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Contributie:  

Duo-lid:                              € 38,50 
Enkel-lid:                            € 27,50 
Na 1 juli  Halve prijs 
Na 1 oktober  Gratis   
Inschrijfgeld nieuwe leden € 15,00 
     Opzeggen vóór 1 december 

   Wij wensen,  
alle leden van de Eriba Hymer Club Nederland 

       prettige feestdagen en een goed en gezond 2020 toe,  
met veel caravan plezier. 

 
Jan en Ypie Nieuwland 
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Redactioneel 

Sint-Nicolaas is inmiddels alweer in Spanje gearriveerd. Lekker 

warm. Bij ons is het geur weer. Regenbuien afgewisseld met wat 

hagel en harde wind. Daarom spreekt men ook wel van de 

donkere 

dagen 

voor 

Kerst. 

2005 was het jaar dat ik het 

redacteurschap overnam van 

Joop van der Zalm, nu het bijna 

2020 is, is het mooi geweest. Ik 

heb het 15 jaar met veel plezier 

gedaan en laat het nu aan een 

ander over. Wie interesse heeft 

kan contact opnemen met het 

bestuur. Denk echter niet van 

och het valt wel mee. Er gaat 

toch nog vrij veel tijd inzitten om 

een fraai Eriblaadje te maken.   

In het laatste nummer van dit 

jaar twee weekendverslagen, 

we gaan verder met de 

meivakantie in Bretagne en nog 

een keer de winterbanden. 

Verder moet de contributie weer 

betaald worden (zie elders in 

het clubblad) en komt de 

agenda aan bod. Ook kunt u op 

de algemene ledenvergadering 

reclame maken voor het weekend die u gaat organiseren in 2020.  

Verder voor alle leden binnen onze club, met grote of kleine gezondheidsproblemen 

veel sterkte. Beterschap en probeerpositief te denken, ook al valt dat altijd niet mee. 

Redactie 

Redactioneel 

              

             De redactie wenst iedereen fijne feestdagen en een goed uiteinde,  
               en dat het jaar 2020 een goed kampeerseizoen mag worden.. 
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Secretariaat en clubnieuws 

 

 

Van de bestuurstafel 
Op 26-10 heeft het bestuur vergaderd en over onderstaande punten een beslissing 
genomen: 
Graag willen we het organiseren van clubweekenden eenvoudig houden. Daarom 
hebben we een aantal richtlijnen aangepast: 

- Leden melden zich bij aankomst aan bij de camping. De organisatie heeft met de 
eigenaar afgesproken of de leden zelf kunnen kiezen of dat er plaatsen 
gereserveerd zijn. 

- De organisatie kiest er zelf voor of zij op de camping aanwezig zijn voor 
opvangen van leden bij aankomst. 

- De weekenden beginnen officieel op vrijdagavond om 20.00 uur.  
- Iedereen neemt zijn eigen koffie / thee en voor later drinken mee.  
- De organisatie zorgt voor iets lekkers erbij en iets te knabbelen voor later op de 

avond.  
Gebleken is dat het organiseren van koffie en thee toch veel organisatie vraagt en 
moeilijk in te schatten is hoeveel er nodig is. En in het kader verspilling tegen te gaan 
hebben we besloten het bij de leden zelf te leggen. Als organisatie staat het je natuurlijk 
vrij om dit toch te doen. Ook bij de aankomst van de deelnemers van het weekend op 
de camping.  
Graag dit dan wel van te voren goed communiceren! 
 
Verder 

- De jubileumcommissie voor ons 40 jarig bestaan in 2021 is compleet. Deze 
commissie bestaat uit Nel de Groot, Floor Quispel, Louis Raaymaakers en Alletta 
van den Berg.  
Namens het bestuur neemt Angela de Vries hierin plaats. 

- Er staat voor het bestuur nog een vacature open, n.l. die van 
activiteitencoördinator. Dus wie voelt zich aangesproken? 

- Er is opnieuw gesproken binnen het bestuur over het smoelenboek. Daar er in 
het verleden vanuit de club weinig respons was om oude foto’s te vervangen en 
de AVG (Privacywet) het moeilijker maakt, blijft het bestuur bij de eerder 
genomen beslissing. Er komt geen smoelenboek meer. 
 

 
Nieuwe leden 
Onderstaande equipes zijn nieuw lid geworden. We heten deze leden dan ook 
van harte welkom bij onze club en hopen dat ze snel ingeburgerd zijn. 
 

- Paul Bosschieter en Marus Sikova. Ze rijden met een Nova Pulse. 
 

- Marit Sluis. Zij rijdt met een Eribette. 
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    Vervolg club nieuws 

Jaarvergadering 
 
Graag maak ik u nu al attent op de komende jaarvergadering. Houdt u hiervoor 22 
maart 2020 al zo vast vrij in uw agenda.  
Natuurlijk bent u ook van harte welkom op het hele, door het bestuur georganiseerde, 
weekend. Er is plaats genoeg op de Lierderholt  in Beekbergen. 
 
 

Reclame maken op de jaarvergadering voor je weekend / midweek of 
buitenlandreis 
Als je op de jaarvergadering informatie wilt geven en/of reclame wilt maken voor het 

weekend dat je organiseert, dan krijg je daar de gelegenheid toe. 

Voor de jaarvergadering 2020 zal door Jan Engelblik een PowerPoint presentatie 

gemaakt worden waarin reclame gemaakt wordt dan wel informatie gegeven 

betreffende de weekenden die in 2020 georganiseerd gaan worden. 

Wil je reclame maken voor je 

weekend, dan wel informatie 

geven, stuur dan wat foto’s 

op en schriftelijke informatie 

betreffende je weekend. 

Bijvoorbeeld van de camping 

of de excursielocatie. 

Stuur de gegevens over je 

weekend naar: 

webmaster@eribahymerclub.nl 

 
Jan Engelblik 
Webmaster EHCN 
webmaster@eribahymerclub.nl 
 
 
 
              
 

     Contributie 2020 
 
 Wacht met de contributie  

 overmaken, U krijgt begin 

 januari 2020, van de 

 penningmeester een nota via 

 de mail, daarna kunt u de 

 contributie overmaken. 

  
 

mailto:webmaster@eribahymerclub.nl
mailto:webmaster@eribahymerclub.nl
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Eriba HYMER Club Nederland weekend/week - agenda  2020 
 

 

20-22 maart    “ Vroeg Vogels weekend”  
22 maart   Algemene Leden Vergadering    
Gastfamilies:        Het bestuur                                         
Camping:             Lierderholt   
Waar:                   Beekbergen 
Aantal plaatsen:     voldoende  

Inschrijven en betalen vóór: 

 
24-26 april       “ Stoomtram weekend”  
Gastfamilies:    Wim en Esther van Dijk 
                           René Boekel            
Camping:           
Waar:                 Berkhout    
Aantal plaatsen:   
Inschrijven en betalen vóór: 

 
15-17 mei         “ It Mandefjild Wykein ”     
Gastfamilies:    Tinus en Froukje van Dijk 
                         Jan en Ypie Nieuwland                                     
Camping            It Kroese Beamke         
Waar:                     Bakkeveen 
Aantal plaatsen:    20  
Inschrijven en betalen vóór:   

 
7-26 juni     “Rondreis Normandië  
                    Bretagne” (Frankrijk) 
Gastfamilie:  Angela de Vries 

 

 
28-30 aug.         “   ”     
Gastfamilies:    Nel de Groot en  
                           Floor Quispel                                    
Camping  
Waar:                     Winterswijk 
Aantal plaatsen:      
Inschrijven en betalen vóór:   

 
25-27 sept..       “     ”  
Gastfamilies:    Wim en Esther van Dijk 
                         Ron en Wil Plomp             
Camping:          De Stal 
Waar:                 Holten    
Aantal plaatsen:   
Inschrijven en betalen vóór:  

 
16-20 okt...       “ Herfst weekend ”  
Gastfamilies:    Tinneke en Wim Iven             
Camping:          Op den Diesdonk     
Waar:                 Asten-Ommel   
Aantal plaatsen:  22 
Inschrijven en betalen vóór:  

 
 
 
 
 

  Voor vragen wat betreft de week/weekenden of andere vragen over activiteiten; 
E-mail: activiteiten@eribahymerclub.nl 

 

 

mailto:activiteiten@eribahymerclub.nl
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    Beste Eribanen 

 
 
2019 is bijna voorbij. We kunnen terug kijken op een mooi seizoen. Iets minder 
activiteiten dan we gewend waren. Maar wel ten volle benut en ervan genoten. 
Gezien de hoge opkomst van alle weekenden, blijkt maar weer dat er behoefte is 
aan deze leuke tripjes. Voor sommigen als tussendoortje, voor anderen een reden 
om de caravan aan te houden. 
Ook ons afsluitend weekend in november in de Punt was weer een feestje. Ik heb 
begrepen dat het klompenmuseum een aanrader is. Als je toch in de buurt bent? 
Doen!  
Inmiddels weet iedereen dat Denemarken ook goed is bevallen.  Voor volgend jaar 
staat de teller voor Bretagne/Normandië inmiddels ook al weer op 13 aanmeldingen. 
Top, we zullen hem erin houden. Mogelijk voor 2021 een weekje dichter bij huis? 
Vanaf 1 camping? Een andere maand? Wie voelt zich geroepen. Of heeft ideeën? 
Roep en mogelijk vindt je gehoor. 
Wij zijn blij om te kunnen constateren dat er een nieuwe generatie is opgestaan om 
ook weekenden te organiseren. Voor 2020 is de agenda, behalve juli, dan ook al vol. 
Voor ieder lid zit er vast wel wat bij. Dus verwachten we ook voor 2020 weer een 
hoge opkomst. Aan de organisatie zal het niet liggen. Blij dat onze vereniging leeft. 
Tijdens de jaarvergadering op zondag 22 maart is er gelegenheid om deze actieve 
leden binnen onze club in het zonnetje te zetten.  Een extra reden om te komen. 
Zonder deze leden zouden we er veel minder op uit gaan met onze caravan. En dan 
zouden we toch veel leuke dingen missen. Het motto “pluk de dag en geniet van 
ieder moment die je kunt pakken” krijgt zo toch veel meer invulling en kleur, vinden 
jullie niet? 
De meeste van ons 
hebben de caravan  
in de stalling staan 
en zullen er niet meer 
op uitgaan tot maart. 
Ik ervaar mijn vaste 
luifel als een gemak. 
Sommigen vinden  
een voortent 
handiger. Nu kwam 
ik laatst bij een dealer 
en zag dat je beide 
kon hebben.  
Voorwaarde is alleen 
dat de luifel niet in de 
richel gemonteerd 
moet zijn, maar op  
het dak. Ik vond het een uitkomst. Benieuwd wie de eerste in onze club is. 
 
Ik wens iedereen fijne feestdagen en een goed uiteinde. Mogen we allemaal weer 
een mooi 2020 kampeerseizoen hebben. Tot in maart! We zijn er bijna, hahah. 
 
Angela 
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       Verslag van het weekend in Voorthuizen  

 
Weekend ’t Westdorp in Voorthuizen 4 t/m 6 oktober. 
 
Omdat we in september geen clubweekend in de planning 
hadden, vonden 27 equipes en 46 personen, dat het weer  
eens tijd werd om er op uit te trekken en wel naar Voorthuizen. 
We stonden ditmaal op een bijna voormalige boerderijcamping 
De laatste dieren zouden binnenkort verdwijnen want de boer 
had inmiddels zijn bakens verzet. Op de eerste avond, na de 
opening, had de boer gevraagd om iets te mogen vertellen 
over vroeger, en hoe en waarom hij tijdig een ommezwaai 
heeft gemaakt naar wat de 
camping nu is. 
 
Met hele busladingen komen 
mensen boerenbuitenspellen 
doen, verblijven in een escape- 
room, foto’s maken in originele 
klederdracht en advocaat maken.  
We hebben dit ook mogen  
proeven en smaakte naar meer. 
Het is zelfs mogelijk dat wanneer 
men kampeert met kleine      
kinderen, om een konijn met hok en voer te huren voor een week, zodat ze dit 
konijn zelf kunnen verzorgen. 
 
                                                                            Op de zaterdag de gebruikelijke  
                                                                            excursie die ditmaal ging naar de 
 tuinen van Passiflora-Vlindertuin in Harskamp, die speciaal voor ons open was. 
                                                                            Het is een tuin met vele soorten 
                                                                            vlinders en planten die je niet 
                                                                            zomaar ergens in een tuincentrum 
                                                                            tegen komt. Allemaal erg mooi  
                                                                            om te zien maar jammer alleen,  
                                                                            dat gezien de tijd van het jaar, de 
                                                                            meeste bloemen al waren 
                                                                            uitgebloeid. 
                                                                   
                                                                            Op de zaterdagavond weer een 
                                                                            gezellig samenzijn en ook nu 
weer een verhaaltje van de boer, compleet met een door hemzelf gezongen 
ouderwets liedje. Vanwege de hoge opkomst die Nel en Floor aanvankelijk niet 
hadden verwacht, moesten we uitwijken naar de grote ruimte. De kleine ruimte 
was te klein voor zo’n grote groep als de onze. 
Maar omdat diezelfde grote ruimte op de zondag al was gereserveerd, moest de 
afsluiting alvast op deze zaterdagavond gebeuren in plaats van zondagmorgen. 
Nel en Floor werden bedankt voor het organiseren van dit geslaagde weekend 
wat niet alleen goed was verzorgd, maar ook goed was voorbereid.  
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Compleet met een bevestiging van je inschrijving met een lijst van de deelnemers die 
waren ingeschreven. Dit zouden meer (lees alle) organisatoren van een weekend 
moeten doen! 
 
Nel en Floor 
bedankt. 
 
Peet Assmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Enkele beelden uit Passi Florahoeve in Harskamp 
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Verslag van het weekend in De Punt 

 

Vrijdag 1 november arriveerden wij op camping De Lindehoeve in de Punt rond het 
middaguur in een miezerige regenbui. De gastvrouw mw. Gina Grimme kwam meteen 
aanlopen en nodigde ons uit voor een bak koffie.  
                                                                                            Omdat er al een aantal  
                                                                                              Eriba’s stonden 
                                                                                             was het voor ons wel 

                                                                                             duidelijk waar we heen 
                                                                                             moesten. De ontvangst  
                                                                                                 was warm te noemen. 
                                                                                             De wielen van de Eriba  

                                                                                             moesten beiden op een  
                                                                                             tegel staan, dan staat hij 
gegarandeerd horizontaal zei Henk Stel die ons een plaats wees. Na installatie 
waren we wel klaar voor die koffie 
 

‘s Avonds koffie met monchou- 
en kwarktaart, een traktatie van 
de gastvrouw omdat de EHCN 
al voor de 7e keer voor de 
Lindehoeve had gekozen. 

Daarna nog gezellig napraten.  
Jan Nieuwland vertelde dat we  
zaterdagochtend om 9.45 uur  
zouden vertrekken naar het 

Klompenmuseum. 
 
Klokslag dat tijdstip zette de  
stoet zich in beweging, 
zaterdagochtend, en geen  

minuut later. Een “Veens”  
kwartiertje kennen ze hier niet.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Ca. 4 kilometer verderop in  
Eelde was het museum. 

Een uur later, met 2 lekkere 
koppen koffie en notenkoek op  
werd de groep in tweeën  
gesplitst en begon de rondleiding met een film. Het werd een indrukwekkende 
rondleiding waarbij we een kijkje kregen in de authentieke klompenmakerij en 

daarna de machinale verwerking. Hierbij moet je denken aan de selectie van 
bomen, het omzagen van die bomen, in stukken zagen met een handzaag en 
daarna het kloven in handzame blokken. 
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                                                                                           met allerhande   
                                                                                             Technische 
                                                                                              gereedschappen werd  
                                                                                              het blok met beitels   

                                                                                              bewerkt en geboord  
                                                                                              en als laatste  
                                                                                                  geschuurd. 
                                                                                             We leerden ook dat de 
                                                                                             vrouw van de  

                                                                                             klompenmaker zorgde  
                                                                                             voor de afwerking met 
                                                                                             verf. Een paar die uit  
                                                                                              andere materialen zijn 
vervaardigd, trouwerij-klompen, heel moderne klompen, kinderklompjes en 

voorbeeldklompen in het klein, opdat je de klompenmaker kon aanwijzen wat 
voor klompen je wilde hebben. Wij zijn na het bezoek aan het internationale 
Klompenmuseum, naar de open bedrijven dag van Drenthe geweest te Langelo.  
Alwaar de Nederlandse Aardolie Maatschappij een grootse uitleg gaf over de 

wereld die schuil gaat achter de 
energievoorziening. We hebben 
een toertje gemaakt met een bus 
over het gasveld Norg en veel uitleg 
gekregen over allerhande zaken 

die ook zijdelings met het Groningse 
aardgas te maken hebben, zoals  
zonne-energie en waterstof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                              13                                Het Eriblaadje december 2019 

 

 

    

 
Zaterdagavond wederom gezellig koffie en ander lekkers dat leden hadden 
meegebracht voor elkaar. Tegen 22.30 uur keerde de rust weder op de camping. 

 

Zondagochtend klokslag 10.00 
uur wederom koffie met een  
lekkere koek, een speech van 
Jan Nieuwland en een woordje 
van dank aan de gastvrouw 

die met echtgenoot ook  
aanwezig was. Uit handen van 
Ymie en Ypie ontving de 
gastvrouw nog een  
cadeau-pakket voor de 

fantastische gastvrijheid waar 
we met z’n allen van hadden 
genoten. Een paar keer 
applaus voor de organisatoren van dit weekend, Ymie Hooisma, Henk Stel en 

Ypie en Jan Nieuwland, Ymie Hooisma en Henk Stel. We kijken terug op een heel 
gezellig weekend waar een ieder fantastisch van heeft genoten. Allemaal goede 
reis en tot de volgende keer in Beekbergen in maart 2020. 
 
Louis Raaijmaakers 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

        Enkele van de  
  bijzondere exemplaren 
   die er te zien waren  
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          Het 2e deel van de meivakantie in Bretagne    

25-4-2019 
Ze beloven de hele dag 
regen volgens het 
weerbericht. Dus houden 
we ons maar rustig. Maar  
veel regen valt er niet.  
Dus rijden we ‘smiddags 
naar Guingamp, een wat 
groter plaatsje volgens de 
kaart. Het centrum is snel  
gevonden en een 
parkeerplaats ook. Maar 
veel winkels zijn er niet.  
Wel een paar mooie oude geveltjes. Ook de kerk is een bezoekje waard. Ze zijn op 
het orgel aan het oefenen samen met een blokfluit. (Fluit klink niet). Achter in de 
kerk een mooi tableau van de kruisgang. Eigenlijk zijn we verder vrij snel 
uitgegekeken. We bezoeken een theesalon met een hele fijne patisserie. Echt heel 
lekker, die waren we nog niet tegen gekomen deze vakantie. 
‘sAvonds na het eten lopen we nog een keer over het kustpad, richting vuurtoren, 
naar Ploumanach. En natuurlijk via dezelfde weg terug ook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26-4-2019 
Op de laatste dag van ons verblijf op deze camping rijden we naar de hoofdstad 
van deze streek, Trégier. Een aardig stadje met in het maar kleine centrum een 
paar aardige winkeltjes. Ook hier zijn  alle grote winkels, net zoals bij andere 
plaatsjes, aan de buitenrand van de stad te vinden. Midden in het centrum is een 
behoorlijke kathedraal uit de 14e-15e eeuw te vinden. Ook hier weer een  
eeuwenoud bouwwerk uit verschillende bouwperioden, maar dit keer wel met 
allerlei beelden, graven en versieringen. Opvallend is de grote hoogte. 
Omdat het onze laatste avond is op deze camping gaan we vanavond uit eten, 
mosselen. Dus rijden we naar het centrum van Ploumanach aan de baai toe. We 
dachten eigenlijk dat we niet al te vroeg waren, om 18.00 uur. Maar de Fransen 
eten schijnbaar nog veel later. Alle restaurants gaan hier pas weer, ‘smiddags zijn 
ze namelijk ook al open, om 19.00 uur open. Eten viel helaas een beetje tegen. De 
mosselen waren (te) klein en de pizza ook niet erg bijzonder. 
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27-4-2019 
                                                                                              Verhuisdag naar Domain  
                                                                                              du Logis in La Chapelle- 
                                                                                              auz-Filtzméens. Onderweg 
                                                                                              is het opvallend rustig op 
                                                                                              de snelweg en zonder 
                                                                                              problemen komen we al  
                                                                                              snel aan op de camping 
                                                                                              die naast een klein kasteel 
                                                                                              ligt. Ook dit is een 5*  
                                                                                              camping. Alleen is dit hier  
                                                                                              veel kleinschaliger dan de 
                                                                                              vorige. Ook is het niet erg 
druk, eerder te rustig. Op het terrein veel Engelsen, ook een groep die met hun 
caravanclub uit Jersey hier een lang weekend hebben. Een aantal grote Engelse 
caravans met even grote auto’s erbij. En wat blijft dat toch een fraai en gezellig 
gezicht, die drie raampjes op de kopkant bij die Engelse caravans.  
De camping heeft een gezellige uitstraling en een goed gevoel. Ook hele aardige 
eigenaren. 
 

28-4-2019 
Regen, regen en  
regen. Vandaag dus 
een hele dag regen. 
We gaan ‘smiddags 
laat alleen even naar 
het hier vlakbij  
gelegen  Combourg 
voor een kop thee en 
een paar kleine 
boodschappen bij  
een supermarkt.  
Het dorpje stelt op  
zich niet zoveel voor. 
 

29-4-2019 
Vandaag is weer 
droog. We rijden naar 
St. Malo toe, een 
oude havenstad waar 
we ooit met een  
busreis eerder zijn  
geweest. Nu we zelf 
van de andere kant de stad inrijden, naar het centrum, zien we pas hoe een 
uitgebreide stad dit is. We lopen door het gezellige ommuurde winkelcentrum heen, 
met zijn opvallend hoge huizen, en over de muur langs de zee. Op deze muur eten 
we ons broodje op. We brengen een bezoek aan de kathedraal Saint Vincent. 
Hier is het graf van Jacques Cartier te vinden, de ontdekker van Canada in 1534. Na 
een kop thee met tegenvallend gebak besluiten we dat we het hier gezien hebben. 
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Als we net St. Malo uitrijden blijkt 
hier op de stadsgrens het 
zeeaquarium te zijn.  
We besluiten ad hoc hier dan ook 
maar een bezoek aan te brengen 
 Binnen een heel fraaie  
verzameling zeedieren in  
behoorlijk wat aquariums. 
Vele vissen die je in andere 
aquaria niet zo snel tegen komt. 
Jammer dat ze een flinke prijs 
rekenen, de helft was ook genoeg 
geweest. 
Jammer dat niet alle foto’s hiervan 
even goed gelukt zijn.  
Vaak te donker in de aquariums en heel veel reflecties en krassen en alg op de 
ramen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omdat het nog niet zo laat is rijden 
we toch ook nog maar door naar de 
Menhir even ten zuiden van 
Dol-de-Bretagne. Deze reuze steen 
is met zijn 9,30 meter hoogte, 
waarvan er 8,70 meter boven de 
grond te zien is, de grootste van 
Bretagne. We zijn niet de enigen  
die ermee op de foto willen. 
 
 

Volgende keer gaan we verder 
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Winterbanden 

Waarom winterbanden? 

Veel meer veiligheid door maximale grip 

Waarom zijn winterbanden zo belangrijk? Hebben ze alleen nut in de sneeuw, of ook 
op een nat Nederlands wegdek, als het een graadje of 5 boven nul is? Bekijk de video 
en zie het verschil tussen zomer- en winterbanden.  

Banden – zowel zomer- als winterbanden – zijn een zeer belangrijk onderdeel van je 
auto. Immers: het enige contact dat je hebt met de weg verloopt via de banden. Die 
moeten dus een maximum aan veiligheid bieden door veel grip te bieden en water af 
te voeren.  Winterbanden bieden vanaf 7 graden Celsius en daaronder meer grip dan 
zomerbanden. Niet alleen op sneeuw, maar ook op een nat wegdek. En dat laatste 
komt in Nederland natuurlijk veelvuldig voor.  

Verschil in remweg op sneeuw 

Winterbanden zijn uit een andere rubbersamenstelling opgetrokken dan 
zomerbanden. Verder hebben winterbanden een heel ander profiel met extra lamellen. 
Dat zorgt voor meer grip. In de afbeelding hieronder zie je precies het verschil in 
remweg op sneeuw met winterbanden en 
all-seasonbanden en met zomerbanden. Ter vergelijking: op droog wegdek is de 
gemiddelde remweg 12 meter en op nat wegdek 15 meter. De remweg op sneeuw is 
ook met winterbanden zó lang dat je  je rijstijl aan moet passen. Rijden op sneeuw 
met zomerbanden is simpelweg gevaarlijk, dan helpt ook een aangepaste rijstijl niet 
meer 
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Het recept van de koek die jullie zo lekker vonden op het 

weekend in De Punt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het recept van Ymie 

 

       1 kop All Bran  (dit is een soort cornflakes. Ik heb 

ze laatst gekocht bij de Jumbo )    

          1 kop  sultana's  (rozijnen) 

            1 kop bruine suiker 

     1 kop melk 

 

 

Meng deze dingen door elkaar en laat het  

een nacht staan,   

 roer er de volgende dag 

1 kop zelfrijzend bakmeel door. 

 

Doe het in een cakeblik. Zet het blik in de oven op 

normale stand (reg 4) . Na een ± uur is de cake klaar 

 

eet smakelijk. 

Ymie 

 


