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Beste lezers,

De coronacrisis heeft ook de EHCN 
niet onberoerd gelaten. 
Verscheidene weekenden zijn 
afgelast of verplaatst en ook de reis 

naar Frankrijk kan helaas geen doorgang vinden en is 
eveneens verplaatst naar 2021. De rest van de 
weekenden in 2020 kunnen wellicht in 
aangepaste vorm doorgang vinden met in acht 

neming van de corona-voorschriften. 

Welke leuke en gezellige weekenden 
en reizen kunnen we in 2021  

verwachten?  Zoals u aan de weekend-  en reiswegwijzer op deze pagina kunt 
zien, zijn er al 3 weekenden en 1 buitenlandreis in voorbereiding, of gepland. 
Het stoomtramweekend en de reis naar Bretagne zijn  verplaatst van 2020 naar 
2021.

Privacy

Als bestuur is ons opgevallen dat via de huidige weekend - inschrijfformulieren 
heel veel persoonlijke informatie wordt gegeven via de website, zoals NAW 
gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en banknummers, etc.
Deze gegevens kunnen gebruikt worden door kwaadwillenden. Daarom gaat het 
bestuur na of er een  algemeen web-inschrijfformulier voor weekenden  
gemaakt zou kunnen worden, wat beveiligd wordt verstuurd, zonder dat 
anderen de gegevens van de organisatie kunnen zien. 

Wim Iven heeft in het verleden alle foto’s van de weekenden van de 
EHCN ingescand. Heel veel werk!  
Op de pagina 8 “Uit de oude doos” worden steeds een paar 
van die foto’s geselecteerd.
Blijf gezond, tot ziens op een volgend EHCN evenement.

Jan Engelblik

Nummer 3 - mei
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Opmerking: 
Alle blauwe onderstreepte teksten in dit blad hebben een hyperlink. (verbinding) 
Door op deze tekst te klikken opent u bv. de webpagina van een camping, of een inschrijfformulier. 
(U dient wel  een  internet-verbinding te hebben) 
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Ondanks dat we allemaal verplicht thuis moeten zitten vanwege de corona crisis kunnen we toch 
twee nieuwe equipes melden.

• Anne Claus en Jan vander Moere uit Knokke (België). Ze rijden met een Triton 410.

• Wim Oxenaar uit Oosterbeek. Hij rijdt met een Puck.

Ik heet  ze welkom bij onze club en hoop dat ze snel op een weekend kennis kunnen maken met 
ons.

Ik hoop dat iedereen deze crisis gezond doorstaat en dat we elkaar snel weer zien. Laten we 
hopen dat we in september weer kunnen beginnen met de geplande weekends. Want als het 
doorgaat zoals het er op dit moment uit ziet denk ik dat we de zomervakantie in de achtertuin 
moeten vieren.

Han van Wijk

Secretaris EHCN

> Pauw recreatie

https://pauwrecreatie.nl/
https://pauwrecreatie.nl/
https://pauwrecreatie.nl/
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Beste Eribanen,

Ik hoop dat het naar omstandigheden 
goed gaat met jullie. We zijn inmiddels 2 
maanden verder en krijgen langzaam 
weer een beetje meer “vrijheid”, maar 
kunnen ook lezen dat dit tevens weer 
leidt tot meer besmettingen. De vraag is 
nu: “wat kan er en wat niet?” Niemand 
weet het op dit ogenblik. Goed nadenken 
is het advies. Houd afstand en blijf 
binnen als je snotterig bent.

Zoals ik de vorige keer al aangaf, 
werk/woon ik in één van de zwaarst 
getroffen delen van Nederland. Voordeel 
is wel, dat hier nu groepsimmuniteit is. 
Alleen weten we nog niet wat dat brengt. 
Ik werk dan ook nog steeds vanuit huis, 
verlengt tot 1 september.

De vraag komt op: “hoe zit het met onze 
vakanties?”  :-(

Vanaf 1 juli mogen de sanitaire 
voorzieningen op de campings open, 
maar we weten nog niet wat er gaat 
gebeuren in juni, als de terrassen en de 
horeca beperkt open mogen. Zo veel 
onzekerheden, dat maakt het 
verwarrend. Er valt bijna niet meer te 
plannen.

Hoewel?

Wij plannen toch! We willen graag iets in 
ons vooruitzicht hebben, dus kijken we 
vooruit naar het najaar. Eind augustus 
proberen we toch naar Winterswijk te 

gaan. Wel in sobere vorm. Geen activiteit 
en koffie-uurtje, maar wel als het weer dit 
toelaat, Happy-Hour met 1,5m afstand per 
caravan-equipe. Voor de rest laten we het 
aan jullie over, hoe hier verder mee om te 
gaan. Denk na bij wat je doet, was 
regelmatig je handen en snotterig? Blijf dan 
thuis!

Zo willen we de andere weekenden ook 
insteken. Als een activiteit mogelijk is, dan 
alleen volgens de dan geldende richtlijnen 
van het RIVM. Buiten mag meer dan 
binnen. Dus het wordt veel wandelen en 
fietsen dames en heren :-)

We gaan er vanuit, dat tijdens het “Late 
Vogelsweekend’ op camping Liederholt in 
Beekbergen er in ieder geval gewandeld 
mag worden. Mogelijk dat we wel de groep 
moeten opsplitsen, maar dat zal vast geen 
probleem zijn. Een reüniezondagmiddag in 
plaats van een jaarvergadering mag. 
Volgens de huidige richtlijnen geldt dan een 
maximum  van 100 personen. Hopelijk kan 
nog steeds tegen die tijd en zijn er geen 
belemmeringen om het te organiseren. Het 
Sinterklaasweekend wordt mogelijk iets 
lastiger. Maar wij Eribanen zijn zo inventief. 
Ook hier weten we vast weer iets leuks van 
te maken.

Vanuit Hymer hebben we te horen 
gekregen, dat de bijdrage aan de club voor 
dit jaar nog geldt. Echter, dat was voor de 
corona crisis. Er zouden inmiddels al weer 
gesprekken plaats hebben gevonden, maar 
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die zijn begrijpelijk afgelast. 

Over de bijdrage is dus nog geen zekerheid, 
maar de oorkondes en speldjes zijn ons al 
toegezegd. 

Onze zusterclub, de Eribarijders, bestaat dit 
jaar 40 jaar. Wij hopen dat jubileum volgend 
jaar te vieren. Mogelijk zijn de beperkingen 
dan minder van invloed en kunnen we toch 
groots uitpakken in september 2021

We houden de moed erin. In deze tijd is ons 
glas nog steeds half vol en de vraag die we 
ons dan ook moeten stellen is: “Wat kunnen 
we nog wel?” Een positieve gedachte die ik wil 
doorgeven is: “Als je goed nadenkt, zie je vast 
nog wel wat mogelijkheden.” 

De huidige droogte is natuurlijk niet goed 
voor de natuur, maar geeft mij toch een 
beetje vakantiegevoel tijdens mijn verplichte 
thuiswerken. Als het iedere dag zou regenen 
zou het vast moeilijker zijn om thuis te zitten. 
Ik mis nu niet alleen mijn collega’s, maar ook 
onze weekenden. Ja, ik wil graag met mijn 
caravannetje weg, maar toch wel 
verantwoord en het blijft een luxe in deze 
tijd. Er zijn nu genoeg mensen die het heel 

lastig hebben rondom hun werk, een 
kleine behuizing met kinderen, etc.

Wij hebben de beschikking over een 
fantastische caravan en kunnen, zonder al 
te veel kosten, makkelijk een weekendje 
weg als de campings weer volledig open 
zijn. Volgend jaar zien we wel weer. 

Ik zou zeggen: “Neem een glas op de club 
en op jullie gezondheid. 

Hopelijk tot ziens ergens in het najaar”. 

Tot mails.

Angela de Vries

Voorzitter EHCN
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> Martens caravanbouw

https://www.martenscaravans.nl/
https://www.martenscaravans.nl/
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Evenementenkalender 2020      

“Holterberg” 

Organisatie: Wim en Esther van Dijk 

en Ron en Wil Plomp

Camping: Mini camping Ter Stal

Vijfhuizenweg 12

7451 LH Holten

Aantal plaatsen: 20

Inschrijving: info volgt

Betaling: Info volgt

25 - 27 sept.

(week 39)

16 - 18 okt.

(week 42)

“Herfst-weekend” 

Organisatie: Wim en Tineke Iven

en Angela de Vries

Camping: “Op den Diesdonk”

Diesdonkseweg 24  

5724 PG te Asten-Ommel

Aantal plaatsen: 22

Inschrijving: en betaling: voor 21 september 2020

23 - 25 okt.

(week 43)

Aangezien het “Vroege Vogels”  weekend en de 

jaarvergadering geen doorgang konden vinden, 

organiseert het bestuur een “Reünie weekend” om 

eens na te praten over het afgelopen jaar.

Er is geen jaarvergadering aan dit weekend verbonden.

“Late vogelsweekend”  

Reünie-weekend  Lierderholt

Inschrijven niet meer mogelijk Inschrijven mogelijkInschrijven nog niet  mogelijk

“Winterswijk” 

Organisatie: Floor en Nel Quispel/de Groot

Camping: Kortschot

Vredenseweg 142 Winterswijk/Henxel

Aantal plaatsen: 15

Inschrijving: info volgt

Betaling: Info volgt

28 - 30 augustus

(week 20)

Weekend gaat door. Wel is het aangepast  i.v.m. coronamaatregelen. Neem zelf ook de richtlijnen in acht!

http://www.minicampingterstal.nl/
http://www.minicampingterstal.nl/
http://www.minicampingterstal.nl/
http://www.minicampingterstal.nl/
https://www.opdendiesdonk.nl/
https://www.opdendiesdonk.nl/
https://www.lierderholt.nl/
https://www.lierderholt.nl/
https://www.lierderholt.nl/
http://www.kortschot.nl/
http://www.kortschot.nl/
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 april ?

(week ?)

“Stoomtramweekend”

Organisatie: René Boekel en 

Wim en Esther van Dijk

Camping: ‘t Venhop

Aantal plaatsen: 0

Inschrijving: 

Betaling: 

Hoorn - Medemblik

Deze Evenementenkalender 2021 is nog onder voorbehoud aangezien veel weekenden zijn verplaatst     

     19 - 21 maart

      (week 11)

“Vroege vogelweekend”

21 maart : Algemene ledenvergadering

Organisatie: het bestuur

Camping: “Lierderholt” / Beekbergen

Aantal plaatsen: Voldoende

Inschrijving: Voor maart

Betaling: Wacht op nota!

Inschrijven niet meer mogelijk Inschrijven mogelijkInschrijven nog niet  mogelijk

20 - 22 nov. 2020

(week 47)

“Sinterklaas weekend” 

Organisatie: Wim en Tineke Iven

Floor en Nel Quispel/de Groot

Camping: De Drie Morgen 

Zoetermeer - Leidschendamseweg 3

Aantal plaatsen: Veel

Inschrijving: en betaling: Nog niet bekend

    
Evenementenkalender 2021      

http://venhop.nl/
http://venhop.nl/
http://venhop.nl/
https://www.lierderholt.nl/
https://www.lierderholt.nl/
https://www.lierderholt.nl/
https://www.lierderholt.nl/
https://www.lierderholt.nl/
https://www.lierderholt.nl/
https://www.lierderholt.nl/
https://www.lierderholt.nl/
https://www.dedriemorgen.nl/nieuws/nieuwe_driemanspolder
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De EHCN viert in 2021 haar  

40 jarig bestaan en dat gaan we uitgebreid 

vieren.

Organisatie: Floor en Nel Quispel/de Groot

      Louis Raaijmaakers en Aletta

Camping: Nog een verrassing 

Aantal plaatsen: Voldoende

Inschrijving: info volgt

Betaling: Info volgt

“Normandië - Bretagne” 

Organisatie: Angela de Vries

Een rondreis door Normandië en 

Bretagne.

 juni

(week ?  )

Aanmelding

Reisinformatie

De data in de reisinfo zijn nog 
gebaseerd op de situatie in 2020

Inschrijven niet meer mogelijk Inschrijven mogelijkInschrijven nog niet  mogelijk

https://www.eribahymerclub.nl/index_htm_files/EHCN%20inschrijfformulier%20Frankrijk%202020.doc
https://www.eribahymerclub.nl/index_htm_files/EHCN%20inschrijfformulier%20Frankrijk%202020.doc
https://www.eribahymerclub.nl/index_htm_files/EHCN%20inschrijfformulier%20Frankrijk%202020.doc
https://www.eribahymerclub.nl/index_htm_files/Bretagne.docx
https://www.eribahymerclub.nl/index_htm_files/Bretagne.docx
https://www.eribahymerclub.nl/index_htm_files/Bretagne.docx
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Strijen 1984 Schaarsbergen 1985

Sneek 1985 Heilo 1986

Emmen 1987 Emmen 1987

Mogelijk gemaakt door het scanwerk van Wim Iven - Alle meer dan 1000 foto’s zijn ook te zien in het ledengedeelte op de website.
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Waar kan ik nog terecht  met mijn Eriba?

(Dit is een momentopname, neem voordat u zelf op pad gaat gaat contact op met de 
camping)

Vanaf 1 juli is het weer een stuk toegankelijker om te kamperen. Vanaf die datum mogen 
campings en kampeerbedrijven hun openbare sanitaire voorzieningen weer openstellen. 
Ook de restaurants op de campings mogen weer open. De openstelling is onder 
voorbehoud van de beperkte verspreiding van het virus en kan worden herzien wanneer 
de regering daar noodzaak toe ziet.

Tot 1 juli mogen campings en kampeerbedrijven open blijven onder strikte voorwaarden. 
Dat houdt in dat op alle campings en kampeervoorzieningen de openbare sanitaire 
voorzieningen gesloten dienen te blijven. Restaurants mogen vanaf 1 juni maximaal 30 
gasten ontvangen.

De voorwaarden waaronder campings en kampeerbedrijven geopend mogen zijn tot 1 juli, 
kunnen per veiligheidsregio verschillen.

Paasweekend 2019

Asperges eten
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HYMER is verkocht aan THOR

Zoals u wellicht al vernomen heeft is de firma HYMER overgenomen door 

THOR industries, de grootste fabrikant van vrijetijdsvoertuigen in Amerika.

De volgende merken behoren nu tot dit concern: 

American Fastbacks, Movera, Buccaneer, Bürstner, Compass, Dethleffs, Elddis, 3Dog, Laika, 

LMC, Hymer, Eriba, HymerCar, Niesmann en Bischoff, Etrusco, Sunlight en Carado en 

Airstream, Bison, CrossRoads, Cruiser, DRV, Dutchmen, Entegra, Heartland RV, Highland Ridge, 

Jayco, Keystone RV, K-Z, Livin’ Lite, Postle Aluminum, Redwood RV, Starcraft RV, Thor Motor 

Coach en Venture RV.

Ik vermoed, dat deze overname wel gevolgen zal hebben voor Eriba. 

De Eriba NOVA wordt al niet meer gebouwd in Bad Waldsee, maar bij LMC in Sassenberg.

LMC zal stoppen met camperbouw, maar zich gaan toeleggen op de bouw van caravans, 

waaronder de Eriba Nova. Dat heeft als gevolg dat de Nova geen PUR schuim (PUAL) 

meer krijgt, maar CLIMADUR. De NOVA is een luxe Eriba Exiting of Living geworden en 

die kwamen al uit Sassenberg. Of dit ook gevolgen heeft voor de Tourings en Eriba Light 

en Feeling is nog niet bekend.

We houden  u op de hoogte zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.

                             Jan Engelblik

LMC Sassenberg

Bron: Campingtrend
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De gasleverancier Antargaz heeft aan de Omroepweg in Almere de eerste 
automatische gasflessenmachine van Nederland geplaatst. Het is de bedoeling dat er 
meerdere van dit soort automaten in de Benelux worden geplaatst.

Je kunt er een lege 5 en 10 kilo fles en de lichtgewicht Calypso fles inleveren, huren, en 
een lege fles omruilen voor een volle fles.

Statiegeld bij inleveren wordt verrekend en bij ruilen betaal je alleen de vulling.

Voor andere lichtgewicht gasflessen, Campingaz flessen of Primagaz gasflessen blijft 
de kampeerwinkel, de caravandealer de enige leverancier.

Ruilstation voor Antargas
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> Egberts - Leek

https://egbertscaravancenter.nl/
https://egbertscaravancenter.nl/
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Caravan Salon Düsseldorf

Het coronavirus sloeg in alle hevigheid toe in de campingbranche. 
Fabriekssluitingen, gesloten campings, teruglopende verkopen bij 
caravandealers…….

Daarnaast waren er voor de kampeerders reisverboden, zodat men 
niet op vakantie kon gaan.

Wat voor gevolgen heeft dit voor de Caravan Salon Düsseldorf?

De grootste caravan- en campertentoonstelling ter wereld vindt aan het eind van de 
zomer plaats, maar is naar een week later verplaatst en is van : van 05 t/m 13 
september. 

De vraag was en is, of het verstandig is om een groot evenement, dat normaal door 
meer dan een kwart miljoen bezoekers uit ruim 70 landen wordt bezocht, door te laten 
gaan. 

HYMER zal echter niet deelnemen aan alle exposities in het najaar van 2020 en dus ook 
niet aan de CARAVAN SALON DÜSSELDORF.  Een grote aderlating voor de beurs.

Nummer 3 - mei
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> Ridderbeks

Schaffelaar-caravans < 

https://www.ridderbeks.nl/nl/ridderbeks-caravans-en-vouwwagens/
https://www.ridderbeks.nl/nl/ridderbeks-caravans-en-vouwwagens/
https://schaffelaar-caravans.nl/

