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 Beste Leden TCC.  
 
Als ik dit schrijf zijn de reizen van 2019 weer 
allemaal afgelopen. Iedereen die mee is 
geweest heeft weer genoten van een mooie 
vakantie samen met elkaar.  
 
Maar ondertussen komen er ook andere 
berichten binnen; vier leden zijn ons ontvallen 
en daar moesten wij afscheid van nemen, weer 
anderen krijgen een diagnose van een ziekte die 
iedereen zo vreest. Het leven passeert ons zo in 
al zijn grilligheid.  
 
Het is daarom prachtig dat wij een club zijn 
waarin we elkaar op kunnen vangen en terzijde 
staan. Dit zie je ook bij een afscheid waar altijd 
medereizigers aanwezig zijn.  
 

Van de Voorzitter 

 
Wij zijn een club waar we ons heel goed 
bewust zijn van het feit dat er samen voor 
elkaar zijn, niet alleen op de mooie 
momenten, maar ook op die momenten 
wanneer we de steun van de ander zo nodig 
hebben, heel belangrijk is.  
 
Dit clubgevoel moeten we koesteren, hier 
kunnen we mee verder, dit is ons 
bestaansrecht, de basis dat we er met en 
voor elkaar zijn.  
Alleen zo kunnen we samen van de reizen 
genieten. 
 
 
 
 
Emiel Bor   Voorzitter 

 
Ingekomen post  

Leden en bestuur Twentse Caravan Club.  

Hierbij wil ik, mede namens mijn kinderen en kleinkinderen, iedereen bedanken  
voor de kaarten, bloemen en jullie aanwezigheid tijdens de ziekte en het afscheid  
van mijn vrouw Ans de Rond – Klunder. 
 
Frans de Rond. 

Leden en bestuur Twentse Caravan Club. 
 
Wij willen iedereen bedanken voor de vele reacties voor en na het overlijden  
van Joke. Wij voelen ons hierdoor enorm gesteund. 
 
Gerard van der Kolk , Lianne en Frans, Eugenie en Bennie, Jesper en Marvin  



Twenteland Caravans 

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

  

ZOEKT U EEN CARAVANSTALLING? 
  

  

  

  

  

  

  

  

BEL: 0547 - 27 21 07 

Maatschap Schutte Rikkerinksweg 6 Ambt Delden 
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Reisvoorstel de Allgäu  11 

Reisvoorstel de Moezel  13 

Dit wil ik nog even kwijt  15 

Reisvoorstel Rondje Nederland - België per fiets  16 - 17 

Reisvoorstel Slowakije  19 - 21 

Wat ik eigenlijk altijd wel wilde weten  23 - 24 

Puzzel 24 

Reisverslag Zweden & Finland  25 - 33 

Reisverslag Berlijn, Rűgen en Rostock  35 -38 

 
K :  
Uw bijdrage aan de volgende editie van ons clubblad moet uiterlijk op bovengenoem-
de datum binnen zijn op e-mail adres: redactie@twentsecaravanclub.nl 
 

Een getypte of geschreven tekst mag natuurlijk ook. Deze kunt u dan opsturen aan 
het secretariaat Twentse Caravan Club, Postbus 133, 7480 AC Haaksbergen. 

Maand Dag/
datum Actie Locatie Tijdstip 

In principe 1e woens-
dag van de 
maand 

Reiscommissie - 
vergadering 

Bestuurskamer 10.00 uur 

In principe 2e woens-
dag van de 
maand 

Bestuursvergadering Bestuurskamer 10.00 uur 

november 5 Reizenbeurs ‘t Hoogspel in Ambt Delden 11.00 uur 

november 19 Algemene Leden-
vergadering 

‘t Hoogspel in Ambt Delden 14.00 uur 

november  26 Bijeenkomst  
ingeschrevenen  

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

november 11 Aanleveren kopij 
volgende infoblad 

  

Agenda 2019 

Inhoud Blz. 
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N : L   L  
 
Op het moment dat ik dit stukje schrijf neem ik 
de tijd voor mezelf. Het is rustig en stil en ik zit 
ook nog eens lekker buiten. En wat het weer 
verder betreft, de voorspellingen zijn zomers. En 
wat hebben we al een geweldige zomer gehad! 
 
Binnenkort gaan vele leden voor de 
najaarsreizen weer op pad. Ook zij nemen de tijd 
voor zichzelf. Wij gaan er ook nog even 
tussenuit. Daarbij gaan mijn gedachten wel naar 
onze leden die de afgelopen periode door 
omstandigheden het reizen niet of nauwelijks 
hebben kunnen ondernemen. Die leden die door 
ziekte en/of herstel noodgedwongen tijd voor 
zichzelf moesten nemen, situaties die niet altijd 
gemakkelijk te noemen waren. Te weten 
onderstaande leden: 
Dick Keizer, Ineke i.d. Wal, Herbert Hellingman, 
Kees van der Kolk, Fred Jespers, Breinie 
Redder, Janny Boelsma, Carla ten Brink, Johan 
Maring, Freek Roddenhof, Wim Smies, Jan 
Schwarte en Gerard Meijerink. 
Wij wensen al deze leden een voorspoedig 
herstel toe, maar ook sterkte in deze moeilijke 
soms uitzichtloze omstandigheden. 
 
Ook het overlijden van Joke van der Kolk, Ans 
de Rond, Johan ten Berge en Jos van der Meché 
heeft ons diep geschokt. Namens leden en 
bestuur wensen we Gerard, Frans, Joke, Trees, 
de kinderen, kleinkinderen en verdere familie 
veel kracht en sterkte toe, voor nu en de 
komende tijd. 
 
Fam. Teunissen betrok een andere woning. Wij 
wensen hen veel woongenot op hun nieuwe 
stek.  
 
   Met vriendelijke groeten,  
   Lief en Leed,  
 
     
   Hetty Groener 

C . 
 

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

B : 
De Mors 1, 7491 DZ Delden 
 

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

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

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

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

D  C  : Drukkerij Hengevelde 
 

B  C : 
Fred Jespers : tel: 074-2662784 
 

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

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

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



De Rogg’ is van de essen af  
De haver is a meeid.  
De ploog hef’t land wier zwarte maakt  
En knollen bint wier zeeid  
Zoo hèèneg geet ‘n beuk en eek  
A’n betjen an ’t verkluur’n  
De bèèrk’n dee begint a mangs  
’n luk met ’t blad te guur’n  

 
“t wod aomd en de zun zakt vot  
Nen dunnen witten daamp  
Koemp ongemèèrkt in ’t weilaand op  
Trek zachjes aower ’n kaamp  
Nen melkemmer rienkelt ergens nog  
In de veerte ziengt ’n wicht  
Dan piept wied vot ’n kruuwaagnrad  
En klienkt ne delduur dicht  
 
Nen hofhoend blekt, ne koo leuit efkes  
Ne late kreei met lui’n slag  
Dee Zee’j nog èèm teeg’n de loch an  
“t Is ’t èènde van ’n Septemberdag  
 
 

Graads van ‘n Wegwiezer  
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Reisprogramma 2020 

N  2020  

Reis: Periode: Kosten globaal Afstand 
  per equipe: ca. 
 
 
Allgäu (Duitsland) 29 aug. t/m 20 sept. 2020 .€ 600,00 1.790 km 
 
Moezel (Duitsland) 29 aug. t/m 19 sept. 2020 € 525,00 
 
Rondje door Nederland 
& België per fiets 29 aug. t/m 19 sept. 2020 € 550,00 900 km 
 
Slowakije 29 aug. t/m 22 sept. 2020 € 625,00 2.900 km 
 
 
O     : 
Wij, de reiscommissie, zouden het heel prettig vinden als meerdere leden van de Twentse  
Caravan Club een voorstel voor een reis zouden willen indienen.  
Hiermede kunnen wij dan de eerstvolgende jaren rekening houden. Tevens kunt u dan die reis  
krijgen die u graag zou willen. 
Deze voorstellen moeten vóór 1 januari worden ingediend bij de reiscommissie!!! 

V  2020  
 

Reis: Periode: Kosten globaal Afstand 
  per equipe: ca. 
 
Eifel (Duitsland) 6 juni t/m 28 juni 2020 € 550,00 900 km 
 
Costa Brava (Spanje) 23 mei t/m 26 juni 2020 € 900,00 3.200 km 
 
Frankrijk 25 april t/m 13 juni 2020 € 1.250,00 4.200 km 
 
Kroatië 17 mei t/m 25 juni 2020 €  1.000,00  
  Excl. veerboten 3.800 km 
 
Karinthië (Oostenrijk) 28 mei t/m 28 juni 2020 € 800,00 
  plus €100,00 extra  
  belasting e.d. 2.400 km 
 
Polen 6 juni t/m 8 juli 2020 € 800,00 4.250 km 
 
Noorwegen 21 mei t/m 11 juli 2020 € 1.350,00 
  Excl. veerboten 4.500 km 
Standplaats Achterhoek 6 juni t/m 20 juni 2020 € 350,00 200 km 
 



Openingstijden:   Adres: 
Maandag t/m vrijdag  10.00 - 17.30 uur  Industriestraat 124, 7543 CJ Enschede 
Zaterdag 10.00 -17.00 uur  Tel.: 053 - 461 17 68 
Zondag Gesloten  email:: info@kifra.nl 
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De Allgäu is een Zuid-Duitse streek tussen Ulm 
en het Bregenzerwald en tussen de Bodensee en 
Garmisch-Partenkirchen.  
 
De belangrijkste steden zijn Kempten in Allgäu, 
Immenstadt, Sonthofen en Oberstdorf.  
 
De Allgäu gaf zijn naam aan de Allgäuer Alpen, 
een deel van de Alpen in Zuid-Duitsland en 
Voralberg in Oostenrijk. 
 
Wij starten onze reis in Wertheim-Bettingen, waar 
wij 2 dagen verblijven waarna wij naar een cam-
ping in de omgeving van Mittenwald Allgäu gaan 
in de buurt van Garmisch-Partenkirchen. Op de-
ze camping, gelegen aan de rivier de Isar, bren-
gen wij 5 dagen door.  
De omgeving is hier fantastisch waarbij een be-
zoek aan de Zugspitze de moeite waard is.  
 
Vervolgens reizen wij door naar Wertach, van 
waaruit Oberstdorf bereikbaar is. Deze stad heeft 
een autovrij centrum. Vanaf de parkeerplaatsen 

kun je met de elektrische bus 
de stad in.  
Zeer aan te bevelen is res-
taurant “de Dampfbier-
brauerei” waar vrijwel elke 
avond gedineerd kan worden 
met live muziek.  
 

Hier ligt ook de Nebelhorn, de hoogste berg 
(2224 meter) van dit gebied. De top is bereik-
baar per skilift.  
Boven kun je genieten van machtige panora-
ma’s en ook ligt daar een groot gedeelte van het 
jaar sneeuw. 
 

Ook is een bezoek aan Sonthofen en de 
Breitachklamm zeer de moeite waard, alsmede 
aan de Koningssloten Neuschwanstein en Ho-
henschwangau.  
 

 

 
Voor het verblijf op deze camping en omgeving 
worden 8 dagen uitgetrokken waarna wij door-
reizen naar een camping in de omgeving van 
Lindau aan de Bodensee.  
 

 
Van hieruit is onder 
meer Friedrichsha-
fen te bereiken met 
het interessante 
Zeppelinmuseum.  
Hier brengen wij 
ongeveer 6 dagen 
door. 

  
Daarna gaan wij terug naar een camping nabij 
Hemsbach, gelegen aan de A5, waar wij de va-
kantie zullen afsluiten. 

Reisvoorstel najaar 2020 (ober) Allgäu Duitsland 
 

Periode : 29 augustus t/m 20 september 2020 
Reissom : € 600,00 
Afstand : ca. 1.800 km 

Lindau am Bodensee 

Koningsslot Neuschwanstein 
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Wij beginnen onze reis in de Vogezen bij de Col 
du Bossang daar waar de Moselle zijn tocht  
naar Koblenz begint.  

Hij ontspringt 
hier op een 
hoogte van 
735 meter en 
is maar liefst 
544 km lang 
wanneer hij 
tenslotte hij 
uitmondt in de 
Rijn. 

Onze volgende stop is Camping Les Boucles  
de la Moselle in Liverdun. Deze camping ligt 
tussen Nancy en Metz welke steden beide aan 
de Moselle liggen. Volop mogelijkheden 
om iets van de omgeving te zien. Normaal  
rijden we hier snel voorbij richting het zuiden. 
De volgende stop is Trier, de oudste stad van 
Duitsland.  
Trier is gelegen in een verbreding van het  
Moezeldal en omringd door de heuvels van  
de Eifel en de Hünsruck.  
 
Veel monu-
menten in 
deze plaats 
staan op de 
wereld-
erfgoedlijst 
van  
Unesco. 

Vanuit Trier vervolgen wij onze weg langs de 
Mosel naar Bernkastel-Kues. Deze plek  
behoort tot de meest geliefde plaatsen langs 

de Mosel en mag zich het centrum van de 
"Mittelmosel" noemen. Het is schilderachtig 
gelegen en omgeven door de edelste wijn-
bergen in het stroomgebied van de  
Mittelmosel. Naar alle waarschijnlijkheid kun-
nen we ons hier laten inspireren door geweldi-
ge wijnen! 
Het is niet ver rijden naar de omgeving van 
Cochem. Je zou van Cochem kunnen zeggen 
"wie kent het niet". We zijn hier in de tijd van de 
wijnfeesten. 
Onze volgende camping ligt bij de uitmonding 
van de Mosel in de Rijn bij Koblenz. Naast de 
vele bezienswaardigheden die Koblenz heeft 
hebben we hier ook weer voldoende tijd om 
lekker vakantie te vieren, fietsen, wandelen… 
 

De planning is: 
 

 1 overnachting op de heenweg in 
Luxemburg 

 3 overnachtingen bij de oorsprong 
 3 overnachtingen bij Metz 
 5 overnachtingen bij Trier 
 6 overnachtingen bij Bernkastel  

Kues / Cochem 
 3 overnachtingen bij Koblenz  

Reisvoorstel najaar 2020 Moezel (Frankrijk en Duitsland) 
 

Periode : 29 augustus t/m 19 september 2020 
Reissom : € 525,00 
Afstand : ca. 1.800 km 

Porta Nigra in Trier 

Centrum van Trier met de Dom 

Stroomgebied van de Mittelmosel 
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El Condor ‘Passé’ 
 
‘Durf je in een helikopter opa?’, vraagt 
kleinzoon Nick. Verbaasd kijk ik hem aan, 
tuurlijk durf ik dat ! Enige tijd terug was ik, als 
begeleider van het jeugdvoetbalteam van mijn 
kleinzoon, een dag mee naar Movie Park 
Germany bij Bottrop. 

Sindsdien draai ik mijn hand nergens meer 
voor om. Toegegeven, ik zag er van tevoren 
wel als een berg tegenop. Maar wie A zegt, 
moet ook B zeggen. Dus meldde ik me op de 
dag des onheils met een houding van ‘wie 
doet me wat’ op het parkeerterrein van de 
voetbalvereniging. Ik paste me naadloos aan. 
In de bus zong, keette, snoepte en lalde ik  
net zo hard als de rest van het team en juichte 
luidkeels mee toen we het bord Movie Park 
passeerden. 
Tot ik de monsterachtige attracties ontdekte 
die hoog, héél erg hoog boven de boom-
toppen uittorenden. Ineens kreeg ik niets 
meer door mijn keel. Voelde bloed en moed 
naar mijn tenen zakken. Voor mijn omgeving 
bleek dat schijnbaar erg zichtbaar, gezien het 
gemompel links en rechts.  
‘Ik zei het wel’, mopperde het bijdehandje,  
je hebt niks aan zo’n ouwe zak. En dat was 
precies het duwtje wat ik nodig had. Ik 
mompelde dat ik aan het nadenken was,  
zette een vrolijk masker op, trommelde mijn 
groepje bij elkaar en stapte stoer, wat ze 
noemen ‘het pretpark’…. binnen. 
Duizelingwekkend hoge achtbanen, met de 
meest spectaculaire namen, voorzien van 
kurkentrekkers, zes dubbele loopings en 
loodrechte afdalingen, overtroffen mijn ergste 
verwachtingen. Alleen al het zien van een 
schommel, die van links naar rechts walste, 
en achterover duikelde, maakte dat mijn  
maag ook driedubbele salto’s maakte. Moest 
dat leuk zijn? 
Het voetbalteam juichte: GAAAFFF!! En ik 
piepte, ‘Jjaa….Gg gaaff…’  
Ik besloot dat we de attractie met de meest 
vriendelijke naam als eerste zouden 

beproeven. Het werd de ‘El Condor’. Er stond 
een lange rij, dus het kon niet anders of dát 
moest wel gaaf zijn! Alle teamspelertjes keken 
me verbaasd aan. De één na de ander viel af. 
Er moest ineens gegeten, gedronken, geplast  
of op tassen gelet worden. Uiteindelijk bleven er 
vier stoere binken over. Bij het slinken van de rij 
werden mijn twijfels alleen maar groter. Vooral 
bij het lezen van de tekst ‘mensen met 
hartritmestoornissen, verhoogde bloeddruk, 
nekklachten en rugproblemen kunnen beter  
niet instappen’. 
Dit verbrandde mijn laatste sprankje moed tot 
een hoopje as. Zelfs mijn billen kneep ik stijf 
tegen elkaar om geen zeven kleuren stront uit 
mijn broekspijpen te laten stromen. In een split-
second dacht ik: kan ik nog terug… “Te laat”. 
Een stalen stang maakte dat ik geen kant meer 
op kon. Plotseling werd ik in een stoeltje 
geduwd en door een jongeman vastgeketend. 
Hortend en stotend spurtte het stoeltje 
voorwaarts en voordat ik ‘stop!’ kon roepen 
werd ik met enorme kracht meegesleurd, heen 
en weer geslingerd, door elkaar geschud en 
over de kop geslagen. Net toen ik dacht dat 
mijn einde nabij was, stopte het martelwerktuig. 
“GAAFFF”, schreeuwde ik naar mijn groepje, 
“Gaaf”! Maar dacht gelijk, “dit nóóit weer”. 
Waggelend sleepte ik me naar een bankje. 
Alle teamspelers waren sprakeloos! En het 

‘bijdehandje’ verzuchtte “ Goh, de El Condor! 
Dat u dat nog durft op uw leeftijd”. Sinds die tijd 
kan ik niet meer stuk bij het voetbalteam. Ze 
moesten eens weten. Wekenlang zag ik groen 
en geel, hoofdpijn, misselijkheid, spierpijn, 
hevige rugklachten en alles wat pijn kon doen 
heeft ook pijn gedaan. Voor mijn gevoel zakte 
mijn maag heel langzaam maar zeker weer op 
de plaats waar hij hoorde te zitten, maar… mijn 
eer was gered! 
Een ballonvaart ? Bungy-jump? Een 
helikoptervlucht ? Na de El Condor durf ik  
overal in ! 

Chris Courage 

Dat wil ik graag nog even kwijt !! 
Dit is de derde van een serie columns geschreven door een lid van de TCC onder pseudoniem 
“Chris Courage”. Zijn werkelijke naam is uiteraard bij de redactie bekend. 
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De Loire 

De grenzen lopen dwars door straten en huizen 
heen, waardoor er 30 enclaves zijn ontstaan.  
Via de huisnummerbordjes wordt aangegeven 
tot welk land het huis behoort. 

 
Na een dag of 5 reizen we door naar de 
prachtige Belgische kust. Je vindt hier brede 
zandstranden en boulevards die weer prima 
fietsmogelijkheden bieden, maar breng ook 
eens een bezoek aan de steden Brugge, Gent 
of het Franse Lille. 

De volgende stop is Oost- België-Ardennen  
in de buurt van Spa-Francorchamps .  
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze reis door de lage landen biedt alle 
mogelijkheden om per fiets de omgeving te 
verkennen. Door de korte afstanden hebben we 
geen extra reisdagen en kunnen dus maximaal 
genieten op de 4 geselecteerde campings. Een 
verblijf van gemiddeld 5 dagen op een camping 
geeft ons voldoende tijd om de omgeving te 
verkennen. 

 
We beginnen in ons 
eigen Noord-Brabant  
in de omgeving van 
Tilburg-Breda.  
 
Naast het bezoeken 
van de beide steden 
zijn hier volop fiets-
mogelijkheden zoals 
b.v. het “Bels lijntje”.  

 
Dit is een tot 
fietspad 
omgetoverde 
spoorlijn tussen 
Tilburg en 
Turnhout. 
 
Aan dit fietspad ligt Baarle; deze plaats wordt 
gevormd door het Nederlandse Baarle Nassau 
en het Belgische Baarle Hertog.  

Reisvoorstel najaar 2020 Nederland - België per fiets 
 

Periode : 29 augustus t/m 20 september 2020 
Reissom : € 550,00 
Afstand : ca. 900 km 

Brugge 
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Hoewel de fietsmogelijkheden hier wat minder 
zijn zullen we toch proberen een camping te 
vinden waar fietsen mogelijk is, b.v. over de 
oude RAVeL spoorbaan of de Vennbahn. 
 
Luik en Monschau liggen om de hoek en zijn 
zeker een bezoek waard. 

 
Een dagtocht naar Luxemburg om even 
goedkoop bepaalde voorraden aan te vullen  
is ook prima te doen.  

 
De laatste stop is in Noord- Limburg, de 
omgeving van Roermond en Velo 
 

 
 

Ook hier komen de fiets- en wandel- 
liefhebbers weer aan hun trekken.  
 

De natuurgebieden rondom deze steden en de 
rivier de Maas staan garant voor een leuke dag 

in de buitenlucht.  

Zin in een vakantie dichtbij huis?  
Ga dan mee.  

Monschau 

Luxemburg  

Centrum Roermond 

Binnenstad Venlo 
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De campings Lazy, (zuid) Boerenhof (midden) 
en Sokol (oost) zijn kleine groene (SVR) 
campings met Nederlandse eigenaren. 
Gastvrijheid, rust en schoon sanitair staan 
hoog in het vaandel. 
Deze 3 campings organiseren een rondje 
Slowakije. Omdat de eigenaars hier al jaren 
wonen kunnen ze ons alles vertellen over de 
omgeving, die prachtige wandeling, dat 
interessante kasteel en dat ene typisch 
Slowaakse restaurantje.  
We verblijven ca 18 nachten op deze 3 
campings. Ze helpen graag mee om er voor 
ons een onvergetelijke reis van te maken. Als 
optie wordt er voor ca 250,= per equipe een 
compleet dagprogramma met excursies, eten 
en drinken voor ons verzorgd. Wat je nog wel 
zelf moet doen is ervan genieten. 
Vakantie anders dan anders. 
Op ontdekkingstocht door het echte Slowakije 
daar waar andere toeristen niet komen. Alles 
leren over Slowaakse ambachten en 
gewoonten.Workshops paddenstoelen 
zoeken en op Sloveense manier inmaken, 
wijn maken met Harry, Limburgse vlaai 
bakken o.l.v. bakmeester Dion, of likeuren 
maken met bijbehorende proeverij en ’s 
avonds koken boven het kampvuur. Alles 
mag, niets moet. 

 
Een tocht met een historische stoomtrein dwars 
door een voetbalstadion (ook als er een 
wedstrijd wordt gespeeld). Bezoek aan een 
traditionele Salaš schapenboerderij. Hier kunt u 
het ruige leven en werken van schaapsherders 
meebeleven.  

 

Periode : 29 augustus t/m 23 september 2020 
Reissom : € 625,00  
Afstand : ca. 2.900 km 

Slowaakse ambachten en gewoontes 

Wandelen in de Slowaakse bergen 
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Voor de natuurliefhebbers is een wandeling 
door de Zadielska Tiesnava -de Slowaakse 
Grand Canyon- een must. Lichte tot stevige 
tochten zijn mogelijk, maar ook een bezoek 
aan de Dobsisnska Ladova, de grootste  
ijsgrot van Slowakije, is zeer de moeite 
waard. Niet vergeten een bezoek te brengen 
aan de historische steden Kosice en Banská 
Štiavnica;  
met de tips van de camping vind je ook hier 
het beste traditionele Slowaakse restaurant.  

 
Een bezoek aan buurland Hongarije met  
de hoofdstad Budapest is ook een leuke 
mogelijkheid nu we er toch in de buurt zijn.  
Dit kan op eigen gelegenheid maar ook als 
groepsexcursie met de bus.  

 
Met zo’n 1350 km vanaf Delden kun je wel 
zeggen dat Slowakije niet naast de deur ligt.  
 
We hebben 8 dagen voor de heen- en terug 
reis.  
 
Dit biedt dan wel weer mogelijkheden om van 
de heen- en/of terugreis iets leuks te maken 
zoals een bezoek aan Wenen, Dresden of 
Praag.  
 

 
Durf je deze  

“anders dan andere-reis”, aan. 
 ga dan mee!  
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Onder deze titel hebben we in de afgelopen 
periode in ons clubblad een aantal 
onderwerpen aan de orde gesteld t.w. 
 

1e: Banden van de caravan  
2e: Remmen en reminrichting  
3e: Rij- en kentekenbewijzen  
 

Onderwerpen waarvan wij altijd al zeiden: Hoe 
zat het ook al weer. In deze serie volgen  nog 
twee onderwerpen die we gaan berspreken. 
 In deze editie is dat “Electra en verlichting” en 
in een van de volgende nummers wordt dat: 
“Veiligheid in en rond de caravan”. 
 
Maar nu dus: Electra en verlichting. 
 

De stroomvoorziening in de caravan/camper 
wordt op meerdere manieren uitgevoerd, te 
weten: 230 volt en 12 volt. 
 

De 230 volt installatie komt in 
de caravan binnen vanuit een 
laadpaal op de camping via 
(meestal) een blauwe CEE-
stekker. Slechts weinig 
campings hebben de CEE-
aansluiting nog niet. 
De aansluiting aan de caravan/
camper is doorgaans ook 
uitgevoerd d.m.v. een CEE-
aansluiting waarvoor de blauwe 
contrastekker wordt gebruikt.  

Op het moment dat de 230 volt 
de caravan binnenkomt wordt het circuit 
gesplist in een circuit met 230 volt en (via een 
transformator) in een circuit van 12 volt.  
 

De kabel die de verbinding maakt tussen 
stekker en contrastekker mag om redenen  
van veiligheid uitsluitend zijn uitgevoerd in 
neopreen. Neopreen is vochtafstotend en 
voorkomt bij normaal gebruik dat er scheurtjes 
in de buitenmantel ontstaan. 
Vaak worden kabelhaspels gebruikt voor de 
verbinding van de laadpaal naar de caravan. 
Ook als de afstand tussen laadpaal en caravan 
niet zo groot is dat de hele haspel wordt 
afgerold, moet de kabelhaspel in zijn geheel 
worden afgerold en de kabel in slagen, 
desnoods onder de caravan, worden 
neergelegd.  
Een op de kabelhaspel gerolde kabel die is 
aangesloten, wordt, wanneer deze wordt  

belast door stroomafnemers, een elektrische 
spoel met een groot risico op brand. Op het 
circuit van 230 volt worden doorgaans de 
boiler, koelkast, eventueel  
magnetron en alle 230 volt stopcontacten 
aangesloten en in sommige oudere cara-
vans ook nog de interieurverlichting. Op het 
circuit van 12 volt worden doorgaans de 
binnen- en buitenverlichting aangesloten. 
 

De transformator, die de stroom omzet van 
230 volt naar 12 volt is vaak geplaatst in de 
kledingkast of onder een van de banken. 
Indien deze is geplaatst in de kledingkast 
schuilt er echter een gevaar in. Een transfor-
mator geeft vrij veel warmte af en dient 
daarom geplaatst te zijn in een geventileer-
de ruimte. Indien de kledingkast vol met  
kleding hangt, waardoor er geen of  
onvoldoende ventilatie is, bestaat de kans 
op brand.  
De verlichting van de caravan, die brandt 
tijdens het rijden, wordt tijdens het aan-
gekoppeld zijn achter de auto, ingeschakeld 
door het trekkende voertuig. Denk hierbij 
aan achterlichten, remlichten en richtingaan-
wijzers. Dit verlichtingscircuit is niet verbon-
den met de stroomvoorziening van de cara-
van op de camping. 
De stopcontacten van de auto’s zijn vrijwel 
altijd voorzien van een permanente stroom-
draad. Dit betekent dat, als de caravan ach-
ter de auto is gekoppeld, bijvoorbeeld de 
koelkast in bedrijf kan worden gezet en de 
interieurverlichting zou kunnen branden. 
Denk, bij het maken van een pauze  
onderweg, dat deze stroomverbruikers  
gebruik maken van een autoaccu die wel 
stroom levert, maar zelf niet oplaadt. Bij een 
langere pauze is het handig om de stekker 
tijdelijk uit het stopcontact van de auto te 
verwijderen. (Vergeet deze niet bij het weer 
wegrijden) 
De nieuwere caravans hebben geen 
“gewone” lampjes meer voor bijvoorbeeld 
richtingaanwijzers, maar zijn uitgevoerd  
met LED-verlichting. Deze LED-verlichting is 
doorgaans uitsluitend bij de dealer verkrijg-

baar, terwijl bij de oudere 
caravans meestal een 
doosje reservelampen 
van de auto afdoende is. 

Wat ik eigenlijk altijd wel wilde weten 
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In de handel zijn in  
ruime mate USB hubs 
verkrijgbaar waarbij de 
stroomvoorziening van-
uit één stopcontact 
plaatsvindt en er wel  

tot 10 apparaten tegelijk kunnen worden  
opgeladen.  
 
Dat betekent dat in theorie alle laadelemen-
ten, van ieder apparaat, thuis kunnen worden 
gelaten. Houdt er rekening mee dat deze hub 
tenminste 2 aansluitingen heeft van 3A.  
 
 
Deze informatie wordt u aangeboden door: 
 

Ampère x volt = watt 
 

Wat kan ik op een camping aan stroomafne-
mers gebruiken bij een 6 ampère-aansluiting? 
 

Voorbeeld: 6 ampère is 6 x 230 (volt)  
 betekent 1380 Watt;  
 

 10 ampère x 230 (volt)  
 betekent 2300 watt etc.… 
 

Tip: zorg ervoor dat de stekker van de  
caravan, als deze is losgekoppeld van de  
auto, altijd in de daarvoor bestemde  
uitsparing bij de dissel zit. Zo voorkom je dat 
er vuil en water bij de pinnen kunnen komen, 
waardoor er een slecht contact kan ontstaan 
tussen auto en caravan. 
 

De nieuwere caravans/campers kunnen  
uitgevoerd zijn met een of meerdere universal 
serial bus (USB) aansluitingen. 
  

Deze aansluitingen kunnen worden gebruikt 
om diverse apparaten op te laden, denk bij-
voorbeeld aan smartphones, tablets,  
fietsnavigatie etc. Oudere caravans en  
campers hebben deze aansluiting niet.  

 

We pakken een stukje van een van de advertenties in ons TCC-blad. 
Aan u de taak om uit te zoeken bij welke adverteerder het puzzelstukje hoort. 

De redactie zal uit de hopelijk vele inzendingen een winnaar trekken.  
Deze winnaar kan dan een tegoedbon van €15,= van onze adverteerder  
“Het Slachthuis Haaksbergen” tegemoet zien. 
Leden van de redactie TCC zijn uitgezonderd van deelname! 

De tweede puzzel was:  

De oplossing van bovengenoemde puzzel is: Leenders Bike-totaal in Hengelo. 

Bij de redactie kwamen 22 juiste oplossingen binnen. Uit deze oplossingen is een winnaar geloot en 
dat is: Familie Wagelaar uit Losser 

Wij hebben in afstemming met onze sponsor “Het Slachthuis Haaksbergen “gezorgd dat de winnaar 
zijn prijs heeft ontvangen. 

De volgende puzzel is:         

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

Wij wensen u veel plezier hiermee.  

 
Puzzel  
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Verslag voorjaarsreis Zweden-Finland 2019 

kun je alleen aan de nummerborden van de 
auto’s zien waar de mensen vandaan komen. 
Maar daarvoor zijn we natuurlijk niet naar 
Stockholm gekomen. Jammer dat de zondag 
begint met regen, maar tegen de middag gaan 
de meesten richting Stockholm, een stad die 
meer dan de moeite waard is; zelf wandelen  
we naar het koninklijk paleis Drottningholm met 
zijn prachtige tuinen; ja van een oppervlakte  
van 100 ha kun je echt wat moois maken.  
 
Op maandag gaat de meerderheid weer naar  
de stad. Juist op het moment van de wisseling 
van de wacht zijn we daar en genieten van de 
parade en de statigheid die dat met zich 
meebrengt. 

 
Op dinsdag 28 mei verlaten we Stockholm voor 
onze rit naar Kapellskärs camping. Onderweg 
komen we langs een schattig kerkje genaamd 
Roslags-Kulla kyrka. Wat direct opvalt, is dat de 
piek (om het zo maar te zeggen) op de toren 
scheef staat.  
 
De kerk is gesloten maar als een paar mensen, 
die het gras willen maaien door hebben dat we 
belangstelling hebben om het kerkje te bekijken 
pakt iemand de sleutel en wordt de deur voor 
ons open gedaan. Ook binnen blijkt het zeer de 
moeite waard te zijn.  
 
De volgende dag, het is prachtig weer, maken 
we de overtocht naar Finland, die inclusief 
ontbijt en diner is. De overtocht zelf is volop 
genieten van alle eilandjes die onderweg te  
zien zijn; ook liggen op meerdere plekken 
zalmkwekerijen in grote drijvende netten. Het 
laatste stuk voor de Finse kust is het voor de 
ferry manoeuvreren tussen de eilandjes door, 
die daar ook bewoond zijn dan wel als 
weekendverblijf gebruikt worden. 

Tijdens de bijeenkomst van ingeschrevenen 
staat geen van de deelnemers spontaan op om 
de leiding te nemen. Uiteindelijk willen Gerda en 
Dick Keizer de begeleiding wel op zich nemen. 
Bij de uitreiking van het routeboek blijkt dat dit 
zeer uitgebreid is en een schat aan informatie 
bevat waar we de hele reis uit kunnen putten. 
 
Op onze eerste camping in Buchholz in Noord-
Duitsland maken we kennis met elkaar en kan 
iedereen invulling geven aan de eerste 
vakantiedag. Een aantal gaat op de fiets naar 
Lübeck, anderen fietsen langs het Elbe-
Lübeckkanaal en komen in Mölln waar men  
tot de ontdekking komt dat het de stad van Tijl 
Uilenspiegel is.  
 
De volgende dag begint de reis echt. We gaan 
met de ferry van Travemünde naar Malmӧ waar 
we tegen 7uur ‘s avonds aankomen. Jammer 
genoeg is het onderweg zwaar bewolkt en het 
zicht heel slecht, wachten dus op de herkansing. 
 
Vanaf de ferry rijden we naar Jägersbo Camping 
Swecamp in Höör waar we de nacht 
doorbrengen om de volgende dag door te rijden 
naar het op één na grootste eiland van Zweden 
Őland. 
 
Een aantal mensen maakt een rit over het eiland 
naar o.a. de vuurtoren “Lange Jan”. Anderen 
wandelen naar het dorpje Mörbylänga om een 
paar boodschappen te doen. Via de brug rijden 
we de volgende dag weer naar het vasteland. 
Onderweg naar Gusum proberen we in 
Oskarshamn een parkeerplaats te vinden wat 
niet lukt, we rijden door naar Västervik, een 
schattig plaatsje direct aan het water gelegen, 
waar alles nog is zoals in vroeger tijd. De 
camping in Gusum is voor één nacht. 
 

Onderweg naar 
Stockholm Nynäs slot 
bekeken en een stop 
gemaakt in Trosa, 
een dorpje direct aan 
zee, dat ook in  

Nederland had kunnen liggen.  
 
De camping in Stockholm is een echte 
stadscamping die in het weekend vol staat, ook 
hoor je er talen, waar je niets van verstaat en 



Camping "De Harmienehoeve" Brandenweg 2 - 7108 AX Winterswijk Woold 
www.campingdeharmienenhoeve.nl / Tel.0031543 564 393 
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Onze reisdag brengt ons via de zgn. 
Koningsroute naar Lappeenranta, de 
hoofdstad van het Etelä-Karjala landschap, 
gelegen aan het Saimaameer.  

Vanuit Lappeenranta maakt een groot deel van 
de groep een boottocht naar het Russische 
Viborg. Na een drietal scherpe controles kan 
de vaartocht van ca. 5,5 uur beginnen. In het 
kanaal zitten namelijk 8 sluizen en met het 
schutten gaat veel tijd verloren. Om kwart  
over één bij de aankomst in Viborg begint  
de controle opnieuw, uiteindelijk om 2 uur  
aan land. 
Het eerste gedeelte van de wandeltocht  
geeft een beeld van “hier heeft een aantal 
bouwvakkers nog wel even werk”. Later in  
het centrum toch nog wel een mooie kerk en 
betere gebouwen gezien. Om 4 uur moeten  
we weer aan boord zijn voor de terugreis. 
Weer de strenge controle en uiteindelijk  
om 10 uur weer terug op de camping.  
In Lappeenranta bij de haven is men druk 
doende met de opbouw van de zand-
sculpturen; ware kunstwerken worden er 
gemaakt. De plaats zelf heeft behoudens  
een paar mooie kerken niet zo veel te bieden, 
opvallend is wel het grote en zeer moderne 
winkelcentrum. De omgeving is mede door  
de meren erg weids en tijdens de fietstocht  
die we hebben gemaakt komt dat nog veel 
meer tot uiting, overal in de grote 
wateroppervlakte liggen weer eilandjes, 
sommigen zo klein dat er amper plaats is voor 
een paar vogels om er een nest te bouwen en 
op andere staan weer de bekende rode 
huisjes. ’s Avonds wordt de verjaardag van 
Hetty gevierd, 
die vanwege 
het mindere 
weer in 
Helsinki niet 
door is 
gegaan. 

Na een nachtje op de aan een meer gelegen 
camping gaat de reis verder naar Helsinki waar 
de Rastila camping besproken is. Die heeft 
meer weg van een camperplaats dan van een 
camping, maar ziet er in tegenstelling tot de 
stadscamping in Stockholm voortreffelijk uit. Nu 
we in Finland zijn en we de klok een uur vooruit 
hebben gezet begin het nog meer op te vallen 
dat het nog amper donker wordt; ‘s avonds om 
11 uur is het nog licht. De camping ligt op 
loopafstand van een metrostation. Naar de stad 
gaan is dan ook een fluitje van een (euro)cent, 
want die hebben ze in Finland ook weer, de 
euro is hier betaalmiddel. Helsinki is in onze 
ogen een veel modernere stad dan Stockholm, 
maar heeft ook nog een groot aantal 
bezienswaardigheden. De Domkerk is een 
prachtig gebouw met mooie grote en kleine 
koepels. Mede door de ligging aan het 
senaatsplein en de ruimte komt de kerk zeer 
majestueus over.  

 

De binnenkant is net als alle Lutherse kerken 
sober, dit in tegenstelling tot de andere kerk,  
de Uspenski-kathedraal, de grootste Russisch-
Orthodoxe kathedraal van West- en Noord-
Europa, waar een prachtige iconostase te 
bewonderen is. Ook het Centraal Station is  
het bekijken waard.  
 
Een ander zeer bijzonder “gebouw”, is de 
Temppeliaukio kerk, een in een rotswand 
uitgehouwen gebouw, waarbij de rotswanden 
zijn bewerkt wat een zeer bijzondere akoestiek 
schijnt te geven. Het plafond is afgewerkt met 
een koperen koepel waardoor het van buiten  
lijkt op een vliegende schotel. Met de boot  
vaart menigeen over naar het eiland Seurasaari 
waar zich een openluchtmuseum bevindt. Het 
museum is ruim een eeuw geleden opgericht  
en geeft een sfeer die doet denken aan oude 
tradities.  
Na drie dagen Helsinki kan nu de echte 
Finlandreis beginnen.  

De Dom in Helsinki 

Saimaarmeer 



Bornsestraat 1 - 7495 VL Ambt Delden - 074 3761344 - info@hoogspel.com - www.hoogspel.com 
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Onze reis gaat verder naar Savonlinna. In  
Imatra, gelegen aan een groot stuwmeer, zien 
we aan het water een vrouw die bezig is met 
het wassen van kleden. We maken een  
praatje met haar en komen erachter dat ze  
een Hollandse schoonzoon heeft, hoe is het 
mogelijk. 
 
Nadat we de kloof, waar om 6 uur ‘s avonds het 
water dat niet nodig is voor de krachtcentrale 
doorgelaten wordt, bekeken hebben wacht ons 
een tweede verrassing: op het terras waar we 
twee cappuccino’s drinken wordt het water erbij 
geserveerd in een groene beugelfles van het 
merk Grolsch. 
 
We rijden over een van de mooiste wegen in 
het Saimaa merengebied en in Puumala, waar 
een brug over het meer ligt heeft men naast 
een brugpijler een lift gebouwd naar een obser-
vatieplatform(gesloten) van waaruit men een 
prachtig uitzicht heeft over het Saimaameer  

We staan hier een nacht en de volgende dag 
gaan we door naar Joensuu. 
 
In Kerimäki bezoeken we ’s werelds grootste 
houten kerk. Een immens gebouw, waarin  
alleen de kachels, spijkers en schroeven niet 
van hout zijn. De kerk heeft 1500 meter zit-
banken en biedt plaats aan 3500 mensen, een 
werkelijk enorm gebouw en dat voor een 
plaatsje van nog geen 1000 inwoners; de  
kerkgangers moeten van ver gekomen zijn.  
Dat het ook in Finland warm kan zijn merken 
we. De thermometer geeft 30 graden aan. 
 
Omdat er in het weekend wat te doen is in 
Joensuu kunnen we daar niet terecht op de 
camping en wijken we uit naar Lehma waar  
we bij hotel Julie op de “camping” staan. De 
camping ziet eruit als een parkeerplaats met 
stroomaansluitingen.  
 
De volgende dag zoeken de meeste mensen 
Joensuu op. Joensuu (de naam betekent  

riviermonding) ligt aan de monding van de 
Pielisjoki in het Pyhäsalkämeer en is in 1848 
op last van tsaar Nicolaas I gesticht. Het  
centrum heeft ten gevolge van het feit dat er 
na de oorlog weinig meer van over was een 
moderne uitstraling. ‘s Avonds gaat op de  
camping de barbecue aan en heeft Henny  
een quiz, bestaande uit het raden van Engelse 
titels en zangers uit de jaren 60-70. De kennis 
van dat genre blijkt de meesten ver weggezakt. 
 
Onderweg naar Koli bezoeken we onderweg  
in Ilomantsi een specifiek Fins museum, het 
Kalevala-huis voor een rondleiding en het  
bespelen van de kantele. In het eveneens  
bijzondere restaurant Parppienpirti drinken we 
koffie. Het orthodoxe Elias kerkje is gesloten. 
Onderweg krijgen we te maken met een paar 
flinke buien. 
 
Vanaf camping Koli Freetime gaan we de vol-
gende dag met de fiets naar de Koli-heuvels. 
Een gebied waar je een prachtig uitzicht hebt 
op het meer met de vele eilandjes. In de winter 
is dit een skigebied. 
 
Onze volgende camping is Kangasjoki  
Camping in Suomussalmi waar we, nadat we 
onderweg een stop maken in Nurmes om de 
zgn. Bombahuizen te bewonderen, na een  
rit van ruim 250 km aankomen. Van de cam-
pings die we tot dan gehad hebben is dit de 
minste. De nachten worden, ondanks dat het 
overdag heerlijk weer is, steeds kouder; zal 
wel komen omdat we steeds noordelijker gaan. 
We maken samen met Ria en Jan de volgende 
dag een trip naar de watervallen van Hedokö-
ngäs, die minder spectaculair zijn dan ze wor-
den beschreven. Onderweg naar Oulanka ma-
ken we eerst een stop bij Silent People, een 
groot veld waar meer dan 1000 kruizen staan 
die als hoofd een stuk turf met hooi hebben en 
kleren afkomstig van een kledinginzameling. 
Wat de betekenis is weet niemand. Iedereen 
kan er zijn eigen invulling aan geven. 
 
Onze volgende stop is het Hossa wildernis-
gebied, waar een wandeling ons brengt naar 
een rotsformatie met daarop tekeningen.  
Onderweg komen we dan eindelijk de  
rendieren tegen waar we al een aantal dagen 
op gewacht hadden. Vanaf de camping is  
lopend het bezoekerscentrum van het park te 
bereiken, van waaruit een prachtige wandeling 
gemaakt kan worden naar een waterval.  
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Voor mensen die 
niet van al die 
commercie houden 
valt er weinig te 
beleven behoudens 
dat de poolcirkel 
over het terrein 
loopt en een 
fotootje op die plek 
wel leuk is  
 
We gaan terug naar 
Zweden, maar onze medereizigers krijgen een 
lekke voorband. Eerst denk je: geluk gehad als 
blijkt dat Hennie geen reservewiel heeft en onze 
campers op hetzelfde onderstel staan, maar dan 
komt uit dat de een op toch wat grotere voet 
leeft dan de ander, wachten dus tot er hulp 
komt. Tegen 7 uur komen ook zij op de camping 
in Kalix en is de groep weer compleet. 
Onderweg naar Bureå maken we een stop in 
Gammelstad kyrkstad, een nagenoeg 
uitgestorven stadje waar een grote kerk staat en 
heel veel kleine rode huisjes. Deze huisjes 
werden vroeger alleen gebruikt op de dagen dat 
men naar de kerk ging en de afstand te groot 
was om in een dag te overbruggen c.q. dat het 
niet lang genoeg licht De volgende dag gaan we 
naar Docksta, een afstand van 270 km. Het is 
zoals gebruikelijk rustig op de weg en het 
landschap komt wat opener over dan in Finland, 
maar daar zijn we ook al weer 500 km vandaan. 
We rijden door de stad van de berken, Umeå, 
waar we even in het museum kijken en het 
kerkje dat op hetzelfde terrein staat. 
Onderweg zien we overal de Höga Kusten 
aangegeven staan. Vanaf de camping fietsen 
we de volgende dag naar het bezoekerscentrum 
om van daaruit een pittige wandeling te maken 
naar het hoogste punt. Anderen gaan naar de 
Slåttdalsskrevan, een 200 meter lange en 40 
meter diepe kloof. Bijzonder aan dit gebied is 
ook dat het jaarlijks nog met ca. 8 mm stijgt. Het 
gevolg daarvan is dat de Botnische Golf op den 
duur droog zal vallen. was.  
De volgende dag hebben we weer 265 km voor 
de boeg, een afstand die in Zweden goed te 
overbruggen is, maar met de 
bezienswaardigheden die er onderweg zijn kun 
je de dag volmaken. We bezoeken in Trono een 
13de eeuws kerkje en in Växbo de enige 
vlasfabriek van Zweden. Als de dames de 
prijzen zien van de doeken die daar geweven 
worden vergaat hen de lust om wat te kopen. In 
Bollnäs verblijven we een nacht om de volgende 
dag door te rijden naar Filipstad.  

Een grote groep gaat een dag kajakken en komt 
met de sterkste verhalen thuis. Het enige bewijs 
dat ze kunnen leveren is het natte pak dat Frans 
en Herman hebben opgelopen. Op de camping 
lopen de rendieren vrij rond en ik denk dat ze 
met enig geduld aangeraakt kunnen worden.  

Vandaag steken we de poolcirkel over en komen 
op camping The resort of St. Asteli in 
Pyhätunturi. De volgende dag gaat iedereen 
naar het nabij gelegen nationale park Pyhä-
Luosto, waar de 200 m diepe Isokurukloof 
bezocht wordt. Vandaag is Janny de pechvogel, 
zij valt van de fiets en beschadigt daarbij haar 
gezicht; gelukkig duurt het nog een hele tijd tot 
ze weer thuis is. Het punt dat het verst van huis 
ligt wordt vandaag bereikt: Inari. In Sodankylä 
bezoeken we de oudste kerk van Fins Lapland 
en rijden we in Saariselka omhoog naar de top 
van de Kaunispaa, waar we genieten van het 
prachtige uitzicht. Inari is een dorp met slechts 
459 inwoners, maar beschikt door de 
regiofunctie over een museum en een aantal 
winkels. We maken met de groep een boottocht 
over het Inarimeer, waarbij aangelegd wordt bij 
een van de vele eilandjes, vanwaar je een 
prachtig uitzicht hebt over het meer. Het Saami-
museum Siida is meer dan de moeite waard en 
geeft een mooi beeld van het leven van de 
Samen (Lappen). 
 
Na een tussenstop in Sirkka komen we in 
Rovaniemi, het bestuurlijke centrum van Fins 
Lapland en tevens de woonplaats van de 
kerstman. De camping die uitgezocht was 
voldeed volgens een meerderheid van de  
groep niet en we wijken uit naar de Ounaskoski 
camping in de stad. Het is 21 juni en dus zal 
vandaag de zon niet ondergaan. Om dat te 
vieren besluiten we met elkaar te gaan eten en 
te zien hoe de midzomernacht gevierd wordt. 
Het blijkt, althans dat is onze indruk, minder 
uitbundig te gaan dan wij gedacht hadden.  
De volgende dag staat voor de meesten een 
bezoek aan de kerstman op het programma.  
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De meesten nemen een dagje rust. ‘s Avonds 
genieten we met zijn allen van een heerlijk 
Zweeds afscheidsdiner.  
 
Maria bedankt Gerda en Dick voor de 
prachtige reis die we door hun fantastische 
voorbereiding hebben gehad.  
 
Ook reikt zij de prijzen uit van het door haar 
georganiseerde jeu de boules-toernooi.  
 

De volgende dag gaan we richting de ferry  
die ons bij prachtig weer overzet naar 
Travemünde en omdat de pot nog niet leeg  
is kunnen we weer genieten van een goede 
maaltijd aan boord.  
 

Op de camping in Buchholz zitten we nog 
even gezellig bij elkaar en nemen afscheid.  
 
Het was een prachtige, maar heel andere 
reis, waarbij we volop hebben kunnen 
genieten van de prachtige natuur en de rust 
die zowel Zweden als Finland uitstralen. 

Bij Falun stoppen we bij het werelderfgoed van 
de mijnbouw en kijken in de groeve waar het 
zeker veel zweet gekost heeft om het erts te 
delven  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook de kerk in Stora Tuna wordt met een 
bezoek vereerd; behalve de lampen ook weer 
helemaal van hout. In Filipstad hebben we een 
dagje vrij en wandelen we op ons dooie gemak 
naar het centrum voor de koffie. Op het 
marktplein worden we getrakteerd op een 
show van jonge meisjes en jongens die een 
soort balletuitvoering met veel acrobatiek 
geven. 
 
’s Avonds op de camping wordt van het 
gezamenlijke hapjesbuffet genoten, waarbij 
Hennie voor de muziek zorgt. Niet alleen 
omdat we morgen en overmorgen weer 
reisdagen hebben maar mede door de  
muggen zit iedereen op tijd binnen.  
 

Na eerst een sculptuur van Picasso te hebben 
bewonderd in Kristinehamm gaan we door 
naar Mariestad voor de kathedraal in barokstijl 
en slenteren we even langs de haven waar 
een gezellige drukte heerst. 
 
De camping in Jönköping is voor één nacht 
evenals de volgende in Mullsjö. Na nog een 
reisdag komen we, waar we in Zweden 
begonnen zijn, op camping Jägersbo in Höör.  
 

Erts delven in de groeve bij Falun 

Kathedraal in Mariestad 
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Ook de jeu de boules-competitie gaat van start. 
Berlijn is best te doen in vijf dagen dus door  
naar de volgende camping Oase Waldsee in  
Teerofen.  

30 Mei, Hemelvaartsdag, Camping-Oase 
Waldsee. Opvallend is dat de oude Oostduitse 
plaatsen allemaal een entree hebben die  
geplaveid is met kinderkopjes. De camping ligt 
wel aan een mooi meer, maar is onder de  
bomen gesitueerd. Dat valt bij sommigen niet  
in goede aarde. Veel gehoorde kreet is dan ook: 
"Hoe krijgt zo'n camping nu het ACSI-
keurmerk?"  
 

We besluiten ons bezoek hier dan ook een dag 
eerder. Wel nog even het klooster in Dobbertin 
bezocht waar je heerlijk kunt eten. Op weg daar 
naartoe staat de politie op een verborgen punt 
met een laserpistool ons op te wachten. We  
komen er nog goed vanaf met € 25,-.  
 

We zijn samen naar het lentefeest in Below  
geweest. Genieten van het wild zwijn aan het 
spit en het volksdansen en er is een prachtige 
lentekoningin. 's Avonds wordt er gebonaakt 
door de fanatieke kaarters. Wim en Agnes zitten 
plotseling zonder stroom maar Hendry en Will 
springen bij. De tweede ronde van de jeu de 
boules wordt gespeeld. 
 
Velen gaan met deze reis mee voor het eiland 
Rügen en op 3 juni komen we aan op de Knaus-
camping in Altenkirchen. Rügen is een prachtig 
eiland en de camping is helemaal tof. Gelegen 
aan de Oostzee zodat we vrij zicht op het water 
hebben. Via een pontje kunnen we het eiland 
bereiken en dat is voor allen een heel avontuur.  
 
Die vervelende "Mittagsruhe" betekent dat we 
met de hele club een uur in de brandende zon 
moeten bivakkeren alvorens we de camping op 
kunnen  

Wanneer we ons op 24 mei verzamelen op 
camping Hüttensee in Winsen, is het 
afwachten welke groep mensen we daar 
aantreffen. Opvallend is dat onze naam, 
Twentse Caravan Club, dachten wij, inhoudt 
dat er uitsluitend mensen uit Twente 
deelnemen. Niets blijkt minder waar en zelfs 
de begeleiding en de assistent begeleiding 
komen helemaal niet uit Twente, maar uit 
Apeldoorn en uit Loosdrecht. Voorop gesteld, 
zij hebben het voortreffelijk gedaan, ondanks 
dat het voor beiden de eerste keer is. Het 
gemêleerde gezelschap kan goed met elkaar 
overweg en iedereen heeft zijn best gedaan  
er een fijne reis van te maken. In Winsen 
kunnen we de caravan aangekoppeld  
parkeren zodat we de volgende morgen  
direct aan de echte reis kunnen beginnen. 
 
25 Mei: door naar de omgeving van Berlijn, 
Campingplatz am Mahlowersee. Mooie 
camping met goede sanitaire voorzieningen. 
Berlijn ligt op 30 km afstand, dus niet op de 
fiets, maar prima bus- en treinverbindingen 
zetten ons af in hartje Berlijn. Vijf dagen de  
tijd om ervoor te zorgen dat Berlijn geen 
verassingen meer voor ons heeft. Met een 
meerdaags retourticket kom je overal. Wat 
moet je gezien hebben? De Brandenburgertor, 
de Bondsdag, het regeringsgebouw van 
Duitsland, en het Sanssoucipark in Potsdam. 
Natuurlijk gaan we nog even kijken naar de 
restanten van de Berlijnse Muur en dat is heel 
indrukwekkend. Allemaal interessant en even 
mooi. Ulli laat enkelen van ons een deel van 
Berlijn zien waar je anders nooit komt. Hij is 
geboren in Berlijn en kent de stad op z'n 
duimpje. De Bondsdag is enorm beveiligd. 
Naast de controle van je paspoort word je  
ook volledig gefouilleerd. Een stad waar je  
van gaat houden en op slag verliefd op wordt. 
Een aantal fanatiekelingen onder ons zetten 
een klaverjascompetitie op.  

Verslag voorjaarsreis Berlijn, Rügen en Rostock 2019 

De Bondsdag in Berlijn: een must! 

Het eiland  Rügen 
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Cap Arkona ligt vlak in de buurt op de uiterste 
punt van Rügen en de volgende dag ontmoeten 
we daar bijna alle campinggasten op de fiets.  
 

Heerlijke verse vis gaat er wel in. Hier is al een 
stukje te zien van de krijtrotsen die dit eiland 
mede aantrekkelijk maken. Fietsen langs het 
kustpad hoog boven het strand is een belevenis. 
Een dag later zingen we Jutta toe die jarig is en 
's avonds zal trakteren. We maken een 
boottocht en vertrekken vanuit Breege met de 
boot "Het wapen van Breege" naar het eiland 
Hiddensee. Allemaal de fiets mee en fietsen 
maar op dit prachtige eiland. Veel naaktstranden 
dus als je een kijkje wilt nemen op het strand 
hoef je niet te schrikken. Veel arme mensen die 
blijkbaar geen kleren kunnen kopen. Opvallend 
is dat er veel nachtegalen fluiten terwijl we 
langsfietsen. Marten blijkt de kenner bij uitstek.  
 

Rügen is bekend om zijn krijtrotsen (Königstuhl) 
en dus gaan we daar de volgende dag naar toe. 
Met de auto kun je ver komen, maar verplicht 
overstappen in een bus die het laatste gedeelte 
naar de krijtrotsen aflegt is ook een 
mogelijkheid. Ook mag je er lopend naar toe.  
 

Interessant zijn de gebouwen (vakantiepark)  
die Adolf Hitler al vóór de Tweede Wereldoorlog 
heeft laten neerzetten op Rügen. Zij waren 
bestemd voor de arme bevolking van Duitsland 
zodat ook die eens op vakantie konden en voor 
de militairen die terugkeerden uit de oorlog. De 
traktatie van Jutta valt in het water want het 
regent 's avonds pijpenstelen maar de lekkernij 
wordt keurig bij de caravan gebracht.  
 

Nog een dag op dit mooie eiland en ideeën 
worden uitgewisseld hoe die door te brengen. 
Waar ben jij geweest?  
Ik heb die en dat ontdekt! 's Avonds spelen we 
de derde ronde van de jeu de boules.  
Heerlijk nog een dag doen waar je zin in hebt  
en daarna klaarmaken voor de reisdag.  

8 Juni gaan we verder van Altenkirchen  
richting Rostock en komen aan in Rerik op 
Campingpark Ostseebad. Lange tocht, dus  
om 08.00 uur vertrekken de eersten al.  
Weer via het pontje en dan gebeurt er iets heel 
merkwaardigs. Wim Grunder rijdt achter Wim 
Jurjens maar kiest bij het verlaten van het 
pontje de verkeerde caravan. De hilariteit is 
natuurlijk niet van de lucht. Alle gemaakte 
afspraken worden ineens niet meer 
nagekomen.  
Breinie is zo onder de indruk van de entree van 
deze camping dat ze al een knieval maakt 
voordat ze bij de receptie is. Gelukkig loopt het 
goed af. Prachtige camping met grote plaatsen 
en goed sanitair.  

 
Met velen een prachtige fietstocht gemaakt 
naar Kühlungsborn/Basdorf op aanraden van 
reisleider Harry. Het einde van de tocht is en 
blijft zoek maar erg mooi is het wel. Daarna 
boodschappen gedaan bij de Edeka en 's 
avonds Nederland - Portugal gekeken.  
 
Op 9 juni weer een ronde jeu de boules 
gespeeld en de spanning druipt eraf. Ik denk 
dat Wim, die altijd wint, hier zijn Waterloo vindt 
en daar is hij helemaal niet blij mee. Met de 
douches op deze camping is iets aan de hand. 
Koos gaat met zijn kaartje de douche in steekt 
de kaart in de kaarthouder en maakt zich even 
helemaal nat. Zet de douche stop, zeept zich in 
en wil de kaart weer activeren. Dan zegt de 
display: kaart ongeldig. Daar sta je dan met 
een ingezeept lichaam. Wat had Koos de pé in. 
Pieter overkomt hetzelfde maar die slaat een 
handdoek om en gaat zich in de cabine ernaast 
afdouchen, niets aan de hand dus.  
 
's Avond lekker eten aan het pittoreske 
haventje van Rerik en de laatste ronde van de 
jeu de boules gespeeld. Wim Jurjens heeft nog 
wat goed te maken maar juist als het moet lukt 
het meestal niet.  

De krijtrotsen (Königstuhl)bij Rúgen 

Kühlungsborn / Basdorf  



38 Twentse Caravan Club oktober 2019 

We maken ons op voor een korte reisdag van 
58 km. Niemand heeft hier zin in en wil eigenlijk 
nog wel even in Rerik blijven maar de 
reisbegeleiding is onverbiddelijk. 
 

11 Juni: aankomst op camping Flessenow in 
Dobin am See. Fietsen is ook hier het parool. 
Schwerin is niet ver weg, heel mooi en herbergt 
een prachtig kasteel. Voor een habbekrats kun 
je worden rondgeleid. Wismar ligt ook op 
fietsafstand en is al even mooi als Schwerin.  
 

Achter in de middag worden er collectief 
pannenkoeken gebakken en is het tijd om de 
halve- en de finale te spelen van onze jeu de 
boules-competitie. Bij de dames spelen Toos en 
Will de finale (zij winnen van Trees en Tinie) en 
bij de mannen Evert Jan en Ben (zij zijn de baas 
over de beide Wimmen). Uitstekende arbitrage 
van Gerrit en Harry. Het regent tijdens de finale, 
zou het daarom komen dat Wim J. niet wint? 
Will wordt de kampioen bij de dames en Evert 
Jan bij de mannen.  
 

We krijgen te maken met de eerste stevige 
regenbui in deze vakantie en laat ik nu het 
zijraam van mijn auto open hebben gelaten die 
nacht. Intern zwembad waar je niet vrolijk van 
wordt. Pieter overleeft wel de onweersbui maar 
zijn luifel helaas niet.  
 

De volgende dag wordt er volop gefietst langs 
de Schweringersee. Verrassend is de heerlijke 
vispleisterplaats halverwege. Vers gerookte en 

gebakken vis op een schitterend terrasje aan 
het meer. Ook de dagen erna is 
er veel te zien op deze camping 
waar je vanaf het terrein zo de 
natuur in kunt fietsen. We zien 
ooievaars en kraanvogels die 
zich in volle glorie laten 
bewonderen.  
 

Dan is het langzamerhand tijd 
om terug te keren naar onze 
begincamping en op 14 juni 
vangen we aan voor de laatste 

213 km. We keren weer terug in het mooie 
Winsen en weer is er plaats om de caravan 
aangekoppeld aan de auto neer te zetten. We 
zitten gezellig bij elkaar en maken de laatste 
restjes drank op  
 

Dan is het tijd om ons om te kleden voor het 
afscheidsdiner. Hendry houdt een toespraakje 
en bedankt de reisbegeleiding voor hun 
uitstekende werk. Natuurlijk gaat dat vergezeld 
van een enveloppe voor een zelf te bepalen 
doel. Harry en Trees, Evert Jan en Margriet, 
jullie waren kanjers. De prijzen voor de jeu de 
boules worden uitgereikt en de winnaar van de 
poedelprijs wordt bekend gemaakt (ik dus).  
De klaverjascompetitie blijkt gewonnen te zijn 
door Wim Jurjens maar hij was ook de 
organisator, dus ik weet het niet. Er moet nog 
even een groepsfoto worden gemaakt en 
daarna gaat iedereen tevreden slapen. 
Het was een fantastische reis naar Berlijn, 
Rügen en Rostock.  
 

Natuurlijk er zijn dingen gebeurd waar we met 
z'n allen erg om hebben kunnen lachen. 
Evert Jan die niet meer welkom was in zijn 
eigen caravan en denk aan het douche-
voorval van Koos en Pieter. Aan Gerrit die 
opnieuw moest leren klaverjassen omdat ze 
dat in Bruchterveld totaal anders spelen. Of 
aan Dinand die een hard Duits broodje maar 
niet door kon bijten en zijn gebit in tweeën 
hapte.  
 

Tot slot een raadsel; twee caravans rijden in 
dezelfde richting. De achterste passeert de 
voorste links maar raakt het zijlicht van de 
ingehaalde caravan rechts? Het overkwam 
Koos en Wim maar gelukkig kregen ze er 
geen ruzie over.  
Iedereen bedankt voor de heerlijke vakantie 
en de inzet om er een fijn geheel van te 
maken.  
We zien elkaar op de reünie. 
 

Augustus 2019 Hendry Bosch  

Schweringersee 






