
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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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.

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
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Het bestuur van de Twentse Caravan Club nodigt alle leden uit voor de 
                            

Nieuwjaarsreceptie 2017 
                                                              

 

         
De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op dinsdag 3 januari 2017 

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

Het bestuur wenst alle lezers, leden en adverteerders

Een fijne sfeervolle kerst en een gezond en reislustig  

        2017 

  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

B
a

rr
e

 w
e

e
rs

o
m

st
a

n
d

ig
h

e
d

e
n

 v
ra

g
e

n
 v

e
e

l 
va

n
 u

w
 a

u
to

! 
H

e
t 

is
 d

a
n

 o
o

k 
za

a
k 

o
m

 d
e

ze
 n

a
 d

e
 w

in
te

rs
p

o
rt

 g
o

e
d

 t
e 

ch
e

ck
e

n
. 

S
p

e
ci

a
a

l 
h

ie
rv

o
o

r 
b

ie
d

e
n

 w
ij 

d
e

 A
p

rè
s 

S
ki

  
o

p
fr

is
b

e
u

rt
 a

a
n

. 
D

it
 h

o
u

d
t 

in
:

h
a

rt
g

er
in

k.
n

l

O
ok

 v
oo

r 
ca

ra
va

ns
 z

ijn
 w

ij 
g

ec
er

tifi
ce

er
d

 d
oo

r 
d

e 
Fo

cw
a

 e
n 

V
O

C
. O

p
 a

lle
 r

ep
a

ra
tie

s 
zi

jn
 d

e 
Fo

cw
a

 r
ep

a
ra

tie
 b

ep
a

lin
g

en
 v

a
n 

to
ep

a
ss

in
g

w
ee

r 
a

ls
 N

IE
U

W
?

U
w

 c
a

ra
va

n
 o

f 
ca

m
p

er

W
ij 

zi
jn

 a
l 

ru
im

 4
5

 j
a

a
r 

g
e

sp
e

ci
a

lis
e

e
rd

 i
n

 
h

e
t 

h
e

rs
te

lle
n

 v
a

n
 s

ch
a

d
e

 a
a

n
 a

lle
 m

e
rk

e
n

 
a

u
to

´s
. 

In
m

id
d

e
ls

 z
ijn

 w
ij 

o
o

k 
g

e
st

a
rt

 m
e

t 
h

e
t 

h
e

rs
te

lle
n

 v
a

n
 c

a
rv

a
n

s 
e

n
 c

a
m

p
e

rs
.

D
e

 s
e

rv
ic

e
g

e
ri

ch
th

e
id

 e
n

 g
e

m
o

e
d

e
lij

kh
e

id
 

b
lij

ft
, 

zo
a

ls
 u

 d
a

t 
va

n
 o

n
s 

g
e

w
e

n
t 

b
e

n
t.

 
A

ls
 u

 s
ch

a
d

e
 o

p
lo

o
p

t 
a

a
n

 u
w

 c
a

ra
va

n
, 

is
 

1
 t

e
le

fo
o

n
tj

e
 v

o
ld

o
e

n
d

e
. 

W
ij 

h
e

rs
te

lle
n

 u
w

 c
a

ra
va

n
 w

e
e

r 
to

t 
in

 d
e 

p
u

n
tj

e
s 

e
n

 s
ta

a
n

 u
 b

ij 
o

m
 h

e
t 

p
a

p
ie

rw
e

rk
 

in
 t

e
 v

u
lle

n
 e

n
 d

e
 z

a
ke

n
 t

e
 r

e
g

e
le

n
 m

e
t 

d
e 

ve
rz

e
ke

ri
n

g
.

G
o

o
rs

es
tr

a
a

t 
3

9
a

, 
7

4
9

6
 

A
C

 
H

en
g

ev
el

d
e  

T
el

.: 
0

5
4

7
 3

3
4

2
7

2
  

 -
  

 w
w

w
.h

a
rt

g
er

in
k.

n
l

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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   Van de Voorzitter 

 

 
 
 
 

 
Beste leden van de Twentse Caravan Club. 
 
De reizenbeurs die gehouden is op dinsdag 1 
november 2015 in “t Hoogspel” in Delden was 
weer een groot succes. De belangstelling was 
overweldigend en we hebben weer 10 nieuwe 
equipes kunnen verwelkomen. 
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt 
hartelijk dank hiervoor. 
 
De reizen die doorgaan zijn: 
Hongarije-Oostenrijk-Karinthië met 27 
equipes. Deze groep is met volle tevredenheid 
en medewerking van de leden gesplitst in 2 
groepen met als reisbegeleiders fam. 
Kuijpers/de Groot en fam. Redder/ 
Engelbertink 
Corsica-Sardinië met 10 equipes en 
reisbegeleiders fam. Goseling en fam. Scholts 
Noord Duitsland – Denemarken met 16 
equipes en reisbegeleiders fam. Vaneker en 
fam. Kamp. 
Franse Alpen en Côte d’Azur met 14 equipes 
en reisbegeleiders fam. Jurjens en fam. van 
der Kolk 
Voor de standplaatsreis naar Bad 
Rothenfelde in Duitsland hebben zich 5 
equipes opgegeven. De reiscommissie is nog 
op zoek naar iemand de hiervoor de kar wil 
trekken en dan willen we deze reis toch laten 
doorgaan. 
 
De inschrijving voor de reizen willen we in 
samenspraak met de reiscommissie 
aanpassen. 
Men kan zich inschrijving voor een reis vanaf 
de voorjaars/najaars reizenbeurs tot en met de 
voorjaars/najaars leden vergadering.  
Men heeft zich voor een reis ingeschreven 
nadat men het inschrijf formulier heeft ingevuld 
en ingeleverd bij de reiscommissie of het 
secretariaat. 
Alleen je naam vermelden op het papier dat bij 
de aangeboden reis ligt is niet voldoende en 
wordt niet beschouwd als inschrijving voor die 
reis. 

 
Ik wil iedereen er nogmaals op wijzen dat als 
men zich heeft ingeschreven voor een reis er 
100 euro overgeboekt moet worden naar de 
reisrekening van de reisbegeleider direct na de 

bijeenkomst van ingeschrevenen en dat het 
restant van de reissom moet zijn overgeboekt 
voor de uitreiking van het routeboek. Dit is 
meestal 14 dagen voor vertrek. 

 
De Nederlandse Caravan Club heeft ons 
gevraagd om een alliantie met hun club aan te 
gaan.  
De kosten hiervoor zijn 100 euro per  jaar.  
Als leden van de Twentse Caravan Club 
mogen we dan gebruik maken van hun 
camping terreinen. Een overnachting kost dan 
12,50 euro exclusief stroom en 
toeristenbelasting. Stroom moet men 
afrekenen naar gebruik en men moet zelf een 
stroommeter aanschaffen.  
Zij hebben 16 terreinen verspreid over 
Nederland.  
Het bestuur heeft besloten niet in te gaan op 
het voorstel van de Nederlandse Caravan 
Club, omdat het bestuur er van uit gaat dat 
weinig leden hiervan gebruik zullen maken. 
 
Op 13 april 2017 bestaat onze vereniging 30 
jaar. 
We willen dit niet onopgemerkt voorbij laten 
gaan en hebben als bestuur besloten om er 
een feest middag/avond van te houden. 
Tijdens de jaarvergadering van 15 november 
waren er leden die vonden dat elk lustrum 
gevierd moet worden met een week kamperen 
met alle leden. Op de bestuursvergadering van 
7 december zullen we als bestuur hierover 
vergaderen en via de e-mail alle leden vragen 
naar hun mening. 
 
Ik wil iedereen hartelijk danken die zich in het 
afgelopen jaar op de een of andere manier 
hebben ingezet voor onze club. 
Ook wil ik alle adverteerders van ons clubblad 
hartelijk dank zeggen voor hun steun want 
zonder deze inbreng is de uitgave van het 
clubblad niet mogelijk. 
 
Tot slot wens ik u, mede namens mijn mede 
bestuursleden, prettige feestdagen en een 
goede jaarwisseling en hoop ik u allen in 
goede gezondheid weer te zien op de 
nieuwjaarsreceptie van 3 januari 2017.  
 
Frans de Rond. 
Voorzitter 



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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JAARPROGRAMMA 2017 
 
 
 

  
 
   
januari  03  Nieuwjaarsreceptie  ’t Hoogspel  15.00 uur 
  04  Bestuursvergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
  11  Reiscommissievergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
 
februari 01  Bestuursvergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
  08  Reiscommissievergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
  27  Redactievergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
 
maart  01  Bestuursvergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
  08  Reiscommissievergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
   
april  04  Reizenbeurs   ’t Hoogspel  11.00 uur 
  05  Bestuursvergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
  12  Reiscommissievergadering  Bestuurskamer  10.00 uur 
  18  Voorjaars ledenvergadering  ’t Hoogspel  14.00 uur 
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                   Twentse pagina     42 
 
 
 
Coverfoto: Bron internet 

                         KOPIJ 
 
Uw bijdrage aan het eerste nummer van ons 
clubblad in 2017 moet uiterlijk 
25 februari 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 
2e Secretaris  Marten Redder 
Penningmeester Hans van Buuren 
Reiscommissie  Emiel Bor 
Redactie  Arend Spijkman 
Algemene Zaken Hetty Groener 
 
De reiscommissie: 
Voorzitter  Emiel Bor 
Lid   Dinie Jurjens 
Lid   Ben Vaneker 
Lid   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 
 
 
 

Penningmeester/                 
Ledenadministratie 
 

Tegen het einde van het jaar enkele              
aandachtspunten voor alle leden van onze 
club. 

De contributie wordt rond half februari via de 
automatische incasso van uw bankrekening 
afgeschreven. Dus NIET zelf de contributie 
overboeken. Dit kost mij alleen maar extra tijd. 

Enkele oudere leden stoppen met hun 
lidmaatschap om verschillende redenen, 
hebben de caravan verkocht of willen niet 
meer met de TCC reizen mee. Maar als u wel 
op de hoogte wilt blijven en de club een warm 
hart toe draagt, kunt u besluiten om donateur 
te worden. Dan blijft u het clubblad ontvangen 
en kunt u alles wat de TTC organiseert 
bezoeken. Geef u dus op als donateur. 

 

 

Bij het begin van het lidmaatschap geeft u een 
aantal gegevens aan ons door. Maar na 
verloop van tijd wijzigen deze gegevens.          
U verhuist, neemt een ander mobiel-
telefoonnummer of het emailadres wordt 
gewijzigd. Geef dit alstublieft door aan het 
secretariaat zodat we altijd actueel zijn en 
blijven. 

Hans van Buuren, 

Penningmeester/Ledenadministratie. 



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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     Van de Redactie 

 
 
 

 
 
 
Beste mensen 
 
Op het moment dat ik deze regels aan het 
papier toevertrouw is Sint Nicolaas al weer 
naar Spanje vertrokken en staat het kerstfeest 
weer voor de deur. 
Hij had z’n hielen nog maar amper gelicht of 
de kerstverlichting brandde alweer overal 
volop. En kerstbomen waren niet aan te 
slepen. 
Kennelijk hebben we in deze donkere dagen 
behoefte aan gezelligheid in huis. Niets mis 
mee natuurlijk. 
 
Maar ik wil het graag met u over iets heel 
anders hebben. En wel het werk van de 
redactie en dan met name de invulling van het 
Clubblad. 
Zoals u weet is het clubblad er voor de leden 
en wordt ook door de leden, voor een groot 
deel, van tekst voorzien. Denk maar 
bijvoorbeeld aan de reisverslagen.  
Maar ja, het merendeel van de reizen worden 
gemaakt in het voorjaar en een enkele reis in 
het najaar. Zo ook dit jaar. 
Dat betekent meestal ook dat meerdere 
reisverslagen bijna gelijktijdig aan de redactie 
worden aangeboden. Voor ons natuurlijk fijn. 
Maar de auteur en ook het reisgezelschap 
verwachten het reisverslag natuurlijk in de 
eerst volgende editie van het clubblad. 
En juist daar hebben wij niet altijd de ruimte 
voor en zijn we genoodzaakt om uw verhaal 
een editie later te plaatsen. 
Dat u teleurgesteld bent, als blijkt dat het 
verslag niet is geplaatst, is volkomen te 
begrijpen. 
 
 
 
 
 
 

Ons bereiken die signalen van uw 
teleurstelling ook. 
Met name in de vorige, oktober, editie zijn een 
paar reisverslagen niet geplaatst omdat er 
ruimte nodig was om alle voorbeschouwingen 
op te nemen. 
Nu is het natuurlijk mogelijk om alle verhalen te 
plaatsen en gewoon het blad evenredig dikker 
maken. 
Maar daarmee schieten we in onze eigen voet. 
Want dat houdt in dat er voor de volgende 
editie nauwelijks tekst is. U begrijpt al, voor 
ons geen optie. 
Ik hoop dat u nu enig begrip kunt opbrengen 
als uw verhaal een editie later komt. 
Als duidelijk wordt dat uw verslag niet kan 
worden geplaatst, zal ik in alle gevallen 
proberen de auteur te informeren. 
 
Tevens wil ik een oproep doen aan de leden 
om verhalen, die u wilt delen, op te schrijven 
en aan de redactie door te geven. 
Wij zijn er blij mee. 
 
Rest mij nog u allen fijne kerstdagen en een 
goed en gezond 2017 toe te wensen en dat u  
nog vele reizen met de TCC zult maken. 
 
Tot volgend jaar. 
 
Alex Noppert, 
Hoofdredacteur 



 

Vrijheid van genieten…… 

 

Pen Caravans Enschede 
Gronausestraat 645 
7534 AB Enschede 

Telefoon: 0534615213 
www.kamperen.cc 

Erkend dealer van: 

Caravan Schade! 
Laat het ons regelen. Wij zorgen voor een perfecte schaderepair. 
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                            Reisprogramma 2017 
 
 
Voorjaar 2017     kosten globaal  reis-  vertrek- 
       per equipe   dagen  datum 
 
 
Frankrijk (Alpen en Côte d’Azur)     775,00   31  20-05 
 
Hongarije en Karinthië* (1)   1225,00   49  06-05 
 
Hongarije en Karinthië* (2)   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 
 
 
 
 
Najaar 2017 
 
Zwarte Woud-Elzas-Trier      525,00   21  02-09 
 
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. 28-11-2016 
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Een witte kerst. 
 
Er was eens een man die het kerstfeest 
grondig wilde vieren. Hij haalde een laddertje 
uit de schuur en spande langs het plafond de 
rode papieren slingers die daarvoor garant zijn. 
Aan de lamp hing hij een van die rode bellen, 
die opgevouwen weinig lijken, maar naderhand 
nog aardig meevallen. Toen dekte hij de tafel. 
Hij had hiervoor urenlang over drie winkels 
verdeeld in de rij gestaan, maar het zag er dan 
ook goed uit. Naast elk bord stak hij ten slotte 
een kaarsje aan, waarvan je er tien in een 
doos koopt, en klapte in zijn handen. Dit was 
het teken om binnen te komen. Zijn vrouw en 
kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar met 
een verlegen glimlach hadden aangekeken, 
kwamen bedremmeld binnen. 
 
"Nee maar," zeiden ze, "dat had je niet moeten 
doen." 
 
Maar omdat hij het toch gedaan had gingen ze 
blij zitten en keken elkaar warm aan. 
 
"En nu gaan we niet alleen smullen," zei de 
man, " we moeten ook beseffen wat er nu 
eigenlijk gebeurd is." 
 
En hij las voor hoe Maria en Jozef alle 
herbergen afliepen, maar nergens was er 
plaats. Maar het kind werd ten slotte toch 
geboren, zij het in een stal. En toen begonnen 
ze te eten, want nu mocht het, al was er dan 
veel ellende in de wereld. 
 
"Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vieren en zo 
hoort het eigenlijk." En daarin had hij gelijk. En 
zij verwonderden zich over de hardvochtigheid 
van al die herbergiers, maar het was ook 
tweeduizend jaar geleden moet je denken, zo 
iets kwam nu niet meer voor. En op dat 
ogenblik werd er gebeld. De man legde de 
banketstaaf die hij juist aan de mond bracht, 
verstoord weer op zijn bord. 
 
"Dat is nu vervelend," zei hij, "er is ook altijd 
wat." Hij knoopte zijn servet los, sloeg de 
kruimels van zijn knie en slofte naar de 
voordeur. 
 
Er stond een man op de stoep met een baard 

en heldere, lichte ogen. Hij vroeg of hij hier ook 
schuilen mocht, want het sneeuwde zo. Het 
was namelijk een witte Kerst, dat heb ik nog 
vergeten te zeggen, hoe kan ik zo dom zijn. De 
beide mannen keken elkaar een ogenblik 
zwijgend aan en toen werd de een door een 
grote drift bevangen. "Uitgerekend op 
Kerstmis," zei hij, "zijn er geen andere 
avonden." En hij sloeg de deur hard achter 
zich dicht. Maar terug in de kamer kwam er 
een vreemd gevoel over hem en de tulband 
smaakte hem niet. "Ik ga nog eens even 
kijken," zei hij, "er is iets gebeurd, maar ik weet 
niet wat." Hij liep terug naar de stoep en keek 
in de warrelende sneeuw. Daar zag hij de man 
nog juist om de hoek verdwijnen, met een 
jonge vrouw naast zich, die zwanger was. 
 

 
 
Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, 
maar er was niemand meer te zien. Die twee 
leken wel in de sneeuw te zijn opgelost. Want 
het was, zoals gezegd, een witte Kerst. Toen 
hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er 
stonden tranen in zijn ogen. "Zeg maar even 
niets," zei hij, "die wind is wat schraal, het gaat 
wel weer over." En dat was ook zo, men moet 
zich over die dingen kunnen heen zetten. Het 
werd nog een heel prettig kerstfeest, het was 
in jaren niet zo echt geweest. Het bleef 
sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het kind 
werd opnieuw in een schuur geboren. 
 
Verhaal van Godfried Bomans 
 

 



 
 
 
 

 

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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Kartoffelfest 

In Duitsland wordt in het najaar als de 
aardappels gerooid  worden het kartoffelfest 
gehouden. En dat gebeurt op de bekende 
Duitse manier. Lange tafels, bier en 
aardappelgerechten, die ter plaatse worden 
gebakken. Stalletjes met tierlantijntjes, 
heidestukjes enz. omringen het hele gebeuren. 
Op het aardappelveld mag de bezoeker zelf de 
achtergebleven aardappelen oprapen die na 
het rooien zijn blijven liggen. 

 

Een rad van avontuur staat opgesteld. Hier kan 
je aardappels winnen. Voor één € mag je één 
keer draaien. Dat leek me wel wat. Ik gaf twee 
euro, dus twee maal draaien. De eerste keer 
bleef de wijzer steken op 3 kilo aardappelen. 
Dat is mooi dacht ik. Als ik geweten had dat ik 
meteen drie kilo zou winnen had ik geen twee 
euro betaald. Dus nog maar een keer draaien. 
En wat gebeurt er? De wijzer blijft staan op 
12.5 kilo!!!!! Dus nu met 15.5 kilo aardappelen 
op de fiets terug naar de camping.  

Wies van Zalk 

 

 

Limburgs zuurvlees 
“Zoervleisj” 
 
Een oude familietraditie. 
 
Dit recept is voor 4 personen 
 
Ingrediënten: 
 
Ca. 1kg Riblappen (of stoofvlees) 
0,5l water 
0,5 l natuurazijn 
Ca. 4 uien (in 4 stukken gedeeld) 
6 kruidnagels 
5 blaadjes laurier 
2 eetlepels stroop 
Boter 
Maïzena 
Naar smaak peper en zout 
 
Bereiding: 
 
Een marinade maken van azijn + water 
(verhouding 50/50), kruidnagels, laurier en 
uien toevoegen. De riblappen minstens 24 uur 
marineren. Langer mag ook. 
Zelf halen wij de vetranden rondom het vlees 
weg. Maar hoeft natuurlijk niet. 
 
Na marineren het vlees goed laten uitlekken en 
droog deppen (marinade bewaren). 
Vlees incl. uien, kruidnagels en laurier 
bruinbakken. Naar smaak peper en zout 
toevoegen. 
 
Hierna iets marinade toevoegen (om 
naderhand saus te maken). 
Deksel op de pan en 2 tot 3 uur laten stoven 
 
Nu twee eetlepels stroop doorroeren en binden 
met maïzena 
(maïzena met iets marinade) 
Eventueel iets bouillonblok toevoegen. 
Nu proeven, is het te zuur, dan eventueel nog 
wat stroop toevoegen. 
 
 
Dit gerecht past perfect bij (zelfgemaakte) 
frites en een salade. 
 
Tip: Bij gebruik van een snelkookpan 
 duurt het stoven ongeveer 1/2uur 
 
 
Eet smakelijk 
 
 
Ria Noppert 



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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Ik geef de pen door 
aan…   

 

 

. 

Wim en Ineke Smies vroegen mij in augustus 
bij de uitreiking van het reisboek (Pyreneeën) 
of zij de pen aan mij mochten doorgeven en 
daar kon ik geen nee tegen zeggen.  
 
Ik ben geboren in 1941 in Amsterdam.          
Na de Lagere school en het Gymnasium ben ik 
Psychologie gaan studeren. In 1965 trouwde ik 
en verhuisde naar Deventer, omdat mijn man 
daar al woonde. Ik heb alleen de eerste 3 jaar 
van mijn huwelijk gewerkt, want die tijd was het 
zo, dat je niet mocht blijven werken wanneer je 
in verwachting was. 
 
Ik ben moeder van een zoon (1969) en een 
dochter (1973) en oma van 3 kleinzonen en 3 
kleindochters. 
 
Toen onze kinderen groter waren, ben ik weer 
(samen met mijn man) gaan tennissen en 
wedstrijddansen. 
 

 
Wedstrijddansen  

Daarnaast vond ik  ook nog vrije tijd om 
vrijwilligerswerk te doen. Ik wilde wel weer 
gaan werken, maar kwam niet meer aan de 
bak. Was inmiddels 42 jaar en voor die tijd te 
oud en vooral te duur.  

 
In 1983 zijn mijn man en ik met caravannen 
begonnen. Hij overleed in 1994 aan kanker.  
Na de dood van mijn man ben ik vele jaren 
achtereen met bevriende echtparen, maar ook 
met vriendinnen op vakantie geweest. 
Aangezien deze op een gegeven moment 
geen lange reizen meer wilde maken en ik wel, 
kwam ik in november 2013 bij de TCC terecht.  
 
Reizen is één van mijn grootste hobby's en 
dansen ook nog steeds. Ik mag graag koken. 
D.w.z. Italiaans, Frans en Indiaas. Ik kijk 
selectief TV, zowel de Nederlandse, Duitse 
alsook de Engelse en met name het nieuws, 
documentaires en actualiteiten. Verder lees ik 
graag en ga als het uitkomt naar de 
schouwburg. 
 

Reizen als hobby  

 
Klaverjassen en spelletjes doen vind ik ook 
leuk.  
 
Ik geef de pen door aan Ineke Hofman.  
                                                                            

                            
                                                                            
      Heidi Brinks-van Woerkom 
 
 



 

  



Twentse Caravan Club                                                                 21                                                                         december 2016 

REISVERSLAG NOORD–DUITSLAND 
Zaterdag 4 juni.2016 

Voor alle deelnemers is dit de vertrekdag van 
de reis naar Noord -Duitsland. Volgens het 
routeboek was het de bedoeling dat iedereen 
zich voor 13:00 uur of na 15:00 uur meldde op 
de camping waar wij door de reisleiding op de 
plekken, welke wij op 17 mei jl. tijdens de 
uitreiking van het routeboek hebben 
“getrokken” werden gedirigeerd. Op deze 
camping verbleven wij 4 nachten. De eerste 
indruk van deze camping was dat deze er 
netjes uitziet. De toiletten en douches waren 
schoon en netjes onderhouden. Verder was er 
de mogelijkheid om iets te eten zoals frites of 
gebakken aardappelen met worst en konden er 
broodjes worden besteld. Om 17:00 uur 
werden wij welkom geheten door de reisleiding 
die ons verraste met koffie/thee met gebak. 

Zondag 5 juni 2016. 

Vandaag een dag zonder geplande activiteiten. 
Alleen om 17:00 uur een lekkere barbecue, 
georganiseerd door de reisleiding met een dj in 
de persoon van Wolter Vugteveen die Duitse 
Schlagermuziek afwisselde met hedendaagse 
pop. Een zeer geslaagde happening. Een 
aantal van de deelnemers bleef op de camping 
en sommigen fietsten naar Bergen-Belsen om 
het  krijgsgevangenenkamp/concentratiekamp 
uit WO II te bezoeken. Een ieder van ons zal 
dit als indrukwekkend/schokkend  ervaren 
hebben. 

Maandag 6 juni 2016. 

Vandaag kan iedereen gaan en staan waar hij 
of zij wil d.w.z. om 20:00 uur was er een jeu de 
boules wedstrijd georganiseerd door Maria 
Raanhuis. Een aantal mensen ging op de fiets 
naar Celle een prachtige residenzstadt met 
schitterende vakwerkhuizen, een kilometer of 
20 van Winsen. Om 20:00 uur verzamelden wij 
ons voor de jeu de boules wedstrijd. De 
wedstrijden waren om ± 21:15 afgelopen. De 
volgende jeu de boules wedstrijden werden 
gehouden op 11 en 22 juni. Op deze datum     
(de 22ste) werden de winnaars bekend 
gemaakt. 

Dinsdag 7 juni. 

Een vrije dag zonder verplichtingen, echter om 
17:00 uur werden de deelnemers verwacht op  

 

een door de reisleiding georganiseerde happy 
hour. Iedereen was keurig op tijd en onder het 
genot van een drankje en nootjes werden de 
nummers getrokken van de plaatsen waar men 
op de volgende camping in Waren kwam te 
staan.  

Woensdag 8 juni 2016. 

Deze dag stond in het vertrek naar 
Campingplatz Ecktannen in Waren (Müritz).  
Om de 10 minuten vertrokken er 2 equipes 
naar Waren. De reisleiding vertrok om 08:00 
uur terwijl de eerste 2 equipes om 11:00 
vertrokken. Het was een vrij lang rit van ± 320 
km. De reisleiding adviseerde ons om via de    
B 191  te rijden en niet via de snelweg dit i.v.m. 
het risico van files. Deze route bleek achteraf 
geen succes omdat er op diverse plekken aan 
de B 191 werd gewerkt. 

Donderdag 9 juni 2016. 

Na de heftige rit van gisteren een dag zonder 
verplichtingen. Een groot aantal personen van 
de groep ging een route fietsen in de omgeving 
van Waren, terwijl anderen een kijkje in de 
prachtige stad namen. Ook hier veel mooie 
gebouwen, musea, vakwerkhuizen etc.            
‘s Avonds werden er door diverse personen 
spelletjes gespeeld waaronder het kubbwerpen 
en schijven gooien. Voor uitleg hierover kon 
men zich melden bij de ontwerper Johan de 
Brouwer. 

Vrijdag 10 juni 2016. 

Vandaag een dag om vrij te besteden.                       
‘s Middags met een grote groep naar Waren 
gefietst. Besloten was om tegen een uur of één 
te vertrekken maar één van de deelnemers 
moest nog even een band plakken. Dit nam 
nogal wat tijd in beslag maar nadat het was 
gebeurd fietsten wij om 13:30 uur richting 
Waren. Hier kon een ieder doen en laten wat 
hij of zij wou en tegen een uur of half vijf zijn 
wij met zijn allen een sorbet, ijscoupes gaan 
eten bij de haven. ‘s Avonds geen activiteiten 
i.v.m. het EK voetbal. 

Zaterdag 11 juni 2016. 

Deze dag stond in het teken van ons vertrek 
de volgende morgen naar de 3de camping.   
“An der Dänische Wiek’’ in Greifswald. 
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Na de middag heeft een grote groep nog een 
fietstocht in de buurt van Waren gemaakt en 
een aantal bezienswaardigheden mogen 
aanschouwen waaronder een groep nudisten. 
(mannen en vrouwen) Vooral de mannen in de 
groep waren behoorlijk onder de indruk en 
opmerkingen als: “Blieven kieken” en “”Dan is 
’t in hoes toch maar behelpen” waren niet van 
de lucht. Om 17:00 uur was er een happy hour 
en werden er tijdens deze gezellige 
bijeenkomst weer lootjes getrokken voor een 
plek op de camping in Greifswald. 

Zondag 12 juni 2016. 

Vandaag het vertrek dus naar Greifswald. De 
eerste deelnemers vertrokken om 09:30 uur, 
de laatste om 10:40.  Verder een rustige dag 
voor alle deelnemers. Een aantal heeft nog de 
Kloostermarkt in Greifswald bezocht een 
jaarlijkse gebeurtenis welke heel veel 
bezoekers trok. 

Maandag 13 juni 2016. 

Vandaag gingen veel deelnemers per fiets 
naar Greifswald een heel mooie stad waar vele 
mooie gebouwen waren te bewonderen. 

Dinsdag 14 juni 2016. 

Een groep van 16 personen ging vandaag op 
excursie naar Peenemünde, georganiseerd 
door Arnold van Brakel. In Peenenmünde 
werden onder leiding van Wernher von Braun 
de V 1 en V 1 Raketten ontwikkeld. (V staat 
voor Vergeltungswaffe) Wernher von Braun 
stond na de tweede wereldoorlog aan de wieg 
van de Amerikaanse ruimtevaartindustrie 
nadat hij door de Amerikanen was 
meegenomen. Een aantal andere personen 
zijn naar het eiland Rügen gereden en daar 
o.a. Binz, Göhren en andere 
bezienswaardigheden bezocht. Dit was zeer 
de moeite waard. ‘s Avonds was er voor de 
tweede keer in de vakantie een jeu de boules 
wedstrijd. Er werden zeer spannende 
wedstrijden op het scherpst van de snede 
uitgevochten. 

Woensdag 15 juni 2016. 

De dag staat in het teken van ons vertrek naar 
de 4de camping van onze tocht Camping 
Ostsee Ferienpark in Ziero/Wismar. Echter 
door het slechte weer van vandaag, veel regen 
en onweer, gebeurde er natuurlijk niet veel. Dit 
was de eerste dag van de vakantie waarin wij 
veel regen en onweer hebben gehad. 

Donderdag 16 juni 2016. 

Vandaag vertrokken wij om toerbeurt naar de 
camping in Zierow/Wismar. De eerste 
deelnemers vertrokken om 10:00 uur, de 
laatsten om 11:10 uur. Nadat iedereen goed 
was aangekomen en geïnstalleerd bleven 
sommigen bij de caravan, een groot deel ging 
uit eten bij restaurant “Oase” op het 
campingterrein waar een prima maaltijd werd 
geserveerd. 

Vrijdag 17 juni 2016. 

Geen activiteiten vandaag. De meeste 
deelnemers kwamen elkaar tegen bij de Aldi in 
Wismar voor het inkopen van boodschappen. 
Verder ging iedereen vandaag zijn gang, hetzij 
per fiets, hetzij per auto. Een aantal personen 
had de moeite genomen om vandaag naar 
Rostock te gaan. Om 17:00 uur was er een 
happy hour georganiseerd waar onze 
reisleider, Ben Vaneker, een aantal 
mededelingen had. Ben deelde mee dat er op 
Zondagmorgen de 19de juni ter gelegenheid 
van vaderdag de vaders een ontbijtbuffet werd 
aangeboden in restaurant ”Oase”. De partners 
mochten ook mee. Er werd tijdens deze happy 
hour geproost op het feit dat vandaag bekend 
werd dat FC Twente ook het volgende seizoen 
in de eredivisie blijft voetballen. Tevens werd 
een voorstel van Joop in de Wal om op 
vaderdag ‘s avonds een barbecue te houden 
met applaus begroet. Iedereen zorgde voor 
zijn eigen bbc pakket, en de drankjes werden 
aangeboden door de reisleiding. 

Zaterdag 18 juni 2016. 

 
Vandaag ging een groot gedeelte van de 
deelnemers naar Schwerin waar toevallig in 
dat weekend het Schweriner Schlossfest werd 
gehouden. 
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Een bijzondere happening rondom het Slot 
waar een mooie kunstmarkt was en veel 
personen in klederdracht rondliepen.  
Sommigen gingen het slot bekijken en anderen 
maakten een rondtoer van 1 uur door de stad, 
waar vele mooie gebouwen waren te 
bewonderen uit o.a. de Jugendstil. Dus m.a.w. 
iedereen had zich uitstekend vermaakt en zijn 
allen weer heelhuids op de camping 
teruggekeerd. 

Zondag 19 juni 2016. 

Vaderdag. Zoals door Ben Vaneker was 
aangekondigd ter gelegenheid hiervan om 
09:30 uur een gezamenlijk ontbijt in restaurant 
”Oase” Dit was een gezellig samenzijn. Hierna 
gingen velen naar de rommelmarkt in Wismar. 
Iedereen was op tijd terug voor de barbecue 
die om ±18:00 uur begon. Een aantal 
fanatiekelingen speelde onder leiding van Jo 
van Wijhe nog een partijtje KUBB. 

Maandag 20 juni 2016. 

Deze dag werden er  voorbereidingen 
getroffen voor ons vertrek  naar de laatste 
camping op onze reis Campingplatz ”Am 
Waldbad” in Ebstorf. Echter voordat men 
daaraan begon hadden wij de hele dag nog 
voor ons om allerlei activiteiten te gaan doen. 
Een aantal bezocht Wismar en een aantal 
gingen fietsen. 

Dinsdag 21 juni 2016. 

Om 10:00 vertrok de eerste 2 equipes richting 
Ebstorf en om 11:10 uur de laatste. Tussen 
14;00 en 15:00 uur was iedereen aanwezig op 
de camping en werden de luifels etc. geplaatst. 
Om ± 17:00 een happy hour waar het eerste 
rondje werd gegeven door Ben Bleumink dit 
vanwege zijn 76ste verjaardag. Verder geen 
bijzonderheden deze dag. 

Woensdag 22 juni 2016. 

Iedereen ging vandaag zijn of haar eigen 
gang. Een aantal vertrok per auto naar 
Lünenburg en een aantal gingen per fiets naar 
Uelzen. Deze dag werd de laatste jeu de  
bouleswedstrijd gehouden. Na 3 wedstrijden 
was Marianne Kuitert de winnares terwijl  
Albert Meynen bij mannen met de eerste prijs 
aan de haal ging. ‘s Avonds werd een gezellige 
avond gehouden met  onze dj Hennie 
Raanhuis  die ook  liet horen dat hij over een 
zeer goede stem  beschikt. 

 
Lünenburg  
 

Donderdag 23 juni 2016. 

Sommige deelnemers gingen naar het 
zwembad. Anderen per auto naar de prachtig 
stad Lünenburg. Aan het eind van de middag 
werd om 17:00 gezamenlijk pannenkoeken 
gebakken. Omdat het heel erg warm was (± 
30°C) werd er gebakken onder een 
schaduwrijke boom op de camping, dus 
iedereen sleepte er zijn kooktoestel, 
gasflessen, tafels, stoelen en niet te vergeten 
het beslag naar toe. Het werd een gezellig 
samenzijn. Tijdens deze bijeenkomst werd 
bekendgemaakt wie de meeste foto’s goed 
had van het raadspel. Door de reisleiding was 
aan iedereen gevraagd een foto in te leveren 
uit zijn of haar jeugd. Leidi Schwarte bleek met 
20 goed geraden foto’s (van de 31) de 
winnares te zijn. 

Vrijdag 24 juni 2016. 

Onze laatste vakantiedag. Een aantal 
personen ging weer zwemmen en een aantal 
maakte nog van de gelegenheid gebruik om 
nog leuke dingen in de buurt te doen. Omdat 
het onverwacht tegen 10:30 -10:45 uur hard 
begon te onweren en te regenen haalden de 
meesten van ons de luifels al van de caravans. 
Personen die even niet bij de caravan waren 
kregen hulp uit onverwachte hoek wat zeer op 
prijs werd gesteld. ‘s Avonds was er door de 
reisbegeleiding een etentje georganiseerd 
waar wij met z’n allen al fietsend naar toe 
gingen. Tijdens dit etentje bood Maria 
Raanhuis, namens alle deelnemers de 
reisleiding een enveloppe met inhoud aan, als 
blijk van waardering voor hun werkzaamheden 
voor deze reis. Arnold van Brakel sprak 
namens de debutanten (5 equipes) zijn 
waardering uit voor de reisleiding. Helaas 
overkwam Hanneke Stolmeijer een  ongelukje. 
Ze verstapte zich toen ze onverwacht van haar 
fiets moest en verdraaide haar knie. Gelukkig 
was er een huisarts in ons midden  



 
Aanbieding: 10% korting voor TCC leden

Aanbieding: 10% korting voor TCC leden
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(Han Gerritsen) die met haar naar het 
ziekenhuis is geweest om foto’s van haar knie 
te laten maken. Gelukkig bleek het mee te 
vallen en kan ze de volgende ochtend naar 
huis. Alleen moest Martin met de caravan 
rijden. 

Zaterdag 25 juni 2016. 

Eind van onze vakantie en daarom namen wij 
afscheid van elkaar. Wij kunnen terugkijken op 
een mooie, fijne en gezellige vakantie met 
fantastisch mooi weer en we gingen zeer 
tevreden weer naar huis. 

Zaterdag 23 juli 2016. 

Vandaag was er door de reisbegeleiding een 
gezellige dag georganiseerd om onze vakantie 
van 4 weken af te ronden onder het genot van 
een drankje en diner. Om 14:30 verzamelden 
wij ons bij Bredeck-Backer in Ahaus-Alstätte - 
Duitsland. Wij begonnen met een drankje en er 
werd een aantal personen in het zonnetje 
gezet. Wolter Vugteveen voor het maken van 
alle foto’s gedurende de vakantie (Bedankt 
voor je usb stick Wolter). Maria Raanhuis en 

Bert Kamp voor de organisatie van de jeu de 
bouleswedstrijden en Jan en Leidi Schwarte 
voor het maken van dit reisverslag. Vanaf 
15:30 kon iedereen schieten op een houten 
vogel en ging het erom wie als eerste de 
vleugels eraf schoot en wie als eerste de hele 
vogel. Bij de vleugels waren Marianne Kuitert 
en Leidi Schwarte de gelukkigen terwijl Ben 
Vaneker zich als schutterskoning mocht laten 
huldigen. Hierna kregen wij een super lekker 
diner voorgeschoteld en ging na afloop 

iedereen naar huis nadat er al kussend en 
knuffelend afscheid van elkaar werd genomen. 
Iedereen was van mening dat het een 
supermooie afsluiting was van onze vakantie 
naar Noord-Duitsland. 

BEDANKT ALLEMAAL VOOR DE 
GEZELLIGHEID. 

Jullie reisverslaggevers 

Jan en Leidi Schwarte

 

Stattion van Hundertwasser in Uelzen  



 



CV adv. Zuithof A5

vrijdag 4 november 2016 14:14:13

Huisstijl Caravan Centrum DeldenPMS 1505 C
PMS 200 C
Cool gray 8 C

 OFFICIAL DEALER
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Wist u dat……………………………… 

 De tv-schotel nog altijd onderwerp van gesprek blijft? 
 

 Iemand de achterklep liet open staan en daardoor een  
 ander zijn caravan scheurde? 

 
 Iemand met een andere auto terug kwam dan waarmee  
 hij op pad ging? 

 
 Iemand een dag (te vroeg) op de barbecue wachtte? 

 
 Er diverse " gevallen vrouwen" waren? 

 
 Er een love-duo onder ons was? 

 
 Er een echte Trollenmaker in ons midden was? 

 
 Er ook asielzoekers op onze camping zaten? 

 
 Iemand na het stoten van zijn hoofd, zo verward was dat hij een onbekende vrouw een huwelijks 

aanzoek deed? 
 

 Het bepalen van een einddatum van de reis niet eenvoudig is? 
 

 Sommige mensen net zo lief via het dak de caravan binnenkomen? 
 

 De zondag voor iemand DE Toastjesdag is? 
 

 Er In Noorwegen rotondes in een tunnel zijn? 
 

 Niet iedereen alle nagels nodig heeft om .........? 
 

 Sommige mensen denken hun fototoestel te vondeling hebben gelegd maar later toch weer terug 
krijgen? 
 

 Een reserve waterpomp erg handig kan zijn? 
 

 Skip-bo een erg leuk kaartspel is? 
 

 Navigatiesystemen ook een geliefd gespreksonderwerp is? 
 

 Iemand een benzine-fontein onder de motorkap had?  
 

 Iemand een diner voor 2 had gewonnen maar dit zelf nog moest maken? 
 

 Een lunch op de veerboot erg fijn en lekker kan zijn? 
 

 Een caravan zonder dakraam niet waterdicht is? 
 

 Een “mover” onder de caravan onontbeerlijk is? 
 

De Scandinavië groep. 
                         



KLUIS-KOPEN.NL
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Verslag Scandinavië reis 2016 
De start van de reis was op 18 mei 2016 op 
een camping in de buurt van Lübeck. Na een 
goede reis en een lekkere bak koffie hebben 
we kennis gemaakt met de overige 
deelnemers.  
‘s Avonds hebben we met zijn allen heerlijk 
gegeten. 

Op 19 mei kwamen wij, rijdend langs mooie 
koolzaadvelden, aan in Puttgarden waar de 
veerboot al wachtte voor de overtocht naar 
Denemarken. Weer op vaste grond gekomen 
ging de reis door naar Køge voor een verblijf 
van 4 dagen. Hier waren erg veel 
mogelijkheden om e.e.a. te bekijken t.w.: het 
strand, Stevns Klint met zijn krijtrotsen, kerken 

 

en een mooi museum. In Køge zelf was een 
leuke markt met streekproducten, die je kon 
proeven en kopen. 
Tijdens een verblijf in Køge mag een uitgebreid 
bezoek aan Kopenhagen niet ontbreken. 
Natuurlijk naar het mooie haventje en ook de 
bronzen Zeemeermin. Ter afsluiting was er op 
zondag een gezellige happy-hour.  

23 mei ging de route van Køge, via de mooie 
Øresundbrug naar Malmö en door naar Växjö. 
Het was echt een weg langs veel bos met af 
en toe een rotonde. De camping in Växjö was 
mooi, lekker groot en aan een meer gelegen. 
Gelukkig hadden we zonnig weer zodat er 
zelfs mensen op de camping bleven om ervan 
te kunnen genieten. De volgende ochtend was 
er sprake van enige consternatie bij de 

caravan van Theo en Fien. De ladder stond 
tegen de caravan, men klom erop, dakluik 
gedemonteerd en de slankste deelnemer ging 
via het dak naar binnen. Reden, jawel hoor, 
deur op slot en de sleutel in de caravan. Maar 
gelukkig geldt ook hier: eind goed, al goed! 
De volgende dag kwamen we aan in 
Linköping, helaas was het hier een stuk kouder 
en er viel regen. Samen met Jeanne, Theo, 
Thea en Alouis hebben we daar de op een na 
grootste kathedraal van Zweden bezocht.  
Aansluitend zijn we nog even in het Open Air 
Museum geweest. Dit bezoek werd afgesloten 
met een goede kop koffie en een Zweedse 
wafel  (met heerlijke jam en een grote klodder 
slagroom). 

Na Linköping was Stockholm aan de beurt. Na 
een goed verlopen reis en ontvangst door de 
reisbegeleiding op de camping was het tijd 
voor een bakkie koffie (en Mummelmannetje). 
Volgende dag met de metro naar Stockholm. 
Wisseling van de wacht (met muziekkorps) 
bekeken. Het Museum van Nobel gezien en 
natuurlijk ook de vele leuke winkeltjes. 
Op de camping zagen wij dat Hans een hobby 
heeft, het ophangen van de was onder zijn 
luifel, leuk! Volgende dag ging een groep 
fietsers alweer op stap, anderen moesten 
wassen of bleven luieren. ‘s Avonds was het 
tijd voor een spelletje jeu de boules. Zelfs mijn 
man Theo was fanatiek bezig en lag op de 
knieën met de meetlat. Ter afsluiting 
gezamenlijk een borrel gedronken met worst 
en kaas. Oh ja, nog even vergeten, Willemien 
heeft op deze dag als eerste de pleisters te 
pakken gekregen. Ter afsluiting van dit verblijf 
hebben wij de volgende dag nog een mooie 
wandeling gemaakt langs een meer. Het waren 
leuke en fijne dagen. 

Vandaag, 31 mei, vertrokken naar Mora. Een 
lange, mooie en warme rit. Op de camping 
aangekomen, lootjes trekken, pootjes laten 
zakken, op zoek naar de WC en het waterpunt. 
Dit laatste was voor sommigen een reden om 
met de auto water te halen c.q. de afwas te 
doen. 
De camping ligt in het centrum van Mora en je 
kunt dus zo van de camping de winkelstraten 
inlopen.  Drie dagen zijn we hier gebleven met 
prachtig weer en een heerlijke temperatuur van  



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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27 graden. De bekende Dalarnapaardjes-
fabriek moest natuurlijk wel bezocht worden.  

 

Helaas was de stoeltjeslift in de buurt niet 
geopend. Hans had een wandeling op het bord 
aangegeven waaraan een gedeelte van de 
groep heeft meegedaan. De wandeling ging 
over het parkoers van de Vasalopp, de 
bekende langlaufloipe.Totaal kunnen we 
zeggen dat de 3 dagen in Mora mooi waren. 

Na Mora vertrokken we richting Idre. De 
camping wordt beheerd door een Nederlands 
echtpaar. Zij verwelkomden ieder van ons 
persoonlijk met een drankje. Ze hadden zelfs 
speciaal voor de TCC een eigen brochure 
gemaakt, top!  
‘s Middags werd er een tocht gemaakt naar de 
Trollenweg. Hier konden we ook de eerste 
rendieren spotten. Aansluitend hebben we een 
wandeling gemaakt naar de Nipfjället vanwaar 
we een geweldig uitzicht hadden. Aansluitend 
hadden de campingeigenaren, Silvia en Peter, 
heerlijke gerookte zalmforel voor ons 
klaargemaakt. 
De volgende dag werden we weer verblijd met 
prachtig weer. Dit was een reden om de 
grootste waterval van Zweden, de Njupeskär, 
te bezoeken. Hiervoor moesten we wel eerst 
een gigantisch stoffige “weg” berijden. Het leek 
wel een TCC-rally. De dag werd afgesloten 
met een heerlijke barbecue van rendier- en 
elandvlees. Silvia en Peter nogmaals bedankt. 

Op 6 juni vertrokken we voor de volgende 
etappe van onze reis t.w. Os in Noorwegen. 
Het was geen lange reis maar wel één die door 
zeer mooie natuur ging. Sommigen zagen 
weer rendieren. Na een nachtje slapen gingen 
velen een bezoek brengen aan het kerkje dat 
onderdeel is van het vroegere mijnbouwgebied 
van Røros (Unesco). Op het einde van de 
middag volgde de TCC-pannenkoek. Nadien 
hadden we weer een gevallen vrouw: Rita viel 

van het caravan-trapje. Gelukkig goed 
afgelopen. 

Na 2 dagen vertrokken we richting Trondheim. 
Helaas leek het wel of het mooie weer op was. 
We moesten ons dan ook beperken tot de 
caravan. Echter de dag erna was het weer 
beter en gingen diverse mensen naar  
Trondheim met zijn mooie kathedraal, oude 
stadsbrug en de leuke houten paalwoningen. 
Ook de volgende dag gingen er weer enkelen 
naar Trondheim of een tocht maken langs de 
fjord. 

  

Op 11 juni hebben we een erg mooie reisdag 
gehad van Trondheim naar Åndalsnes. Deze 
week, in overleg, niet via de oorspronkelijke 
route maar  over de hoogvlakte, hetgeen op 
zijn zachtst uitgedrukt  zeer de moeite waard 
was. De Trollstigroute op de volgende dag, via 
diverse haarspeldbochten naar de waterval en 
het uitzichtplateau, was indrukwekkend. 
Ook aan dit verblijf in Åndalsnes kwam een 
eind en we gingen door naar een camping in 
Dovre. Er wordt door een aantal deelnemers 
een wandeling gemaakt naar de 
Kvitskriuprestein (witte priesters), een zware 
maar prachtige tocht. Deze zuilen van 
morenengruis zullen op den duur verdwijnen 
door de nodige erosie.  
Hans had een wandeling voorgesteld voor de 
liefhebbers naar Dovrefjell. 

    



“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 kampeer meubelen 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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Een flinke klim maar de beloning was dan ook 
groot met een geweldig uitzicht vanuit een 
soort blokhut. Helaas hadden de muskusossen 
geen zin zich te tonen.  

 

Vandaag, 15 juni, scheen de zon lekker maar 
was er wel wat wind. Een bezoek aan de 
houten staafkerk van Lom, die op de route lag 
naar de camping in Stryn, was erg mooi. De 
tocht ging zonder Jaap en Willemien omdat 
hun auto het begaf en een andere auto nog 
niet was gearriveerd. Om ongeveer 16.00 uur 
kwamen we aan op de camping waar we        
‘s avonds nog lekker gezamenlijk hebben 
gebarbecued met afsluitend een ijsje, 
afwassen en koffiedrinken. 
De dag erna ondernam iedereen wat anders. 
De een ging naar de Geirangerfjord, de ander 
naar een gletsjer en weer anderen wilden 
graag onder een waterval doorlopen. Kortom 
voor elk wat wils.  

De route vanuit Stryn naar Flåm ging via 
watervallen (links en rechts), tunnels, schapen 
(langs en op de weg), een veerboot enz, enz. 
Op deze weg lag ook de langste tunnel van 
deze reis, 25 kilometer lang. Om de 7 
kilometer was er een verbreding met mooie 
blauwe belichting om de eentonigheid te 
verminderen. Was grappig om te ervaren. Jaap 
en Willemien kwamen en sloten zich gelukkig 
weer bij ons aan. 
In de regio van Flåm is van alles te zien. Wat 
denk je b.v. van de Flåmsbana, een boottocht 
over een fjord, het rijden van een sneeuwroute, 
het bezoeken van een uitzichtpunt over de 
fjord, het maken van een wandeling enz, enz. 
Flåm is ook de aanlegplek van diverse 
cruiseschepen. Omdat het vaderdag was in 
Nederland, hebben we gezamenlijk koffie 
gedronken met gebak. Op de maandag was 
het voor de meeste mensen in de groep een 
regenachtige dag maar voor Hans en Ans was 

het zonnig omdat Ans jarig was en zij een 
kleurrijk versierde luifel had.  

Na Flåm kwam Øvre Eidfjord opdoemen aan 
de horizon. Wederom een mooite rit.               
‘s Middags heeft de reisbegeleiding ons 
getrakteerd op een bezoek aan het 
Hardangervidda Natursenter.  
Daar zagen we een indrukwekkende 3D-film, 
gemaakt vanuit een helikopter die een totaal 
beeld van de Hardanger hoogvlakte gaf. De 
film werd getoond op een groot gecurved 
scherm. Het leek wel of je er echt “IN” zat.  

  
De volgende dag was het een beetje bewolkt 
maar dat weerhield de doorgewinterde lopers 
er niet van om een wandeling te maken naar 
de voet van de waterval, de Vøringfossen. 
Anderen bezochten een waterkrachtcentrale in 
de regio en weer anderen gingen naar de 
Vøringfossen, maar dan naar boven en met de 
auto. Ook dat moet kunnen, toch? 

De route naar Røldal verliep anders dan 
gepland omdat de E13 afgesloten was en 
slechts 3 keer per dag 20 minuten open was 
voor verkeer. Dus met zijn allen de volgende 
dag bijtijds weg en zorgen dat we om 10.30 
uur aan de wegafsluiting stonden zodat we 
aansluitend gezamenlijk verder konden. Had 
ook wel wat! 
Røldal was een leuke kleine camping met een 
gezellige “huiskamer” waar we gebruik van 
hebben gemaakt om voetbal te kijken 
(Europese kampioenschappen waren er ook 
nog) of een spelletje te doen: Skip-Bo, 
Rummikub e.d.  
Zaterdag 25 juni, mooi weer en veel zon, was 
de dag om de verjaardagen van de 4 jarigen 
tijdens de trip te vieren. Lekkere soep (van 
Emiel) en een typisch Noors worstebroodje 
werd ons aangeboden, top! 

 

 



Kunst en Cultuur in Denemarken 

 

De campings in Denemarken behoren tot de beste in 
Europa. Denemarken staat voor kwaliteit. Dit vind je 
ook terug in de Deense musea die zich voortdurend 
vernieuwen. Zo vind je musea in de mooiste moderne 
gebouwen, maar gelukkig ook nog in grote en kleine 
monumentale panden. Hieronder een kleine selectie.  

ARoS in Aarhus exposeert moderne kunst, zoals het 
regenboog‐panorama op het dak van Olaffur Eliasson. 

In Silkeborg bewonder je het werk van de Deense CoBrA‐schilder Asger Jorn. Om een goed beeld 
te krijgen van de Noordse schilders die zich 
lieten inspireren door het zachte licht van 
Noord‐Jutland reis je af naar Skagen. In het 

romantische 
Skagens 
Museum 
hangt werk 
van Holger 
Drachmann, 
P.S. Krøyer, 
Anna en 
Michael Ancher.  

Kastelen 
Het Deense koninkrijk is één van de oudste ter wereld. Je vindt dan ook door het hele land de 
prachtigste kastelen en kasteeltuinen. En de 
meeste zijn open voor publiek. Veel oude 
Koninklijke paleizen hebben een nieuwe 
bestemming gekregen. Zo huist in 
Christiansborg in Kopenhagen 
tegenwoordig het parlement (bekend van 
de tv‐serie Borgen). Op Funen kun je ’s 
werelds best bewaarde renaissance 
waterburcht bekijken namelijk kasteel 
Egeskov Slot. Dit prachtige kasteel is 
gebouwd op palen en de legende gaat dat 
een heel bos werd gekapt om de palen te 
kunnen maken.  

www.visitdenmark.nl/camping 
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Vandaag, zondag, rijden we naar Seljord naar 
een camping gelegen aan het mooie meer dat 
bekend staat in Noorwegen om het reptiel 
Selma (vergelijkbaar met het monster van 
Loch Ness). Maandag was het weer beter, dus 
werden de eerste activiteiten opgepakt. In de 
avond hadden we een gezellige 
pannenkoekensessie en daarna hebben we de 
Brexit van Engeland en het Euro-voetbal 
gezien. 

 

Dinsdag 28 juni gaan we naar Utvika. 
Onderweg bekijken we nog even de grootste 
staafkerk van Noorwegen in Heddal. Utvika lig 
tegenover het eilandje Utøya waar zich 5 jaar 
geleden de schietpartij door Anders Breivik 
heeft  afgespeeld. Als je daar loopt roept dit 
wel enige emotie op.  
De volgende dagen wordt Oslo op 
verschillende manieren bekeken. Een ieder 
had een andere reden om een bepaald 
onderdeel van Oslo te willen zien. Denk b.v. 
aan het koninklijk slot, de winkelstraat, de 
nieuwe opera, de vesting Åkershus enz, enz. 
Kortom Oslo heeft veel aspecten die een 
bezoek waard zijn. 

Morgen verlaten we Noorwegen en gaan op 
weg naar Zweden. Geen paspoortcontrole e.d. 
We rijden naar Trollhättan. Daar bezochten we 
de sluizen. In de maanden juli en augustus 
worden deze sluizen ‘s middags geopend en 
dondert er 300.000 liter water per seconde de 
rivier de Gøta in. Was zeer de moeite waard. 
Aansluitend hadden we een happy-hour met 
daarbij de prijsuitreiking van de jeu de boules-
competitie en de oplossing van de rebussen. 
Reisbegeleider Johan had nl. voor elke 
caravan een rebus gemaakt, zodat we er 17 
moesten oplossen. 
De jeu de boules-winnaars waren Ria Snieders 
en Johan Maring.  De rebusprijs werd na loting 
gewonnen door Jennie Kamphuis. 

Prijswinnaars nogmaals gefeliciteerd! 
‘s Avonds was er voor de liefhebbers nog tijd 
voor Europees voetbal en/of kaartspelletjes. 

Zondag 3 juli staat de overtocht gepland naar 
Denemarken. Dus vroeg op en naar de 
veerboot in Göteborg. Op de veerboot werden 
we door de reisbegeleiding verrast met een 
heerlijk warm/koud buffet. Dit was super!!  

Aangekomen in Denemarken hebben we nog 
een tweetal dagen om naar de laatste, 
afsluitende camping in Duitsland te rijden. 
Deze laatste etappe verliep niet voor een ieder 
optimaal. Een dakraam kun je n.l. snel 
verliezen als het niet goed gesloten is, toch? 
Op de laatste camping van deze reis t.w. 
Ferienzentrum Heidenau, hebben we kunnen 
genieten van een heerlijk afscheidsdiner. Onze 
medereizigers, Emiel en Ria, hebben op 
Noorse wijze, in Vikingkostuum, afscheid 
genomen van de reisbegeleiding, hen een 
attentie aangeboden en bedankt voor alle 
inzet.  

 

Aansluitend werd na de nodige pakkerds ook 
van elkaar afscheid genomen omdat de 
volgende ochtend iedereen op zijn eigen wijze 
en tijdstip vertrok voor de thuisreis. 

Ans, Hans, Rita en Johan bedankt voor alles. 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 

 

De totale Scandinavië-groep 2016  
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LIJST  VAN  ADVERTEERDERS  2016 

 
 
 
 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 
          Restaurant De Zevenster Hengelo 
 
         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 
     Leenders Bike Totaal Hengelo 
   
  Auto Valk/Camperdream Nijverdal 
 Krul caravans Hengelo  
   Slaap op maat Raalte 
     Pen Caravans Enschede 
        VisitDenmark    
 
           GS Caravans Denekamp   
          Knobben Caravans Rijssen 
        Caravan King Nijverdal 
          Autobedrijf Zuithof  Bornerbroek  
            Caravan Centrum Delden 
 
          Mulder Makelaardij BV 
        DT-IS/Kluis kopen.NL Hengelo 
         Autobedrijf Stegeman Lettele 
 

 
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 2017 
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AAIT VERDAN ; 
 

Ok het kommende joar! 
 

Wat oe plezeert wödt alsmer meender 
en datgene wat oe plög wödt stilan meer. 

Het een gef noe en dan wat heender 
en het aander döt mangs `n luk zeer. 

 
Mer loa`w toch nich klaagn 

loa`w eankelpriezen den goeie daagn. 
Doarum goa`w ok `t kommende joar 
wier mooi verdan op `t zölfde spoor. 

 
Dat `t oeleu vuer de weend mag goan 

en doarbiej piel oavereand blieft stoan ! 
Joa, dat weanst wiej oe in `t nieje joar 

kom rap `n moal an; `n borrel steet kloar ! 
 
 
 

MIRREWEENTERHOORN 
 

Advent begeent 
Mirreweenterhoorn kleenkt 

Veur de groten en veur `t keend 
En wa`j d`r ok van veendt 

Dizzen oaln roop, in duustere tied 
Een dreagend geluud, dat koomp van heel wied 
`t Is nen roop um vree, um leefde en begrip 
En `t doert nich lange meer, dan lig `t keend 

weer in de krib 
Dat kleane onschuldige wich 

Brech de vree wier in oonz zich 
Neet ofwochen wat `t oe brech 
Goat veurop, op dizze mooie weg 

Loat zeen, “Wie goed doet, goed ontmoet” 
Doot nen goeien doad veuroet 

Want de adventskeerse braandt 
Veur boeren en leu van staand 

En dat lech koomp oeweral 
Zelfs in `n duursten stal 

Mirreweenterhoorn kleenkt 
Luster 
Heurt 

Doot `t 
Vind `t 



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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