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Beste TCC-ers, 
 
Wat was het een mooie reizenbeurs in ‘t 
Hoogspel op 7 november. Naast een grote 
opkomst van leden ook veel mensen die 
eventueel interesse hebben om ook lid te 
worden en mee te gaan met onze mooie reizen. 
We mochten zelfs 18 nieuwe equipes 
verwelkomen. 
 
In de verschillende gesprekken kwam toch ook 
wel weer naar voren dat “vrijheid” een belangrijk 
element is. Zelf kunnen beslissen wat je wel of 
niet gaat doen met de “mogelijkheid” om ook 
dingen samen te doen. Velen van ons ervaren 
het gezellig samen onderweg zijn als de ultieme 
vakantie. 
 
De grote opkomst had ook tot gevolg dat er al 
veel inschrijvingen waren voor de 
voorjaarsreizen. Dat doet ons als reiscommissie 
natuurlijk goed. Het aanbod valt dan in de 
smaak om het zo maar te zeggen. 
 
Voor het voorjaar had de reiscommissie een 
aanbod van 8 verschillende reizen wat eigenlijk 
veel meer is dan het normale aanbod van ca. 5 
reizen. Deze 5 reizen zijn dan meestal 2 langere 
reizen van 45-50 dagen, 2 “normale” reizen van 
ca 20-25 dagen en een standplaatsreis. In het 
najaar is er meestal een aanbod van 3 “normale” 
reizen van 20-25 dagen en 1 standplaatsreis.  
 

Maar…..als we steeds meer leden krijgen 
zullen we dat aantal misschien wel moeten 
gaan herzien. 
 
Zoals velen van u waarschijnlijk wel weten 
mogen leden ook voorstellen doen aan de 
reiscommissie om een reis samen te stellen die 
zij mooi vinden. Wij zullen dan verder 
bespreken of dat voorstel kan worden verwerkt. 
Er wordt nu aan de reizen voor 2019 gewerkt. 
 
Een zeer belangrijk element is ook dat de 
reizen voor iedereen bereikbaar moeten zijn en 
daarom zijn wij blij met de uitspraak van onze 
voorzitter dat wij vooralsnog bij een 
overnachtingsprijs blijven van € 25,00.  
 
Hiervoor ontvangt men dan een routeboek met 
alle relevante informatie, gereserveerde 
plekken voor caravan of camper, een 
welkomstborrel, een einddiner en een reünie. 
Dat is best wel “value for money”. Meestal zijn 
de reisbegeleiders nog wel in staat om 
kortingen te bedingen. Met die besparingen 
kunnen dan weer leuke dingen voor de groep 
gedaan worden.  
 
Onze vereniging draait op vrijwilligers. Als u 
denkt mee te kunnen helpen met het opzetten 
en/of het begeleiden van onze reizen geeft dit 
dan even aan ons door. 
(reiscie@twentsecaravanclub.nl) 
Wij doen dit werk samen met veel plezier. 

 

De Reiscommissie 

De reiscommissie van de TCC  



www.drukkerijhengevelde.nl 



5 Twentse Caravan Club december 2017 

 
De Reiscommissie 3 

Programma 2018 5 

Colofon + Lief en Leed 7 

Dankbetuigingen 9 

Reisprogramma 2018 11 

Verslag Loirereis 13 - 19 

Twents Kerstverhaal 21 

De Redactie 23 

Verslag Zwarte Woud, Elzas en Trier 25 - 31 

Wist u dat….. 33 

Verslag Ertsgebergte 35 - 37 

Kerstgedicht 39 

Even voorstellen 41 

Nieuwjaarswens 42 
 

K  
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 Aktie Lokatie 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 2 Nieuwjaarsreceptie ‘t Hoogspel in Delden 15.00 uur  

februari 12 Uiterste datum  
aanlevering kopij 

redactie@twentsecaravanclub.nl  

 maart Laatste 
week 

Verspreiding bulletin   

februari 21 Bijeenkomst van en 
met reisbegeleiders 

Bestuurskamer (de Mors 1) 10.00 uur 

Programma 2018 

Inhoud   Blz. 
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C . 
 
H  : 
Voorzitter : Frans de Rond 
Secretaris : Hanneke Stolmeijer 
2e Secretaris : Marten Redder 
Penningmeester : Hans van Buuren 
Reiscommissie : Emiel Bor 
Redactie : Arend Spijkman 
Algemene Zaken : Hetty Groener 
 
B : 
De Mors 1, 7491 DZ Delden 
 
S : 
Twentse Caravan Club Tel: 053 - 432 2393 
Postbus 133 
7480 AC Haaksbergen 
 
W    www.twentsecaravanclub.nl 
E- : info@twentsecaravanclub.nl 
(algemeen) 
 
D  : 
Voorzitter : Emiel Bor 
Lid : Dinie Jurjens 
Lid : Ben Vaneker 
Lid : Arnold van Brakel 
Lid : Jos oude Egberink 
Lid : Gé Goseling 
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   : Drukkerij Hengevelde 
 

B  : 
Fred Jespers : tel: 074-2662784 
 

L   L : 
Hetty Groener : tel: 074-3764816 
E-mail:  liefenleed@twentsecaravanclub.nl  
 
B : NL 92 RABO 0106 790 064 

Dit betreft het algemene bankrekeningnr. en 
dus niet bedoeld voor de betaling van reis-
sommen. Hiervoor wordt voor elke reis een 
apart bankrekeningnummer gebruikt. 

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

N : L   L  
 
Als TCC hebben wij de afgelopen periode 
aandacht besteed aan de volgende zaken: 

 Op woensdag 31 oktober j.l. hebben het 
bestuur en vele clubleden afscheid 
genomen van ons clublid Herma Flonk. 
Namens de club is een grafstuk bezorgd. Wij 
wensen Roel en de familie heel veel sterkte 
toe. 

 
 De heer Nobbenhuis en Erna Buil kunnen 

terugzien op een geslaagde knieoperatie. 
 
 Telefonisch contact gehad met Jos Oude 

Egberink en Roel Baltus. Voor hun beiden 
eveneens een kaartje als “hart onder de 
riem“. 

 
 Van de fam. Leferink kregen we een 

berichtje dat Annie is opgenomen in het 
Borsthuis i.v.m. een herseninfarct. Heel veel 
sterkte gewenst in deze moeilijke periode. 

 
 De opkikkertjes gingen deze keer naar; 

Gerrit Oude Huikink – Giny Delmte – Ans de 
Rond –Dinie Jurjens – Gerard v.d. Kolk en 
Nico Engelbertink. Voor allen een 
voorspoedig en goed herstel gewenst. 

 
 

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 



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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Ontvangen Dankbetuigingen 

 
Beste leden van de Caravan club, 
 
Wij waren afgelopen zondag bij Ada op visite en toen liet zij ons het clubblad zien met daarin de 
herinnering aan onze (schoon)vader en opa. Wij waren hierdoor diep ontroerd. Wij missen hem zo 
ontzettend en het doet pijn om te weten dat hij nooit meer met Ada vol verhalen terugkomt van een 
reis met de caravanclub. 
Wij willen de heer Boelsma en de leden hartelijk bedanken voor het mooie stukje en wensen jullie  
nog vele mooie reizen toe. 
 
Met hartelijke groet namens ons allen, 
 

Anita ten Buuren-van Hoof 

 

Herinnering aan Herma Flonk 
 

Herma was een lieve en positief ingestelde vrouw met een grote passie voor reizen. 
Voorafgaande aan deze reizen werd thuis nauwkeurig op kaarten de route uitgetekend en via 
internet geraadpleegd voor bezienswaardigheden. 

Na het overlijden van haar echtgenoot Jan werd Herma lid van de TCC en ging zij alleen met  
de caravan naar de door de TCC georganiseerde standplaatsreizen. 
Tijdens een van die reizen leerde zij op een camping in Dalfsen de ook alleenstaande Roel  
kennen met wie ze het goed kon vinden en dit resulteerde erin dat twee caravans één caravan 
werd en dat zij samen met de TCC prachtige reizen hebben gemaakt. 

Helaas liet de gezondheid Herma steeds meer in de steek, maar ze wilde nog een reis met de 
TCC maken en dat werd met behulp van de rollator in 2016 een reis naar Oostenrijk. 

Een aantal weken na deze reis werd Herma getroffen door een herseninfarct en opgenomen in 
het ziekenhuis en vervolgens voor revalidatie naar het Borsthuis. Na een aantal weken kon  
Herma na voldoende hersteld te zijn naar huis, waar ze hulp kreeg van de thuiszorg, maar na 
drie weken sloeg het noodlot opnieuw toe en werd Herma opnieuw getroffen door een  
herseninfarct en na een ziekenhuisopname weer opgenomen in het Borsthuis. 

Naast haar bed op een kastje in het Borsthuis stond een mooie foto van haar en Roel gemaakt 
tijdens de laatste mooie reis naar Oostenrijk, deze foto was haar heilig, zo werd door haar  
gezegd. 

De gezondheid van Herma werd steeds slechter en op 25 oktober 2017 is zij ingeslapen en  
alleen aan haar laatste reis begonnen. 

 

Het bestuur van de TCC 
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V  2018  
 

Reis: Periode: Kosten Afstand 
  globaal ca: 
  per equipe: 
 

De reizen: “Overwinteren in Spanje”, “Italië - Dolomieten” en “Duitsland Harz”: 
gaan i.v.m. het gering aantal aanmeldingen NIET door. 
 
Spanje - Portugal 24 apr. t/m 13 juni 2018 € 1.250,00 5.500 km 
 
Hak van Italië 24 mei t/m 13 juli 2018 € 1.250,00 5.500 km 
 
Baltische Staten 26 mei t/m 3 juli 2018 € 925,00 3.000 km 
 + ca. € 400,00  
  veerboot 
Normandië  
Bretagne 2 t/m 24 juni 2018 € 575,00 2.000 km 
 
Slovenië 2 t/m 23 juni 2018 € 525,00 2.000 km 
 
Standplaats  
Zuid - Limburg 3 t/m 17 juni 2018 € 350,00 520 km 
 
 
N  2018 (V  ,     

)  
 

Reis: Periode: Kosten Afstand 
  globaal ca: 
  per equipe: 
 
Oostenrijk - Zuid Tirol 21 dagen n.n.b.  n.n.b. 
Zuid Engeland 21 dagen n.n.b.  n.n.b. 
Frankrijk - Provence 21 dagen n.n.b  n.n.b. 
Luxemburg - Müllertal 21 dagen n.n.b.  n.n.b. 
 
 
 
Ieder lid van de Twentse Caravan Club mag een voorstel 
voor een reis indienen. Dit voorstel en/of wijzigingen  
daarvan moeten vóór 1 augustus (bij voorjaarsreizen) en 
vóór 1 januari (bij najaarsreizen) worden ingediend bij de 
reiscommissie!!! 

Reisprogramma 2018 
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Verslag Loirereis 

Op zaterdag 2 september vertrokken acht 
equipes naar de samenkomst-camping in 
België (Westende/Oostende) om van 
daaruit de start te maken naar de Loire 
(Fr).  

Bij de koffie met koek werden de 
reiservaringen uitgewisseld. We blijven hier 
2 nachten, zodat de zondag gebruikt kon 
worden om de omgeving, strand, boulevard 
te verkennen. De omgeving heeft echt 
badplaatsallures. Het kookgerei kan 
opgeborgen blijven, omdat we worden 
getrakteerd op een uitstekende pizza. 

Maandag 4 september wordt de proloog 
gestart naar de eerste Franse camping. 
Langs Le Mans en door de grote plaats 
Rouen richting Breteuil. De bereikbaarheid 
van de camping is slecht vanwege grote 
wegopbrekingen in de plaats, maar dankzij 
de medewerking van de wegwerkers kan, 
met passen en meten, de camping worden 
bereikt.  

Dinsdag 5 september wordt de reis 
vervolgd richting Nantes naar het reisdoel 
Saint Julien-de Concelles.  

De Loire 

Groepsfoto aan de Loire 

Wij verblijven daar op een gemeentelijke 
camping “Du Chêne Nantes”, gelegen aan een 
meer, waar allerlei sportieve activiteiten werden 
uitgevoerd. Min of meer een sportpark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een wachttijd worden de plaatsen 
ingenomen tot ieders tevredenheid. Hier blijven 
we 5 dagen. Diverse sportieve activiteiten 
worden al of niet gezamenlijk ondernomen, o.a. 
een fietstocht langs de Loire, ons eigenlijke 
doel. Een tocht met een beetje zoeken; was 
mooi, maar weinig horecagelegenheden 
aanwezig langs de route. Na een aanwijzing 
van een passant, wordt koffie en wat lekkers 
genuttigd op een uitgestrekt 18-holes golfresort. 
Het lekkers was voor een aantal van ons 
genoeg voor de lunch. De fietstocht wordt 
vervolgd en na een tweede pauze wordt het  
pad aan de andere zijde van de Loire gevolgd 
richting camping. Terugkijkend een mooie tocht. 
Overigens een zonnige dag. 

Vrijdag, 9 september wordt per auto een markt 
bezocht in Clisson, een echte weekmarkt. 

Markthal Clisson 
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Het weer is wisselvallig en het verblijf valt 
toch enigszins tegen, zodat vervroegd de 
thuisreis wordt aanvaard. Maar als invulling 
van de vrijgevallen tijd wordt op de terugweg 
een wijnmuseum bezocht in de streek van de 
bekende Muscadet Sèvre Maine. 
Museum zeer interessant. 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag is de “vrije” dag.  

Dit weekend worden de oevers van het meer 
bezet door de leden van visverenigingen, die 
wedstrijden houden (karper vangst). Zij 
kamperen in tenten, een heel feest..  

Zondag, 10 september is de reisdag naar 
Saumur (ca. 140 km). De vertrektijd is al 
redelijk vroeg, omdat het daardoor mogelijk is 
om de camping vóór 12.30 (sluiting receptie) 
te bereiken. De rijtijd via de autobaan of de  
D-wegen langs de Loire is ongeveer gelijk. 

De camping (Flower camping L’île d’Offard) 
ligt op een eiland in de Loire, zodat van de 
rand van het eiland het machtige kasteel aan 
de zuidkant van de Loire te zien is. 

Zoals gebruikelijk zijn er problemen met de 
instelling van de schotels, veroorzaakt door 
de vele bomen, maar met behulp van lange 
kabels en meervoudige LNB-koppen en niet 
te vergeten onze Jan met zijn satelliet-
instelkastje worden alle problemen opgelost. 

Maandag, 11 september fietsen we via het 
centrum van Saumur de heuvels in, naar het 
grootste klooster/ kloosterkerk van Frankrijk: 
L’Abbaye de Frontevaud, een mooie route 
met behoorlijke heuvels/dalen.  

Een voordeel is dan toch wel het gebruik van 
de E-bike. In het dorpje is de abdij bekeken 
en is er gelegenheid voor een pauze. De tocht 
wordt vervolgd, ook door militaire terreinen, 
naar de champignonkwekerijen, uitgehakt in 
de tufsteenrotsen. Er zijn lange gangen 
waarin de teelt van champignon plaatsvindt. 

 

 

 

 

 

 

 

De lunch wordt daar gebruikt, waarbij wij ons 
tegoed doen aan grote gevulde champignons.                   
Daarna rijden wij direct langs de Loire, via  
fietsroutes/privé paden (drukke weg) terug 
naar Saumur en onze camping. (totaal 46 
km).  

Dinsdag 11 september bezoeken we een 
wijnhuis, Chateau St. Hilary Florence. Hier 
wordt de brut crémant geproduceerd, een 
champagnewijn die de naam champagne  
niet mag voeren. Alleen de champagnestreek 
Reims mag dat. 

Op de fiets wordt de opslag/behandeling/ 
verwerking, in de lange uitgehakte gangen en 
zalen, bekeken. Totale lengte: 2,5 km. 
Uiteraard wordt het bezoek afgesloten met 
een proeverij, met de mogelijkheid de thuis- 
voorraad op peil te brengen. Aan het einde 
van de middag is het genieten van de 
champignonsoep met brood. Het geheel 
verzorgd door enkele dames, (Ans en Jo) die 
de champignons bij de kwekerij hadden 
gekocht, voortreffelijk. Als verrassing treedt 
het zang-/gitaarduo Tarcis en Henk op met 
muziek en zang, soms aangevuld door het 
groepskoor. 

 

Wijnmuseum 

Kasteel Saumur 

Brug over de Loire 
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De bezetting op de camping wordt in de 
aanloop naar het weekend drukker. De nacht- 
temperatuur daalt tot + 4 C en de 
dagtemperatuur komt niet hoger dan 14/15 C. 

Woensdag 20 september vertrekken we naar de 
champagne streek, Chalons-en-Champagne. 
Een forse etappe van ca. 375 km (met tol). En 
tot dusver de hoogste tolprijs: 60,50. De 
camping in deze plaats is een gemeentelijke 
camping (Aquadis Loisirs).  

De meeste deelnemers laten de caravan 
aangekoppeld op de plek staan. In de plaats is 
een winkelcentrum met tankstation en een groot 
zelfbedieningsrestaurant, waar velen gebruik 
van maken.  

De volgende dag, donderdag 21 september, 
wordt de reis aanvaard naar België, naar 
Grimbergen, vlak boven Brussel. Hier verblijven 
we 2 nachten. 

Tijdens het happy hour wordt, na enige 
discussie, besloten dat degenen die de 
binnenstad van Brussel willen bezoeken, 
gezamenlijk met de fiets gaan. In de stad wordt 
een verzamelplek afgesproken, waar de fietsen, 
aan elkaar geketend, worden geparkeerd alsook 
een tijd voor terugkeer naar de camping.  

Natuurlijk worden de bekende toeristische 
locaties bezocht, zoals de Grote Markt, 
(Raadhuis e.d). Abdij, Manneken Pis en enkele 
prachtige kerken. Ook degenen die willen 
shoppen (met een ruime portemonnee) kunnen 
dit naar believen doen. Het weer is zonnig en 
droog, hoewel we op de terugweg door een 
forse bui verrast worden. Het fietsen in Brussel 
is een belevenis op zich, ontspannen fietsen is 
er niet bij.  

De groep maakt zeer regelmatig overtredingen, 
maar dank zij galante automobilisten worden 
incidenten voorkomen.  

De woensdag en donderdag zijn vrije dagen, 
die door iedereen verschillend worden 
ingevuld. 

Vrijdag 15 september wordt de etappe gestart 
naar de volgende camping: Ferme 
Pédagogique de Prunay, in de directe 
omgeving van Seillac, vrij vertaald een 
pedagogische boerderij die de gasten graag 
een inkijkje wil geven in het boerenleven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De reisafstand is niet groot, slechts ca. 130 
km. Enkele equipes gaan via de tolweg, 
andere via de D952 en dan kan de reistijd 
zomaar toenemen tot 3 uur. De meeste 
vertraging zit in de dorpjes met snelheids- 
beperkingen (veel drempels). Bij aankomst is 
de kwartiermaker reeds aanwezig en geeft 
aanwijzing voor de plekken. De camping ligt 
een beetje in the middle of nowhere. 

Het programma voor de komende dagen is 
fietstochten in de omgeving en autotochten 
naar de kastelen (o.a. Chambord) en plaatsen 
zoals Blois en Amboise.  

Het weer is regelmatig wisselvallig. Voor een 
groot aantal leden van de groep heeft Tarcis 
een rit met een historische trein 
georganiseerd. Het voor TCC- leden 
traditionele pannenkoeken bakken kan plaats- 
vinden onder de overkapping van de 
aanwezige Kontiki-bar. Het beslag wordt ons 
aangeboden door Johan. 

Kasteel Chambord 

Camping Aquadis Loisirs 



Twenteland Caravans 

Caravans voor een betaalbare prijs 
Westermaatsweg 5 - 7556 BW HENGELO - tel: 074 2501543 email: info@twentelandcaravans.nl 
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Deze vrijdagavond heeft de leiding een 
afscheidsdiner besteld in de Feestzaal, een 
bekende locatie in Grimbergen. 

Het 3 gangendiner, bestaat uit voorgerecht, 
vlaamse gerechten, vlaamse stoofpot of een 
kipgerecht. Het geheel wordt afgesloten met 
een toetje en koffie na. Voortreffelijk. 

Tijdens deze maaltijd wordt door Lydia, met  
een geestige speech, de reisbegeleiding, Frans, 
Ans, Johan en Jo, namens ons allen bedankt 
wat vergezeld gaat van een enveloppe met 
inhoud om wat leuks mee te doen. 

Zaterdag 23 september wordt uitbundig 
afscheid van elkaar genomen en men wenst 
elkaar een goede thuisreis.  

Tot slot.  

Mijn ervaring is dat op elke reis wel enige 
minder prettige/negatieve gebeurtenissen 
voorkomen.  

Om er een paar te noemen: 

 Neuswiel caravan defect, 
 band van de velg gesprongen, 
 defecte movers, 
 bediening van de e-bikes (defecte 

accu’s) , 
 assistentie van autobedrijf bij pech, 

medische consultatie noodzakelijk. 
 Ook een werkelijk forse geldboete voor  

2 equipes voor een verkeersovertreding; 
begrijpelijkerwijs werd dit ervaren als 
onrechtvaardig, gelet op de 
omstandigheden. Maar het zij zo….

 
 Maar dan blijkt weer dat de groep onderling 

elkaar voorthelpt en dat is dan juist het 
voordeel van reizen in een groep.  

 

 Al met al heeft de reis aan de doelstellingen 
voldaan.  

 

 Ruim voldoende fietspaden, ook langs de 
rivier, niet te vergelijken met Drenthe/Twente. 

 

 Natuurlijk kan men de Loire niet vergelijken 
met b.v. de Donau, Moezel etc. 

 

 De Loire is vooral de rivier die de vroegere 
Franse geschiedenis weerspiegelt. 

 
Henk Baan 

L : Lengte 1102 km. Hoogte (bron) 1400 m 
Stroomgebied: 117.000 km2 Debiet: 400 m3/s  
Stroomt van de Ardèche naar de Atlantische 
Oceaan.  

Loire 
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Wat hef pindakeze noe met Kesmis te maken? 
 
De meister deelde de rollen uut veur `t kesspel. 

Iederiene krig ne mooie rolle. Karel mog Jozef wenne en Debbie Maria. Liza mog `n engel 
Gabriël wenne. Kees was de aanvoerder van de herders. Der  waren veulle engelen en 
veulle herders. Joa, ieders had ne fijne rolle. 

Behalm ikke. Ik krege boekpiene en durfden niks an `n meister te vroagen. Meister kon nie 
wat met mie, zer he altied umdat ik stotter. Jankend bin`k noa va en moo goane. 

Va was hellig en zei: “Va zal vanoavend meister bellen.” En va hef `s oavends meister 
beld. Ik lage in bedde te luustern. Va zee teggen `n meister: “Det kan nie, onze Willem as 
ienige gen rolle in `t kesspel, woar is kés noe veur bedoeld? En zo gunge nog eaven deur. 

De meister beloafde `t good te maken. En `n volgenden dag kwaam meister er in de klasse 
op terugge. Wichter, ik heb ne foute maakt. Willem krig ok ne rolle. Hee mag de harbergier 
wenne. Wauw, doar bin ik bliede met. Meister zee de`k thuus good mos oefenen op miene 
zinne: Ër is giene plaatse veur jullie”.  

En elken dag he`k oefend met moo. Er is giene plaatse veur jullie en nog iens en nog iens. 
En vlak veurdet de dag zol beginnen zee moo: “Willem, ik binne trots op oe, ut geet good”. 
Ik ware helemoal in de wolken. Bliede leut ik het o kan va en meister heuren. En ok zee 
hadden der alle vertrouwen in. 

`n Oavend van `t kesspel brek an. Allemoale zagen wiej der geweldig uut. De engeln in `t 
wit met zieden vleugels en der was zelfs nen dirigenten-engel. De herders in lange jurken. 

Jozef en Maria: Maria had nen helen dikken boek. Oh, oh, wat was dit muuilijk lopen veur 
heur. De spanning steigden.  

De zaal zat vol met olders, grootvaars en grootmoes, juffen en meisters. 

Maria en Jozef kwamen an-elopen, joa strompeln. Maria kreunden en zuchten. Jozef mos 
heur helemoale ondersteunen. Maria veul zowat van `n ezel. Joa, wiej hadden nen echten 
ezel. Ik krege medelieden mit ze. Het zweet brak miej uut. De zinne, oh ik mut die zinne 
zeggen. En mien herte brak. 
Doar kloppen zee an…: “Wiej 
wollen geerne een sloapplekke, 
miene vrouwe kan nich meer.” 
En toen, toen zee ik: 

“Kkkomp d`r mmar in, dddan 
sssmeert mmiene mmoo wwel 
eeen ssssnee ssstoete mit 
ppppindakkkeze”. 

 

 

Diny Veltmaat, Luttenberg 

Plein voor het stadhuis in Tartu 

Veur alman hele mooie Kesdaagn en alvast `n heel good reisjoar. 



Aanbieding: 10% kor ng voor TCC leden  
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De Redactie 

Beste TCC-leden, 

De afgelopen tijd hebben we gehoord dat er diverse leden zijn die nog 
kampeerartikelen of aanverwante zaken op zolder dan wel in de schuur hebben 
liggen waar niets meer mee gedaan wordt. Misschien wil je die wel verkopen. 

Ook kunnen we ons voorstellen dat er TCC-leden zijn met een creatieve hobby, die het 
resultaat daarvan best willen slijten. 

Mogelijk zijn er binnen de TCC nog mensen die hiervoor belangstelling hebben.  

Daarom heeft de redactie besloten om met ingang van het volgende kalenderjaar in ons bulletin een 
rubriek op te nemen waar mensen die wat willen kopen/verkopen dit kenbaar kunnen maken. 

 
De rubriek:  

Te Koop Aangeboden / Te Koop Gevraagd  

kan hiervoor gebruikt worden. 

 
De werkwijze is als volgt: 
 Maak een foto van het te koop aangeboden product of een beschrijving van hetgeen je te 

koop vraagt. 
 Vermeld de prijs. 
 Vermeld je telefoonnummer of e-mailadres waar je te bereiken bent. 
 Stuur dit op naar de redactie:  redactie@twentsecaravanclub.nl 
 De redactie zal dit dan eenmalig in het eerstvolgende clubblad plaatsen. 
 

Verder wordt dit een kwestie tussen koper en verkoper en heeft de redactie er geen bemoeienis  
meer mee. Onderstaand hebben we een voorbeeld geplaatst om u een indicatie te geven. 

Te koop  
aangeboden 

Te koop  
gevraagd 

Te Koop Aangeboden                  Te Koop Gevraagd  

Door Johan Spijker: 
zelf gemaakt schilderij 
Afm. 50 x 40 cm 
Prijs: € 29,00 
 
Voor meer informa e 
bel: 074 - 277 33 41 
Mob: 06-239 206 38 
E-mail: 
Jg-spijker@home.nl 

Gezocht: 
Kleine stofzuiger voor 
in de caravan.  Lichte  
beschadiging geen  
bezwaar. 
Prijs n.o.t. maar binnen de 
grenzen van  redelijkheid. 
 
Johan Spijker 
074 - 277 33 41 
Mob: 06-239 206 38. 



  

ZOEKT U EEN CARAVANSTALLING? 
  

  

  

  

  

  

  

  

BEL: 0547 - 27 21 07 

Maatschap Schutte Rikkerinksweg 6 Ambt Delden 

Camping "De Harmienehoeve" Brandenweg 2 - 7108 AX Winterswijk Woold 
www.campingdeharmienenhoeve.nl / Tel.0031543 564 393 
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Tijdens het jubileumfeest op 18 april in 
Hengelo doen Tineke en ik al de belofte om 
ons in te schrijven voor de reis naar het Zwarte 
Woud en de Elzas. Het blijkt dat onze 
inschrijving ook heel belangrijk is, want nu kan 
de reis doorgaan. 

Op 25 april is de eerste informatie- 
bijeenkomst. Daar stellen Dinie en Wim Jurjens 
en Arnold en Agnes van Brakel zich voor als 
onze reisbegeleiders. Verder komen ook 
andere belangrijke zaken aan de orde.  

Op zaterdag 2 september verzamelen wij ons 
op camping Odenwaldidyll in het Fischbachtal. 
De groep bestaat uit 14 caravans en een 
camper. Enkelen zijn hier al één of meerdere 
dagen. Om 5 uur wordt iedereen verwacht in 
een grote tent op de camping. Door de 
reisbegeleiding worden we welkom geheten 
met een drankje en een hapje en er wordt een 
toost uitgebracht op de komende reis. Aan 
ieder stel wordt een BBQ-pakket aangeboden.  

Daarna een gezellig onderhoud met elkaar en 
kennis maken onderling, terwijl we 
ondertussen worden verrast door een enorme 
stortbui op de tent.  

De andere morgen, zondag 3 september, zal 
iedereen vertrekken volgens een aangegeven 
schema, maar voor een enkele caravan is dit 
door allerlei problemen niet mogelijk.  
Op de camping aan de Titisee worden we door 
Arnold begeleid naar de plaatsen. Een 
terrassencamping met mooie plekken. We 
zullen hier 7 dagen blijven. 

Op maandag 4 september is de gezamenlijke 
BBQ gepland. Vooraf gaat Alouis rond met een 
smakelijk toastje van zelf gevangen en zelf 
gerookte forel. Heerlijk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 5 sept. 
Iedereen gaat zijn 
eigen gang door 
te fietsen of te 
wandelen naar 
het mooie dorpje 
Titisee, of een 
fietstocht te 
maken naar de 
Schluchsee.  
 

 

 

Woensdag 6 sept. Op het mededelingen- 
bord staat gemeld dat om half 5 het jeu de 
boules-toernooi begint. Dit toernooi wordt 
geleid door Freek en Maria. 

Wij gaan met Freek en Geesje per trein naar 
Donaueschingen, de plaats waar de Donau 
ontspringt. Een mooie tocht.  

We moeten wel op tijd terug zijn omdat Freek 
de jeu de boules moet voorbereiden. Bijna de 
hele groep staat klaar om te beginnen met het 
spel, ware het niet dat het uitgerekend om half 
5 begint te regenen. Wat nu te doen? Laten we 
het een half uur uitstellen. Ook dan regent het 
nog steeds. Dan maar niet meer door laten 
gaan, want er moet ook nog gegeten worden. 
Het wonder geschiedt: het wordt plotseling 
mooi, zonnig weer. 

Donderdag 7 sept. De dag begint met het 
feliciteren van de jarige Arnold voor zijn 
caravan. Tijdens deze reis zijn er nog 3 
reisgenoten jarig. Later deze reis wordt een 
avond gepland voor het verjaardagfeest. Wij 
bezoeken deze dag de watervallen van 
Triberg.  

Verslag “Zwarte Woud/ Elzas/Trier”  

Bron van de Donau 



Bornsestraat 1 - 7495 VL Ambt Delden - 074 3761344 - info@hoogspel.com - www.hoogspel.com 
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Prachtige mooie plekken en uitzichten langs de 
watervallen die je met enige moeite, lopend en 
klimmend, moet bereiken. Ook het stadje 
Triberg is zeer de moeite waard. 

Vrijdag 8 sept. Even op het bord kijken: daar 
staat: “Om half 5 jeu de boules”. 
Maar eerst wandelen, fietsen en boodschappen 
doen. Zo gaan Hans en Marga een wandeling 
maken helemaal om de Titisee. Heel knap van 
Marga. Voor anderen een zware fietstocht naar 
Bärenthal met veel klimwerk. Of boodschappen 
doen in Titisee-Neustadt. Om half 5 zal de jeu 
de boules starten, maar ook in Duitsland geldt 
“het Twents kwartiertje”. Er staan 2 partijen 
gepland, maar omdat het later begint spelen we 
er maar één. 
 

Zaterdag 9 sept. De dag voor vertrek naar de 
volgende camping in de Elzas, in de buurt van 
Colmar. Dus een dag om voorbereidingen te 
treffen met inpakken en luifels opruimen. 
Anderen gaan toch een autotochtje maken om 
nog even in Duitsland brandstof te tanken voor 
de komende reis naar Frankrijk. Gepland staat 
een happy hour, maar omdat het regent hebben 
de begeleiders met de eigenaar van het 
restaurant af kunnen spreken dat wij de 
beschikking krijgen over een apart zaaltje voor 
een uitgebreid happy hour met schnitzel en 
patat en de nodige drank. Muziek wordt er 
bijgehaald en de polonaise ontbreekt natuurlijk 
ook niet. 

Zondag 10 sept. Reisdag naar Clair Vacances 
in St Croix-en-Plaine, Frankrijk. Een korte rit 
van 90 km, met goed weer om te rijden. Een 
hele mooie camping, schitterend sanitair en 
goede plekken bij elkaar. ’s Avonds met een 
aantal uit eten in een dorpje verderop. 
 
Maandag 11 sept. Het stadje Colmar 
verkennen. Een schitterende plaats met hele 
mooie vakwerkhuisjes en -gevels, leuke 
terrasjes en een riviertje dat door de stad 
stroomt. 

 

De Duitse en Franse kenmerken zijn nog 
zichtbaar aanwezig, hoewel het Duitse 
overheerst door de vakwerkhuizen met hun 
uithangborden. In de omgeving zijn veel 
druivenvelden. Zelfs een uitgestippelde 
wijnroute. 

We moeten om 4 uur weer op de camping zijn 
om verder te gaan met het jeu de boules-
toernooi. Freek en Maria hebben alles goed 
voorbereid en de groepen worden weer met 
speelkaarten verdeeld. 

Dinsdag 12 sept. Freek heeft voor een grote 
groep een prachtige fietstocht uitgezet. 
Wij gaan een bezoek brengen aan het 
museumdorpje Eguisheim. Allemaal 
vakwerkhuisjes met kleine winkeltjes vol  
souvenirs, ooievaars en popjes groot en klein. 
Ook vind je er veel kunstenaars t.w. 
kunstschilders, borduursters en boetseerders. 

Woensdag 13 sept. Fietsen, fietsen, fietsen, of 
een bezoek aan Mulhouse, een vrij moderne 
stad  
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Donderdag 14 sept. Vandaag is Marga jarig 
dus allen gaan feliciteren. Het feest van de 
verjaardagen van Arnold, Marga, Hennie en Jo 
zal hier op de camping plaatsvinden. We 
hebben de beschikking gekregen over een grote 
tent. Deze moet nog wel schoongemaakt en 
feestelijk aangekleed worden. 

De vier jarigen zorgen voor drank en de nodige 
hapjes. Hennie, zelf jarig, zorgt voor  gezellige 
muziek. Als cadeau krijgen de jarigen een 
heerlijke fles wijn aangeboden. Het wordt een 
avond om nooit te vergeten, gezellig met dansen 
en een leuke polonaise. 

Vrijdag 15 sept. De dag voor vertrek naar de 
volgende camping. Een bezoek aan Straatsburg 
blijkt zeer de moeite waard. Het bezichtigen van 
de kathedraal en een rit met een treintje door de 
stad langs diverse bezienswaardigheden. Maar 
ook natuurlijk de nodige winkels kijken.   
 

Zaterdag 16 sept. We vertrekken naar de 
volgende camping, in de buurt van Nancy. Alles 
zou weer volgens het rijschema gaan totdat het 
disselwieltje van Freek zijn caravan knapt.  

Gelukkig is er, zoals dat altijd gaat bij de TCC, 
weer genoeg hulp en wordt de zaak vakkundig 
opgelost. Aangekomen op de camping met de 
directeur van de camping af kunnen spreken dat 
we in het restaurant (cafetaria) met een grote 
groep kunnen eten. We zitten een poosje te eten 
tot de elektriciteit uitvalt. De biefstuk is nog wel 
te vinden op het bord. Het duurt maar even en 
het licht gaat weer aan. Het uitvallen van de 
stroom blijft maar aanhouden, met het gevolg 
dat velen de caravan moeten aansluiten op een 
andere kast. Sommigen 
hebben daar hele, hele, 
lange kabels voor nodig. De 
stemming wordt er gelukkig 
niet minder om.  

Zondag 17 sept. Het zonnetje laat zich weer van 
de mooie kant zien. Korte broeken aan en  
genieten en in een kring voor de caravan van 
Arnold en Agnes gezamenlijk een kopje koffie 
drinken. Wandelweer, dus wandelen voor 
enkelen. 
 
Maandag 18 sept. Naar het toiletgebouw om te 
douchen, maar warm water is er niet bij. Weg 
elektriciteit. “Aan/uit,  aan/uit” begint nu normaal 
te worden. De reisbegeleiding toch  
maar weer voor overleg naar de  
directeur. Deze vertelt er alles  
aan gedaan te hebben om dit te  
voorkomen. De reisbegeleiding  
beslist dan om deze camping  
te verlaten en eerder naar  
de volgende te gaan. Die is in Schweich aan de 
Moezel, dicht bij Trier. Daar aangekomen staan 
we heel mooi met alle caravans in een kring. 

Dinsdag 19 sept. Jo is jarig. Allemaal voor de 
caravan om te feliciteren. Trier ligt ongeveer 15 
km verderop. Voor velen aanleiding om er met 
de fiets naar toe te gaan. Ook Wim en Dinie 
gaan mee. Dinie komt helaas te vallen, maar 
fietst toch wel terug naar de camping. 
 
Woensdag 20 sept. Hennie is jarig, dus allen 
naar de camper van Hennie. Dinie heeft zeer 
slecht geslapen en veel pijn aan haar knie.  
Toch maar besloten om naar de dokter te gaan. 
Foto’s gemaakt van de knie en daar blijkt, dat  
de knieschijf is gebroken. Met een enorme brace 
om haar been komt ze terug op de camping. 
Iedereen denkt: nu zullen Dinie en Wim wel naar 
huis gaan, maar nee hoor. Tot ieders verbazing 
blijft Dinie haar taak als reisbegeleider gewoon 
vervullen. CHAPEAU. 
 
Donderdag 21 sept. Wij worden deze morgen 
getrakteerd op een heerlijk ontbijt in het 
restaurant van de camping. Vandaag doet ieder 
zijn dingetje. O.a. naar Trier, een prachtige stad 
met het mooie grote plein, de Hauptmarkt, met 
zijn vele winkeltjes en terrasjes. 

Schweich 
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Aan het eind van het plein staat de Porta 
Nigra, gebouwd tussen 186 en 200 na 
Christus. 

 

Ook erg bezienswaardig is de St Peter-Dom in 
het centrum van de stad.   

Om 17.00 uur staat het samen pannenkoeken 
bakken op het programma, ook weer onder 
begeleiding van de bekende muziek van 
Hennie. Heel gezellig en samen zingen we 
mee. 
Vrijdag 22 sept.  Opruimdag, maar nu voor  
de laatste keer. Dit keer voor enkelen extra 
schoon omdat na deze reis de caravan op stal 
gaat.  

 

Nog even de laatste boodschappen halen in 
Schweich. In de middag met velen naar de jeu 
de boules-baan voor de halve en de finale van 
het bekende balspel. Langs de baan zitten de 
toeschouwers op krukjes en dat zijn de beste 
spelers. Zij weten heel goed hoe het moet. Bij 
de finale komen de twee besten van het 
toernooi onder luid gejuich en applaus voor 
het voetlicht. Zij zullen gehuldigd worden 
tijdens het einddiner.  

Om 7 uur wordt iedereen verwacht in het 
restaurant van de camping voor het slotdiner. 

Daar begint Arnold met het samenvatten van 
de hele, goed geslaagde, reis. Hij vertelt o.a. 
dat hij genoten heeft van de samenwerking 
met de andere reisbegeleiders: zijn vrouw 
Agnes en Dinie en Wim Jurjens. Nu de prijzen 
van het jeu de boules-toernooi. Allereerst 
wordt de poedelprijs uitgereikt aan Maria, dan 
de prijzen voor de beide finalisten Henk en 
Freek. Wat natuurlijk niet uit kan blijven is het 
dankwoord van de groep bij monde van Ben. 
Het diner is zeer goed en erg gezellig. Na 
afloop van het diner wordt er afscheid van 
elkaar genomen. Dit hoeft dan niet de 
volgende ochtend te gebeuren, zodat 
iedereen naar huis kon gaan wanneer hij  
maar wil. 

Al met al is het een mooie reis geweest en wij 
hebben deze reis als bijzonder ervaren, 
temeer daar dit voor mijn vriendin Tineke de 
eerste keer was, dat zij een reis met de TCC 
meemaakte. 

 

Namens de groep, Jo van Wijhe 
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 het " winterkamperen"  in het Ertsgebergte goed was begonnen? 
 

 onze meest technische man een "water/stroomproblematiek" had? 
 

 niet iedereen in Buchenwald is aangekomen? Helaas. 
 

 de storm menige kampeerder vroeg uit zijn bed heeft gejaagd ? 
 

 molka en jeu de boules typische TCC-spelletjes blijven?  
 

 er nog steeds “Ruhezeiten” zijn op de Duitse campings? 
 

 Hans nog altijd zijn toastjes-zondag heeft? 
 

 de mover niet altijd de caravan op de gewenste plaats kan brengen? 
 

 het uitlaten van de hond niet altijd vlekkeloos verloopt?  Soms is een hek gesloten of zie je 
de uitgang niet. 
 

 zelfs Hans het koud had tijdens het pannenkoeken eten? Hij trok notabene een dik vest aan. 
 

 Frans(cien) er goed uit zag met zijn schort voor? 
 

 pannenkoeken bakken soms niet gemakkelijk is? Wordt dan te snel erg donker bruin c.q. 
zwart. 

 
 Hans er leuk uit zag in zijn regencape?  
 
 een mover ook een kwetsbaar artikel is? 
 
 dat de reis naar de volgende camping niet altijd over een geplaveide weg 

gaat? 
 
 Anneke bijna met luifel de lucht inging? 

 
 de laatste 2 dagen, in Jena, het mooiste weer was? 

 
 wij op de laatste camping een goed en gezellig einddiner hebben gehad? 

 
 Hans nog enkele leuke vragen had over de afgelopen reis? 
 
 Ans de resultaten van het washandjesspel heeft verteld? 
 
 er binnen de TCC toch wel veel talenten zijn t.w. gedichten of liedjes maken? 
 
 dat ondanks  het mindere weer wij Allen een goede vakantie hebben gehad? 
 
 de TCC wordt bedankt !!!! 

 

 

Groep van de reis naar het Ertsgebergte 
(september 2017) 

Wist u dat….. 
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Op 9-9 was de samenkomst op camping 
Paulfeld in Leinatal-Catterfeld. 

Diverse reisgenoten waren al eerder gekomen, 
of rechtstreeks of via de laatste camping van 
deze reis. Om 17.00 uur hadden we 
gezamenlijk koffie met gebak en een woord 
van welkom van Hans.  

‘s Avonds is de vakantie echt begonnen met 
een heerlijk begindiner; het was weer als 
vanouds gezellig.  

De volgende dag heeft een aantal mensen de 
fietsen van de caravan gehaald en de 
omgeving verkend. 

‘s Morgens was het winters fris maar na de 
koffie moest menigeen toch de eerste inkopen 
doen. Daarna werd gezellig het Molka-spel 
gedaan. De dag werd afgesloten met het TCC-
jeu de boules, het fanatisme droop eraf. Maar 
wel allemaal eerlijk en leuk. 

Op dag 4 stond een bezoek aan concentratie-
kamp Buchenwald gepland; helaas is niet 
iedereen hier aangekomen. Zij die er wel zijn 
geweest vonden het zeer indrukwekkend.  

‘s Avonds werden we getrakteerd op een 
typische Twentse lekkernij nl. baklever en 
bakbloedworst. Martin bedankt!!  

 

 

 

 

 

 

 
 

Niet alleen in Nederland maar ook in Duitsland 
op de camping was er de nodige storm. 
Hierdoor werden de meeste voortenten en 
luifels in de erg vroege ochtenduren al nat 
opgeruimd. 

De rest van de dag bleven de meesten 
vanzelfsprekend binnen. Dan werd je 
tenminste niet kletsnat. 

Dag 6: tijd voor de reis naar de 2e camping: op 
naar Geyer. We gingen op tijd weg omdat de 
wind iets ging liggen. Want de voorspelling 
was dat deze later op de dag weer zou 
toenemen. Dit klopte en ‘s nachts hoorde je de 

wind aan komen rollen. Verder was er weinig 
bedrijvigheid, het was te koud.  

De dag na de storm kwamen de mensen 
langzaam weer naar buiten. We hadden 2 
jarigen. Dus felicitaties en kussen.  

De luifels e.d. werden maar weer opgezet en 
een groep ging samen met Hans een wandeling 
maken. 

 ‘s Middags zijn nog enkelen 
naar Annaberg-Buchholz 
gegaan. Dit was een erg leuk 
plaatsje met veel winkeltjes 
met houtsnijwerk en 
handwerk. 

Dag 8: de bijna voltallige 
groep is gezamenlijk 
vertrokken naar Tsjechië voor  

een bezoek aan de kuurplaats Karlovy Vary. Ik 
hoorde later hoe het was geweest want ik kon 
i.v.m. rugklachten niet mee. Na terugkomst van 
de groep bleek dat het een mooie stad met 
grachten en zeer kleurrijke gebouwen was. 
Zeker de moeite waard voor een bezoek. 

De dag daarna was het een zonnige zondag. ‘s 
Ochtends nog even lekker bijkomen. Daarna 
werd de barbecue of i.d. voor de dag gehaald, 
gevolgd door een sportief spelletje Molka en 
later, na de maaltijd, jeu de boules. Een borrel 
(Mümmelmann) hierbij met kaas en worst is als 
lekker ervaren. 

De reis naar de volgende camping in Pirna was 
prettig. Deze camping was duidelijk van betere 
kwaliteit dan de vorige campings. Zelfs gewoon 
top!!! Ook het weer werd iets beter. Vanaf deze 
camping waren de steden Dresden en Praag te 
bereiken. 

De volgende dag is een grote groep op de fiets 
naar Dresden vertrokken. De route naar 
Dresden liep over het Elbe-fietspad. Mooie 
route. Aangekomen in het oude stadsgedeelte 
van Dresden keken we onze ogen uit. Alle oude 
en herstelde gebouwen waren zeer de moeite 
waard om te bekijken. 

Dresden is een 
stad om 
absoluut te 
bezoeken.  

Verslag Ertsgebergte 
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De reisbegeleiding had op dag 12 een 
uitstapje geregeld naar de Bastei.  

Een ieder 
was onder de 
indruk van de 
rotspartijen. 
Langs een 
looproute 
over de 
natuurlijke  

bruggen was alles goed te bekijken. Het weer 
werkte goed mee, het was nog lekker droog. 
Net op het einde viel er helaas regen.  

Aansluitend ging de groep naar Hrensko, 
Tsjechië, voor een wandeling door een kloof. 
De bedoeling was om daar een boottocht te 
maken, echter door de regen heeft dit niet 
plaatsgevonden. Toch was de wandeling wel 
leuk. Hans bedankt! 

Op dag 13 waren er mensen die Dresden nog 
niet hadden bezocht, die daarom op de fiets 
stapten om daar alles te bekijken. Ook ging 
een groep naar vesting Köningsstein. De rest 
ging naar Pirna of bleef lekker thuis. ‘s Avonds 
was er weer de typische dagsluiting t.w. jeu de 
boules. 

De volgende dag werd benut voor het 
afbreken van voortent, luifel ed. 

De 5 jarigen van deze reis gingen inkopen 
doen voor het verjaardagsfeestje. Het was 
mooi weer dus we konden het in de 
buitenlucht houden. Het was erg gezellig. De 
jarigen kregen nog een cadeau van de groep 
en werden getrakteerd op een mooi gedicht.  

Dag 15: verhuizing naar de volgende 
camping: Ferienpark Seiffen. 

We moesten aanrijden via een omweg omdat 
we anders een helling van 20% over moesten. 
Sommigen gingen via Tsjechië over erg 
slechte wegen, was jammer. Je beseft dan 
ook dat de wegen in Nederland nog niet zo 
slecht zijn. 

De dag startten we met een aangeboden 
ontbijt in het hotel bij de camping. Was top! 
Daarna gingen we met een groep naar de 
eindresultaten kijken van het motorzagen; 
geweldig om te zien wat deze mensen met 
een motorzaag van een boom kunnen 
maken!!!  

‘s Avonds uit eten geweest en daarna is bijna 
de voltallige groep gezellig gaan kaarten, 
Jahtzee e.d. in een zaaltje bij de camping, 
was leuk. 

Dag 17: nog even snel Seiffen in en de 
houtsnijkunst bekijken, een kopje koffie met 
Kuchen nemen en ‘s avonds afsluiten met een 
spelletje zoals ook de dag ervoor. 
 

De volgende dag was iedereen “druk” met de 
voorbereiding van het vertrek naar de 
voorlaatste camping die in Jena lag. Enkele 
mensen hadden nog geld in de voering en 
gingen nog vlug even een trui, vest o.i.d. 
kopen in Tsjechië, slechts 7 km vanaf de 
camping. 

De camping was matig maar we stonden wel 
gezellig in een rondje. Helaas moesten de 
campers op een andere, verharde plek staan.  

‘s Middags is bijna iedereen met de fiets of 
lopend naar het centrum van Jena geweest. 
(Dus was de camping wel een goede 
uitvalsbasis.) Enkelen gingen ook naar het 
planetarium en vonden dat zeker de moeite 
waard. 

Dag 20: we verkasten naar de laatste 
camping. ‘s Middags werden de finales 
gespeeld van het jeu de boules. Winnaars 
waren Johan Maring en Annet Westerhof. De 
bijbehorende prijs werd door de organisator, 
Rita, uitgereikt. 

‘s Avonds hadden we, buiten de camping,  
een erg gezellig einddiner, top!! Tijdens dit 
diner werden de reisbegeleiders in het 
zonnetje gezet, Joke had nog enkele mooie 
gedichten gemaakt en we hadden ook nog 
een gezamenlijk lied. Alles was top!! 

De volgende ochtend vloog de groep uit 
elkaar en maakten de mensen de reis naar  
hun thuisadres. 
Hopelijk wordt het volgend jaar net zo 
gezellig. 

Reisbegeleiding: 
Hans, Ans en Hanneke, Martin bedankt voor 
het gebodene. 

Johan Spijker 
namens de leden reis Ertsgebergte 
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Wij zijn Annie en Hans van der Hulst 

Annie is 67 en Hans is 68 jaren jong. We 
hebben 2 zoons, t.w. Barry en Ron. Beiden 
hebben 2 kinderen. We zijn dus opa en oma 
en wel van Theun, Luuk, Fenna en Joris. 

We genieten nu allebei van onze AOW/
Pensioen na een werkzaam leven. Annie was 
in het verleden gezinsverzorgster bij het 
Groene Kruis en Hans was de eerste jaren 
arbeidskundige/bedrijfskundige bij Van Heek -
Scholco en vanaf 1978 bij de gemeente 
Enschede in verschillende bedrijf voerende 
functies en de laatste jaren tot het pensioen 
informatiearchitect. 

We zijn sinds november 2016 lid van de 
Twentse Caravan Club. We hebben het idee, 
dat de gedachtengang van deze club perfect 
past bij onze ideeën van op vakantie gaan. 
Lekker met een groep er in de camper of 
caravan op uit gaan. We zijn in het verleden 10 
maal mee geweest met zo’n andere reisgroep 
(beginnend met een A en eindigend op een I), 
waar we ook vele prachtige reizen hebben 
mogen meemaken. Zo zijn we met de camper 
o.a. naar Griekenland, Sicilië, Zuid-Spanje en 
Sardinië geweest en met de caravan o.a. naar 
Zweden/Noorwegen, Corsica, Kroatië, 
Frankrijk en Noord-Spanje. Echte reislustige 
malloten! We hebben al veel moois van 
Europa gezien. Ja, en waarom dan nu de TCC; 
iets minder verplichtingen, mogelijk wat minder 
ver en gezellig in gezelschap van mede-
Tukkers. We hadden er al eerder van gehoord 
en in onze kennissenkring kwam het meerdere 
keren ter sprake; dus maar eens geprobeerd. 

Heel positief en prettig leesbaar heeft ons het 
clubblad verrast. Mooi vormgegeven en heel 
informatief wat betreft reiservaringen van 
medeleden en ideeën voor toekomstige reizen. 

We zijn in september 2017 voor het eerst op 
pad geweest met de TCC. Ons reisdoel was 
“Het Ertsgebergte en de Sächsische Schweiz”. 
We kunnen terugkijken op een geweldig leuke 
reis, waarbij de reisbegeleiders zich echt 
hebben uitgesloofd om het voor iedereen naar 
de zin te maken.  

Al carpoolend en fietsend hebben we mooie 
uitstapjes gemaakt. Eeeuuuuh…laten we maar 
zeggen, dat we het weer niet altijd mee 
hebben gehad. Zowel de temperatuur als het 
water (dat soort dat uit de lucht komt vallen) 

hadden wat beter gemogen. Tussen de buien 
door hebben we als groep en in kleinere 
groepjes toch veel ondernomen en er van 
genoten. Heel bijzonder was de inkoop-
lustigheid van vele dames uit ons reis-
gezelschap bij de kraampjes in en aan de 
Tsjechische grens. We zagen ineens velen 
plots in nieuwe vesten lopen. Fraai en niet 
duur! Overigens was ook voor meerdere heren 
de verleiding niet te weerstaan.  

Praag was ons net te ver, maar het plaatsje 
Karlovy Vary net ca. 30 km. over de grens in 
Tsjechië was een bezoek ook zeker waard. 
Mooie gebouwen en knus gezellig.  

 

 

 

 

 

 

Tot slot nog vermeldenswaardig; de heerlijke 
apfelstrudel bij de koffie in diverse horeca-
aangelegenheden.  

De toekomst ten aanzien van 
kampeervakanties? Tja, wel afhankelijk van 
gezondheid en wat je op oudere leeftijd 
allemaal nog mag kunnen, hebben we in 
eerste instantie geen exact reisdoel waarvan 
we zeggen: daar willen we naar toe. We laten 
ons verrassen door het reisaanbod en vinden 
er dan vast wel één waar we nog niet geweest 
zijn of die ons op een andere manier 
aanspreekt. Enigszins met een voorkeur voor 
een iets warmer land. De echt langere reizen 
worden mogelijk wat moeilijker vanwege onze 
hobby: het houden van een tropisch 
zeeaquarium met levend koraalrif. Behoorlijk 
arbeidsintensief ten aanzien van onderhoud – 
maar gelukkig springen onze zonen met veel 
plezier tijdens de vakanties in. We zien vol 
nieuwsgierigheid uit naar een volgende reis. 

 

Groeten,  

Annie en 
Hans van der 
Hulst 

Mogen wij ons even voorstellen? 
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Leden TCC 
 

Voor de laatste dagen van het jaar, 

veel gezelligheid met elkaar. 

Voor de 365 dagen die dan volgen, 

veel geluk en weinig zorgen. 

Wij wensen jullie  
een jaar met elke dag veel zon  

en alleen maar positieve dingen  
als dat eens even kon. 

Veel liefde, vriendschap, gezondheid,  
vakanties en geluk, 

Dan kan 2018 zeker niet meer stuk ! 

 

De TCC. 






