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Kopij voor het volgende Eriblaadje zo snel 

mogelijk inleveren, doch uiterlijk vóór  

5 mei a.s.  

 
 
 
 
Contributie:  

Duo-lid:                              € 38,50 
Enkel-lid:                            € 27,50 
Na 1 juli  Halve prijs 
Na 1 oktober  Gratis   
Inschrijfgeld nieuwe leden € 7,00 
     Opzeggen vóór 1 december 

 

Overname van artikelen of delen 
ervan is toegestaan mits met 
bronvermelding 

                        COLOFON  

 

Voorzitter: 

Angela de Vries-Hellebrand, Carolinenstraat 13        

6039 EL Stramproy   tel. 0621588180 
E-mailadres:  voorzitter@eribahymerclub.nl 

 

Secretaris: 

Han van Wijk, Beukehoutstraat 30 
5706 XL Helmond, tel. 0492 526814 

E-mailadres:  secretaris@eribahymerclub.nl 

 
Penningmeester: 

Dick Muller, Alexiastraat 5 

3248 AW, Melissant. Tel. 0187-253514 
E-mailadres: penningmeester@eribahymerclub.nl 

 

 

IBAN:   NL36 INGB 000 2417 194 

              t.n.v. Eriba Club Nederland 

 

Activiteitencoördinator: 

Nel van der Helm, Roeleveenseweg 19 

2716 RB Zoetermeer, tel. 015-3108669 

E-mailadres: activiteiten@eribahymerclub.nl 

 
Lid: 

Jan Engelblik, Karveel 12, 

3232 CL Brielle, tel. 0181-415043  
E-mailadres: bestuurslid@eribahymerclub.nl 

 

Redactie: 

Jan Nieuwland, Bunnerweg 2a 

9497 PK  Donderen tel. 0592 559462 

E-mailadres: redacteur@eribahymerclub.nl 

 

Website: eribahymerclub.nl  

        info@eribahymerclub.nl 
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         Van de Redactie 

Vanaf dit nummer ontvangen alle leden het Eriblaadje digitaal, 

met uitzondering van enkele leden die nog geen e-mail hebben. 

Deze leden krijgen het Eriblaadje nog toegezonden. Ook is 

uiterlijk is veranderd van A5 naar A4 formaat en wordt het 

Eriblaadje toegezonden in pdf-formaat, zodat iedereen het kan 

openen en lezen. 

De voorzitter en secretaris, zullen incidenteel een bijdrage 

leveren aan het Eriblaadje De rubrieken zoals De Pen, verslagen van de weekenden, 

het clubnieuws, mutaties en de agenda blijven. Ook zal de redactie proberen iedere 

keer wat te schrijven. Dit zijn de vaste rubrieken en komen steeds terug. Het is nog  

even zoeken naar de juiste indeling, er kunnen in de komende tijd nog enkele 

verschuivingen in de opmaak plaatsvinden. Tevens zal het Eriblaadje een wat 

kleurrijker aanzien krijgen, dit ten opzichte van het gedrukte Eriblaadje. 

Mocht er onder de leden nog mensen zijn die nog kopie hebben of iets willen 

aanleveren dan kunnen ze dit opsturen naar de redactie (zie colofon). Dit kan gaan 

over reiservaringen, je hobby, een camping of ervaring die je wilt delen met anderen, 

over de caravan of dingen die je zelf hebt gedaan aan de caravan (techniek). Alles is 

welkom. 

 

In dit nummer: 

•   De agenda 

•   Foto’s ALV Beekbergen 

•   In Memoriam 

•   De Pen 

•   Het clubnieuws en 

mutaties  

 

Voor alle leden binnen onze 

club, met grote of kleine 

gezondheidsproblemen, veel 

sterkte, beterschap en 

probeer positief te denken, ook 

al gaat dat niet altijd. 

 

      Redactie 

 

 

Redactioneel 
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   Nieuw leden 
   Dit jaar kunnen we al reeds 3 nieuwe equipes verwelkomen: 
 
   Ymie Hooisma uit Tytsjerk. Ymie heeft een Puck Large uit 
   1997. 
   Henk en Hennie Kamerman uit Dedemsvaart. Zij rijden met 
   een Eriba Nova 470 uit 2014. 
   Martin Köppen uit Wijchen. Martin trekt een Eriba Pan  
   Touring achter zijn auto voort. 
 
   Opzeggingen 
   Ook de eerste opzeggingen zijn natuurlijk al gedaan: 
   Harry en Bernadette van Heel uit Schijndel. Ze hebben het te 
   druk met andere dingen. 
   Door het overlijden van Henny heeft ook Mignon  
   Rademakers haar lidmaatschap opgezegd. 
 
   Bij het doornemen van ons ledenbestand kwamen we ook  
   2 equipes tegen die geen lid meer zijn maar dit nooit officieel 
   hebben doorgegeven aan de secretaris. Nadat we het leden 
   bestand hebben bij gewerkt houden we nog 71 equipes over. 
   Die kunnen we onderverdelen in 20 1 persoons equipes en  
   51 2 persoons equipes. Hiermee komt ons huidige leden  
   aantal op 122 personen. 
 
   Nieuwe Caravan 
   En ook de eerste nieuwe caravan dit jaar is te vermelden. 
   Nel van der Helm en Floor Quispel zijn de gelukkige  
   eigenaar geworden van een Troll 535. 
 
  De secretaris 
 

 

Info 

65+ vaker op vakantie 

De afgelopen 5 jaar 

gingen 65-plussers 

vaker op reis, blijkt uit 

onderzoek van 

brancheorganisatie 

ANVR, het Nationaal 

Ouderenfonds en ABN-

AMRO. 

Het aantal vakanties in 

deze groep groeide 

met 13 procent. 

Ook boekten meer 

senioren hun vakantie 

online een stijging van 

maar liefs 45 procent 

in vijf jaar tijd.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat en clubnieuws 
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In Memoriam 

                            In Memoriam Henny Ramakers 
 
                            Op 15 februari is Henny Ramakers, op 74-jarige leeftijd, toch 
                            nog plotseling overleden. Ruim een jaar geleden vertelde hij 
                            ons dat er darmkanker bij hem was geconstateerd.  
                            Dat was even slikken.  
                            Zowel zijn vrouw Mignon, als een van zijn zonen zijn nog  
                            steeds herstellende van hun ervaring met deze ziekte en dan  
                           dit ook nog erbij.  
Maar vol goede moed en optimisme gaf Henny aan dat het wel goed zou 
komen en hij het penningmeesterschap van de club dan ook bleef doen.  
En zo kennen de meeste onder ons hem en zijn vrouw ook. Een actief en 
betrokken echtpaar, die altijd klaar stonden voor de club. In zijn 
overlijdensbericht stond dan ook niet voor niets opgenomen: “Kom zoals je 
bent, Henny had een hekel aan zwarte kleding”.  
Het is moeilijk onder woorden te brengen wat er door je heen gaat als zo’n 
bericht je bereikt. Automatisch komen herinneringen boven en vaak voert 
droefenis de boventoon. Het mooie aan herinneringen is echter dat niemand 
ze van je af kan nemen want ze blijven voor altijd in jouw gedachten en in je 
hart. Dus als je aan Henny denkt, denk dan aan de mooie momenten met een 
glimlach op je gezicht. En hou deze positieve energy vast.  
Zo zal hij graag herinnerd willen worden. 
 
We wensen Mignon en haar gezin heel veel sterkte. 
 
 
 
 
 

Woorden schieten ons te kort om u allen te bedanken voor de vele 

bloemen, kaarten en woorden van troost en uw persoonlijke belangstelling 

tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, vader en opa. 

                                       Henny Ramakers 

                                                                            Mignon Ramakers 

                                                                           Kinderen en kleinkinderen 

Abbekerk, april 2018  

 

Dankbetuiging 
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                                     In Memoriam Marijke Boekel 
 
                        Helaas is daarmee het leed nog niet geschied. Op 8 maart jl. 
                        vlak voor haar 61ste verjaardag heeft Marijke van Boekel haar 
                        korte strijd tegen A.L.S. moeten opgeven.  
                        Mogelijk zijn er minder herinneringen aan Marijke daar zij en 
                        haar man René nog maar kort lid van de club waren. 
                        Maar daarom niet minder en absoluut positief. We hebben 
haar leren kennen als een vrolijke, charmante vrouw en wensen René en zijn 
gezin dan ook veel sterkte met dit verdriet. 
 

In Memoriam 
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20-22 april  “Corso “ 
Gastfamilies:         Co en Ina Rusman  
                             Jan en Roelie Meijerink 
Camping: “ De Vogelenzang”   
Waar:                    Vogelenzang/Bennebroek  
Aantal plaatsen:  25 
Inschrijven en betalen vóór:  1 april 

 
11-13 mei            “Kunst en cultuur”          
Gastfamilie:         Ton en Elly van Velthoven                 
                            Peet en Corrie Assmann 
Camping:        Zwakanaga       
Waar:                   Exloo (Dr.)              
Aantal plaatsen: 25  
Inschrijven en betalen vóór:  20 april 

 
8-10 juni  “Geuldal” 
Gastfamilie:        Peet en Corrie Assmann 
                            Ton en Elly van Velthoven 
Camping:        Geuldal        
Waar:                   Meerssen         
Aantal plaatsen:   
Inschrijven en betalen vóór:  15 mei  

 
3 – 5 aug.   Dit moet toch in te vullen zijn? 

 

7-9 september          “Golfweekend”      
Gastfamilies:         Dick Muller en Marleen 
                              Jan en Corrie Engelblik  
Camping:               “Het Toppershoedje” 
Waar:                     Ouddorp 
Aantal plaatsen: 
Inschrijven en betalen vóór: 

 

 
5-7 oktober       “ Munster- Duitsland”  
Gastfamilies:   Angela de Vries, 
             Floor Quispel  Nel van der Helm 
Camping: 
Waar: 
Aantal plaatsen: 
Inschrijven en betalen vóór: 

 
2-4 november          “Venhorst“  
Gastfamilies:     Peet en Corrie Assmann 
Camping:             “D’n Hoenderhof”  
Waar:                    Venhorst 
Aantal plaatsen: 
Inschrijven en betalen vóór:  8 oktober 

 

               

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

 

Eriba HYMER Club Nederland weekend/week - agenda 2018 
 

 

 

mailto:activiteiten@eribahymerclub.nl


                                                              8                                Het Eriblaadje april 2018 

 

    

      Ik las in het Eriblaadje dat Jeanet mij de pen wil doorgeven. Hoewel ik op dit 
      moment in een moeilijke fase van mijn leven zit, de uitnodiging toch aanvaard. 

Over die moeilijke fase het volgende: bij mij is een slecht functionerende aortaklep 
ontdekt waaraan ik geopereerd moet worden. Om mijn gedachten te verzetten toch 
een stukje, maar dan wat korter.  
 
Aan het eind van mijn werkzaam leven heb ik een Eriba caravan gekocht. 
Ik wandel erg veel, 4daagse van Nijmegen heb ik meerdere keren gewandeld. 
Vroeger sliep ik dan bij mijn ouders, ik ben in Nijmegen geboren. 
Later met de caravan, op een speciale vierdaagse camping in de Ooijpolder en de 
fiets mee om naar de start te kunnen komen. Zo reisde ik met caravan naar diverse 
wandelevenementen in Nederland. 
Op een dag zat ik te zappen op het internet naar “Eriba” en kwam de site tegen van 
de Eriba-Hymer club en die van de Eriba rijders. Dat leek mij wel leuk en omdat ik 
een alleenreizende ben bovendien nuttig. 
Dus mij opgegeven voor een introductie weekend en dat was in het Urkerbos. Dat 
was heel gezellig en besloten lid te worden. 
 
Nadien heb ik zoveel mogelijk weekenden meegemaakt en vele leden leren 
kennen. De excursies, de gezelligheid en de fietstochten tijdens de weekenden 
geven mij de mogelijkheid om musea en een stuk van Nederland te ontdekken die 
ik op mijn eentje niet zou beleven /zien.  
Ik heb mijn huidige caravan nu een jaar of zes en het steeds maar weer verbouwen 
van de dinette in een 
bed en omgekeerd 
was ik zat. 
Mede omdat ik begin 
2017 door mijn rug 
ben gegaan en daar 
nu nog steeds niet 
100% van ben 
genezen. Bovendien 
de fiets iedere keer 
achterop de caravan 
hijsen wordt ook 
zwaar. 
Ik was toe aan een 
caravan met vast 
bed en fietsrek 
voorop.  
Ik hoop met mijn 
nieuwe caravan nog 
vele weekenden mee 
te mogen maken, 
wellicht in juni in het 
Geuldal als eerste. 
Dus om het positief 
te eindigen: Tot 
ziens in Juni. 
 
Marian Post 

    De Pen 
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.   
 
 
                               De Familie Waijer rijd 40 jaar Eriba 

                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
Mevr. D. Evert - ten Voorde rijd 10 jaar Eriba 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                 Het bestuur 
 

Algemene ledenvergadering Beekbergen 2018 
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   Eriba Touring Speciaal model 
 

    Maak de wereld kleurijker: Eriba Troll 530 Rockabilly en Ocean Drive 

 
    Geïnspireerd door de jaren 50, brengen wij met de beide speciale modellen van 
    ERIBA Touring kleur in de wereld. Ze blinken niet alleen uit in uiterlijk, maar 
    eveneens in de al jaren door Eriba Troll bewezen, innerlijke’ eigenschappen. 
    Het unieke constructie principe uit de vliegtuigbouw, die de Touring bijzonder 
    aerodynamisch maakt. 
    En voor een duidelijk hogere veiligheid en optimale volgeigenschappen zorgt. 
    De beide Touring actiemodellen brengen ook een omvangrijke standaarduitvoering  
    met zich mee, die de caravans nog comfortabeler en bijzonder mooi maken.   
 
 
                    
                                                                                                Eriba Troll 530  
                                                                                           Rockabilly buitenaanzicht 

 
 
 
 
                                                                                                Eriba Troll 530   
                                                                                            Ocean Drive buitenaanzicht                                                                                   
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                            
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws 

https://www.eriba.com/assets/images/modell-2018/caravan/eriba-rockabilly-ocean-drive/ERIBA_Touring_Troll_Rockabilly_Aussenaufnahme_Seitenansicht_Beifahrerseite.jpg
https://www.eriba.com/assets/images/modell-2018/caravan/eriba-rockabilly-ocean-drive/ERIBA_Touring_Troll_OceanDrive_Seitenansicht_Fahrerseite.jpg

