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Henk Pen Caravans  •  Westsingel 2  •  7481 WK HAAKSBERGEN  •  Telefoon: 053-5722083

www.henkpen.nl

Ook voor 

zorgeloos huren 

van caravan 

of camper

Voor meer info kijk op 

onze website.



Het bestuur wenst alle lezers, leden en adverteerders 
Een fijne sfeervolle kerst en een gezond en reislustig  

 

2016 

 
 
Tevens bedankt het bestuur iedereen die zich het afgelopen jaar voor onze vereniging heeft ingezet. 



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

hartgerink.nl

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

weer als NIEUW?

Uw caravan of camper

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

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

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

Goorsestraat 39a, 7496 AC Hengevelde  
Tel.: 0547 334272   -   www.hartgerink.nl
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Het bestuur van de Twentse Caravan Club nodigt 

alle leden uit voor de  

 

Nieuwjaarsreceptie 2016 
 

                                                                                      

 

De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op dinsdag 5 januari 2016                 

om 15.00 uur in café-restaurant ’t Hoogspel in Delden 



Kampeerwinkel 
Caravans

Onderhoud en reparatie

Kampeerpleinalmelo.nl
Hospitaalweg 6

7607 TW Almelo

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

Op de 1e verdieping van Kampeerplein Almelo bevindt zich Topmans Loungers & More. 
Het assortiment bestaat uit luxe loungesets die passen in een tas en diverse design artikelen, 

bv. ZAK Design.
Bezoek de showroom!

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

de koffie staat altijd klaar!

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

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

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

Daarnaast hebben ze meer dan 500 paar wandelschoenen op voorraad.

Maar hoe u ook kampeert, uw vakantie begint bij Kampeerplein Almelo!

"Kampeerplein Almelo... Uw eerstvolgende bestemming!"

kampeer
plein
almelo.nl

.
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   Van de Voorzitter 

 

 
 
 
 

 
 
Beste leden van de Twentse 
Caravan Club 
 
De reizenbeurs, die gehouden is op dinsdag             
3 november 2015 in ‘t Hoogspel in Delden, 
was een groot succes. De belangstelling was 
overweldigend en we hebben 6 nieuwe 
equipes kunnen verwelkomen. 
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt 
hartelijk bedankt.  
 
De laatste inschrijving voor de voorjaarsreizen 
gaan we weer terug draaien naar de oude 
situatie. Einde inschrijving voor de reizen is 
met ingang van direct weer op de 
jaarvergadering. 
In de praktijk blijkt dat er nu al campings zijn 
die voor de kerstdagen zekerheid willen 
hebben dat we met een groep komen en willen 
tevens al weten met hoeveel caravans en 
campers we komen. Ook voor de reizen waar 
we gebruik maken van een boot moeten we 
deze voor de jaarwisseling bespreken en geld 
overboeken. 
Ik wil iedereen er nogmaals op wijzen dat als 
men zich heeft ingeschreven voor een reis we 
100 euro moeten overmaken direct na de 
bijeenkomst van ingeschrevenen en dat het 
restant van de reissom moet zijn overgemaakt 
voor de uitreiking van het routeboek. 
Kan men door onvoorziene omstandigheden 
niet aan de reis deelnemen, dan moet het 
totale bedrag toch betaald worden. Na afloop 
van de reis wordt er dan afgerekend: wat de 
reisbegeleiders niet hebben hoeven te betalen 
krijgt men terug, het restant moet men 
declareren bij de eigen reis/annulerings- 
verzekering. 
 
Een kritische noot wil ik hier toch ook plaatsen. 
Op de reizenbeurs worden 2 reizen 
aanbevolen die veel te laat zijn ingediend bij 
de reiscommissie. 
Als vereniging zijn wij zeer tevreden met leden 
die een mooie reis indienen en voorbereiden 
maar het bestuur en de reiscommissie willen 
hier wel tijdig van op de hoogte gesteld worden 
om alles goed te laten verlopen. Alle reizen 
moeten via de reiscommissie lopen zodat deze 

een goede planning kan maken voor alle 
reizen van onze club.  
 
 
Dus leden houdt u aan de termijn waarop 
reizen ingediend moeten worden.  
Het bestuur heeft besloten om als 
sluitingsdatum voor het indienen van een 
voorjaarsreis niet 1 augustus maar                          
1 september vast te stellen. 
 
Als er deelnemers van een reis zijn die mooie 
foto’s hebben gemaakt dan kunnen ze die 
opsturen naar het secretariaat met vermelding 
van de naam van de reis. De foto’s worden 
dan geplaatst op de website.  
 
Wil iedereen wijzigingen van paspoort of 
identiteitskaart en van kentekens van auto 
en/of caravan/camper doorgeven aan het 
secretariaat? 
 
Het bestuur heeft besloten om de rubriek 
“Reisboeken” van de ledensite te verwijderen 
omdat de informatie die hier op staat is 
achterhaald. Als er leden zijn die over een 
bepaalde reis informatie willen kunnen ze 
contact opnemen met het secretariaat. 
 
De afgelopen jaren heeft de PR commissie 
gezorgd voor nieuwe spandoeken en nieuwe 
folders. Op dit moment is het werk voor deze 
commissie zo minimaal dat het bestuur heeft 
besloten om de PR commissie op te heffen en 
het eventuele werk hiervoor zelf te gaan 
uitvoeren. 
 
Ik wil alle leden die zich in het afgelopen jaar 
op de één of andere manier hebben ingezet 
voor onze club hiervoor hartelijk dank zeggen. 
Ook wil ik alle adverteerders van ons clubblad 
hartelijk bedanken voor hun steun want zonder 
deze inbreng is de uitgave van het clubblad 
niet mogelijk. 
 
Tot slot wens ik, samen met mijn mede- 
bestuursleden, iedereen prettige feestdagen 
en een goede jaarwisseling en hoop ik u allen 
in goede gezondheid weer te zien op de 
nieuwjaarsreceptie van 5 januari 2016.  
 
Frans de Rond 



AAIT VEDAN
TWENTSE CARAVAN CLUB... 

Nobelstraat 16-17
7651 DC Tubbergen

T: 0546 - 623015
I: www.hiddink.nl

TEMPO 100 DAG 19 MAART

...uw nieuwe 
reis begint 
bij Hiddink 
caravans & 
recreatie

caravans & recreatie
HIDDINKHEEL VEEL KAMPEERPLEZIER, MET:

OPENINGSWEEKEND
17 T/M 20 MAART! 
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JAARPROGRAMMA 2016 
 
 
 

  
 
januari  05  Nieuwjaarsreceptie  ’t Hoogspel  15.00 uur 
  06  Bestuursvergadering  Bestuurskamer  14.00 uur 
  13  Reiscommissievergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
 
februari 03  Bestuursvergadering  Bestuurskamer  14.00 uur 
  10  Reiscommissievergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
 
maart  02  Bestuursvergadering  Bestuurskamer  14.00 uur 
  07  Redactievergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
  09  Reiscommissievergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
 
april  05 Najaarsreizenbeurs   ’t Hoogspel  11.00 uur 
  06  Bestuursvergadering  Bestuurskamer  14.00 uur 
  13  Reiscommissievergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
  19  Algemene ledenvergadering ’t Hoogspel  14.00 uur 

 
 
  
 
 
 
 

INHOUD 
 

Nieuwjaarswens bestuur  3 
Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie  5 
Van de voorzitter    7 
Jaarprogramma 2016   9 
Colofon + Dat wordt genieten  11 
Vrijwilligers - reisbegeleiders  12 
Van de redactie    13 
 Reisprogramma 2016   14 
Voorbesch. Rondreis Zuid Frankrijk 16 
Voorbesch. Slovenië - Kroatië  19 
Reisverslag Rondje Slowakije  20 
Reisverslag Rondje Slowakije  21 
Reisverslag Rondje Slowakije  22 
Kasdagen    22 
Reisverslag Heidelberg   25 
Reisverslag Heidelberg   27 
De opvolging (kerstverhaal)  29 
De opvolging (kerstverhaal)  30 
Ik geef de pen door    33 
Op de koffie + Samen weten we meer 34 
Kerst in mijn jeugd   36 
Lijst van adverteerders 2015  38 
 
 
 
Coverfoto:   
Winterwandeling in Bruck, Oostenrijk     

  
 Foto: Wies van Zalk 

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

redactie@twentsecaravanclub.nl. 
 

 
 
 
 
Bij voorkeur Arial 10 in WORD. 
 
Maar met een getypte of geschreven tekst 
zijn we net zo blij. 
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Colofon. 
 
Het bestuur: 
Voorzitter  Frans de Rond 
Secretaris  Hanneke Stolmeijer 
Penningmeester Hans van Buuren 
Reiscommissie  Roel Baltus 
Redactie  Riet Koster 
Algemene Zaken Hetty Groener 
 
De reiscommissie: 
Voorzitter  Roel Baltus 
Rb + reizen  Dinie Jurjens 
Rb + reizen  Emiel Bor 
Rb + reizen  Ben Vaneker 
Rb + standplaatsreizen Henk de Wilde 
 
De redactie: 
Hoofdredacteur  Alex Noppert 
Redacteur  Wies van Zalk 
Redacteur  Jan Severt 
Opmaak/ realisatie Alex Noppert 
Namens bestuur Riet Koster 
 
Public relations: 
pr@twentsecaravanclub.nl 
 
Acquisitie: 
Riet Koster            rietkoster@hotmail.com 
 
Bestuurskamer+ documentatie / materialen: 
De Dennen 9, 7491 HH Delden 
 
Secretariaat: 
Twentse Caravan Club 
Postbus 133 
7480 AC Haaksbergen 
 
Lief en Leed: 
Hetty Groener  tel: 074-3764816 
famgroener@hotmail.com 
 
Website + e-mail adres: 
www.twentsecaravanclub.nl 
info@twentsecaravanclub.nl 
 
Bankrekening: NL 92 RABO 0106790064 
 
Tarieven: 
Contributie:  € 25.= per persoon 
Inschrijving €   5.= per persoon 
Donateurs € 12.= per adres 
 
Bezorging clubblad: 
Fred Jespers  tel: 074-2662784 
 
Druk clubblad: Ctrl-P Hengelo 
 
 
 

Dat wordt genieten!!                                    
 
Een lekker tussendoortje dat nauwelijks vet 
bevat.                                                                         
Dat is een plakje zelfgemaakte kruidkoek.                

Benodigdheden: 

500 gram zelfrijzend bakmeel                                  
250 gram bruine basterd suiker                                 
1 grote eetlepel koekkruiden                                     
½ theelepel gemalen kruidnagels                                
½ liter water                                                                  
250 gram rozijnen (gewassen en drooggedept)                      
een paar handjes noten (hazelnoten en/of 
amandelen) grof gehakt                                     
snufje zout 

Vermeng alles in een grote kom tot een glad 
beslag is verkregen.                                          
Rozijnen en noten er het laatst aan toevoegen. 

Oven voorverwarmen op 150 graden.                        
90 minuten bakken 

Eet smakelijk !!! 

Ingezonden door Hetty Groener 

 

Kruidkoek  

 

 

 



ZIJN ER WEL VRIJWILLIGERS, LEES REISBEGELEIDERS, DIE DEUGEN? 

- Als ze vriendelijk en aardig zijn, noemen we ze “doetjes” 
- Als ze keihard en zakelijk zijn, heten ze “dictators” 
- Als ze ernstig zijn, zijn het “zuurpruimen” 
- Als ze hard werken, zijn het “uitslovers” 
- Als ze weinig uitvoeren, zijn ze “waardeloos” 
- Als ze jong zijn, zonder ervaring, “weten ze van niets” 
- Als ze oud zijn, “weten ze het altijd beter” 
- Als ze aan iedereen een inbreng gunnen, zijn het “doordrijvers” 
- Als ze dit niet doen, zijn ze “ongeschikte vrijwilligers” 
- Als ze hun ogen de kost geven, lopen ze te “spioneren” 
- Als ze wat door de vingers zien, zijn ze “stekeblind” 
- Als ze anderen in hun werk betrekken, zijn ze “te lui om het zelf te doen” 
- Als ze dit niet doen, zijn het “baantjesjagers” 
- Als ze met iedereen een praatje maken, zijn het “kletsmeiers” 
- Als ze niet praten, zijn ze “verwaand en lopen naast hun schoenen” 
- Als ze trachten met iedereen op te schieten, zijn het “zachte eitjes” 
- Als ze zich met slechts een bepaalde groep bemoeien, dan doen ze aan “vriendjespolitiek” 

Conclusie: ?????? 
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     Van de Redactie 

 
 
 

 
 
 
 
Terugblik 
 
Wanneer u dit blad ontvangt zijn we nog maar 
enkele dagen verwijderd van het nieuwe jaar. 
Dat is dan ook een mooi moment om eens 
terug te kijken op het afgelopen jaar. Een jaar 
waarin door de TCC weer een aantal mooie 
reizen waren georganiseerd. 
Van een tweetal reizen vindt u in dit clubblad 
het verslag en kunt u meegenieten met de 
belevenissen van het reisgezelschap. 
 
Kijken we iets verder terug, dan blijkt dat de 
TCC door de jaren heen vele mooie reizen 
heeft gemaakt. De gemeenschappelijke munt 
bestond nog niet. Moesten we voor elk land 
waar we, onderweg naar onze 
vakantiebestemming, doorheen trokken 
voldoende geld in de valuta van dat 
betreffende land meenemen. 
De invoering van de Euro heeft, in ieder geval 
voor de vakantieganger, toch ook z’n positieve 
kanten. 
 
Ook hadden we goed kaartmateriaal op 
schoot, dat om de juiste koers te kunnen 
bepalen. 
Dan nog gebeurde het dat je wel een aantal 
keren om een rotonde moest draaien alvorens 
je wist welke afslag je moest nemen en soms 
was het dan nog fout. 
Tegenwoordig verteld Barry Atsma ons feilloos  
welke afslag je moet nemen. 
Hulde aan onze tom-tom. 
 
In die tijd stuurden we ook regelmatig een 
ansichtkaart naar het thuisfront, om te laten 
weten dat de reis voorspoedig was verlopen, 
we op een prachtige camping stonden met een 
riant uitzicht en, uiteraard, altijd schitterend 
weer. 

 
 

 
 
 
 
 
s’ Avonds, zo rond etenstijd werd de radio 
afgestemd op de Wereldomroep, niet alleen 
voor het nieuwsbulletin uit Nederland, maar 
ook om de ANWB oproepen niet te missen. 
Mooie tijd was dat. Je was dan ook echt in het 
buitenland, op jezelf aangewezen en met het 
ultieme vakantiegevoel. 
 
Tegenwoordig betalen we bijna achteloos met 
onze pinpas. Zelfs in Griekenland is dat nog 
mogelijk. Onze enigste zorg is dan of het 
banksaldo wel toerijkend is. 
Met behulp van onze tablet of smartphone 
overbruggen we moeiteloos elke afstand. 
Via WhatsApp, Skype of FaceTime kunnen we 
direct verslag doen van onze belevenissen. 
Foto’s of video’s worden bijna realtime 
vestuurd. Een ansichtkaart is niet meer nodig. 
 
U staat er waarschijnlijk niet altijd bij stil, maar 
dit zijn enorme stappen in een redelijk korte 
tijd. En wat staat ons nog te wachten? 
In ieder geval in het komende jaar weer een 
aantal interessante reizen onder de bezielende 
leiding van de TCC. 
Een overzicht van onze reisprogramma vind u 
ook in dit clubblad. Op onze website vind u 
naast het reisprogramma 2016 ook de 
voorbeschouwingen van de voorjaarsreizen. 
 
Tot slot wenst de Redactie u fijne, pretige 
feestdagen en een goede start van het nieuwe 
jaar. 
 
Tot volgend jaar.  
 
Alex Noppert 
Hoofdredacteur 
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 Reisprogramma 2016 
 
 

              Kosten             Reis-  Vertrek- 
              in euro’s  dagen   datum 
                                                                              globaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorstellen voor nieuwe reizen en/of wijzigingen moeten, vóór 1 september als het 
voorjaarsreizen betreft en vóór 1 januari als het najaarsreizen betreft, worden ingediend bij 
de reiscommissie. 
Voor elke reis kan men zich vooraanmelden via de site van de TCC. 
 
*  Fietsmogelijkheden                                                                                    Opg. 15-10-2015 
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Voorjaar 2016 
 
 
Italië, Toscane-Venetië-Rome 
 
 
Frankrijk Loiredal 
 
 
Slovenië - Kroatië 
RL. C. Siemerink en J. v.d. Meché 
 
 
Rondreis Zuid Frankrijk 
 
Spanje Zilverroute 
RL. L. Kuijpers en J. de Groot 
 
 
Zweden-Noorwegen 
RL. H. v. Buuren en F. de Rond 
 
Duitsland rondreis 
RL. B. Vaneker en H. Stolmeijer 
 
Standplaats vakantie  (Betuwe) 
RL. H. de Wilde. 
 
 
 Najaar  2016 
 
 Wandelvakantie Oostenrijk  
    
Frankrijk Drôme 
 
Pyreneeën     RL. Spijkerman 
 
Standplaatsvakantie Zeeland (Renesse)
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Voorbeschouwing Reis naar Zuid Frankrijk 
 
Vertrek:   7 mei 2016 
Duur:       49 dagen 
Afstand:  ± 3300 km 
Terug:     25 juni 2016 
 
Veel vakantiegangers kiezen Frankrijk als hun geliefde vakantiebestemming. In deze reis gaan we 
veel gebruik maken van de fiets om het landschap en de aan de fietsroutes gelegen dorpen te 
bezoeken o.a. 
Annecy: Er zijn mogelijkheden om rond het meer te fietsen en Annecy te bezoeken. 
Grâne: In de Drôme is de fietsroute “La Drôme à vélo” 
Sérignan Plage: Hier zijn mogelijkheden om te fietsen langs het Canal du Midi en de stad Béziers een 
bezoek te brengen.  
Verdere fietsmogelijkheden zijn in en nabij Narbonne Plage, langs de rivier de Lot nabij Cahors.  
In Beynac fietsen langs de Dordogne en in Auxerre fietsen langs de Yonne.  
Zoals u ziet mogelijkheden genoeg om te fietsen in een prachtig wisselend landschap. 
 
1.  Enschede 
2.  Oberweis Duitsland 
3.  Langres 
4.  Annecy 
8.  Grâne (Drôme) 
9.  Sérignan Plage 
10. Argelès-Sur-Mer 
11. Narbonne Plage 
12. Cahors (Lot) 
13. Beynac (Dordogne) 
15. Auxerre 
17. Nancy 
14. Oberweis Duitsland 
18. Twente 
 
 
 
Bovendien als u niet van fietsen houdt dan zijn er 
genoeg mogelijkheden om er met de auto op uit te 
trekken en een leuke tocht in de omgeving te 
maken. Ook voor de wandelaars zijn bossen en 
bergen aanwezig om je goed moe mee te maken. 
Aan het strand liggen zonnen? Denk dan aan 
Sérignan Plage en Narbonne Plage. Al met al een 
heerlijke ontspannen reis. 
Gaat u mee? 
 
 

 
Brug in Cahors 



 
 
 
 

 

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

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

Bornsestraat 1  -  7495 VL Ambt Delden  -  074 3761344  -  info@hoogspel.com  -  www.hoogspel.com
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Voorbeschouwing Slovenië – Kroatië 
 
Vertrek:        7 mei 2016 
Duur:            43 dgn onder voorbehoud 
Kosten:        ca. 1075 euro 
Afstand:       Ongeveer 4100 km 
Reisleiding:  Fam. Siemerink 
 
In Slovenië is een tocht door de druipsteengrotten 
in Postojna met een grottenstelsel van 27 km, die 
je met een treintje kunt maken, zeker de moeite  
waard. Bezoek ook het meer van Bled met daarin 
een eilandje waarop een barok kerkje staat. 
 

 
Meer van Bled 
 
Ptuj is de oudste stad van Slovenië met als 
bijzonderheid de wijnbouw. 
Kroatië met zijn hoofdstad Zagreb is een prachtig 
land met duizend eilanden, mooie natuur, rijke 
cultuur en tradities de onvergetelijke Nationale 
Parken en het goede eten en drinken. 
De kust van Kroatië strekt zich bijna 1800 km 
langs de Adriatische Zee uit van Umag in het 
noorden van Istrië tot Dubrovnik in het zuiden van 
de Dalmatische kust. Het Nationaal Park Plitvice 
Meren is wellicht het mooiste en meest tot de 
verbeelding sprekende park van Kroatië met 
verschillende watervallen en de 16 grotere en 
kleinere meren. Het is mogelijk om met een bootje 
een stuk over de meren te gaan, Ook rijdt er een  
treintje voor mensen die minder goed ter been 
zijn. De reis gaat verder naar Split, de witte stad 
met zijn mooie oude centrum, boulevard en oude 
smalle straatjes. 
Dubrovnik is een prachtige havenstad in Dalmatië 
gelegen aan de Adriatische Zee. De stad ligt 
onderaan de berg Srdj en wordt beschouwd als 
een van de mooiste steden van de  Adriatische 
kust en staat op de werelderfgoedlijst van 
 

 
UNESCO. Op een steenworp afstand van Sibenik 
ligt één van de jongste parken van Kroatië die in 
1985 gereed kwam en bedoeld is om het 
stroomgebied van de rivier de Krka te 
beschermen. De rivier is zo’n 72 km lang en 
slingert zich door prachtig landschap naar de kust, 
waar hij uitkomt in de Baai van Sibenik. De rivier  
kenmerkt zich door prachtige watervallen, diep 
ingevreten in het landschap. Voor de kust liggen 
kleine eilandjes die zeer geschikt zijn voor 
dagtripjes per boot. Eén van de grootste eilanden 
is het Krk eiland ook wel het gouden eiland 
genoemd dat door middel van een tolbrug van 
1300 meter verbonden is met het vaste land. 
Dan komt het plaatsje Fazana, dat vooral bekend 
is als vertrekpunt van de veerboot naar de 
eilanden van het Nationaal park Brijuni. 
Aan de noordwestkust van Istrië is de stad Umag 
gelegen. Umag is het centrum van een 20 km 
lange kuststrook, met romantische, smalle 
straatjes en steegjes en in het oude centrum zijn 
talloze restaurantjes, tavernen en cafés gevestigd. 
 

 
Umag 
 
Dan gaat de reis via Postojna en Bled richting 
Oostenrijk en verder huiswaarts. Dit alles maakt 
het zeker de moeite waard om op vakantie naar 
Kroatië te gaan. 
 
 
Namens de indieners van deze reis, 
De reiscommissie. 
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              Reisverslag van het “Rondje Slowakije”      
                                  Eind augustus – Medio September 
 
De voorbereidingen in de aanloop naar de 
najaarsreis 2015 liepen niet bepaald 
vlekkeloos. Maar liefst vier equipes, waaronder 
de assistent reisleiders, moesten al voor 
vertrek om medische redenen afhaken. Een 
tegenvaller van jewelste, niet in het minst voor 
de betrokkenen zelf maar ook voor de 
reisleiding, die met kunst en vliegwerk de 
groep zo compleet mogelijk probeerde te 
houden. En zoals zo vaak bij een moeilijke 
start, kwam het uiteindelijk allemaal op zijn 
pootjes terecht. Hoewel niet helemaal, want 
Wally Joossink kneusde vlak voor vertrek nog 
haar enkel en heeft de hele reis hobbelend in 
een riant scootmobieltje meegemaakt. Het was 
soms net de Koningin van Lombardije. 

 
Enfin op zaterdag 22 augustus tijdens het 
welkomstdiner op camping Plötzky bij 
Magdeburg aan de Elbe, telden we 15 equipes, 
11 caravans en vier campers, in totaal 29 
personen. Een bont gezelschap. Een aantal 
oude rotten binnen de club, wat nieuwelingen, 
een alleenstaande. Maar ook een groep 
verdwaalde Limburgers, die als een enclave 
tussen de Tukkers door laveerden. 
Het “Rondje Slowakije” is een initiatief van drie 
Nederlandse Campingeigenaren, die met 
elkaar gemeen hebben dat ze in afgelegen 
natuurgebieden in het Zuiden van Slowakije, 
dicht tegen de grens met Hongarije zijn 
gelegen, ver van de bewoonde wereld. Echt 
iets dus voor natuurliefhebbers en wandelaars. 
 
Nu ligt Slowakije niet bepaald naast de deur, 
met een afstand van 1300 kilometer ben je 
eerder aan de Mediterrane dan in Kosice,  

 
dus er moesten eerst flink wat kilometers 
gedraaid worden. En dan niet over prachtig 
asfalt zoals wij gewend zijn, maar vooral in 
Slowakije over hobbelwegen met gaten in het 
wegdek. Er waren wel, met Europees geld,  
enkele stukken snelweg gereed, maar het 
grootste deel was “onder constructie” wat hier 
betekende dat het verkeer met stoplichten over  
één baan werd geleid. Eindeloos wachten dus. 
Ook de huisvesting in dorpen onderweg waar 
weinig mensen wonen deed vaak armoedig 
aan. Veel treurige flats uit de Sovjettijd nog. 
Triest dieptepunt was de aanblik van dorpen 
waar Roma-zigeuners wonen. Menigeen kreeg 
hier een echte cultuurschok. 
Maar los daarvan was er ook veel moois te    
zien. Om te beginnen: de Natuur! 
Alle drie de campings lagen op een 
schitterende plek in de natuur met weidse 
uitzichten tot aan de horizon. Subliem 
gewoon. Dit keer geen campings vol luxe en 
comfort, maar sobere voorzieningen zonder 
poespas. Soms wat weinig voor zo’n grote 
groep, ook qua privacy, maar wel altijd 
schoon. En de hulpvaardigheid van de 
eigenaren deed echt weldadig aan. Op alle 
drie de campings werden we bij aankomst 
gul ontvangen met drankjes en 
eigengemaakte producten. 
“Dus”, om met Cruijff te spreken: “Je moet er 
wat voor doen maar dan hep je ook wat !” 
 
De eerste camping “Sokol” lag in het gehucht 
Vysný Medzev, 20 kilometer van de stad 
Košice, in een boomgaard vol fruit met uitzicht 
op de omringende heuvels. Met name de 
liefhebbers van pruimen kwamen hier 
helemaal aan hun trekken, want die groeiden 
hier in overvloed en waren vrij beschikbaar 
voor de gasten. Dat werd smullen dus. 
Nu moet gezegd dat het woord smullen op 
deze reis veelvuldig ter sprake kwam, want 
eten en drinken “buiten de deur” bleek in 
Slowakije niet alleen goedkoop, het smaakte 
er ook voortreffelijk. En dan hebben we het 
nog niet eens over de bbq- en 
goulashmaaltijd die de reisleiding ons 
voorschotelde.  
De dames en de enkele geёmancipeerde  
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heer kwamen op deze reis nauwelijks aan 
koken toe. 
 
Camping Lazy, aan het eind van een kilometer 
lange steile steenslagweg, lag aan de rand 
van een enorm bosgebied waarin veel wild 
voorkwam. Het dichtstbijzijnde dorp lag 20 
kilometer verderop. Rust en stilte heersten 
hier. Behalve aan het eind van de dag want 
dan werd er rond een kampvuur met picknick- 
tafels een “happy hour” georganiseerd door 
Bernadette en Arnold, de eigenaren. 
 
 

 
 
Alles ruimschoots voorzien van wijn uit de 
coöperatie en eigen gestookte slivovitsj van 
de buurman. We zongen er prachtige 
liederen over het mooie land tussen Regge 
en Dinkel en over hoe sjoen het in Limburg 
is.                                                                
Het vuur is de hele week blijven branden, 
dank   zij Bennie ten Broeke, een van de 
nieuwe leden  uit Haaksbergen, die bij de 
vrijwillige brandweer had gediend, en zich tot 
een echte pyromaan ontpopte. Hulde Bennie! 
We maakten er samen met Bernadette een 
prachtige avondwandeling en struinden door 
de natuur op zoek naar vossen en herten, die 
zich regelmatig lieten zien. Prachtig. 
 
Het moet gezegd, we hadden het weer ook 
mee. Vooral de eerste weken. Met meer dan 
34 graden waren we blij dat er fruitbomen 
waren om onder weg te kruipen. Alleen Johan 
en Riet Maring hadden pech. Zij hadden geen 
eigen boom. Maar zij hadden dan wel weer een 
eigen zwembad naast de caravan en dat 
compenseerde natuurlijk. 
 
Over pech gesproken. Het nodige malheur 
was er natuurlijk ook. Dat kan op zo´n reis  
 

 
natuurlijk niet uitblijven. Alleen waren het wel 
vaak dezelfden, die pech hadden. Zo gaf de 
auto van Johan en Riet er plotseling de brui 
aan. Hij wilde pas verder toen er een nieuwe 
koppeling in kwam. En als dank ging ie toen 
ook nog met de kont in de sloot liggen!      
Acht sterke kerels zetten hem weer op de 
wielen. Ach, waar is een mens zonder de 
TCC. Nergens toch! 
Er was natuurlijk weer een mover, die het liet 
afweten. Een pruimenboom stond maar liefst 
twee keer in de weg en leverde evenzovele 
deuken op. Eerst bij de camper van Hermi en 
Karel en later bij de caravan waarvan de 
mover weigerde. En toen bij Hermi en Karel 
ook nog de boiler explodeerde wat tot een 
waterballet en een hoop narigheid leidde, was 
ook daar de maat wel vol. Tenslotte kreeg 
Henny Paalman last van zijn poten. Zeg maar 
de mover onder de camper. Die hydraulische 
steunen wilden niet meer omhoog. En dan sta 
je er mooi op. Enfin, het kwam uiteindelijk 
allemaal toch weer op de pootjes terecht. 
 
Als u nu denkt dat we alleen maar in de natuur 
hebben gebrowsd dan hebt u het mis. We 
genoten ook van de nodige cultuur. Op de 
heenweg verbleven we twee nachten op de 
mooie camping Oase buiten Praag, die de 
bushalte voor de deur had. Ideaal, vooral ook 
omdat het openbaar vervoer in Tsjechië en 
Slowakije gratis is voor ouderen zoals wij.      
De Karelsbrug over de Moldau, de Burcht en 
het Astronomisch Uurwerk kwamen allemaal 
voorbij. Twee weken later herhaalde zich dat in 
Budapest, toen we met zijn allen voor een  
krats een bus met gids konden huren, die ons 
alle mooie plekken van Buda en Pest heeft 
laten zien. We moesten er eerst een steile 
kilometer voor naar de weg wandelen en het 
zat wat krap met de knieën maar het was toch 
een prachtige dag. 
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En dan was er nog een wijnproeverij in de 
plaatselijke coöperatie, het bezoek aan een 
echte Salas, een schapenboerderij annex 
kaas- en worstmakerij en een 
specialiteitenrestaurant. Dit alles opnieuw met 
een reisbus.Het leek soms wel een ANWB-reis. 
 
Maar er was natuurlijk ook ruimte genoeg voor 
individuele uitstapjes. Fietsen was er voor de 
meesten niet bij omdat het overal veel te steil 
was en fietspaden ontbraken. Velen 
bezochten de jaarmarkt in Banska Bystrica 
met veel folklore en kunstnijverheid. Anderen 
gingen naar Košice, de stad, die zich het 
middelpunt van Europa noemt en een mooie 
kathedraal en een zingende fontein heeft. De 
wandeling door de Zadielska Tiesnava, de 
Slowaakse Grand Canyon,  zal velen ook nog 
lang heugen. evenals het bezoek aan de 
Dobsinska Ladova, de grootste ijsgrot van 
Slowakije. 
En dan was er nog de jeu-de-boules 
competitie, bekwaam georganiseerd door Kai 
Gerards c.s. Er werd fanatiek strijd geleverd 
waarna de prijzen gezamenlijk en in vrede 
werden opgedronken. Ook de 
groepsspelletjes met opdrachten, die Wilma, 
Tonnie en Jose ons op de laatste camping 
voorschotelden, vielen zeer in de smaak. 
Voor herhaling vatbaar. 
 
Tijdens het afscheidsdiner in Plötzky werd 
door Johan Maring het algemene gevoelen  
verwoord dat het “Rondje Slowakije” een heel 
bijzondere vakantie had opgeleverd, vooral 
omdat het zo anders was dan anders. 
Terechte hulde werd gebracht aan de 
Reisleiders Riet en Jan Koster met Roel 
Baltus en Herma Flonk als assistenten die op 
een heel losse manier alles in goede banen  
hebben geleid. Zeer bedankt allemaal. 
 
Jaap en Willemien Kluitenberg. 
 

Kasdagen 
 
Kasoamd dan goat wie noar de kark, 

trekt noar de kribbe, `t is toch stark. 

Zingt met meka weer stille nacht, 

En oons gemood wördt heanig, zacht. 

De bosschop wördt weer oet elegd, 

en mooie weure oet ezegd. 

Van vrede en gerechtigheid, 

en leaven tot in eeuwigheid. 

Woar aanders vake ruzie was, 

doar dreenkt ze met meka een glas. 

Der is ook pais en vree in hoes, 

gebroaden knien met appelmoes. 

En alman kik nog es terug, 

noar vrogger, want de tied geet vlug. 

Mar woar `n stool noe leuge steet, 

doar veult ze dubbel ear verdreet. 

Woarum as ik van kasmis hoal, 

met `n kasboom en `n lekker moal. 

En `t kribke, schöapkes in echt mos 

dat lekker rok naor `t Groavenbos. 

Het hef zo`n sfeer van vree en lech, 

en `t wis miej eider joar de weg. 

Noar `t Keend dat toen geboren is, 

as boaken in de duusternis. 

 

Uit: Leam dut mangs zeer van Rob Berg  



Time for love, time for joy and time for life!
Een Isabella voortent geeft u de mogelijkheid om volop te genieten van het camping leven  zodat er plaats is 
voor de zaken waar het leven echt omdraait; liefde, plezier, samenzijn en gezelligheid.  
Inspirerende momenten om van het leven te genieten. Of u nu opzoek gaat naar nieuwe avonturen of op uw 
favoriete plek samen wilt zijn, Isabella is uw vertrouwde thuisbasis voor onderweg. De bekende Isabella 
kwaliteits collectie is buitengewoon gevarieerd en heeft een uitgebreid pakket kampeer accessoires. 
Waar u ook gaat kamperen, met de producten van Isabella voelt u zich altijd thuis!

Bekijk het 2015 programma nu op www.isabella.nl en download de nieuwe brochure vol voortenten, 
luifels, accessoires en uitgebreide serie kampeermeubelen voor jaren kampeerplezier.

Isabella Nederland BV
Tel. 033-2541100

info@isabella.nl
www.isabella.nl

Bekijk en bestel de nieuwe folder 2015

 

Vrijheid van genieten…… 

 

  

Pen Caravans Enschede 
Gronausestraat 645 
7534 AB Enschede 

Telefoon: 053-4615213 
www.kamperen.cc 

Erkend dealer van: 

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



APK’s voor campers

BOVAG onderhoud

aankoopkeuringen

vochtmetingen

vouwwagen‐onderhoud

satellietapparatuur

verkoop & montage van movers

reparatie op locatie
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Reisverslag Heidelberg. 
Op 28 april komen we voor het eerst bijeen 
voor een eerste kennismaking en om foto’s te 
maken voor het smoelenboek, die later in het 
routeboek worden opgenomen.                              
Op 18 augustus wordt het routeboek uitgereikt. 

Op 5 september worden we op camping 
Pommern te Pommern verwacht. Meerdere 
leden van de club zijn al eerder van huis 
gegaan en zijn dus reeds aanwezig, anderen 
komen later op de dag en twee equipes komen 
zondag en maandag pas. Deze camping ligt 
aan de Moezel. Je moet hier wel uitkijken waar 
je loopt, want de camping heeft last van 
woelmuizen en die hebben naast de paden 
voor de nodige gaten gezorgd. De oorzaak van 
deze plaag is dat de afgelopen winter het 
water in de Moezel zo laag heeft gestaan 
zodat de camping niet onder water is gekomen  
en daardoor de muizen in leven zijn gebleven. 
We hebben er verder weinig last van gehad.  
We worden welkom geheten door de 
reisleiding. Ze hebben gezorgd voor koffie met 
gebak. Zondag wordt de BBQ gehouden.      
Op maandag is iedereen aanwezig.               
De volgende dag zijn we met de groep naar 
Cochem gefietst.                                           
Woensdag was een vrije dag; kon ieder zijn 
eigen gang gaan. Donderdag hebben we de 
eerste jeu de boules wedstrijd gespeeld;                 
’s middags zijn we met zijn allen naar een 
wijnproeverij geweest. Hier konden we lopend 
naar toe, dat was wel fijn. Nu kon ieder die dat 
wilde iets drinken.  

 
Wijnproeverij  
 

Vrijdag was een mooie dag om een fietstocht 
te gaan maken. Om 17.00 uur was er happy 
hour.  

Zaterdag vertrekken we naar camping 
Eberbach te Eberbach. Het weer is goed.   
Deze camping ligt aan de Neckar.                        
’s Avonds krijgen we de eerste regenbui.                         
Zondagmorgen worden we gewekt door de 
fanfare. Iedereen is nieuwsgierig en gaat 
kijken. Het blijkt dat de plaatselijke fanfare     
30 jaar bestaat. Op het marktplein waren 
tenten neergezet waar je kon gaan zitten en 
evt. iets kon eten of drinken. Ondanks de 
regen is het er best gezellig.  

 
Eberbach, fanfare 

’s Middags hebben we een Twentse Tafel met 
baklever en bloedworst van slagerij 
Haaksbergen. Iedereen vindt dit zeer 
geslaagd. De maandag wordt gebruikt om de 
nodige mankementen te verhelpen. De één 
moet met de auto naar de garage, omdat er 
een lampje blijft branden en ze niet weten wat 
het is. Achteraf stelt het niets voor. Bij een 
ander is er een tand uit zijn prothese gebroken 
en moet dus op zoek naar een tandarts. Ook 
dit is zeer snel en voorspoedig verholpen. 
Diegenen die niets mankeren of niets moeten 
verhelpen gaan fietsen, maar onderweg 
worden ze getrakteerd op een fikse 
onweersbui. Komen kletsnat binnen.               
’s Avonds wordt onder leiding van                
Gerard v.d. Kolk het Molka spel gespeeld.           
We hebben gehoord, dat er dinsdag in 
Eberbach markt is. Iedereen er naar toe, maar 
het stelt niet veel voor.                                      



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

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

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

Pasen 25 maart t/m 28 maart 2016

Kampeerplaats €39,- *

Trekkershut €100,- *

Hemelvaart 5 mei t/m 8 mei 2016

Kampeerplaats €39,- *

Trekkershut €100.- *

ACSI Card   -  Best Deal card geldig in de volgende periodes;
01-01-2016 t/m 12-05-2016 €13,- p.n. 
17-05-2016 t/m 15-07-2016 €13,- p.n.
16-07-2016 t/m 31-07-2016 €16,- p.n. (alleen Best Deal card!)
01-09-2016 t/m 31-12-2016 €13,- p.n.
Prijzen conform ACSI / Best Deal voorwaarden. . 
Prijzen inclusief
1 staanplaats, 2 personen, water, stroom, afvoer, 
hond, douchen en kinderen tot en met 5 jaar.
Prijzen exclusief
Milieuheffing p.n.    €2,-
Elke volgende persoon p.n. €2,-
Toeristenbelasting p.p.p.n.  €1,40
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’s Middags komen we tijdens happy hour bij 
elkaar i.v.m. de voorgenomen treinreis naar 
Heidelberg, die we morgen willen gaan maken, 
maar regen gooit roet in het eten. Vannacht en 
vanmorgen regen. Het blijft bijna de hele dag 
regenen. De jeu de boules wordt ook afgelast. 
Donderdagavond op kosten van de club met 
zijn allen naar de chinees geweest. Het eten 
was in buffetvorm; het is heel gezellig.             
Vrijdag met zijn allen met de trein naar 
Heidelberg. Het is nu goed weer.                    
Ans is vanmorgen naar de dokter geweest; 
had last van een zere rug. Maar de dokter 
weet hier wel raad mee. Het was een dokter 
die ook acupuncturist is en met het plaatsen 
van een paar naaldjes wordt de pijn snel 
minder en knapt ze snel weer op. Nog wat 
medicijnen erbij en ze kan weer verder. 

Vandaag verplaatsen we ons naar camping 
Oberhof te Frankenheim. Deze camping ligt op 
600 m hoogte, wat invloed heeft op de 
temperatuur. Het sanitair is hier perfect. 
Zondag bestaat uit het spelen van spelletjes 
om 11.30 uur jeu de boules en om 14.30 uur 
Molka spel.                                                                
’s Maandags gaan we met zijn allen naar een 
glasblazerij. Diverse personen van de groep 
mogen hun eigen (kerst)bal blazen. Hierna is 
er koffie met gebak. Om 16.00 uur wordt 
iedereen verwacht voor het bakken van 
pannenkoeken. We hebben hierbij heerlijk in 
het zonnetje gezeten.  

Dinsdag zijn we met zijn allen, behalve Jan en 
Grietje, met de trein naar Erfurt geweest. Dit is 
een leuke plaats om te bezoeken.  

 
Erfurt  

Terug op de camping is iedereen druk met het 
afbreken en opruimen, want morgen 

verplaatsen we ons naar camping Am Waldsee 
te Paderborn. De temperatuur is hier wel een 
beetje hoger.                                                
Vandaag hebben we ook de laatste jeu de 
boules wedstrijd, daarna gaat bijna iedereen 
op de fiets Paderborn verkennen.                      
Vrijdag is de laatste dag van deze reis.  
Tijdens de happy hour wordt de uitslag van de 
jeu de boules wedstrijd bekend gemaakt en de 
prijzen uitgereikt.                             

Uitreiking prijzen jeu de boules wedstrijd 

Tijdens deze reis sloeg het verkoudheidsvirus 
toe.                                                             
Algemeen recept:                                           
Voetzolen goed inmasseren met Vaporub 
(soort Dampo) daar over heen sokken en dan 
naar bed. Maar de mannen vinden dit geen 
goed idee, slapen met sokken. Maar het heeft 
sommigen wel geholpen. 

Na een heerlijk einddiner en een “dank je wel” 
voor de reisleiding nemen we afscheid van 
elkaar. Het was een fijne reis. 

Dinie, Wim, Manny, Ben en Emiel  bedankt 
namens iedereen. 

                             Ans de Rond en Ria Scholts  

 
Zo kan het ook  
 



 



Twentse Caravan Club                                                                  29                                                                        december 2015 

De opvolging 
 

 

De koning wordt oud, fluisteren de ministers 
tegen elkaar. Erg jammer, maar het is wel zo. 
De oude koning is een goede koning. Hij heeft 
jarenlang zijn land en volk goed geregeerd. 
Zelf voelt hij ook dat hij oud wordt en niet meer 
zo lang zal leven. Gelukkig heeft de koning 
twee zoons waarvan een hem op zal volgen.  

De ministers weten wel wie dat zal zijn. 
Natuurlijk de oudste zoon. Maar de koning is 
daar nog niet zo zeker van. Hij houdt van beide 
zoons evenveel, maar wie van de twee is het 
meest geschikt? Wie is het meest geschikt om 
koning te worden?  

De koning heeft een paar dagen tijd om een 
plan uit te broeden. Dan roept hij zijn zoons bij 
zich. Hij vertelt hun dat hij te oud wordt om te 
regeren. Hij zal binnenkort het koningschap 
overdragen aan een van de jongens. De zoons 
schrikken er van en protesteren. Zij vinden hun 
vader nog lang niet oud en hij doet alles toch 
nog goed? Ze voelen nu nog niet zo veel voor 
het koningschap. Hoe langer het uitgesteld kan 
worden des te beter. Trouwens, denkt de 
jongste zoon, mijn broer zal toch wel koning 
worden als oudste. Daar hoef ik me toch niets 
van aan te trekken?  

De oude koning laat zich niet van de wijs 
brengen. “Ik hou van jullie allebei evenveel en 
daarom wil ik jullie allebei een kans geven. Ik 
heb een taak voor jullie”, zegt hij. De jongens 
kijken naar hun vader en denken dat het 
allemaal wel mee zal vallen. “Jongens”, zegt 
de koning, “jullie krijgen van mij een gouden 
muntstuk en daar gaan jullie afzonderlijk iets 
van kopen waar je de hele eetzaal mee kan 
vullen”. Het paleis heeft vele zalen. Een ervan 
is zo groot dat er wel 250 mensen in kunnen. 
Met kerstfeest worden er altijd veel mensen 
uitgenodigd. Arm en rijk, oud en jong! Al die 
mensen krijgen een plaats in de grote zaal 
waar dan gegeten, gedronken en gepraat 
wordt.  

De jongens kijken hun vader bedenkelijk aan 
en de oudste zegt: “Vader, dat is geen 
gemakkelijke opdracht die u ons geeft. Kunnen 

wij dat niet later doen? Ik zou juist met mijn 
vrienden naar de disco”. “Ja vader”, zegt de 
jongste zoon, “ik zou nog op jacht gaan met 
een paar vrienden”. Maar de koning zegt: 
“Jullie moeten nu gaan, want je hebt maar een 
paar dagen de tijd”. En zo gebeurde het! 

Beide jongens rijden op hun paarden weg. 
Ieder een andere kant op. “Succes hè”, zeggen 
ze tegen elkaar. De oudste zoon rijdt naar het 
platteland, hij heeft nog geen idee waar hij 
moet gaan zoeken en wat? Hij kijkt al rijdend 
wat rond of hij toevallig iets ziet. Daar komt 
een boer aan met paard en wagen. De wagen 
is hoog opgetast met hooi. Dat lijkt mij wel wat, 
denkt de jongen. Zoveel hooi, daar kan ik vast 
wel de grote zaal mee vullen.  

Hij spreekt de boer aan en vraagt of hij al zijn 
hooi mag kopen. Al zijn hooi voor een gouden 
muntstuk??? De boer kijkt verbaasd. Dat 
beetje hooi voor zoveel geld kopen? Daar 
stemt hij in toe, want dat kan hij niet zomaar 
aan zijn neus voorbij laten gaan. Een gouden 
muntstuk!!! Zo, denkt de zoon, als het allemaal 
zo vlug gaat kan ik vanavond nog naar de 
disco.  

Toen al het hooi wat hij van de boer gekocht 
had in de eetzaal was uitgestrooid was er nog 
niet een kwart van de eetzaal bedekt. Wat viel 
dat tegen! Dat is pech, dacht de oudste zoon, 
maar ik denk dat mijn broer er ook niets van 
terecht zal brengen.  

Een paar dagen later komt de jongste zoon 
thuis. Hij zit op zijn paard en heeft een doos 
achter zich vastgebonden. Als hij afstapt komt 
zijn broer hem al tegemoet. “Is het jou gelukt 
om je taak te volbrengen?' vraagt hij. “Ik weet 
het niet”, zegt de jongste zoon. “Heb jij alles in 
die doos zitten?” vraagt de broer ongelovig. 
Een half uur later is de doos uitgepakt in de 
grote zaal. In de doos zaten 20 olielampjes. De 
jongste zoon zet de lampjes in alle hoeken en 
op lege plekjes neer. Samen met de 
bedienden vult hij de lampjes met olie en 
steekt ze aan. En zie.... de hele zaal wordt 
verlicht! 

 

 



Vervolg De opvolging 
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De oude koning komt kijken. Hij voelt het licht 
en de warmte zijn oude botten verwarmen. 
Ook van binnen voelt hij zich warm worden. 
Het lijkt wel of alles er mooier en vriendelijker 
uit gaat zien om hem heen. Hij gaat rechtop 
staan en kijkt rond. Nu weet hij zeker wie van 
de zoons hem op zal volgen.  

Het is kerstfeest, de gasten die uitgenodigd 
waren kwamen de grote zaal binnen. Ze keken 
verwonderd rond. Wat een licht en warmte 
overal. Daar heeft natuurlijk de koning voor 
gezorgd. Hij weet wat mensen nodig hebben, 
warmte en licht. Het werd een gezellig 
kerstfeest. Er werd veel gepraat en ook 
werden er liederen gezongen  en natuurlijk 
werd er heerlijk gegeten en gedronken. De 
koning stond op en vroeg om stilte. Dat zal de 
kerstwens wel zijn, dachten de gasten. Ieder  
jaar bedacht de koning een andere wens voor 
zijn volk. Het was altijd weer een verrassing 
wat hij te zeggen had. Maar nu had hij de 
gasten iets anders mee te delen.  

“Ik word te oud om nog langer uw koning te 
zijn”, zei hij, “iemand anders moet het 
koningschap op zich nemen”. De gasten in de 
zaal begonnen allemaal door elkaar heen te 
praten. “Nee toch”, riepen ze. “Koning, u houdt 
er toch niet mee op? Wij zullen nooit meer zo'n 
goede koning krijgen. Nee toch!” De koning 
vroeg weer om stilte. “Ik ben nog niet klaar met 
mijn verhaal. U weet dat ik twee zoons heb. 
Twee goede zoons waar ik veel van hou. Eén 
kan er maar koning worden. De oudste 
natuurlijk denkt u, maar ik heb beiden op de 
proef gesteld”.  

De koning vertelt over de taak die de beide 
zoons voor het kerstfeest moesten uitvoeren. 
Onafhankelijk van elkaar. “En kijk...... mijn 
besluit is gevallen. Mijn jongste zoon zal mij 
opvolgen. Hij zal uw koning worden”. Eerst 
was het doodstil in de zaal, maar toen de 
koning zijn jongste zoon bij zich riep begonnen 
de gasten te klappen. De koning zal wel goed 
weten wat hij doet!  

De oudste zoon kwam naar voren en ook hij 
klapte in zijn handen. Daarna sloeg hij een arm 
om zijn broer heen en de oude koning stond er 
glimlachend bij. Toen beduidde hij zijn gasten 
dat ze weer konden gaan zitten en hij riep de 
bedienden om de glazen nog eens te vullen. 
Nu werd het echt tijd voor de kerstwens! De 
oude koning schraapte zijn keel en sprak:     
“Er is veel licht in de zaal. Alles wat donker 
was wordt door het licht aangewakkerd en 
meegenomen. Het licht verwarmt onze 
gezichten. Op een eenvoudige maar 
doordachte manier is het licht hierheen 
gebracht door mijn jongste zoon. De hele zaal 

is ervan vervuld, zoals de opdracht luidde. Ik 
hoop en wens dat al mijn landgenoten, ook zij 
die nu nog in het donker moeten leven, veel 
van dit aanstekelijke licht mogen ontvangen”.  

De koning hief zijn volle glas omhoog en de 
gasten volgden zijn voorbeeld. Zij wensten 
elkaar een gelukkig kerstfeest toe. 

zoons voor het kerstfeest moesten uitvoeren. 
Onafhankelijk van elkaar. “En kijk...... mijn 
besluit is gevallen. Mijn jongste zoon zal mij 
opvolgen. Hij zal uw koning worden”. Eerst 
was het doodstil in de zaal, maar toen de 
koning zijn jongste zoon bij zich riep begonnen 
de gasten te klappen. De koning zal wel goed 
weten wat hij doet!  

De oudste zoon kwam naar voren en ook hij 
klapte in zijn handen. Daarna sloeg hij een arm 
om zijn broer heen en de oude koning stond er 
glimlachend bij. Toen beduidde hij zijn gasten 
dat ze weer konden gaan zitten en hij riep de 
bedienden om de glazen nog eens te vullen. 
Nu werd het echt tijd voor de kerstwens! De 
oude koning schraapte zijn keel en sprak: “Er 
is veel licht in de zaal. Alles wat donker was 
wordt door het licht aangewakkerd en 
meegenomen. Het licht verwarmt onze 
gezichten. Op een eenvoudige maar 
doordachte manier is het licht hierheen 
gebracht door mijn jongste zoon. De hele zaal 
is ervan vervuld, zoals de opdracht luidde. Ik 
hoop en wens dat al mijn landgenoten, ook zij 
die nu nog in het donker moeten leven, veel 
van dit aanstekelijke licht mogen ontvangen”.  

De koning hief zijn volle glas omhoog en de 
gasten volgden zijn voorbeeld. Zij wensten 
elkaar een gelukkig kerstfeest toe. 

 

Geschreven door Nora Abbing                                
van Internet. 

 

 

 



De Margrietroute 

Een bijzondere (auto)route is de Margrietroute. De route loopt door het hele eilandenrijk 
en is overal op te pikken door de bruine bordjes met de margrietbloem erop te volgen. De 
Margriet is de lievelingsbloem van de Deense koningin Margrethe II, die de toeristische 
route van Denemarken ook officieel heeft geopend. Langs de route kunnen meer dan 
tweehonderd bezienswaardigheden in Denemarken worden bezocht. 

 

 

Mooi om via de Margrietroute te verkennen zijn de eilanden Seeland, Lolland, Falster en 
Møn. Op Seeland vind je restanten uit de Vikingtijd, zoals in Roskilde, waar je enkele 
Vikingschepen kunt bewonderen die uit de nabijgelegen fjord zijn opgevist. De 
Margrietroute loopt ook langs Stevns Klint, één van de vijf UNESCO Werelderfgoed locaties 
in Denemarken. Volg je de route verder 
naar het zuiden, dan kom je bij de 
imponerende krijtrotsen van het eiland 
Møn, waar je op het strand 
eeuwenoude fossielen kunt vinden. De 
eilanden in Oost‐Denemarken zijn vanaf 
Duitsland gemakkelijk en snel te 
bereiken via de veerboten van rederij 
Scandlines. 

 

 

Meer informatie kamperen in Denemarken en de Deense eilanden vind je op: 
www.visitdenmark.nl/vakantieplus en op www.visitdenmark.nl/camping 

 



                       Westermaatsweg 5  - 7556 BW HENGELO - tel: 074 2501543   email: info@twentelandcaravans.nl
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Ik geef de pen door 
aan…… 
 
 
 
 

 
Hallo clubgenoten, 
 
 
Van Geesje en Freek Roddenhof kreeg ik  
het verzoek een stukje in het clubblad te  
schrijven.  
We zijn al heel lang lid van de T.C.C. en 
het kamperen met de T.C.C. bevalt ons     
opperbest. We hebben al heel wat vrienden en 
prettige contacten daardoor gekregen. 
Als de gezondheid het toelaat hopen we in de  
toekomst nog vaak van de mooie rondreizen te  
genieten. 
 
Ik ben Alien Valk. We wonen in Nijverdal.  
Sinds 2002 werk ik niet meer bij het onderwijs 
maar in mijn vrije tijd help ik wel veel mensen 
met computermoeilijkheden. Dat geeft mij veel 
voldoening en heb daardoor prettige 
contacten. 
 

Internetcafé 
 
Ook help ik op het Internetcafé in Nijverdal 
mee om de mensen wegwijs te maken op hun 
laptop, tablet of smartphone. 
Zelfs tijdens de vakanties met de T.C.C. is mijn  
hulp soms welkom. 
 
Ik ben in 1965 getrouwd met Hennie Valk. 
We hebben 2 dochters en 5 kleinkinderen 
tussen 17 en 22 jaar. 
We leven met hen mee en genieten van de  
bezoekjes over en weer. 
We doen ook aan sport. Hennie tennist en 
zwemt en ik wandel bijna elke dag met een 
aantal dames een uur in het bos achter ons 
huis. 
 

 
Alien Valk 
 
Deze foto is gemaakt in Hindeloopen waar 
we in het verleden zo’n 25 jaar op de camping 
in de zomer de weekends hebben 
doorgebracht. 
In die tijd genoten we aan het IJsselmeer waar  
we konden surfen en fietstochten konden  
maken en konden varen op de meren. 
 
                                                                Alien Valk 
 
 
Ik geef de pen door aan Breini en Marten 
Redder. 
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Op de koffie 

Op onze reis van afgelopen mei/juni naar 
Griekenland overkwam ons het volgende.     
Op een doorreiscamping naar Ancona (waar 
de boot naar Griekenland vertrekt) viel ineens 
de stroom uit van de caravans die bij ons op 
het veld stonden. U kent het wel, iedereen 
komt naar buiten en begint te roepen:                                  
“Wij hebben geen stroom, jullie wel?”                        
De campingbaas komt erbij en trekt om de 
beurt de stekkers uit de meterkast en kan zo 
lokaliseren waar de kortsluiting zit.                              
En u raadt het al, het zat in onze caravan, wij 
waren de boosdoeners. We waren ons 
natuurlijk van geen kwaad bewust en 
begonnen te zoeken bij onze apparaten die op 
stroom zijn aangesloten. Koelkast, verlichting, 
telefoonopladers, waterkoker.  

 

Ons Griekse koffiezetapparaat  

Opeens zagen we iets vreemds, onder ons 
koffiezetapparaat lag een plasje water.                   
De stekker uit het stopcontact getrokken, en ja 
waarachtig de stop in de centrale meterkast 
sprong er niet meer uit.                                 
Conclusie, het koffiezetapparaat was stuk, 
jammer maar helaas. Gelukkig ben ik                  
op ” alles” voorbereid en heb ik een losse 
opzetfilter bij me en een thermosfles.                            
Filter met zakje en koffie bovenop de 
thermosfles en dan met de hand druppelen 
met kokend water. Zo deden we het vroeger 
ook, maar wel onhandig en je moet erbij 
blijven!                                                                       
Daar we in Griekenland nu niet bepaald in de 
grote steden verbleven hadden we de eerste 
tijd nog geen elektronicazaak kunnen 
ontdekken, wel veel restaurantjes, die zijn er in 
overvloed.                                                                    
Al met al dus een flinke tijd met de hand 
schenken. Totdat we in Pylos kwamen, een 
wat grotere stad aan de westkust van de 

Peloponnesos. Daar was een zaak die een 
paar koffieapparaten op voorraad had staan. 
We hebben er een gekocht voor € 23.-                      
Zo dat probleem was weer opgelost. Het 
apparaat werkt uitstekend, de koffie blijft goed 
warm.  

Kasteel en baai van Pylos  

Elke keer als ik nu koffie zet in de caravan 
moet ik weer aan Griekenland denken en dat is 
geen straf, want het is een heel mooi land met 
vriendelijke gastvrije mensen. 

Wies van Zalk 

 
Samen weten we meer 

In ons vorige clubblad schreef ik dat we een 
bijzondere bloem hadden gezien in Kalambaka 
in Griekenland. 

 

De naam was ons onbekend. Jaap Kluitenberg 
reageerde. Hij heeft deze bloem ook gezien, 
maar dan in de bergen boven Delphi.            
De bloem is familie van de Aronskelk. Hij heet 
Drakenwortel (Dracunculus vulgaris).            
Tik je de naam “ Drakenwortel" in op Google 
dan kun je deze bijzondere bloem in volle 
glorie en in kleur zien. 

Met dank aan Jaap Kluitenberg. 



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

www.slachthuishaaksbergen.nl 
 

VERS RUND- EN  VARKENSVLEES, VEULENVLEES 
ALLES VOOR DE BBQ 

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

 
OPENINGSTIJDEN VAN ONZE WINKEL/SLAGERIJ: 

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

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

 

 

 

 

 

    

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

WWW.CARAVANKING.NL
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Kerst in mijn jeugd 

De Kerstdagen in mijn ouderlijk huis; 

pa was meestentijds dan niet thuis. 

Moest wérken voor de kost. Mijn moeder 

voelde zich "lost". 

Omwille van míj maakte ze op haar manier er wat van.                                                      

                                                                             
Stak ook wel échte Kerstboom-                  

kaarsjes an. 

Gegeten werd er veelal konijn. Dat vóelde 

voor haar ríjk, zo fijn. 

Op de radio was er het Zwitserse Davos: 

Nederlandse patiënten deden er groeten 

cadeau, met een snik in hun stem. 

Ook mijn moeder liet zich niet onbetuigd; 

begreep hen! 

Verder ook de kamer met kerstmuziek 

gevuld; de klassieke liederen.                                                                          

Ook ík dan van vreugde vervuld. 

Het geheel was vaak wel een saai gebeuren. 

Zo keurig gekleed, ook dan in huis.  

Op stráát mocht ik niet, ik kwam er 

mogelijk smérig thuis. 

Hoofdzakelijk plezierige herinneringen aan 

lékker eten: krentenbrood en chocomel, 

dat zal ik nooit vergeten. 

In latere jaren was ik gereed om dánsen 

te gaan. Een Kerstbal dan; ik liet mijn  

moeder stáán... 

Ja, impact had het nogal dat mijn váder er 

niet was. Och mens, die cénten, dat zie je láter. 
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LIJST  VAN  ADVERTEERDERS  2015 

 
 
 
 
 Henk Pen Caravan  & Campeerauto’s Haaksbergen 
      Isabella Nederland BV Hoevelaken   
          Akro Caravanbedrijf Nijverdal   
              Kampeerplein Almelo   
              Autobedrijf Lesscher Hengelo 
 
           Restaurant Hoogspel Ambt Delden   
`       Camping Meisterhof Dwingelo   
       Fietsplus Bloemendal  Rijssen 
        Camping De Harmienehoeve Winterswijk 
 
         Hartgerink BV Auto/Caravan schade Hengevelde 
              Slachthuis Stolmeijer Haaksbergen 
                Twenteland Caravans Hengelo 
                Ctrl-P Printing & More Hengelo 
            Autobedrijf Konijnenbelt Nijverdal 
 
        Hiddink  Caravans  Tubbergen 
     Hobbelink Efficiency Hengelo   
   Herca Caravans Campers en Aanhangers Enschede 
    Ford Noordergraaf Hengelo-Enschede-Oldenzaal 
 
  Krul caravans Hengelo  
   Slaap op maat Raalte 
     Pen Caravans Enschede 
        VisitDenmark    
 
           GS Caravans Denekamp   
      Caravan & Camper Techniek Almelo   
      Knobben Caravans Rijssen 
        Caravan King Nijverdal 
          Autobedrijf Zuithof  Bornerbroek  
            Caravan Centrum Delden 
 
 
 

S T E U N   O N Z E   A D V E R T E E R D E R S 
 
 

Wij wensen onze adverteerders prettige kerstdagen 
en een voorspoedig 2016 

 
 
 



Konijnenbelt

Wierdensestraat 29-31
7443 AB Nijverdal

0548-612808
info@toyota-konijnenbelt.nl

RAV4 Hybrid
vanaf 2016 bij uw Toyota Dealer!

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



Ontdek de zee van ruimte. De C-MAX en de royale Grand C-MAX, twee multifunctionele auto’s 

met respectievelijk 5 en tot wel 7 zitplaatsen. Beide uitgevoerd in kinetic Design, dus met een zeer 

luxe uitstraling en voorzien van de nieuwste technische snufjes. Dankzij de krachtige 1.0 EcoBoost-

motor met extreem lage CO2-uitstoot is de C-MAX zowel zuinig voor uw portemonnee als voor het 

milieu. Profiteer tijdelijk van de inruilpremies van maar liefst 2.000,- op de C-MAX. Hierdoor rijdt u 

de C-MAX al vanaf 19.995,- en de Grand C-MAX al vanaf 20.395,-.

Auto Fischer Haaksbergerstraat 153, 7513 EL Enschede, autofischer.nl
Ford Oldenzaal Textielstraat 48, 7575 CA Oldenzaal, ford-oldenzaal.nl
Noordegraaf Wegtersweg 8, 7556 BR Hengelo, ford-noordegraaf.nl

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden.  

Afgebeelde auto’s kunnen afwijken van de standaardspecificaties.  Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot:
km/liter: 15,6-23,3; liter/100 km: 4,3-6,4 CO2 gr/km: 119-159

De Ford C-MAX en Grand C-MAX
 Nu met geweldige inruilpremies!


