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Van de Voorzitter 

Beste leden van de Twentse Caravan Club. 

Op het moment dat ik mijn voorwoord schrijf 
voor het clubblad dat in oktober uitkomt ben ik 
nog op vakantie met 8 equipes in de 
Pyreneeën. 
Nog een paar weken en dan is iedereen weer 
terug van een welverdiende vakantie en gaan 
we ons weer inspannen voor de reizenbeurs 
die gehouden wordt op dinsdag 1 november 
2016 in “t Hoogspel” in Delden van 11.00 uur 
tot 15.00 uur.  
Bij de reizen van het voorjaar 2017 zal zoveel 
mogelijk de reisleiding voor de desbetreffende 
reizen aanwezig zijn om informatie te 
verschaffen. Men kan zich hier tevens 
aanmelden voor de verschillende reizen. 
Ook zal een gedeelte van het bestuur er zijn 
om eventuele nieuwe leden van informatie te 
voorzien. Zijn er mensen in uw omgeving die 
belangstelling hebben laat ze dan naar  
“t Hoogspel” komen want de reizenbeurs is ook 
toegankelijk voor niet leden. 

Het reisprogramma voor de voorjaarsreizen 
van 2017 is reeds bekend. 
We gaan naar: Griekenland-Noord, Frankrijk, 
Hongarije, Corsica-Sardinië, Normandië, 
Noord-Duitsland-Denemarken, Standplaatsreis 
Duitsland en een opa en oma week met de 
kleinkinderen in de meivakantie. 
Zoals u ziet is er voor iedereen wel een reis te 
vinden.
Deze reizen kunt u ook terug vinden op onze 
website en in dit clubblad. 

Gezien het grote aantal inschrijvingen voor 
bepaalde reizen willen we toch proberen om 
de groep uit maximaal 16 equipes te laten 
bestaan. 
Zijn er veel meer dan 16 equipes aangemeld 
dan gaan we een tweede groep vormen en op 
zoek naar reisbegeleiders.  

Reizen met de Twentse Caravan Club is reizen 
met meerdere personen en tijdens de reis ben 
je niet alleen, ook als er iets gebeurt waar men 
niet op had gerekend. 

Er zijn altijd reisgenoten die een helpende 
hand uitsteken. Er is altijd wel iemand die 
ergens verstand van heeft. Denk aan het 
opzetten van de schotel. 

Maar als men met de TCC op reis gaat moet 
men wel zorgen dat men in een zodanige 
conditie is dat een ieder zichzelf kan bedruipen 
en men niet afhankelijk is van de groep of de 
reisbegeleiders. 

Op dinsdag 15 november houden we onze 
najaarsledenvergadering in “t Hoogspel” in 
Delden. Roel Baltus zal stoppen als voorzitter 
van de reiscommissie en we hebben Emiel Bor 
bereid gevonden om zijn plaats in te nemen. Ik 
hoop iedereen op deze vergadering weer te 
mogen ontmoeten. 

Onze club is opgericht op 13 april 1987 en 
bestaat volgend jaar dus 30 jaar. 
Op onze voorjaarsledenvergadering willen we 
als bestuur hier extra aandacht aan schenken.  

Ik hoop dat iedereen van een welverdiende 
vakantie heeft genoten en gezond en zonder 
ongelukken weer thuis is gekomen 

Frans de Rond, 
Voorzitter



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

hartgerink.nl

ok voor caravans zijn wij gecerti ceerd door 
de Focwa en VOC. Op alle reparaties zijn de 
Focwa reparatie bepalingen van toepassing

l NIEUW?
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

Banisweg 3
7462 HW Rijssen
Tel: +31 54 85 12 217
info@biketotaalbloemendal.nl
www.biketotaalbloemendal.nl

BLOEMENDAL...
FIETSEN VOOR 
HET HELE GEZIN!

ONZE KWALITEITEN
HAAL- & BRENGSERVICE

 ONDERHOUD EN REPARATIE

 1000M2 FIETSPLEZIER

 FIETSKLEDING EN ACC.

 ADVIES OP MAAT
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JAARPROGRAMMA 2016

   
oktober 03  Redactievergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
  05  Bestuursvergadering  Bestuurskamer  14.00 uur 
  12  Reiscommissievergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 

november 01  Reizenbeurs   ’t Hoogspel  11.00 uur 
  02  Bestuursvergadering  Bestuurskamer  14.00 uur 
  09  Reiscommissievergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
  15  Najaars ledenvergadering  ’t Hoogspel  14.00 uur 
  21  Redactievergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 

december 07  Bestuursvergadering  Bestuurskamer  14.00 uur 
  14  Reiscommissievergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
   
januari  03  Nieuwjaarsreceptie  ’t Hoogspel  15.00 uur 

04  Bestuursvergadering  Bestuurskamer  14.00 uur 
  11  Reiscommissievergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
   

INHOUD

Van de voorzitter     3 
Jaarprogramma 2016    5 
Colofon + Aan de leden van de TCC  7 
Van de redactie     9 
Reisprogramma 2017    11 
Voorbeschouwing Alpen Cote ‘d Azur  13 
Voorbeschouwing Noord Duitsland   15 
Voorbeschouwing Griekenland   17 
Voorbeschouwing Sardinië Corsica   19 
Voorbeschouwing Sardinië Corsica  21 
Voorbeschouwing Hongarije   22 
Voorbeschouwing Hongarije   23 
Voorbeschouwing Bad Rothenfelde   25 
Ik geef de pen door    28 
Reisverslag Zuid Frankrijk   30 
Reisverslag Zuid Frankrijk   32 
Reisverslag Zuid Frankrijk   34 
Reisverslag Zuid Frankrijk   37 
Reisverslag Zuid Frankrijk   39 
Hebt udat nou ook    40 

                   De Oel te Klook of (het mobieltje)  42 

Coverfoto: Camping Des Arcades 
          Saint Pantaléon Dordogne  
          Frankrijk           

 Foto:        Freek Roddenhof 

                         KOPIJ 

Uw bijdrage aan het vierde nummer van ons 
clubblad in 2016 moet uiterlijk 
19 november binnen zijn.
Stuur uw tekst naar de redactie via 
onderstaand e-mail adres 

redactie@twentsecaravanclub.nl. 

Bij voorkeur Arial 10 in WORD. 

Maar met een getypte of geschreven tekst 
zijn we net zo blij. 



Kampeerwinkel
Caravans

Onderhoud en reparatie

Kampeerpleinalmelo.nl
Hospitaalweg 6

7607 TW Almelo

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

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

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

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

de koffie staat altijd klaar!

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

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

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

Daarnaast hebben ze meer dan 500 paar wandelschoenen op voorraad.

"Kampeerplein Almelo... Uw eerstvolgende bestemming!"

kampeer
plein
almelo.nl

.

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

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

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

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

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

en in overleg is reparatie op locatie mogelijk. 

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

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

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

Het bestuur: 
Voorzitter  Frans de Rond 
Secretaris  Hanneke Stolmeijer 
Penningmeester Hans van Buuren 
Reiscommissie  Roel Baltus 
Redactie  Arend Spijkman 
Algemene Zaken Hetty Groener 

De reiscommissie: 
Voorzitter  Roel Baltus 
Rb + reizen  Dinie Jurjens 
Rb + reizen  Emiel Bor 
Rb + reizen  Ben Vaneker 
Rb + reizen  Cor Siemerink 

De redactie: 
Hoofdredacteur  Alex Noppert 
Redacteur  Wies van Zalk 
Redacteur  Jan Severt 
Opmaak/ realisatie Alex Noppert 
Namens bestuur Arend Spijkman 

Public relations: 
pr@twentsecaravanclub.nl 

Acquisitie: 
Arend Spijkman            a.spijkman@home.nl 

Bestuurskamer+ documentatie / materialen: 
De Dennen 9, 7491 HH Delden 

Secretariaat: 
Twentse Caravan Club 
Postbus 133 
7480 AC Haaksbergen 

Lief en Leed: 
Hetty Groener  tel: 074-3764816 
famgroener@hotmail.com

Website + e-mail adres: 
www.twentsecaravanclub.nl
info@twentsecaravanclub.nl

Bankrekening: NL 92 RABO 0106790064 

Tarieven: 
Contributie:  € 25.= per persoon 
Inschrijving €   5.= per persoon 
Donateurs € 12.= per adres 

Bezorging clubblad:
Fred Jespers  tel: 074-2662784 

Druk clubblad: Ctrl-P Hengelo 

Aan de leden van de TCC. 

Nadat we meer dan 25 jaar lid zijn geweest 
van de Twentse Caravan Club hebben we na 
rijp beraad en met pijn in ons hart besloten de 
caravan te verkopen hetgeen inmiddels is 
gebeurd. Ons lidmaatschap zullen we per 1 jan 
2017 beëindigen. 

Onze eerste reis was in 1990 een reis van 6 
weken naar de Pyreneeën, een geweldige reis 
waaraan we nog vele goede herinneringen 
bewaren. In de jaren daarna hebben we 
prachtige reizen gemaakt met de TCC 
waaronder naar Griekenland, Corsica-Sardinië, 
de Noordkaap en alles wat daartussen ligt. 

Tijdens deze reizen zijn er goede 
vriendschappen ontstaan. De 
ledenvergaderingen, die we met plezier 
hebben bezocht, zullen we zeker missen. 

Wij wensen de TCC een goede toekomst en 
veel succes met de reizen. 

Gerard en Gré Fransen uit Oldenzaal. 
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Van de Redactie 

Nazomer

Hebt u ook zo genoten van deze mooie  
nazomer? Wij in ieder geval wel. Sinds jaar en 
dag zijn wij in die periode in Zeeland. In het 
algemeen is het daar beter dan in de rest van 
Nederland. Ondanks dat kan het er ook 
behoorlijk te keer gaan, zodanig dat je extra 
voorzorgsmaatregelen moet nemen om niet 
weggeblazen te worden. 
Maar dit jaar, 5 weken lang, alleen maar zon 
en geen zuchtje wind. Heerlijk. 

Min of meer had ik ook wel verwacht dat we 
zo’n mooie nazomer zouden krijgen. 
Misschien bent u het allang weer vergeten. 
Maar vanaf deze plaats heb ik al eens 
geschreven over El Niño, een weer fenomeen 
met grote effecten voor het weer in grote delen 
van de wereld. Het effect bij ons is een zachte 
winter en een nat voorjaar. 
Soms wordt El Niño gevolgd door La Niña. 
De effecten bij ons zijn afhankelijk van de 
sterkte van dit fenomeen. De gevolgen zijn dan 
een stabiele en droge nazomer. 
Het was op enig moment zo warm dat de krant 
repte over de hoogste gemeten temp. ooit. 
60 jaar geleden was de gemeten temp. van die 
dag 0,1 graad lager. Die 60 jaar is natuurlijk 
een hele tijd. Zo ongeveer een mensenleven. 
In die tijd is aan meettechniek en 
nauwkeurigheid wel het een en ander 
veranderd. 

Ik weet niet of u het hebt gelezen, maar de 
Duitse overheid heeft haar burgers 
geadviseerd een noodrantsoen aan te leggen. 
In ieder geval voedsel en water voor een 
periode van 10 dagen. 

De onderliggende reden zijn de toegenomen 
internationale spanningen en de angst voor 
een cyberaanval van een vreemde 
mogendheid. Die vrees is niet ondenkbeeldig, 
want tegenwoordig is alles via internet met 
elkaar verbonden. Denk maar eens aan onze  
energievoorziening en waterbeheersing.    
Maar ook banken vormen op dat punt een 
probleem. 

Wij hebben in ieder geval onze caravan en 
kunnen snel de benen nemen en vertrekken 
naar betere oorden indien nodig.  

De Reiscommissie heeft al een aantal reizen 
uitgewerkt. Niet om te vluchten, maar uiteraard 
met de bedoeling om een leuke reis te 
ondernemen en niets anders. Dit clubblad 
staat er bol van. Blader maar eens door alle 
informatie heen en verheug u op de 
voorbereiding. Maar eerst nog de winter. Of El 
Niño weer een zachte winter in petto heeft? 

Tot de volgende keer. 
Alex Noppert 
Hoofdredacteur. 



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

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

wij zijn dealer van:

ALLES IN HUIS 
VOOR HEEL

VEEL KAMPEER-
PLEZIER...
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Reisprogramma 2017 

Voorjaar 2017   kosten globaal  reis-  vertrek- 
     per equipe   dagen  datum 

Griekenland Noord     1300,00     52    29-04 

Frankrijk (Alpen en Côte d’Azur)   525,00     21    20-05 

Hongarije en Karinthië*    1225,00     49    13-05 

Corsica – Sardinië     1175,00 + boot    47    29-04 

Noord Duitsland-Denemarken*   625,00     25    03-06 

Standplaatsreis Duitsland 
Bad Rothenfelde     350,00     14    27-05 

Opa en Oma met kleinkinderen 
Beerze Bulten of Zandstuve    175,00      7    22-04 

Najaar 2017

Ertsgebergte      550,00     22    09-09 

Frankrijk de Loire*     525,00     21    02-09 

Italië/Toscane – Umbrië – Rome   925,00     37    26-08 

Standplaatsreis Moezel*    350,00     14    02-09  

Voorstellen voor nieuwe reizen en/of wijzigingen moeten, vóór 1 augustus als het 
voorjaarsreizen betreft en vóór 1 januari als het najaarsreizen betreft, worden ingediend bij 
de reiscommissie.  

*  Fietsmogelijkheden                                                                                    Opg. 14-10-2016 
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Voorbeschouwing voorjaarsreis 2017  Franse Alpen – Côte d’Azur 

Vertrek datum: 20 mei 2017                        
Aantal dagen:   21                                 
Reissom:          525 euro 

Laat deze reis niet aan uw neus voorbijgaan. 
De geurende lavendelvelden en de parfumstad 
Grasse of een glas heerlijke Franse wijn, 
behoren tot de heerlijkheden van deze reis.                             
Wij verzamelen ons op een nog nader te 
bepalen Camping in het Zwarte Woud en gaan 
via het Zwarte Woud de grens over bij 
Mulhouse naar Frankrijk.                                  
In Frankrijk verblijven we tussen de meren Lac 
d’Annecy en Lac du Bourget. Behalve deze 
beide meren, behoren tot de 
excursiemogelijkheden Aix les Bains, het 
klokkenmuseum in Servrier, de fromagerie in 
Aillon le Jeune of een wandeling naar de 
Cascade de Piscieux.                                   
Om te genieten van de Mont Blanc gaat de reis 
ook naar St-Gervais-les-Baines,  waar we met 
de beroemde tramway de Mont Blanc tot 2380 
m opgaan en genieten van een prachtig 
uitzicht op deze beroemde bergtoppen.                                      
Ook vanuit ons verblijf in St. Gervais les 
Baines volop gelegenheid tot het maken van 
prachtige wandelingen. 

We zakken langzaam af naar het zuiden via de 
Frejus Tunnel (13 km lang – tol) naar het meer 
van Serre-Ponçon.  

Sinds het midden van de vorige eeuw ligt in de 
Hautes-Alpes het stuwmeer Lac de Serre-
Ponçon, het grootste kunstmatige meer van  

Europa. Het meer is een populaire 
bestemming onder watersporters, maar het 
biedt ook uitstekende mogelijkheden als je er 
alleen wat wilt zwemmen of rondkijken in de 
omgeving ook bij Embrun, een fraai oud stadje 
dat, gelegen op "Le Roc” en boven de 
omgeving uittorent. 

Wie de cols van de tour de France wil ervaren 
kan hier met de auto er een paar cols rijden, 
zoals Col de Maure en Col de Labouret. Ook 
Gap is een bezoekje aan te bevelen, Gap is 
vaak een aankomstplaats in de Tour de 
France. 

Lac de Serre-Ponçon  

Via de A51 of de route national de DN7 gaan 
we naar de Côte d’ Azur en genieten van de 
Middellandse Zee. St. Tropez en Monte Carlo 
zijn de moeite waard en zeker ook Grasse de 
parfumstad van Frankrijk. 

Na een verblijf aan de Côte d’Azur gaan we via 
Aix en Provence naar Sisteron en nemen hier 
de D1075 richting Grenoble. Hier maken we 
nog een tussenstop naar Villard de Lans, dat 
ligt in Parc Naturel Regional du Vercors. Het 
kalkmassief van de Vercors ligt tussen de 
Dauphiné (Grenoble) en de Provence. Het 
gebied ligt op de klimaatgrens tussen de Alpen 
en de Mediteranée. 

Terug naar Grenoble richting Bourg en Bresse 
en weer richting Zwarte Woud waar we in 
afscheid van elkaar nemen met een diner.  
R.C.
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            Voorbeschouwing Noord Duitsland – Denemarken 

Aantal  dagen:    21 + 4  aan- en terugreisdagen 
Aantal km:          1500 
Kosten:               625  euro 
Vertrek datum:   3 juni. 2017  
Noord Duitsland is in hoofzaak voor de doorreis

Naast steden als Kopenhagen, Odense, Århus 
en Aalborg zijn er veel schattige dorpjes die de 
gezellige Scandinavische stijl kennen. Odense 
ligt op het Deense eiland Funen en is de 
geboortestad van Hans Christian Andersen. 
Aarhus ligt aan het Kattengat, in het oosten 
van Jutland, het schiereiland van Denemarken. 
Aarhus is vooral bekend door het openlucht 
museum “Den Gamle By”. Aalborg is de op 
drie na grootste stad in Denemarken en is een 
havenstad.  

Denemarken is een populair vakantieland, 
doordat het relatief gemakkelijk bereikbaar is. 
Vanaf Utrecht tot de grens ligt het op nog geen 
600 kilometer rijden. Ontdek gezellige dorpjes 
in de Scandinavische stijl en geniet volop van 
de Deense cultuur. Met Kopenhagen als 
hoofdstad is Denemarken een van de 
aantrekkelijkste landen om in te leven. Het is 
een welvarend en zeer goed georganiseerd 
land. En ook de vakantieganger kan daarvan 
profiteren. Ontdek al het pracht en praal dat dit 
land te bieden heeft.                                       
De prachtige stad Kopenhagen dat aan de 
oostkant van het eiland Seeland ligt, is de 
hoofdstad van Denemarken. Het oude centrum 
heeft veel idyllische historische straatjes en er 
is veel moderne architectuur te ontdekken in 
deze stijlvolle stad. 

Fietsen over het Deense strand                 

Denemarken bestaat uit een schiereiland en 
vele kleine eilandjes en is daardoor uitermate 
geschikt voor watersportliefhebbers. Weleens 
gedacht aan een zeilvakantie in Denemarken 
of een bezoek aan de vele fjorden in dit land? 
Een citytrip is goed te combineren met een 
strandvakantie.  Ook de visliefhebbers kunnen 
in dit land hun hart ophalen. Immense meren 
hebben de vissers tot hun beschikking.

Legoland  

Tijdens een verblijf in Denemarken mag een 
bezoek aan Legoland natuurlijk niet ontbreken. 
Legoland is het bekendste attractiepark in 
Denemarken. Het is midden op het Deense 
Jutland gelegen en gemakkelijk bereikbaar. 

De R C. 



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 Griekenland Noord 

Vertrekdatum:  29 april 2017 
Reisduur:     52 dagen 
Kosten:     ca. 1300 Euro 
Afstand:     ca. 5000 km 

Op verzoek maken wij deze reis door  
een groot gedeelte van het noorden van 
Griekenland. 

Griekenland, het land waar de wortels 
liggen van onze westerse beschaving, 
een land voor de liefhebbers van cultuur, 
maar ook voor zonaanbidders en natuur- 
en wandel-liefhebbers. Griekenland kan 
zeker aan al deze verwachtingen 
voldoen.                                                 
De Griekse bevolking is vriendelijk en 
zeer behulpzaam, hoewel men zeer te 
lijden heeft onder de recessie.  

De reis gaat via Parga aan de westkust 
en het eiland Lefkas met zijn krijtrotsen 
en zijn prachtige bergdorpjes naar 
Delphi bekend om zijn opgravingen.  

Hierna volgt Athene en verblijven wij op 
een camping in Kifisia van waaruit 
Athene gemakkelijk met de bus, of metro 
te bereiken is. Iedere zondagmorgen 
omstreeks 10.30. uur vindt bij het 
parlementsgebouw op het Syntagmaplein 
een wisseling van de wacht plaats met 
veel ceremonieel vertoon en muziek. 
Verder zijn er interessante 
bezienswaardigheden zoals: De 
Akropolis met zijn 156 m hoge kalkrots 
waarop beroemde bouwwerken;  
Agora is een marktplein en het 
middelpunt van het Griekse stadsleven;  
Plaka een oude schilderachtige 
stadswijk; Bij het parlementsgebouw ligt 
het park Ethnikos Kipos, kortom te veel 
om op te noemen.  

Vervolgens gaat de reis via Volos naar Pilion 
een mooi schiereiland met intense 
plantengroei.  In de Griekse mythologie staat 
het vermeld als het zomerverblijf van de twaalf 
goden van Olympus.                                                 

Via Chalkidiki, dat bestaat uit drie 
schiereilanden en waarvan je vanaf de 
Oostkust een prachtige boottocht kunt maken, 
gaan wij naar Kavala. Kavala is een prachtige 
stad gebouwd als een amfitheater tegen 
achterliggende heuvels en heeft een aquaduct 
dwars door de stad.  

Fîlippi, een plaats vol historie, gesticht 
door Alexander de Grote en later het decor 
voor de nederlaag van Brutus voor zijn 
aandeel in de moord op Julius Caesar.  

Vanaf de camping kunnen wij 
Thessaloniki bezoeken. Het is de tweede 
stad van Griekenland en heeft veel 
bezienswaardigheden, zoals een 
archeologisch museum waar vlakbij het 
beruchte Lefkas Pirgis, de witte toren ligt.  

Kastraki

Dan Kastraki, een dorp dichtbij  Kalambaka, 
ligt tegen de wanden van de rotsmassa 
gevleid. Van hieruit heb je een prachtig 
uitzicht op de Meteora rotsen waarop zich de 
gelijknamige kloosters bevinden. Deze 
kloosters kunnen worden bezocht mits men 
de kleding enigszins aanpast.  

De tocht naar loanina is een spectaculaire 
bergtocht die over de Katarapas gaat, de 
hoogste van Griekenland met onderweg 
prachtige uitzichten. loánnina is de 
hoofdstad van de provincie Epiros en 
aantrekkelijk gelegen aan de oever van het 
Pambotimeer.  
Ook is een bezoek aan de Vikoskloof zeer 
de moeite waard. Vier km ten noorden van  
loánnina ligt de grot van Perama.  

Plataria zal de laatste plaats in 
Griekenland zijn die wij bezoeken, van 
hieruit is een prachtige tocht te maken 
langs de mooie kust naar Sivota.  

De reiscommissie wenst u een goede reis 
of op z'n Grieks: Kaló taxidi.  

De RC.



Elke dag 
voelt als 

vakantie met 
zo’n perfecte 

e-bike

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

Volop gebruikte 
e-bikes 
met garantie!

De ideale 
inklapbare 

fi etsendrager om 
mee te nemen  

op vakantie

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

Koge E-inspire
De lichtste e-bike 
van nu ( slechts 
21 kg incl accu)
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Voorbeschouwing Corsica – Sardinië 2017 

Kosten:            ca. € 1.175,00 
Boot:               ca.   €  450,00 
Reisdagen:      47 dagen 
Vertrekdatum: 29 april 2017 

De ruwe diamant Sardinië  

Met zijn rijke geschiedenis, ruige kust en 
stranden die tot de mooiste van het 
mediterrane gebied behoren, heeft Sardinië 
voor elk wat wils. U kunt er genieten van 
prehistorische monumenten, Romeinse ruïnes, 
romaanse kerken en een kleurrijke 
folkloristische traditie. 
Sardinië hoort sinds 1861 bij Italië, maar de 
verschillen tussen het eiland en het vaste land 
zijn groot. Door de afgezonderde ligging en 
invloeden van vreemde heersers bezit Sardinië 
een geheel eigen identiteit, en dat geldt ook 
voor de bewoners, de Sarden. 
U kunt het eiland bereiken met de boot vanuit 
Genua, Livorno en Civitavecchia, de aankomst 
op het eiland zal in Cagliari, Olbia, Arbatax, 
Porto Torres of Golfo Aranci zijn. 
Het klimaat op Sardinië wordt omschreven als 
maritiem en subtropisch. Met een oppervlakte 
van maar liefst ruim 24000 kilometer is 
Sardinië bijna net zo groot als Nederland en, 
na Sicilië, het grootste eiland in de 
Middellandse Zee. De lengte van Sardinië is 
ca. 270 km. en ongeveer 150 km. breed. 
Sardinië is zo’n eiland dat je in de één na 
andere verbazing doet vallen. Een typische 
strandbestemming, dan weer de bergen in het 
binnenland, de baaitjes bij Arbatax en de 
ontelbare hoeveelheid vogels in de streek 
Muravera. De verrassing is compleet in de 
mondaine badplaats Porte Cervo: het Saint 
Tropez van Italië. 

 
Bonifacio 

De keuken van Sardinië 

Iets eten en drinken op Sardinië is een echte 
traktatie. Het eten is eenvoudig, een 
boerenkeuken, maar pittig en niet duur, terwijl 
de wijn die hier geproduceerd wordt tot de 
beste in zijn soort behoort. 
Op veel menukaarten prijkt het traditionele 
gerecht sa cordula: lamsmaag en–darmen die 
op de spies geroosterd worden. 
Hoofdgerechten zijn meestal arrosti 
(geroosterd speenvarken, lam, geitenlam, kalf 
of wild zwijn) met een pittige saus. Als 
bijgerecht wordt sla, venkel, selderij, radijs en 
artisjok gegeven. De Sardische Vernaccia-
wijnen, zoals de Vernaccia di Oristano, 
verschillen van de Italiaanse soorten, de 
smaak gaat meer richting sherry. 

Corsica, eiland van schoonheid 

Over Corsica kun je schrijven maar het 
mooiste is het te beleven of te zien …… 
Het eiland is ongeveer 8700 vierkante 
kilometer groot. Corsica is 183 kilometer lang 
en 83 kilometer breed, met een omtrek van 
1000 kilometer. 
De meeste plaatsen van Corsica liggen langs 
de kust. Niet vreemd, want het binnenland is 
bergachtig. Bastia en Ajaccio zijn de twee 
grootste en belangrijkste steden. De andere 
plaatsen zijn veel kleiner- maar niet minder 
interessant! Bijzonder zijn onder meer 
Bonifacio, hoog boven op een rots aan de kust 
en het oude universiteitsstadje Corte, gelegen 
in het binnenland. Ook een bezoek aan het 
geboortehuis van Napoleon in Ajaccio mag 
tijdens de reis natuurlijk niet ontbreken. 
Corsica is in vergelijking met de andere 
eilanden van het Middellandse Zeegebied het 
groenste eiland. De hoogteverschillen en de 
daaruit voortvloeiende verschillen in 
temperatuur zijn daar o.a. debet aan. Er zijn 
meer dan 2800 soorten bomen, planten en 
bloemen vastgesteld. Ca. 120 soorten en 
ondersoorten komen nergens anders meer 
voor op de wereld. 
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Gastronomie en Wijnen op Corsica 

De keuken van het eiland kent geen enkele 
gekunsteldheid en werkt slechts met 
natuurlijke producten. Enkele basisgerechten: 
Corsicaanse soep (een maaltijd op zich), 
boerenvleeswaren van Lonzo( gerookte 
varkenshaas) en Coppa (gekruide 
varkensrollade) tot saucisson en figatelli 
(donkere worstjes van varkensvlees)- 
gebakken geit (cabri) in saus of van de grill, 
brocciu (zachte, blanke kaas), andere kazen, 
zonder het overal op de kaart staande 
wildzwijnvlees te vergeten, het met mirte en 
jeneverbes gekruid gevogelte en de heerlijke 
rivierforel die men aan een table d’hote kan 
eten … 

Corsica heeft ongeveer 300 kilometer aan 
zand- en soms kiezelstranden. 
De populairste stranden (oostkust) vindt men 
in de omgeving van Bastia, Moriani, Aléria, 
Porte-Vecchio, Bonifacio. Stranden aan de 
westkust o.a. Propriano, Ajaccio, Sagone, 
Porto, Calvi, Ile-Rouse, St. Florent en Cap 
Corse. 

 
Kust van Corsica  
 
De RC. 

Verkeersregels over de grens: 
van ‘pechhesje’ tot 
radarverklikkers

Want ja, hoe zat het ook alweer? In welke 
landen moet je nou een brandblusser in de 
auto hebben? Of een veiligheidshesje? En is 
dat alleen voor de bestuurder, of moeten het er 
genoeg zijn voor de hele familie? Die 
verplichte alcoholtest, die je in Frankrijk in de 
auto moest hebben – geldt dat nog steeds? 

Pas op: radarverklikkers! 

Zelfs voor software kun je je dat soort dingen 
afvragen. Met name radarverklikkers zijn (lang) 
niet overal legaal. Als je die in je inbouw-
navigatiesysteem hebt zitten, moet die er dan 
af? Kan ik dat zelf doen, of moet de dealer dat 
doen? En krijg ik het dan na de vakantie weer 
terug? Of, nog persoonlijker: zo’n Flitsmeister-
app op je mobiel – is die ook verboden? Of 
zo’n leuke dashcam waarmee je je rit wil filmen 
- wat vinden de carabinieri daarvan? 

Een half uurtje online. 

De antwoorden op vrijwel al die vragen vind je 
eenvoudig online bij de ANWB. Die hebben 
allerlei informatie online staan, doorgaans vrij 
compleet en actueel. Neem ruim voor vertrek 
dus even een half uurtje de tijd om online rond 
te kijken, specifiek voor jullie bestemming: 

• Verkeersregels in het buitenland. 

• Praktische landeninformatie over van alles en 
nog wat. 

• Verbod op navigatieapparatuur met 
flitspaalsignalering. 

• Verbod op rijden met een dashcam. 

• Flitsmeister in het buitenland. 

Wil u meer weten over navigatie- en 
radarsoftware? Op de  website van de 
fabrikant van uw navigatiesysteem en de 
ANWB vind u meer informatie.  

Fijne vakantie! 
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Voorbeschouwing Hongarije-Karinthië 2017

Vertrek: Zaterdag 13 mei 2017 
Duur:  49 dagen 
Afstand: ~ 3300 km 
Terug:  Zaterdag 1 Juli 2017 
Kosten:          Globaal 1225 euro.

Het reisdoel van deze reis is Hongarije en 
Oostenrijk-Karinthië. 
Het zijn twee prachtige vakantielanden. 

We beginnen onze reis in Duitsland en gaan 
via Tsjechië naar Hongarije en vervolgens naar 
Oostenrijk- Karinthië. 
Op 13 mei komen we in de omgeving van 
Kassel bij elkaar. 
De volgende dag naar Thüringen waar we in 
Hohenfelden enkele dagen verblijven om 
Weimar en Jena te bezoeken. 

Onze volgende bestemming is Dresden. 
Dresden is de hoofdstad van Saksen, een 
deelstaat gelegen in het oosten van Duitsland. 
Dresden heeft meerdere rampen overleefd, 
waarvan het bombardement in de nacht van 13 
op 14 februari 1945 de ergste was. 
Na de Duitse hereniging in 1990 is men 
begonnen met een deels herstel naar het oude 
barokke beeld zoals dat in Dresden voor de 
oorlog te zien was. 
De Frauenkirche werd geheel herbouwd en 
rondom de kerk verrezen prachtige barokke 
panden die Dresden de allure van weleer 
teruggaven. 

We gaan richting Tsjechië naar onze volgende 
bestemming Praag. 
Praag is de gelijke van Parijs als het gaat om 
schoonheid en bezienswaardigheden. De 
geschiedenis gaat ruim 1000 jaar terug. De  
Tsjechische hoofdstad werd na het verdwijnen 
van Het IJzeren Gordijn een populaire citytrip  

bestemming. Praag wordt ook wel de Gouden 
Stad of de stad met honderd torens genoemd. 
Het gouden uitzicht kun je er niet meer zien, 
maar de honderd torens wel. De stad heeft tal 
van bijzondere gebouwen en aantrekkelijke 
pleinen.  

Karelsbrug (Karluv most) Praag heeft wel 18 
bruggen maar de bekendste is met voorsprong 
de Karluv most of Karelsbrug. Deze brug werd 
gebouwd in opdracht van de koning Karel IV 
door Peter Parler in de tweede helft van de 
14de eeuw. Karel IV heeft Praag op de kaart  
geplaatst. Dankzij hem wijzigde de stad 
architecturaal heel sterk. Deze brug over de 
Moldau was en is nog steeds een belangrijke 
verbinding tussen de stad en de regeringszetel 
(Praagse burcht). Aan beide zijden staan 
torens. Delen van de torens die aan de kant 
van de Mala Strana staan, zijn een overblijfsel 
van de allereerste stenen brug (12de eeuw), 
de Judithbrug. Maar de brugtoren die toegang 
geeft tot de Stare mesto (oude stad) moet 
zeker niet onderdoen qua schoonheid. De brug 
verbindt beide oevers van de Moldau (Vltava) 
over een afstand van 510 m en ze is 10 m 
breed. Met 10 000 per uur voor 

Na 3 dagen Praag gaan we verder naar BRNO 
voor een tussenstop van 2 dagen. 
We vervolgen de reis naar Hongarije met als 
eerste bestemming de Donaubocht. 
Donaubocht (Dunakanyar) Dit moet het 
hoogtepunt zijn van een excursie op of naast 
de Donau. Zowel van op de boot of van op de 
oevers kan je genieten van een uniek uitzicht. 
Wil je het landschap vanuit de hoogte bekijken 
bezoek dan de burcht Viségrad. Deze burcht 
werd niet alleen gebouwd uit strategisch 
oogpunt maar ook voor het prachtige uitzicht 
over deze unieke bocht van de Donau. Daar 
kan je nu ook van genieten na een korte maar 
felle klimpartij. In de burcht is er een museum 
ondergebracht over de functie van dit gebouw 
en zijn voormalige bewoners. Sommige 
rondvaartboten meren hier aan om je de 
gelegenheid te geven de klim naar de burcht te 
maken, zeker doen!   

We gaan naar Boedapest. 
Gemakshalve wordt de Hongaarse hoofdstad 
meestal beschreven op basis van de twee 
stadsdelen Buda en Pest. Voor de volledigheid 
vermelden we ook het derde stadsdeel dat bij 
de samenvoeging tot Budapest betrokken was: 
Obuda.  
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Voor wie op vakantie gaat naar Hongarije is 
Boedapest, ook letterlijk, een schot in de roos: 
de Hongaarse hoofdstad ligt immers midden in 
Hongarije en vormt het kloppende hart van het 
land.
In de onmiddellijke nabijheid van Boedapest is 
bovendien een grote verscheidenheid aan 
bezienswaardigheden en toeristisch 
interessante plekken te vinden, waardoor u in 
een relatief klein gebied alles vindt voor een 
perfecte vakantie! 
Zo mogelijk en naar behoefte kunnen we 
gebruik maken van een gids om Boedapest te 
bezoeken. 
Onze volgende bestemming is het 
Balatonmeer, Siófok.  Vanuit de camping 
schitterend gelegen aan het Balatonmeer. 
Van hieruit kunt u genieten van al het moois 
wat Hongarije te bieden heeft. 

De volgende bestemming is Thermalcamping 
Papa of een camping aan het meer bij 
Keszthely 
Houdt u van fietsen tijdens uw vakantie? Dan 
is een ontspannen fietstocht langs het 
Balatonmeer over vlakke, nieuw aangelegde 
fietspaden een heerlijke belevenis. Naast het 
mooie uitzicht op het Balatonmeer komt u door 
dorpjes als Szigliget, Badacsony, Tihany, 
Balatonfüred, Siófok en Balatonlelle. Soms rijdt 
u in de zon, soms weer in de schaduw.  

Als u het Balatonmeer helemaal rond wilt 
fietsen, dan is dat een meerdaagse tocht want 
het is ongeveer 200 km. Het is een van de 
langste aangelegde fietspaden van Hongarije 
en er wordt gretig gebruik van gemaakt!   

Wandelen in de omgeving van het 
Balatonmeer.  
Wandelen is een rustgevende activiteit en daar 
is de omgeving van het Balatonmeer uitermate 
geschikt voor. De afwisselende natuur, parken 
en hoogteverschillen lenen zich er prima voor 
om te onthaasten. Onderweg komt u langs 
prachtige uitzichtpunten, ruines, kastelen, 
meertjes, thermaalbaden en mooie rustpunten 
om te lunchen.                                                                 
In alle seizoenen biedt het Balaton 
mogelijkheden om te wandelen, maar de 
meest ideale maanden zijn april, mei, juni en 
later in het jaar september en oktober. Het is 
een mooie omgeving met een variatie aan 
dorpen en steden, bos, open vlaktes en 
heuvels bedekt met wijnvelden. De mensen 
zijn vriendelijk en gastvrij. 

Wandelroutes zijn verkrijgbaar bij de Tourist 
Information en gebruik eventueel uw GPS.  
Ook zijn goede wandelschoenen van groot 

belang. En wie van Nordic Walking houdt: ook 
deze groep is van harte welkom aan het 
Balatonmeer. Hongarije is een wandelland bij 
uitstek!                                                           
We vervolgen onze reis naar Karinthië in 
Oostenrijk . In Karinthië bezoeken we 3 
campings. De eerste camping is Ideal camping 
Lampele in Ossiach. Een mooie camping waar 
we heerlijk kunnen fietsen om van de natuur te 
genieten.                                                        
De start vindt plaats in Villach direct aan de 
Drauradweg en neemt ons mee naar de plaats 
waar St.Andrä het fietspad verdeelt.                 
Links gaat het naar de noordelijke oever en 
ongeveer Annenheim, Bodensdorf, Steindorf 
Leinig naar de finish in Feldkirchen.              

Panoramacamping in Westendorf is de tweede 
camping.                                                             
Op een prachtig hoogplateau, ver weg van het 
verkeerslawaai, ligt Westendorf. Westendorf 
heeft veel van datgene wat een Tirools 
bergdorp zo speciaal maakt. Een aantrekkelijk 
dorpscentrum met een mooie kerk in het 
centrum, idyllische natuur inclusief het 
natuurjuweel Windau dal en talrijke 
mogelijkheden om te ontspannen of sportief 
bezig te zijn. Daarnaast biedt het sympathieke 
plaatsje veel inkoopmogelijkheden, cafés en 
restaurants met zonneterrassen en heerlijke 
wandelwegen.                                                                 

De derde camping is Schlugacamping in 
Hermagor. Camping Schluga behoort tot de 
topcampings in Oostenrijk. Ideaal uitgangspunt 
voor alle soorten vakantie, actief of 
ontspannen. Grote kampeerplaatsen met veel 
luxe, mooi fietspad naar Hermagor. Strand bij 
meer perfect aangelegd, wandeling om het  
meer is een aanbeveling. 
Via Kipfenberg in het Altmültal en camping 
Rhönperle in Kothen waar het einddiner is, 
besluiten we onze reis en gaan terug.                                

Luuck Kuijpers



 
Aanbieding: 10% korting voor TCC leden

Aanbieding: 10% korting voor TCC leden
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Voorbeschouwing Campotel Bad Rothenfelde

Vertrekdatum: 27 mei 2017 

Reisduur:  14 dagen 

Kosten:  350 Euro 

Aan de rand van het Teutoburgerwald ligt het 
plaatsje Bad Rothenfelde, een geliefd “Kurort”. 
Aan de rand van het dorp vindt u  

Camping Campotel,

een camping die van alle gemakken is 
voorzien: 

-Zeer goed verzorgde toiletgebouwen 

-Saunalandschaft 

-Fitness- en Wellness 

-Restaurant 

-Bistro

-Winkel, met elke dag verse broodjes 

Verder zijn er een Aldi en Edeka op 
fietsafstand en kun je leuke fietstochten maken 
in de buurt (Bad Rothenfelde, Bad Iburg, Bad 
Laer)

In Bad Rothenfelde staan de zogenaamde 
“Gradierwerke” in het “Kurpark” met een mooie  
“Rosengarten” en een Concerttuin, waar 
regelmatig concerten worden verzorgd. Verder 
is het een gezellig stadjes met leuke 
winkeltjes, ijssalons en restaurants. 

Ook behoort een uitstapje naar Münster of 
Bielefeld tot de mogelijkheden. 

Kortom, tijdens het verblijf op deze camping 
hoef je je niet te vervelen! 

De reiscommissie wenst u een fijn verblijf. 

De R.C 





 OFFICIAL DEALER
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Ik geef de pen door 
aan…

We nemen de pen op! 

Wij dat zijn: Wim Smies en Ineke Roeppel.

Wim Smies, geboren in Deventer  
op 20-03-1935.  
Hobby’s bestuurstaken en politiek. 

Ineke Roeppel, geboren Amstelveen  
op 01-01-1941. 
Hobby’s sport, vooral korfbal en gymnastiek. 

Naast ons huis-, tuin- en keukenleven hebben 
wij een kampeerleven en daar willen we jullie 
iets over vertellen. 

Met kamperen zijn wij begonnen toen we nog 
heel klein waren. Opgegroeid met de AJC 
waar we dit geleerd hebben. In kleine tentjes 
op een goede manier opgezet! Zodat we een 
paspoort voor goed kamperen op zak hadden. 
In 1958 ontmoetten we elkaar in een 
jeugdkamp in Wenen en Wim zegt altijd.          
” Dat was een dure vakantie daar betaal ik nog 
steeds voor”. (een grapje natuurlijk) 

We kregen 2 jongens en in hun peuterjaren 
was het reizen een beetje afgelopen en daarna 
hebben we een aantal jaren een bungalowtent 
gebruikt. Toen de jongens weer zo groot waren 
dat we weer konden trekken hebben we de 
bungalowtent weer gauw ingeruild en kochten 
we een vouwcaravan. Dat was luxe. Daar kon 
al je bagage in en de fietsen er bovenop. Dus 
op pad! 

Een groot deel van Europa hebben we bezocht 
maar vooral Frankrijk, want het mooie weer 
trok ons ook wel aan. Ook hebben we een 
aantal fietsvakanties gedaan. Dat was ook 
leuk, terug naar het kleine tentje! De jongens 
werden groot en gingen niet meer mee. Dus 
konden we in het voorjaar of in het najaar met 
vakantie. Na een paar natte vakanties, steeds 
vochtige vouwwagen, hebben we onze 1e

caravan gekocht. Toen was het ondertussen 
1990. Het beviel prima.                                   
Zo hebben we heerlijke reizen gemaakt en 
toen de tijd van pensioen aankwam kochten 
we een iets  grotere omdat we dan langer 
onderweg waren.                                                      
Na een paar jaar werden we lid van de TCC en 
ging onze reis naar Griekenland want met 
meerdere leek het ons leuker en veiliger.                                    
We hebben nu een aantal mooie reizen met de 
TCC gemaakt en nu gaan we mee naar de 
Pyreneeën.  

Maar we zijn nu wel in de fase dat we ons aan 
het bezinnen zijn: “Hoe gaan we onze 
vakanties verder invullen”. De leeftijd gaat 
meespelen en is het nog verantwoord om met 
de caravan te trekken? De TCC bedanken we 
graag voor de tot nu toe “mooie reizen”.                                      
We geven de pen door aan: Heidi Brinks -
v.Woerkom.               

Wim en Ineke                                                                              



KLUIS-KOPEN.NL
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Reisverslag van de TCC-voorjaarsreis 2016: Zuid Frankrijk 
Nadat reeds vroeg in het voorjaar deze reis 
was volgeboekt bleek dat de groep, op 9 
mensen na, dezelfde bezetting was als in 
Kroatië in 2015. Op 26 april was onze laatste 
bijeenkomst bij 't Hoogspel in Delden voor het 
in ontvangst nemen van onze reispapieren en 
tevens kennis te maken met onze nieuwe 
medereizigers. Een gezellige groep mensen 
was er klaar voor om gezamenlijk een mooie 
vakantie door te brengen en 7 weken lang te 
leven als “God in Frankrijk”. 

Dag 1. Wat een fantastisch begin van deze 
TCC Frankrijkreis. Een zonovergoten 
aankomstdag in Luxemburg. Iedereen was dan 
ook in prima stemming en allemaal hadden we 
er zin in. Het wagen- en caravanpark was zo 
links en rechts weer vernieuwd en aangepast 
aan de laatste modellen. Enkele enthousiaste 
deelnemers waren vanwege het mooie weer al 
een paar dagen eerder aangekomen op 
camping Kockelscheuer. ’s Avonds gezellig 
met de hele meute koffie drinken met 
huisgemaakte cake van jarige Breinie Redder.  

Dag 2 t/m4. Dag 2 begon met het trieste 
bericht dat er een koppel moest afhaken. Om 
gezondheidsredenen besloten ze om terug te 
keren naar huis. Iedereen vond het erg jammer 
maar er was volop begrip voor hun beslissing. 
Het was de tweede reisdag en 243 km. naar 
camping Lac de la Liez nabij Langres in 
Frankrijk. Iedereen arriveerde bijtijds op de 
bestemming welke gelegen was aan een mooi 
meer en op korte afstand van de stad Langres. 
Er werd gefietst langs het kanaal, en er werd 
ook nog een tandarts bezocht vanwege een 
gebroken ondergebit. Tijdens dit verblijf was 
Hans Maris jarig en begonnen we de dag               
's morgens om 9.30 uur met een gezamenlijk 
felicitatielied voor Hans. Er werd uit volle borst 
gezongen en Hans genoot zichtbaar. Hij had 
het publicatiebord reeds gebruikt om iedereen 
's middags op de borrel te vragen. Na alle 
felicitaties ging ieder z’n eigen gang. Om 16.30 
maakten we gebruik van de uitnodiging van 
jarige Hans. De borrel stond klaar, de paraplu’s 
waren stand-by en Hennie Paalman stelde zijn 
gehele voortuin beschikbaar voor deze 
gelegenheid. Na dit gezellig samenzijn werd 
het reisschema voor de volgende dag 

bestudeerd en het routeboek geraadpleegd. 
De navigatieapparatuur werd ingesteld voor 
een rit van ca. 360 km. naar het meer van 
Annecy.

Dag 5 t/m 9 De reisleiding vertrok als eerste 
om kwart voor 9 die morgen. De doorkomst in 
de stad Annecy zorgde voor sommigen in de 
groep voor de nodige problemen waar nog 
lang over nagepraat werd. De laatsten 
arriveerden rond 18.00 uur. We waren allemaal 
blij dat de groep heelhuids was aangekomen 
op de camping Le Solitaire du Lac in St.Jorioz. 
Op vrijdag 13 mei stond de gehele club om half 
10 klaar onder paraplu’s en luifels om Herman 
Buil te feliciteren die die dag jarig was. Er werd 
luidkeels gezongen. Nadat de leiding de 
verjaarspresentjes had aangeboden konden 
we allemaal een versnapering van de jarige 
meenemen. Aan het eind van de middag 
bereikte ons de mededeling dat er weer een 
familie moest afhaken. Erg jammer vonden we 
dat.  1ste Pinksterdag aan het meer van 
Annecy.

Annecy  

Na het ontbijt vertrok een groep voor een 
fietstocht om het meer (42km).  Om 17.00 uur 
begon het gezamenlijk pannenkoekenbakken 
c.q. BBQ’n. De volgende dag hadden we een 
reisdag naar Grane in de Drôme.   

Dag 10 t/m 14. 2de Pinksterdag. Prachtig weer 
en 240 km voor de boeg. Iedereen was op tijd 
klaar voor de trip. De eersten verschenen rond 
13.00 uur op de camping Les 4 Saisons. We 
verbleven hier 5 overnachtingen. Fietstochten 
werden gemaakt, maar dat viel toch tegen. 
Plaatsen in de regio werden wel bezocht en 
bekeken.



Toeristische kampeerplaatsen 2016
Kampeerplaats inclusief twee personen, p.n. €17,50

ilieu ef n  p.n.     € ,
l  ol en  persoon, p.n.    € ,
oeristen elastin  emeente interswi  p.p.p.n. €1, 0

e armiene oe e  ran enwe    710   interswi   tel  00 1 0  5  5   
www.campin e armiene oe e.nl  info campin e armiene oe e.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 el i  in e ol en e perio es
01 01 01  t m 1 05 01  €1 ,  p.n. 
17 05 01  t m 15 07 01  €1 ,  p.n.
1 07 01  t m 1 07 01  €1 ,  p.n. alleen est eal car
01 0 01  t m 1 1 01  €1 ,  p.n.
ri en conform   est eal oorwaar en. . 

Prijzen inclusief
1 staanplaats,  personen, water, stroom, af oer, 
on , ouc en en in eren tot en met 5 aar.

Prijzen exclusief
ilieu ef n  p.n.    € ,

l e ol en e persoon p.n. € ,
oeristen elastin  p.p.p.n.  €1, 0
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Op 18 mei was Nico Engelbertink jarig en 
herhaalde zich het ritueel van slingers 
ophangen en 's morgens de samenzang. Bij 
wijze van grap gaf hij nog de tip dat er 
behoefte was aan een “fietsrouteboek”. Later 
bleek dit veel te serieus opgevat te zijn. De 
Drôme is een prachtig gebied en camping Les 
4 Saisons is een fraaie terrassen 
natuurcamping met een mooi zwembad. De 
eerste dagen is het helaas geen “Droomweer” 
maar de laatste dagen wordt dit helemaal 
goedgemaakt. 

Dag 15 t/m 21. Op naar de kust in de 
Languedoc. Serignan Plage naar de camping 
met de gelijknamige naam. We verbleven hier 
7 overnachtingen. De eerste dagen vulden zich 
met fietstochten langs de kust en, natuurlijk 
naar de mooie stad Beziers. Onder wisselende 
weersomstandigheden werd er gewandeld, 
gefietst, gejeu-de-bouled (Frans??) BBQ’n en 
pannenkoekenbakken werd afgeblazen 
vanwege onbetrouwbare 
weersomstandigheden en dat hielden we dus 
tegoed. Luifels werden opgezet en weer 
opgerold, vanwege te harde wind. Het 
omdraaien van de caravans had weinig zin 
door het meedraaien van de wind. De tweede 
helft van het verblijf was het weer duidelijk 
beter en dus geschikt voor div. 
buitenactiviteiten. Gezellige bijeenkomsten 
onder het genot van 1,2 of meer drankjes en 
de hapjes rouleerden van de ene naar de 
andere caravan. Het kunstenaarsstadje 
Pezenas ligt op ca. 33 km en zeer de moeite 
waard om te bezoeken. 

Dag 22 t/m 28. Op zaterdag arriveerden we op 
camping Cala Gogo in St. Cyprien-plage: onze 
meest zuidelijke bestemming in Frankrijk               
(+/- 20 km van de Spaanse grens). Op zondag 
(rustdag) alle gelegenheid om deze grote 5 
sterren camping, (direct aan zee) te 
ontdekken. Als het goed is loopt Karel Zijlema 
thuis nog steeds met de enkelband van de 
camping. (Handig voor de meldplicht bij 
Henny???)  De eerste dagen werd veel gefietst 
onder matige weersomstandigheden. Dinsdag 
wordt gereserveerd voor een bezoek aan de 
plaats Le Perthus net voor de Spaanse grens 
en aan de voet van de Pyreneeën met de 
reisbus van de camping. Hier wachtte ons een 
verrassend uitgebreid buffetdiner in een groot 

restaurant. Iedereen was vol lof. Om het eten 
een beetje te laten zakken werd gewandeld en 
gewinkeld in het uiterst toeristische stadje. 
Tegen 17.00 uur was de bus terug op de 
camping en hoefde niemand meer zijn potje te 
koken. Velen brachten die week ook een 
bezoek aan het vestingstadje Coullioure, 
prachtig gelegen aan de Middellandsezeekust. 
De laatste paar dagen werd het duidelijk beter 
weer, dus: strandweer!      

Dag 29 t/m 32. 4 juni: de verjaardag van het 
lieve hondje Rakker van de Fam. Buil. Helaas 
deze keer geen aubade…maar dat vond 
Rakker niet erg. Het ging hem om het extra 
botje. Van de Franse kant van de Spaanse 
grens (Frans Catalonië) 107 km omhoog naar 
Narbonne Plage, direct gelegen aan de 
Middellandse zee. La Côte des Roses, een 
fraaie schaduwrijke camping. Hier werden we 
ontvangen met hetzelfde fraaie weer waarmee 
we St. Cyprien-plage verlieten. Narbonne: een 
fraaie Franse stad die velen van ons 
verkenden. We verbleven hier 4 nachten, dus 
3 dagen. 

Er werd gefietst, Narbonne bezocht en 
sommigen zelfs Carcasonne op 80 km,  de 
prachtig bewaard gebleven oude vestingstad 
(op de UNESCO Werelderfgoedlijst) Op de 
voorlaatste dag werd er nog een BBQ 
georganiseerd door de reisleiding. De laatste 
dag stond zoals gewoonlijk in het teken van 
voorbereiden op de volgende reisdag naar          
St. Pantaleon. (285 km). 

Dag 33 t/m 36. De volgende reisdag bracht 
ons in de Franse Dordogne, richting midden 
Frankrijk en het stroomgebied van de rivier de 
Lot. St.Pantaleon: 

 



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

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

Commodore Insignia - diepte 300 cm 

Prisma - diepte 400 cm

Ambassador Seed - diepte 250 cm

Kampeeraccessoires

* Service tot op de camping
* Haal en breng service
* Onderhoud en reparatie
* Schade reparatie
* Maak een afspraak op onze site

Tel: 06 - 50 50 34 32

www.aldowinkels.nl

* Verkoop caravan en campers
* Verkoopbemiddeling
* Inkoop caravan en campers
* Campingshop
* Dealer Primagaz

Tel: 0548 - 54 13 64

www.caravanking.nl

d e  v e i l i g s t e  w e g  n a a r  u w  v a k a n t i e
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Hier een heel ander klimaat dan aan de 
Middellandsezeekust. Overdag was het 
drukkend warm en 's nachts sterke afkoeling 
met vochtvorming. Prima slaapweer… maar 
ook veel muggen. De camping Des Arcades is 
een goed verzorgd terrein met dito 
voorzieningen en met een enthousiaste 
Nederlandse eigenaar. De reisleiding liet het 
programma voor de komende drie dagen open. 
Het mooie zwembad kwam door het fraaie 
weer goed van pas. De glijbaan werd druk 
gebruikt door de “oudjes” en badmeester Nico 
had er de handen vol aan en nam gekleed en 
wel ook maar eens een duik. Er werd heel wat 
afgelachen. Het bleek een lastige omgeving 
om te fietsen. De tweede dag (9 juni) was Riet 
Koster jarig en ze werd dus ook ‘s morgens 
flink toegezongen en gefeliciteerd door de hele 
club. 's Avonds gingen we met verschillende 
mensen, inclusief de jarige, uit eten op het 
sfeervolle terras van het campingrestaurant. 
Op vrijdag 10 juni begon het E.K. Voetbal 2016 
in Frankrijk met de openingswedstrijd in Parijs. 
De tv-uitzendingen werden natuurlijk goed 
bekeken door de voetballiefhebbers ondanks 
het feit dat Nederland zich niet had geplaatst 
voor deze EK. Verder werden er diverse 
markten bezocht in verschillende dorpen en 
steden in de buurt, met veelal specifieke 
streekprodukten uit de omgeving in een typisch 
Franse sfeer. 

Dag 37 t/m 40. De reisdag met de kortste 
afstand van alle reisdagen (71km). Een tocht 
langs vele kastelen. De reisleiding had voor 
vertrek de route aangepast i.v.m. een paar 
knelpunten onderweg. De TCC-koorts sloeg 
weer toe. We stonden elkaar weer danig in de 
weg bij het wegrijden. Tijdens deze rit werd 
onderweg nogmaals van de bestaande route 
afgeweken. Op zich geen straf want de D704 
en D 703 leidde ons langs de mooie rivier de 
Dordogne, prachtige rotswanden, mooie 
vergezichten en typisch Franse dorpjes waar 
we met caravan en al over de rommelmarkt 
reden.  Aangekomen op camping Les 2 
Vallées gaf nog een familie aan dat zij de 
deelname voor de laatste 2 weken i.v.m. een 
sterfgeval in de familie moesten opgeven en 
gingen dus de volgende dag terug naar huis. 
Jammer! Het weer in deze periode was 
behoorlijk wisselvallig. Dit speelde de fietsers 
onder ons behoorlijk parten. Het kasteel van 

Beynac en de stad Sarlat werden door velen 
bezocht. Op dinsdag 14 juni was Wim Grunder 
jarig en ook hij werd ‘s morgens flink 
toegezongen door, op 1 na, de hele groep. Die 
ene was Hennie Paalman die wat later toch 
schoorvoetend in z’n ochtendjas erbij kwam, 
terwijl de hele club zong: Vader Jacob, vader 
Jacob slaapt gij nog, slaapt gij nog… enz. Hij 
was echter precies op tijd voor de 
Mummelman!!  Na 4 overnachtingen was 
donderdags de volgende reisdag naar Bonnac 
la Côte net voorbij de stad Limoges (163 km). 

Dag 41 t/m 42.  's Morgens voor vertrek was 
iedereen erg druk. De aankomst op camping 
Château de Leychoisier verliep echter anders 
dan gedacht. Als gevolg van langdurige en 
overvloedige regenval was het mooie terrein 
van de Château camping veranderd in een 
sompig en modderig moeras. Tegen de zin van 
de campingleiding werden de meeste caravans 
geparkeerd langs de verharde paden i.p.v. de 
genummerde velden. Enkelen probeerden het 
toch en zaten meteen vast in de blubber. Tot 
overmaat van ramp bereikte ons het bericht 
dat we op de volgende camping in Auxerre niet 
terecht konden omdat het terrein i.v.m. 
wateroverlast blank stond. Er werd via de 
receptie een andere camping in de buurt van 
Auxerre geboekt en als pleister op de “natte” 
wonde besprak de reisleiding in het 
campingrestaurant een diner voor de hele 
groep.  

Dit is Boeuf Bourguignon 

De authentieke Franse klassieker Boeuf 
Bourguignon stond op de kaart en werd vooraf 
besteld voor ons gezelschap. Wat schetste 
onze verbazing toen er een soort van 
kippenstoofpotje op tafel verscheen. 



De smaak van Denemarken 

Op vakantie heb je vaak eindelijk tijd voor lekker eten (maken). In 
Denemarken kun je genieten van beroemde culinaire hoogstandjes in 
diverse restaurants of in de zogenaamde kro’s (herbergen). De Denen 
staan zelf graag lang en uitgebreid in de keuken en willen dan vooral ook 
lang tafelen. Dus bestel een tafeltje of doe als de Denen: vind, vang of 
verzamel zelf je maal en neem de tijd om te koken en er van te genieten.  

Verse vis en smørrebrød 
In de talloze havens van Denemarken kun je 
terecht voor een lekker vers visje. En dan is 
er natuurlijk nog het wereldberoemde 
smørrebrød. Dit rijkbelegde Deense 
roggebrood kun je in de meeste kro’s en 

restaurants bestellen. Maar niets zo zomers Deens als een picknick in het bos, 
op de heide of op het strand met een paar smørrebrøds in je mand, gekocht 
bij de plaatselijke bakker of slager.  

New Nordic Kitchen 

De New Nordic Kitchen is een waar fenomeen. Hierin draait alles om ‘terug naar de natuur’. Puur eten. 
Traditionele en lokale ingrediënten met zorg en creativiteit bereid in nieuwe combinaties. New Nordic 
Kitchen heeft niet alleen de smaakbeleving veranderd, maar ook de blik op de natuur. 

www.visitdenmark.nl/camping en www.visitdenmark.nl/gastronomie 
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De Franse chef had zich het recht 
voorbehouden om dit alternatief als “Poule 
Bourguignon” ter tafel te brengen. Onze Luuck 
at onder luid protest en met lange tanden uit 
zijn bakkie en riep “DIT IS NIET BESTELD!!!” 
De reisleiding tekende hierover bezwaar aan, 
maar dit ging er in de Franse dove oren niet in. 
Er werden nog pogingen ondernomen om wat 
korting te krijgen, maar men was onverzettelijk 
en vond dat er kwalitatief prima eten was 
geserveerd. Deze “Franse slag” moesten we 
maar snel vergeten want we hadden tenslotte 
vakantie.

Dag 43 t/m 45. Op naar de alternatieve 
bestemming in de buurt van Auxerre. (317 km) 
Camping Les Cericelles in Vincelles. Dit  is een 
mooie 4 sterrencamping in de Bourgogne, te 
midden van wijngaarden en kersenbomen. 
Auxerre is een sfeervolle, zeer oude Franse 
stad aan de rivier de Yonne. Het stadsbeeld 
wordt voornamelijk bepaald door oude 
vakwerkwoningen- c.q. gebouwen welke door 
de tijd heen vaak gerestaureerd en goed 
bewaard zijn gebleven. De stad was goed 
bereikbaar per fiets langs de rivier. Het weer 
was nog steeds wisselvallig. Vanwege de 
slechte gesteldheid van de kampeerterreinen 
ontstond het ludieke idee om de naam van de 
TCC om te zetten naar TBC. De Twentse 
Blubber Club. Terwijl dit gebeurde 
veranderden de weersvooruitzichten en werd 
het zelfs zomers. Dat hier niet eerder aan 
gedacht werd!! Maandags werd de dag 
grotendeels besteed aan inpakken, opruimen 
en tanken voor de reis dinsdags naar Nancy. 
(ca. 320km)  

Dag 46 t/m 48. De laatste reisdag in Frankrijk 
verliep ook grotendeels nat naar de Noord-
Franse stad Nancy. De Brabois camping was 
een mooi terrein, maar net als in vorige 
gevallen door overvloedige regenval, erg 
drassig zodat de meeste caravans langs de 
paden kwamen te staan. Jammer want het 
campingterrein zag er op die manier niet uit. 
De 2de dag brak de zon door en werd het 
zomers warm.  

Een prima gelegenheid om een bezoek te 
brengen aan de stad Nancy. Een prachtige 
stad met een interessant verleden. Een 
aaneenschakeling van historische gebouwen 
en monumenten welke veel zeggen over de 

rijke geschiedenis. De laatste dag op deze 
camping werd door de meesten gebruikt als 
een soort rustdag. Prima weer en gezellig in 
groepjes bij elkaar. Wat kletsen, wat drinken, 
laatste restjes opmaken en wat gedempte 
muziek luisteren, “zodat we als groep niet 
teveel opvielen”.  

Dag 49. De allerlaatste dag van deze mooie 
Frankrijkreis: 312 km naar Oberweis Dld. vlak 
bij Bitburg in de Eifel. Een prachtige maar zeer 
warme dag. De allerlaatste restjes hapjes en 
drankjes werden opgemaakt en we genoten 
volop van het mooie weer. Zoals gebruikelijk 
was door de reisleiding een afscheidsdiner 
georganiseerd in het mooie 
campingrestaurant. Onder het genot van een 
voortreffelijk 3 gangen diner werd er gezellig 
nagekeuveld over de afgelopen mooie reis. De 
reisleiding werd in het zonnetje gezet en 
bedankt voor hun prima begeleiding, 
organisatie en ondersteuning. Natuurlijk was er 
voor de leiding met de pet rondgegaan en 
waren ze erg blij met de gift van de groep. 
Luuck en Sieny – Johan en Alie nogmaals:  
Hartelijk dank namens de hele groep voor 
jullie vakkundige begeleiding. 

Dag 50. Blij dat alles goed verlopen is, maar 
na 7 weken ook wel toe aan de thuisreis, 
vertrok op zaterdagmorgen bijtijds iedereen in 
de stromende regen huiswaarts en leek niets 
meer op die mooie dag ervoor. Echter… wat 
overheerste was het goede gevoel van een 
zeer geslaagde vakantie met een mooie groep 
mensen in een prachtig Frankrijk. 

                                                                 

Nico Engelbertink & Erna Buil     

.

  

 



 
CAFE‐RESTAURANT   DE ZEVENSTER              HAAKSBERGERSTRAAT 123 

7554 PA HENGELO (O)                                TEL. 074‐2914083 
 



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

www.slachthuishaaksbergen.nl 
 

VERS RUND- EN  VARKENSVLEES, VEULENVLEES 
ALLES VOOR DE BBQ 

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

 
OPENINGSTIJDEN VAN ONZE WINKEL/SLAGERIJ: 

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

Zaterdag: 08.30-12.30  
Wij hebben middagpauze van 12.30-13.30 
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Hebt u dat nou ook? 

Een tijd geleden is in Zwolle, het fundament 
van een kasteel, dat ooit toebehoorde aan een 
familie van Ittersum gevonden. Een andere 
keer ontdekte men ergens in de wereld, bij 
opgravingen, skeletresten van mensen of 
dieren. 
Zulke berichten oefenen op mij een aparte 
aantrekkingskracht uit. Soms lees ik het 
verhaal meteen helemaal, maar als dat niet 
lukt dan komt het zeker later aan de beurt.  
Misschien is het zo dat het “verre” en de 
“oudheid” mij nogal boeit. 
Reizen is daarom één van mijn liefste 
bezigheden en daarbij hebben landen waar 
ruïnes van steden, kastelen en kerken te 
bezoeken zijn mijn voorkeur. Als er dan ook 
nog een mooie natuur omheen te vinden is, 
ben ik in mijn nopjes. Het hoeft u dus niet te 
verbazen dat ik al een aantal historische 
plekken bezocht heb.  

                         Alhambra bij Granada 

Om een paar te noemen: het Alhambra bij 
Granada in Spanje, Rome en Florence in Italië, 
Mycene en Athene in Griekenland en 
Pergamon en Ephesos in Turkije. 
Over al die zaken is uiteraard veel te lezen.             
In de eerste plaats in reisgidsen, in historische 
romans en vanzelfsprekend in de 
beschrijvingen van de wetenschappers die zich 
met opgravingen bezighouden. Vooral het 
werk van de laatsten bewonder ik enorm. Je 
zult maar op een stuk terrein bezig zijn waar 
verreweg de meeste mensen overheen lopen 
zonder zich iets van de geschiedenis van dat 
plekje bewust te zijn.  De vakmensen zijn met 
kleine schepjes bezig om heel voorzichtig 
restanten van wat daar ooit leefde of gebouwd 
was bloot te leggen en te bestuderen. Als het 
om ruïnes gaat kun je zeggen dat die 
aanvankelijk meer op een puinhoop dan op 
een huis of straat leken. De archeologen 
proberen echter de oorspronkelijke vormen 

terug te vinden. Zij proberen zich voor te 
stellen hoe de situatie ter plekke, zo’n 1000, 
2000, of nog meer jaren geleden, geweest zou 
kunnen zijn om dan vervolgens de brokstukken 
weer bij elkaar te voegen tot de kerk, tempel, 
huis, straat of stad, waarvan ze ooit deel uit 
maakten. 

Archeologen aan het werk 

Schrijvers haken op de resultaten van de 
wetenschappers in, voegen daar veel eigen 
historisch onderzoek aan toe om het   
geheel vervolgens te vermengen met hun 
fantasie tot een historische roman.                
Voor mij is, onder dergelijke boeken, het 
verhaal over Aila in de serie “Aardkinderen” 
uniek.  
Zeer uitgebreide kennis en fantasie laten 
levende mensen ontstaan. Wij kunnen lezen 
hoe ze woonden, aan voedsel kwamen,  
samenleefden, geloofden, enz. Als ik dergelijke 
boeken lees geniet ik er geweldig van maar 
toch mis ik één ding nl: zelf deel uitmaken van 
de situaties die beschreven worden en dan 
vind ik het spijtig dat we alleen nog maar in 
science fiction-verhalen de beschikking 
hebben over tijdmachines.
Dan zou ik zo’n ding nu willen hebben en 
terugkeren naar die lang vervlogen tijden en 
naar de mensen die toen op deze aarde 
rondliepen. 
Hebt u dat nou ook?? 

                                              Henk Mulder       
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De Oel te Klook of (het mobieltje)

`t Was zundag, tuske vespertied en `t hoonderopvleegn 
`n Helen dag ha`k niks doan, `t begun miej te verveeln 

`k Wol toch nog iets doon, nog evven met de fiets op pad 
`n Luk vergreld in de hoed, smeet ik de bil op `t rad. 

`k Fietsen De Bekzied in, `t was a hearfsti en koald 
`n Daamp hung as witte wieven tuske `t hoalt 

`t Leek `n sool, en toen`k ok nog ne oel heurden roopn 
Begunnen miej de groezels oawer `n ruw hen te loopn. 

Van wiedten zag ik lechkes, bie Geert van de W�nnerboer
Kötterbiej zag ik em z�lf, hee stun in `t onderschoer 

Ik kon en onmöggeluk nog stilzwiegends veurbiej 
Want met beide haan tegeliek, weankenè miej. 

Doar stun W�nners Geert, glad van de wies 
Grote oagn van schrik, hee bewn as `n reet 

Krietwit was zien gezicht, het stil stoan völ em zoer 
Hee wees in de richting van zien oald iem`nschoer. 

“Doar achter”, reupè, zit de oel, hee d�t niks as schreewn 
Mien God, oons Merie, ze hef nich lang meer te leewn 

Ze is kraank, de vrouw is kraank, doad too kraank 
En de oel dee wet; ze maakt `t nich meer laank!” 

He sökkeln de del op, tot niks meer in stoat 
Ik wus, hier m�`k helpen, aans geet `t vast nich good 
Ik pakken mien mobieltje oet `n tuk en toetsn 1-1-2 

“De ambulance komt” zeer ne dame, en een dokter komt mee”. 

Twee wek later was `t koale Karmis, leu wat was `t der drok 
Wönners Geert zag ik doar, met de keender, en ziene vrouw was ok 

Ziene Merie was weer better, ze lachen, het gung a weer best 
Wat veulden ik miej blier, da`k de oel, mooi te klook of was west. 

Ingezonden door Fam. Groener. 



Konijnenbelt

Wierdensestraat 29-31
7443 AB Nijverdal

0548-612808
info@toyota-konijnenbelt.nl

RAV4 Hybrid
vanaf 2016 bij uw Toyota Dealer!

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



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

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

DE NIEUWE FORD C-MAX
 Handsfree achterklep

De nieuwe standaard voor gezinsauto’s 

staat nu in onze showroom. Leverbaar 

als vijf- of als zeven zitter. Voorzien van 

een scala aan handige functies en 

nieuwe technologieën, zodat u o.a. met 

één simpele voet beweging de achterklep 

automatisch kunt openen. Benieuwd 

geworden? Kom ’m nu bij ons uitproberen. 

De nieuwe Ford C-MAX rijdt u al vanaf 

20.495,- (incl. 1.000,- Technologie- premie).

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