

want het is hun eerste reis met de TCC. 

Vandaag is een korte rit en voor twaalven zijn 

we op de camping aangekomen. De caravans 

worden op de plek gezet en dan is het voor 

sommigen gelijk de fiets pakken en op 

verkenning gaan. De camping ligt op 

ongeveer 11 km van Porto wat met de fiets 

goed te doen is. Er loopt een mooi fietspad 

langs de zee en ook vertrekt er ieder ½ uur 

een bus vanaf de camping naar Porto. Het is 

een mooie stad, maar moeilijk voor mensen 

die slecht ter been zijn; heel veel 

hoogteverschillen. We maken met zijn allen 

een boottocht op de Douro.  

Heb je toch weer een heel andere kijk op zo’n 

plaats. Om er te komen gaat een groep per 

fiets terwijl anderen met de bus gaan, wat op 

zich een belevenis is. Door smalle straatjes 

met aan beide kanten geparkeerde auto’s 

waar je een paar centimeter overhebt, over 

hobbelige kinderkopjes. Dat dit altijd goed 

gaat! Na afloop van de boottocht gaan we nog 

met elkaar ergens koffiedrinken met iets 

lekkers erbij. Daarna kan men zelf invulling 

geven aan de rest van de dag. 

 

Morgen vertrekken we naar Lissabon, Lisboa 

camping Monsanto.  

Op deze route komen we langs Fatima en 

een paar equipes besluiten om deze 

bedevaartplaats te gaan bezoeken. Als je zo 

dicht in de buurt bent en het spreekt je aan, 

moet je er zeker heengaan. 

 

Vanmorgen om 9.00 uur zijn de eersten al 

met de bus richting Lissabon vertrokken. Het 

is wel een indrukwekkende stad. Het is er 

behoorlijk druk; vooral op het plein waar 

zaterdag de finale van het 

Eurovisiesongfestival plaatsvindt. Iedereen 

die hier naar binnen wil wordt gefouilleerd. 

 

 

Anderen hebben 

Sintra bezocht.  

 

 

 

Sommigen gaan voor de tweede keer nog 

naar Lissabon, anderen blijven op de camping 

en genieten van het mooie weer, dat we nu 

hebben.  

Het volgende doel is de Algarve, camping 

Village Turiscampo te Lagos. De reis verloopt 

prima. We rijden weer over tolwegen waar 

haast geen verkeer is en je nog eens kunt 

opschieten. Ze zeggen dat ze op deze 

camping speciale ‘kleine’ plaatsen hebben 

voor de ACSI. We staan hier goed en over 

een paar dagen vertrekken we toch en staan 

we weer ergens anders. Zondag is het 

moederdag.  

Er wordt met de hele groep gedineerd in het 

restaurant op de camping. 



Twenteland Caravans 
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je broekzak en alles wat los en vast zit 

inclusief jezelf.  

Dan staan we eindelijk in Marokko.  

De prijs die we hiervoor betaald hebben was 

inclusief een rondtoer per bus, incl. gids. We 

stoppen bij een grot, kunnen er even 

binnenkijken, dan gaat de rit verder en wordt 

er gestopt bij een drinkplek voor kamelen. 

Hier kun je nog een ritje op een kameel 

maken, maar niemand van ons doet dat.  

Het is hoofdzakelijk bedoeld voor het maken 

van foto’s. Dan wordt er nog een bezoek 

gebracht aan een zaak waar ze tapijten 

knopen en …. verkopen en daar gaat het nu 

juist om. Ook bij de prijs inbegrepen is een 

typisch Marokkaanse maaltijd bestaande uit 

soep, couscous en als toetje baklava.  

Daarna gaat de tocht lopend verder door 

smalle straatjes met veel kleine winkeltjes.  

Ze willen ook niet hebben dat je hun winkel op 

de foto zet; komen gelijk met gebalde vuisten 

op je af. Onderweg word je belaagd door 

straatverkopers die hun waar aan de man 

willen brengen. Een beetje opdringerig zijn ze 

wel; ook moet je afdingen op de prijs die ze 

voor hun waren vragen, maar het resultaat is 

wel dat bijna iedereen wel iets heeft gekocht. 

Het is een bijzondere dag. 

 

Hierna vertrekken we naar camping La 

Campina, te Santaella. Deze camping ligt 

tussen Sevilla en Cordoba. We zitten hier 

midden tussen de olijfboomgaarden. Dit is 

een kleine, knusse camping en de eigenaar 

hiervan wil heel veel dingen organiseren o.a. 

een busreis naar Sevilla en Cordoba,  

De bezoeken aan deze steden waren 

fantastisch. In Sevilla hebben we, met 

diegenen die dat willen eerst een ritje in een 

koetsje gemaakt. 

Dan is het de beurt aan Lagos om bezocht te 

worden. Dit is een gezellige stad met veel 

nauwe straatjes en een mooie boulevard. 

Hier wordt een bootreis 

gepland en iedereen is 

enthousiast en wil wel 

mee. 

We maken de bootreis 

’s morgens omdat het 

dan eb is en we de 

spelonken in kunnen 

varen. We gaan met 2 

boten. Het is een mooie  

tocht en zeer geslaagd.  

Dan is er om 16.00 uur Happy Hour. Tineke 

Prins heeft voor de ‘aankleding – hapjes’ 

gezorgd. Tijdens deze Happy Hour wordt het 

spelletje ‘Wie ben ik’ gespeeld. 

 

Onze volgende route brengt ons naar Cadiz, het 

verste punt op deze reis. Een behoorlijke rit, 

maar wel mooi. Zoveel verschillen in het 

landschap. In de buurt van Sevilla staan in de 

tussenbermen heel veel bloeiende oleanders en 

brem. Dit is een mooi gezicht. Deze camping , 

Playa las Dunas, ligt pal aan zee. We hebben 

nu overdag volop zon, maar ’s avonds koelt het 

behoorlijk af. 

 

De meesten bezoeken Cadiz. Om er te komen 

kun je het beste met de fiets naar de haven 

rijden, daar de boot pakken – de fiets mag mee 

– voor de overtocht en dan verder Cadiz 

verkennen op de fiets. Ook weer een mooie 

stad met veel nauwe straatjes en mooie oude 

huizen. Sommigen zijn nog eerst druk met 

klusjes.  

 

Dat is het fijne van een groepsreis; er is altijd 

wel iemand die kan helpen. 

Tijd om een duik in zee te nemen is er niet ; 

daarvoor is iedereen nog te druk en het 

zeewater nog te koud. We hebben nog een 

Happy Hour gehad met aansluitend BBQ.  

 

Nu we in Cadiz zitten bestaat de mogelijkheid 

om een overtocht naar Tanger (Marokko) te 

gaan maken. Na inventarisatie door de 

reisbegeleiding blijkt dat velen er wel voor 

voelen. Een paar haken om persoonlijke 

redenen af. Na veel vijven en zessen lukt het 

dan toch om tickets te kopen voor de overtocht. 

Dit gaat dan Pinksterzondag gebeuren.  

Helaas kunnen Jan en Riet Koster niet mee; zij 

hebben geen paspoort maar een ID- kaart en 

daarmee word je niet toegelaten. Voor we in 

Tanger zijn hebben we al 3 x ons paspoort 

moeten laten zien. Alles moet door de scan: tas, 

inhoud van  
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pakjes. Vrolijkt de stad op. Er is hier kermis 

en op het feestterrein staan heel veel tenten, 

waar je kunt eten en drinken en waar vrolijke 

muziek wordt gespeeld. Alle dagen die we op 

deze camping staan zijn gevuld. We hebben 

nog een gezamenlijk ontbijt gehad.  
 

We hebben vandaag een lange rit voor de 

boeg, 377 km naar camping El Escorial bij 

Madrid. Tegen 17.00 uur is iedereen weer 

gearriveerd. Van hieruit bezoeken we Madrid. 

Wat een stad, maar wel mooi met zijn diverse 

bouwstijlen. De meesten bezoeken het 

Koninklijk Paleis wat ook best de moeite 

waard is.  

Op onze laatste dag in Madrid worden de 4 

verjaardagen gevierd van degenen die jarig 

zijn geweest of nog jarig moeten worden 

tijdens deze reis. Tegelijk wordt er Happy 

Hour gehouden. Ze hebben met zijn vieren 

een heerlijk buffet klaargemaakt. Iedereen 

kan voldoende krijgen en vanavond kunnen 

we het eten wel overslaan. Helaas moeten we 

hier afscheid nemen van de fam. Prins. Die 

vertrekken vanwege een sterfgeval van een 

zwager. Ze hadden nog een stille hoop dat ze 

de reis af konden maken, maar helaas. 

 

De rit naar Zaragoza is weer heel anders, nu 

geen olijfboomgaarden meer. Het landschap 

wisselt steeds. We staan hier op een 

terrassencamping, camping Lago Resort te 

Nuevalos. We hebben een mooi uitzicht over 

een meer.  

De meesten bezoeken hier het Monasterio  

de Piedra - een fantastisch natuur- en water-

spektakel-, een natuurpark verstopt in de 

ruige bergen. 

  Werkoverleg reisleiding. 

Daarna is men vrij om te doen en te laten wat 

men wil als je om 16.00 uur maar weer bij de 

bus bent, want dan vertrekken we weer 

richting camping.  

Daar wacht ons om 19.00 uur een diner, 

bestaande uit paella met kip (een enkeling 

lust geen vis), en als toetje een waterijsje, wat 

tot de nodige hilariteit leidt. Iedereen vindt dat 

dit ook weer een mooie dag is geweest.  

 

Verder hebben we met de eigenaresse van 

de camping een rondrit gemaakt in de 

omgeving en het plaatsje Santaella bezocht. 

Hier hebben we koffie gedronken in het 

stadhuis. Op verzoek van de burgemeester 

hebben we voor het stadhuis nog een 

groepsfoto gemaakt. Wil hij gebruiken voor 

promotie van zijn stad. Tevens hebben we 

nog een klooster, een kerk met een prachtig 

altaar, een olijfverwerkingsbedrijf, een 

wijnbodega incl. proeverij en een 

keramiekfabriek bezocht. Hier zijn mooie 

dingen te koop. Al met al weer een fijne dag.  

 

De volgende dag 

gaan we met de 

bus naar Cordoba 

en bezoeken hier 

de Mezquita. Wat 

een immens 

bouwwerk en wat 

een pracht en 

praal. Het is ook 

wel een gezellige 

stad met zijn vele 

 terrasjes en winkeltjes. Er is zoveel te zien, 

maar de tijd is tekort. Er is hier nog feest: 

Fiestas y Feria. 

 Voor het festivalterrein staat een replica van 

de Mezquita. Verder is het een komen en 

gaan van koetsjes met daarin vooral vrouwen 

in originele Spaanse klederdracht. Mooi om te 

zien. Je kunt je over het terrein laten rijden in 

een treintje, dat gratis is voor 60+. In de stad 

zie je ook heel veel mensen lopen met mooie 

klederdracht aan, heren in nette pakken en 

kleine kinderen ook al in mooie jurkjes en 
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gezien. Jammer van de 4 equipes die helaas 

af moesten haken, maar verder is alles prima 

verlopen. 

Iedereen krijgt nog een aandenken aan 

Spanje mee, wat zeer gewaardeerd wordt.  

Nico bedankt de reisbegeleiding voor alles 

wat ze gedaan hebben en overhandigt een 

enveloppe met inhoud waarna er nog een 

door hun gemaakt lied gezongen wordt. 
 

Bij vertrek van de camping in Montauban 

hebben enkelen moeite om weg te komen, 

vooral het wegrijden op het grindpad geeft 

problemen, maar met beleid en vereende 

krachten lukt het iedereen toch om op weg te 

gaan naar de volgende camping. Sommigen 

moeten nog wel even schone kleren 

aantrekken; zitten een “klein” beetje onder de 

modder.  
 

Onze volgende camping is Les Grands Pins 

te Velles. Hier kunnen we aangekoppeld 

blijven staan zodat we morgen zo weg 

kunnen rijden. 
 

De volgende route is naar camping Lac 

d’Orient bij Troyes. Velen hebben hierheen 

een alternatieve route genomen, Deze 

camping heeft een verwarmd binnen- en 

buitenbad en daar wordt nog wel even 

gebruik van gemaakt. Als Ton Wilbers op de 

camping aankomt, hoort hij een raar geluid bij 

de wielen van de caravan. Als hij gaat kijken 

blijkt het een kapot wiellager te zijn. Dus de 

laatste etappe wordt gereden zonder Ton en 

Joke.  
 

Dan onze laatste camping in groepsverband: 

camping Officiel Arlon bij Luxemburg. Op 

deze laatste camping hebben we ons laatste 

geld uit de kas besteed aan een heerlijke 

biefstuk, waar deze camping om bekend is. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik denk dat iedereen terug kan zien op een 

mooie reis. Spanje en Portugal hebben wat 

de temperatuur betreft misschien niet geheel 

voldaan aan de verwachtingen, maar nu het 

niet zo heet is geweest hebben we wel heel 

veel kunnen doen.  
 

Het is heel jammer voor diegenen die 

voortijdig hebben moeten afhaken. 
 

Ria Scholts 

De route naar de volgende camping, camping 

Gavin te Gavin verloopt niet helemaal 

vlekkeloos. Hans raakt bij het wegrijden van de 

camping met de achterzijde van zijn caravan 

een boompje.  

Als het goed weer is, is dit een hele mooie 

camping vooral om te wandelen. Ook een ritje 

met de auto is de moeite waard. Er is op deze 

camping een zaaltje dat je mag gebruiken en 

op een regenachtige middag geeft Foekje een 

demonstratie kleuradvies over welke kleuren 

iemand het beste staan. Iedereen, de dames, 

vindt deze middag geslaagd. 

 

Onze volgende rit is ook een pittige; 368 km 

door de Pyreneeën naar camping Domaine de 

Merlanes te Molieres. De route loopt vlak langs 

Lourdes en als er dan gevraagd wordt wie evt. 

Lourdes wil bezoeken is de meerderheid hier 

voor. De route wordt hierdoor gesplitst wat niet 

verkeerd is. Op een camping bij Lourdes is nog 

plaats en dus vertrekken we met mooi zonnig 

weer.  

De camping, La Foret, ligt volgens de 

campinggids 800 m verwijderd van de ingang 

van de basiliek. Vanaf de camping kunnen we 

er met een bus naar toe, wat we dan ook doen.  

We maken de licht- processie van 21.00 uur 

mee. Iedereen die meeloopt, heeft een kaars in 

de hand, wat natuurlijk heel mooi is als het 

donker is; nu is het schemerig, maar het maakt 

wel indruk. Jammer dat de basiliek gesloten is. 

Deze sluit om 18.00 uur. De meesten hebben 

dit meegemaakt en zijn blij dat ze meegegaan 

zijn. 

  

Na de ervaring van Lourdes hebben we, voor 

we naar de volgende camping vertrekken, 

eerst nog een gezamenlijk ontbijt, wat zeer in 

de smaak valt.  

Op de volgende camping worden we, als 

iedereen binnen is, getrakteerd op een 

consumptie. Hier is een prachtig verwarmd 

zwembad waar door velen nog wel even 

gebruik van wordt gemaakt, voordat we hier 

om 19.30 uur ons einddiner (BBQ) houden. Gé 

blikt terug op een geslaagde reis, waarin we 

veel hebben ondernomen en veel hebben 



  

ZOEKT U EEN CARAVANSTALLING? 
  

  

  

  

  

  

  

  

BEL: 0547 - 27 21 07 

Maatschap Schutte Rikkerinksweg 6 Ambt Delden  

Camping "De Harmienehoeve" Brandenweg 2 - 7108 AX Winterswijk Woold 

www.campingdeharmienenhoeve.nl / Tel.0031543 564 393 

mailto:info@campingdeharmienehoeve.nl
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De rivier de 

Drava naast de 

camping. 

José werd bijna 

meegezogen  

 

door de stroming. 

De vele bomen rondom de camping kleuren de 

omgeving groen. De 120 standplaatsen (12A 

stroom) zijn verdeeld over een aantal velden 

op een totale oppervlakte van 1,8 ha. 

Sommige plekken liggen in de schaduw van 

bomen, op andere plekken ontbreken die en 

kampeer je juist in de zon.  

Ptuj ligt midden tussen de wijngebieden 

Slovenske gorice en Haloze met witte wijnen. 

Het stadscentrum op zich is een en al 

monument. Je kunt hier actief zijn met 

kanotochten op de rivier de Drava en op het 

meer van Ptuj kun je zeilen, waterskiën, 

surfen, kitesurfen, zwemmen en vissen.  

 

Ptuj is het middelpunt van de belangrijkste 

wijnbouwstreek van het land. De nabijgelegen 

 dorpjes zijn rijk aan 

archeologische 

vindplaatsen van onder 

andere Illyriërs, Kelten, 

Romeinen en Slovenen. 

De trekpleister van Ptuj 

is ongetwijfeld het 

aantrekkelijke Slovenski 

Triglav met het oude 

stadhuis en de 

Georgiuskerk.  

 

Andere mooie bezienswaardigheden zijn het 

kasteel van Ptuj en het dominicanenklooster. 

In het kasteel, ook wel het slot genoemd, is 

een streekmuseum waar je maskers, oud 

meubilair en schilderijen kunt bewonderen.  

In het Dominicanen-klooster, nu een museum, 

kun je archeologisch vondsten bezichtigen. 

Genoeg te doen en te zien dus.  

Er zijn genoeg terrasjes om je te laven aan het 

Sloveense bier (Laško). Fietsen kun je er ook 

prima. 

2 juni tot 3 juni, camping Wertheim/

Bettingen. 

 

Op 2 juni heeft 

iedereen zich 

verzameld op 

camping Wertheim

-Bettingen in 

Duitsland, aan de 

oever van  

de rivier de Main. 

Sommigen 

waren al eerder 

van  

huis vertrokken om niet op één dag zo’n lange 

rit te maken. We krijgen een veld toegewezen 

waarop we bij elkaar kunnen staan. Nadat 

iedereen zich heeft geïnstalleerd worden we 

verrast met een welkomstdiner op het 

(overdekte) buitenterras.  

Tarcis zet daar het clublied “Welkom bij de TCC”  

in en weldra zingt iedereen het refreintje mee. 

Daarna naar bed want 

de volgende dag wacht 

ons een lange rit naar 

Eging am See.  

Alle campings liggen 

trouwens aan het water, 

een rivier, een meer of 

zee. Voor onze zwem-

fanaten is dus goed 

gezorgd. 

 

 

3 juni tot 4 juni, camping Bavaria Freizeitland 

in Eging am See 

Alweer zo´n lange afstand rijden maar we 

moeten wel goed doorkachelen om langer van 

Slovenië en Kroatië te kunnen gaan genieten. 

Verstand op nul en blik op oneindig. Zo komen 

wij allemaal ongeschonden aan.  

 

4 juni tot 7 juni, camping Terme Ptuj in Slovenië 

Na een voorlopig laatste lange rit komen we aan 

in Ptuj, onze eerste bestemming in Slovenië. We 

hebben allemaal vignetten voor de snelwegen in 

Oostenrijk op de voorruit van onze auto geplakt. 

Zo rijden wij allemaal vlotjes door Oostenrijk.  

 

De oudste stad van Slovenië is Ptuj.  

Het ligt op een steenworp afstand van de grens 

met Kroatië, in het oosten van Slovenië. Ptuj 

grenst aan de rivier de Drava en heeft een 

wellness-centrum en een zwembad met 

meerdere baden. Pal daarnaast ligt Camping 

Terme Ptuj. 

Verslag voorjaarsreis Slovenië en Kroatië (3 weken) 



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

de auto of 

per trein naar 

Zagreb waar ze 

o.a. deze 

folkloristische 

groep zien. 

 

 

Maandag 11 juni tot zaterdag 16 juni, 

camping Adria in Ankaran. 

 

We rijden van Duga Resa in Kroatië naar 

Ankaran aan de Sloveense kust. Ton en 

Hermine rijden samen met Theo en Lies.  

Na 300 meter moet er even worden gestopt 

door Ton en Hermine langs de kant van de 

weg. Vanwege het hoge gras hebben zij niet 

in de gaten dat er een greppel ligt. Knal, daar 

hangt het rechter voorwiel in de lucht en staat 

de auto geparkeerd tegen een stuk beton. 

Door de caravan af te koppelen en dankzij de 

4-wielaandrijving van de auto lukt het om de 

auto weer op de weg te krijgen. Daarna 

kunnen zij de reis door het prachtige gebied 

weer voortzetten. 

 

Op diezelfde dag  

wordt Hennie 73 jaar. 

Bij aankomst op de 

camping is de plaats 

versierd met ballonnen 

en slingers. Er is met  

de pet rondgegaan en 

op advies van Jeanette 

geven wij Hennie 2 

flessen plaatselijke 

alcoholische 

versnaperingen. 

 

Vanuit Ankaran worden diverse excursies 

gemaakt. Een groep gaat  naar de stoeterij in 

Lipica. Daar 

worden de 

beroemde 

Lippizaner 

 paarden 

gefokt die 

vooral 

bekend zijn 

van  

de 

Spaanse 

 

rijschool in Wenen. De paarden worden  

zwart of donkerbruin geboren en naarmate ze 

ouder worden raken ze wit gekleurd.  

 

Ook worden de beroemde druipsteengrotten 

van Postojna bezocht. 

Donderdag 7 juni tot maandag 11 juni, Camp 

Slapic in Duga Resa, Kroatië. 

 

De afstand van Ptuj naar Duga Resa bedraagt 

slecht 181 kilometer. Als je binnendoor de 

toeristische wijnroute neemt, die de 

reisbegeleiding heeft uitgestippeld, is de reis 

veel mooier dan over de autosnelweg die langs 

Zagreb voert: Vertrek vanuit Ptuj naar het 

zuidwesten, richting Ptujska Gora. Van ver kun 

je de beroemde pelgrimskerk op de heuvel al 

zien liggen. Je rijdt verder langs prachtig 

gelegen kuuroorden.  

Het gerenommeerde Rogaška Slatina ligt in 

een door bossen omgeven dal en onder de 

burcht Podčetrtek strekt zich het zwemparadijs 

van Olimia uit, het vroegere Atomske Toplice.  

De weg voert vervolgens door heuvelachtige 

wijngebieden en loopt daarbij even heel dicht 

langs de grensrivier Sotla.  

Vanaf Brežice (zeker even bezoeken!), een 

middeleeuwse stad in de schaduw van een 

machtige burcht, volgt de route de schitterende 

loop van de rivier Krka. Je komt langs 

Kostanjevica, een beschermd cultuurmonument 

op een eilandje in de Krka, en het beroemde 

cisterciënzerklooster. De weg komt verder 

westelijk voorbij het waterslot Otočec en komt 

uit in Novo Mesto, de hoofdstad van de 

Nederkrain. Van hieruit rijd je naar het zuiden, 

richting Metlika (stijgingspercentage van 10 % 

tot 15 %!). In Metlika steek je de grens over 

naar Kroatië. Dan is het niet zover meer naar 

onze camping in Duga Resa/Karlovac. 

Vanuit Duga Resa kun je mooie trips maken. 

 

De meeste 

reisgenoten kiezen 

o.a. voor een 

excursie met de bus 

naar de Plitvice 

meren.  
 

 

 

 

De Plitvice meren lijken rechtstreeks uit een 

sprookje te komen met hun betoverende 

watervallen en smaragd-groene meren.  
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aanrader. Het kasteel  is een van beste 

plekken om op het meer uit te kijken.  

Het is het oudste slot van Slovenië en 

gebouwd op een geweldige plek. Je zou 

denken dat je met zo’n uitzicht nooit meer 

weg zou willen maar in werkelijkheid heeft  

het kasteel vele eigenaren gehad en is het  

nu al lang van de staat.  

Een aantal ruimtes erin is nu ingericht met 

historische voorwerpen maar het uitzicht is 

toch het mooist.  

Natuurlijk wordt er ook gezwommen in het 

heldere, warme water van het meer. 

 

Op deze camping hebben wij volgens TCC-

traditie pannenkoeken gebakken. 

 

Donderdag 21 juni tot vrijdag 22 juni, 

camping Stein in Bad Endorf. 

We gaan weer terug naar huis en de eerste 

camping van onze terugreis is camping Stein. 

De camping wordt gerund door moeder en 

dochter: Mathilde en Andrea Stein.  

Ook deze camping ligt aan een meer, de 

Simssee. 

 

Vrijdag 22 juni tot zaterdag 23 juni, 

camping Wertheim-Bettingen. 

Onze laatste camping kennen we al van onze 

heenreis. Hier worden we wederom verrast 

met een heerlijk afscheidsdiner. Daar treffen 

we ook de TCC-vakantiegangers die naar 

Italië zijn geweest. Het terras zit dus mudvol 

met TCC-ers. Tot ziens allemaal! 

 

Tijdens het 

afscheidsdiner 

worden de 

reisbegeleiders in 

het zonnetje gezet 

en krijgen een 

verrassingspakket 

als dank voor hun 

inzet. 

  

 

Dit verslag is gemaakt door Tarcis met dank 

aan Aafke, Carla, en José.  

We staan op deze camping lang genoeg om 

ook de schitterende plaatsjes Izola, Koper, en 

Piran te bekijken. 

Mocht je vermoeid raken dat is er op de 

camping voldoende te doen zoals zwemmen 

in zee en in het met zout water gevulde 

zwembad 

 

 

Aafke en Carla 

wagen zich  

in zee. 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk wordt er ook gefietst maar eigenlijk 

is het daarvoor te warm. 

Dan maar even uitpuffen op een terrasje aan 

zee. 

 

Zaterdag 16 juni tot donderdag 21 juni, 

camping Bled. 

Dit zijn de laatste dagen van ons verblijf in 

Slovenië. De camping ligt aan het meer van 

Bled. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De omgeving wordt verkend per fiets of per 

auto. Sommigen bezoeken ook het meer van 

Bohinjiska,  ten westen van Bled en 

aantrekkelijke stadjes en dorpjes zoals 

Radovljica. Het kasteel van Bled is ook een 
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Dinsdag 5 juni 

Maastricht. Met z'n allen met buslijn 4 naar 

Maastricht. Uitgestapt op Vrijthof waar een 

ieder zijn eigen weg kan gaan. Later op de 

middag ingestapt op dezelfde plek en via een 

‘toegift’, (het was een lusroute) weer terug bij 

opstartpunt en door naar camping.  

 

Woensdag 6 juni 

Reisbegeleiding belegt om 10.45 uur 

reisoverleg. Wie heeft welke plannen, ideeën 

en wanneer. 

Het staat eigenlijk onafgesproken al vast dat 

we zondag naar Luik naar de markt gaan en 

ook dat we een boottocht over de Maas zullen 

maken. Gecombineerd levert dit het voorstel 

op om met de bus via Maastricht naar Luik te 

gaan en met de boot terug. De zondagmarkt 

in Luik is maar liefst 2,5 km lang!!!  

Tweede voorstel is om de grotten in 

Valkenburg te bezoeken. Rondleiding per 

trein en daarna de keuze tussen een MTV-

lightshow en een classical lightshow. De 

keuze voor de laatste is gezien onze rijpheid 

qua leeftijd geen moeilijke keuze. 

 

Afgesproken is om een keer via 

fietsknooppunten een kijkje te nemen bij 

Maastricht airport, daar terrasje met uitzicht te 

pakken en dan weer terug. Het zelfvertrouwen 

om de steile helling bergopwaarts naar Berg 

te maken is er wel. 

 

In de avond een wandeling gemaakt door het 

bos en aan de rand van dit bos zien wij het 

verlichte Maastricht liggen. 

 

Donderdag 7 juni 

Bij opstaan worden vanwege een naderende 

donderbui alle haringen nog eens extra 

vastgezet en de lijnen gespannen. 

Aankomst camping Oriëntal te Berg (van Berg 

& ter Blijt, Limburg). Bij de receptie wist men 

al te vertellen dat wij de laatsten waren en dat 

ze mevrouw Siemelink voor zich hadden. 

 

Camping is perfect op orde, goed 

georganiseerd, schoon en strak onderhouden. 

TCC staat op comfortplaatsen aan de 

linkerkant van een laantje. Water, 

waterafvoer, stroom en CAI zijn aanwezig. 

Digitenne geeft goed signaal mits antenne 

door dakraam bovenop het dak wordt gezet. 

 

Nadat iedereen 

zich min of meer 

gesetteld heeft 

belegt Ton met 

mentale steun 

van Roel een 

koffiebespreking’ 

met daarbij iets 

lekkers waarbij iedereen van harte welkom 

geheten werd en de highlights van de regio 

worden doorgenomen .  

 

Maandag 4 juni. 

Relaxed opstarten van de dag met verdere 

installatie caravan en inrichting campingplek. 

Het voorstel van Clara en Ron een eindje te 

gaan fietsen wordt met algemene instemming 

aangenomen wat resulteert in een fietstocht 

langs het Geuldal. 

Langs de 

noordkant 

fietsend 

komen we 

eigenlijk al 

heel snel in 

Valkenburg 

terecht waar 

iedereen een 

 ruim uurtje ‘vrij’ heeft. De terugweg gaat voor 

een belangrijk deel over zand- en voetpaden. 

De enkele wandelaars die we passeren kijken 

bewonderend naar de krasse knarren die 

voorbij zoeven op hun e-bikes Onderweg 

enkele monumentale punten en grotingangen 

gepasseerd.  

De laatste kilometer gaat bergopwaarts met 

een hellingspercentage van 10 % waarbij 

sommigen tot hun vreugde hebben ontdekt 

dat met hulp van wat opgeslagen elektrische 

energie ze samen met hun fiets toch tot meer 

in staat zijn dan gedacht.  

Grensverleggende middag dus. 

Verslag voorjaarsreis Standplaats Zuid-Limburg 
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Eerst met de boot een klein stukje over de 

Maas, daarna in de sluis 15 meter omhoog 

geschut om dan via het Albertkanaal verder te 

gaan.  
 

Ron heeft als kind vroeger deze markt met 

zijn ouders bezocht en dat heeft een 

onuitwisbare indruk gemaakt, zodat hij het 

steevaste voornemen kreeg om hier ooit nog 

een keer naar toe te gaan. Echter tijden 

veranderen, dus ook de wilde marktjaren in 

de wederopbouwfase na de oorlog. Het is  

een gewone markt geworden, met 

voornamelijk kraampjes van handelaren die 

hun goedkope kleding aan de man proberen 

te brengen. Af en toe een groente- en 

fruitkraampje  
 

De opstapplaats voor de bus naar de camping 

is zoeken. Vanwege een evenement is de 

gehele binnenstad afgesloten en onduidelijk 

waar de tijdelijke halte is.  
 

Gerrit en Rita zijn die dag vanwege 

familiebezoek thuis gebleven. Bij terugkomst 

uit Luik hebben ze voor elke mannelijke 

deelnemer een verkoelend blikje Belgisch 

bier! Hun kinderen hebben dat voor alle 

mannen meegenomen vanwege Belgisch 

vaderdag. 

‘s Avonds rond tienen hebben we in het 

donker de hemel afgespeurd naar door zon 

beschenen 85 km hoge bewolking. De kans 

dit zeldzame natuurverschijnsel te zien te 

krijgen is groot; helaas was dit fenomeen 

vanwege net iets teveel restbewolking niet 

zichtbaar. Hopelijk heeft één van de komende 

avonden wel een heldere lucht. 
 

Maandag 11 juni 

Van Roel mochten we uitslapen om bij te 

komen van de zondag. De temperatuur is 's 

morgens heel Nederlands en dat is wel even 

wennen. 

In de middag de halve en hele jeu de boules-

finale, weer onder de bezielende leiding van 

Kuny en Joop met als winnend team Kuny en 

Roel. Verrassend talent is Rita. 

 

Na afloop spontane après jeu de boules 

onder beschuttend afdakje van Gerrit en Rita. 

Een groep heeft met de auto de Mergelland-

route gereden.  

Tweede groep springt op de fiets om een 

bezoekje aan vliegveld Maastricht te brengen. 

De heen- en terugweg is prachtig; het 

vliegveld is niet ingesteld op belangstellende 

bezoekers. Vanuit restaurant geen zicht op 

het vlieggebeuren. Niet voor herhaling 

vatbaar.  

Bij terugkomst op de camping doorgegaan 

naar restaurant ‘de Potkachel’ in Berg. Wel 

voor herhaling vatbaar! 
 

Voor zondag de terugtocht met de boot van 

Luik naar Maastricht vastgelegd. ’s Avonds 

lichte spetters. 
 

Vrijdag 8 juni 

Groepje naar kasteel en tuinen geweest, 

echtpaar gewandeld nabij Geuldal tussen 

Epen en Mechelen. Leek wel een stiltegebied, 

alleen geluid van vogels. Beetje mystiek zelfs 

want aan de horizon werd alles steeds vager 

door aanwezige waterdamp in de lucht. 
 

‘s Avonds het 

traditionele jeu de 

boules gespeeld waarbij 

het soms best wel 

professioneel toegaat. 

Puntentelling wordt  

uiterst serieus gedaan.  

Het weer is beter dan voorspeld, slechts een 

enkel druppeltje dat ook nog niet eens koud 

aanvoelt. 

Gerrit heeft, door nieuwsgierigheid gedreven, 

een draaideur naar de langslopende weg 

genomen en kan  

niet meer terug  

anders dan door een 

heel eind omlopen.  

Hij hangt op een 

gegeven moment aan 

het hekwerk van de 

draaideur en kijkt 

hierbij heel zielig. Op 

dat moment valt de 

term 

‘draaideurcrimineel’. 

(niet als zodanig bedoeld maar lachend 

opgemerkt.) 
 

Zaterdag 9 juni 

Gefietst in de omgeving en onder ideale 

vakantieomstandigheden genoten van het 

overweldigend mooie, glooiende Limburgse 

Landschap. 

 

Zondag 10 juni 

Gehele groep vroeg uit de veren om met bus 

naar Maastricht en met boot naar Luik te gaan 

voor de 2,5 km lange markt langs de Maas. 





41 Twentse Caravan Club december 2018 

afmaken geen optie is, is het clublid 

'ondergebracht' bij een kersen- en ijsstalletje 

en later met zijn eigen auto opgehaald.  

Tijdens de verlate terugkomst op de camping 

wordt de groep door de achterblijvers met 

teleurgestelde gezichten ontvangen omdat er 

afgesproken was om 16:00 uur terug te zijn 

voor de pannenkoeken en BBQ. Later is er 

wel begrip voor de late binnenkomst, immers 

binnen TCC blijft niemand alleen achter en 

help je elkaar 

 

Vrijdag 15 juni 

Uitslapen, wat inkopen doen en onder 

prachtige cumulusbewolking voor de caravan 

bijpraten. Het sociale aspect dus.  

Ron gaat hardlopen in de omgeving en komt 

helemaal onder de indruk van al het schoons 

dat de omgeving te bieden heeft, na ruim 

anderhalf uur terug. Hij zegt hardop dat hij 

hier nog een keer naar toe wil. 

Het traditionele afsluitende etentje wordt om 

16.00 uur in een nabijgelegen uitspanning 

gehouden.  

De reisbegeleiding wordt toegesproken en 

krijgt een presentje; ook Ron krijgt voor zijn 

inzet een fles met inhoud. 
 

De indruk is ontstaan dat diverse equipes 

besloten hebben dat dit hun laatste jaar van 

deelname is. Binnen de veilige wanden van 

de caravan zullen er vast wel emotionele 

momenten zijn geweest. 
 

Zaterdag 16 juni 

Klaarmaken voor vertrek. Om 16.00 uur 

zingen voor jarige Roel, restjes opmaken en 

zo. Er is even een schrikmoment wanneer 

Ron na zijn eerste kleine glaasje onderkoeld 

raakt en heftig gaat shaken. Gelukkig kan hij 

verzekeren echt wel gezond te zijn en dat de 

rillingen vanzelf wel overgaan. En wanneer hij 

strategisch naast een dame in het zonnetje 

gaat zitten is het snel over. 
 

Zondag 17 juni vertrekdag 

Pootjes opkrikken, mover ten volle benutten, 

auto ervoor en karren maar. Einde van een 

mooie sta-vakantie. 

 

Ron Siemelink 

Dinsdag 12 juni 

Opstaan zonder buitenontbijt. Wel even 

wennen. Miezerige dag. 

Een deel van de groep is naar de grotten in 

Valkenburg gegaan voor een ondergrondse 

rondleiding per trein met aansluitend een 

ondergrondse lichtshow. Een ander equipe 

heeft de 

vakwerkhuizen in 

Monschau met 

een bezoek 

vereerd.  

Tegen borreltijd 

is de verjaardag 

van Klaas op 

passende wijze 

gevierd. 

 

Woensdag 13 juni 

Lummeldagje. Wat opruimen, voorraden 

aanvullen etc. Ton en Riekie hebben een 

bezoek gebracht aan Château St. Gerlach. 

De grandeur van het kasteel, authentieke 

bijgebouwen, vele geheime hoekjes, 

uitgestrekte parken, baroktuinen, rozentuin, 

groente- en kruidentuin, fruitarboretum en 

wijngaard overweldigen. Ton heeft er 

herinneringen aan en kan de gids na afloop 

nog wat extra info geven. 

 

Donderdag 14 juni 

Fietstocht door het vijfsterrenlandschap van 

de Geul en de Gulp, door ongerepte 

boslandschappen, langs echte 

vakwerkhuizen, over holle weggetjes en langs 

bijzondere weilandjes. 

 

Spectaculaire landschappen wisselen elkaar 

af, en dat allemaal in ons eigen Nederland.  

 

De stijging naar Drielandenpunt Vaals zit er 

ook in en slurpt aardig wat capaciteit van de 

accu's op.  

 

Het gevolg is dat een van de deelnemers, met 

een slechte accu, een eind verderop letterlijk 

omvalt. Accu leeg, mannetje overeind en net 

niet in een diepe sloot.  

Omdat op eigen kracht de verdere tocht 
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    Nieuwjaar 2019 

 

Alweer een nieuw jaar 

Valt het mee of wordt het zwaar? 

Een vrolijk en gelukkig jaar 

Zonder zorgen weliswaar 

Dat wensen we elkaar 

Het wordt een nieuw begin 

We vliegen er weer eens in 

Met nieuwe moed 

Met geluk en voorspoed 

Gezond en vrolijk 

Zien we 2019 tegemoet! 






