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      Redactioneel 

 a een welverdiende vakantie van de redacteur gaan we er 

weer fris tegenaan om al het nieuws, wat binnen het Eriba 

gebeuren plaats vindt, aan de leden mede te delen. We hopen 

dat de laatste nieuwsbrief  in de smaak is gevallen. De 

nieuwsbrief komt op onregelmatige tijden uit.  

Ik heb net gelezen dat een postzegel van 1 met 14 procent omhoog gaat in 2019. 

Willen diegene die wel een e-mailadres hebben maar deze nog niet hebben  

doorgegeven dit alsnog doen. De redactie stelt dit erg op prijs. 

Weten jullie wel dat Peter en Anne-Mieke Numan een rol spelen in het programma “We 

zijn er bijna” van omroep Max dat wordt uitgezonden op de maandagavond om 21.20 

uur. Kijken dus! 

Erna Geurts is geridderd, elders in het Eriblaadje staat een foto. 

Een nood kreet van onze 

activiteitencoördinator, voor het 

organiseren van een weekend of 

week  in 2019. Je kunt bij de 

agenda kijken welke maande nog 

vrij zijn..  

 

Helaas komt De Pen deze keer te 

vervallen.  

 

In dit nummer: 

• Het secretariaat  

• Een reis naar Denemarken 

• Het verslag van Corso weekend 

• Het verslag van kunst en cultuur 

weekend 

•  De agenda 

• Wat nieuwtjes en tips 

 

De redactie     

 

 

 

Redactioneel 
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Meer Nederlanders weg met 

tent, caravan of camper 

Nederland telt ongeveer 3,5 
miljoen actieve kampeerders. Met 
elkaar zijn zij goed voor zo’n 5,2 
miljoen vakanties op de camping. 
Het enthousiasme voor het 
kamperen meten we af aan de 
cijfers van het CVO van de 
afgelopen jaren, de verkoopcijfers 
van kampeermiddelen, de 
groeiende boekingscijfers op onze 
website en de verschillende trends 
die we waarnemen op de 
campings.  
  
Het aantal kampeervakanties in 
eigen land lag vorig jaar op 2,5 
miljoen. Het verblijf op een 
buitenlandse camping op zo’n 2,7 
miljoen. Populaire kampeerlanden 
zijn Frankrijk, Duitsland, Italië, 
Spanje, België en Kroatië.  
De Kampeer en Caravan industrie 
meldt na de groeicijfers van vorig 
jaar ook in de aanloop van het 
komende kampeerseizoen 
stijgende verkoopcijfers. In de 
eerste drie maanden van 2018 
vertoonde de verkoop van 
campers een groeicijfers van 
33,7% en bij caravans een groei 
van 12,7% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat en clubnieuws 

 

  Secretariaatsnieuws juli 2018 
 
Van de bestuurstafel  
 
AVG 
 
Niemand heeft te kennen gegeven 
bezwaar te maken tegen de manier waarop 
het bestuur omgegaan is met de AVG 
(algemene verordening 
gegevensbescherming).  
Dat is dus fijn om te horen dat we het zo 
goed gedaan hebben. 
 
Opzeggingen 
Er zijn dit keer gelukkig geen opzeggingen 
te melden. 
 
 
Nieuw leden 
Arvid en Esther Verbaas en wonen in 
Brielle. Ze rijden sinds 2005 rond in een 
Troll uit 1996. Welkom in onze club 
 
Nieuwe leden 
 
Meer nieuwe leden kunnen we dit keer niet 
melden. Wel zijn er diverse aanvragen voor 
een lidmaatschapsformulier geweest via 
onze website. Maar daar is nog geen 
definitief antwoord  van ontvangen. 
Daarnaast zijn er ook  aanvragen geweest 
om een keer een proefweekend mee te 
mogen maken met de club. 
 
Adreswijziging 
Hans en Jeltje Stoffels zijn verhuisd. Hun 
nieuwe adres is Paalrij 6, 6852 GL  
Huissen. 
 
De secretaris 
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Erna gefeliciteerd 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De vierdaagse van Nijmegen ligt inmiddels al weer achter 

ons. Voor diegene die mee hebben gelopen, proficiat. De 

redactie vindt het een hele prestatie om 4 dagen achter 

elkaar 30, 40 of 50 kilometer te wandelen, de redactie 

doet het jullie niet na.  
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Recordaantal caravans en campers op de weg 

Het aantal caravans en 
campers is verder 
gestegen en komt voor 
aanvang van de 
zomervakanties voor 
het eerst uit boven de 
550.000. Volgens 
brancheorganisaties 
BOVAG en Kampeer en 
Caravan Industrie (KCI) 
stonden op 1 juli 
437.442 caravans en 
115.359 kampeerauto's  
in Nederland 
geregistreerd. 

,En dan tellen we nog 
enkel de gekentekende 
caravans en campers", 
zegt Hans Louwers van 
KCI. ,,Als we daar ook 
nog de lichte caravans 
zonder eigen kenteken, 
de vouwwagens en ook 
alle tenten bij tellen, 
dan komen we naar 
schatting uit op een 
aantal van ruim 
anderhalf miljoen 
kampeermiddelen." In 
de eerste zes maanden 
van 2018 werden een 
stuk meer campers 
verkocht. 
De verkoop daarvan 
steeg met 16,1 procent 
ten opzichte van het 
eerste halfjaar 2017, tot 
1461 exemplaren. Met 
4426 verkochte 
caravans werden er 
tachtig minder verkocht 
dan een jaar eerder. 

 

                                                                advertentie 

      Gratis !!!!!  

      Voortent + piramide luifel (2007) 

      voor de Touring 310.  

      Deze tent is nog nooit gebruikt. Bel: 0628776577 
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7-9 september          “Golfweekend”      
Gastfamilies:         Dick Muller en Marleen 
                              Jan en Corrie Engelblik  
Camping:               “Het Toppershoedje” 
Waar:                     Ouddorp 
Aantal plaatsen: 
Inschrijven en betalen vóór:15 aug. 

 
5-7 oktober       “ Munster- Duitsland”  
Gastfamilies:   Angela de Vries, 
             Floor Quispel  Nel van der Helm 
Camping:      Park Münsterland Eichenhof 
Waar:            Sassenberg (DL) 
Aantal plaatsen:  
Inschrijven en betalen vóór: 15 sept. 

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

 

 

Agenda 2019 
 

22-24 maart Vroege Vogel weekend  
24 maart Algemene ledenvergadering      
Gastfamilies:         Het bestuur                   
Camping:               “Lierderholt” 
Waar:                     Beekbergen 
Aantal plaatsen: 
Inschrijven en betalen vóór: 

 
4-6 oktober       “ Westendorp”  
Gastfamilies:    Floor Quispel en 
                          Nel van der Helm 
Camping:          “t Westendorp” 
Waar:                 Voorthuizen    
Aantal plaatsen:  20 
Inschrijven en betalen vóór: 20 sept. 

 
- - - april         “ Stramproy  “  
Gastfamilies:        Angela 
Camping:            nog onbekend   
Waar:                  Stramproy   
Aantal plaatsen: 
Inschrijven en betalen vóór:   

 
5-7 Juni   “Oud Limburg Schuttersfeest”  
Gastfamilies:        Angela 
Camping:            nog onbekend   
Waar:                 Sevenum   
Aantal plaatsen:   
Inschrijven en betalen vóór:   

 

  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
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Weekenden / week in 2019  
 

In de maanden;  

• Mei,  deze maand is nog niet ingevuld wie o wie !!!! 

• Juni, er zou een week naar Denemarken worden gepland gaat deze nog door ???? 

• Augustus en september;  staat nog geen weekenden gepland,  wie organiseert 

voor deze maanden nog een weekend. 

• November;  wie voelt zich geroepen om in deze maand het afsluitings-weekend te 

organiseren van 2019 

  
Heb in de wandelgang op de ALV van diverse leden gehoord die wel een weekend 
zouden willen organiseren. Ik hoor het graag en schroom niet. 
  

 
Een noodkreet van de coördinator 

 
Zoals jullie hierboven zien, is het programma voor 2019 om te huilen. Een weekend 
plannen is echt niet zo vreselijk moeilijk, het kan zelfs erg leuk zijn. Je doet dit meestal 
in de buurt waar je zelf woont en dus weet je het beste waar een leuk tripje naar toe 
gemaakt kan worden. Laat mij a.u.b. snel weten naar welk weekend je voorkeur uitgaat. 
 
P.S. Ik heb mijn 
achternaam veranderd 
in mijn meisjesnaam, 
dus Nel van der Helm 
heet voortaan weer Nel 
de Groot. 
 
Vriendelijke groetjes Nel 
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Zomervakantie 25 juli tot 17 augustus 2010 in Denemarken 
Dit vakantie verslag is alweer van heel wat jaren 
geleden. Het was ook niet onze beste zomervakantie, 
het weer zat dat jaar erg tegen. Het was erg 
regenachtig. Maar Denemarken biedt heel veel cultuur 
en musea. Het landschap is er erg vlak, dus er is prima 
te fietsen. Dus met Denemarken volgend jaar op onze 
EHCN-agenda is het wellicht een leuke aanvulling om 
dit nu in alsnog eens in Eriblaadje te publiceren. 
Misschien krijgt u dan ook wel zin om in 2019 met Alex 

Beets mee te gaan 
naar Denemarken.  
In 2010 maakten wij, toen nog met een Puck en een 
oude Opel Corsa, tijdens de grote vakantie een 
rondrit door de zuidelijke helft van Denemarken. Het 
was niet al te ver rijden en een beetje vlak. 675 km 
net over de Deense grens vanaf Helmond. Dus zo 
konden we onze oude Corsa een klein beetje ontzien. 
Dit vakantie verslag maakten we toen nog niet zo 

uitgebreid zoals we dat tegenwoordig doen. 
  
 

25 tot 30 juli 2010 Aabenraa 

Onze eerste stop is bij het plaatsje 
Aabenraa, ongeveer 20km voorbij de 
grens met Duitsland Hier is een luxe 
camping net buiten het plaatsje. De 
eerste dag maken we een wandeling 
naar en door Aabenraa, een oud 
havenplaatsje met heel veel leuke oude 
huisjes.  
 
Ook maken we een fietstocht over het 
schiereiland Als. Een toch langs 
(eentonige) velden vol met graan en 
koolzaad. Via de pont steken we weer 
over naar het vaste land en fietsen we 

terug naar het begin van de route. 
De derde dag hebben we een regenbui, helaas wel een van een hele dag lang. 
De volgende dag is het weer opgedroogd 
en brengen we een bezoek te brengen 
aan het Viking plaatsje Ribe dat aan de 
Noordzeekant ligt. Hier bezoeken we als 
het Viking openluchtmuseum. In dit 
openluchtmuseum zien we Ribe, maar 
dan 1000 jaar terug in de tijd. Het 
museum is geopend op zijn allermooist 
omdat vandaag hier de Deense Koningin 
een bezoekje brengt i.v.m. het 1300 jarig 
bestaan van Ribe. Leuk om te zien hoe 
kundig die Noormannen en vrouwen toen  

Zomervakantie 25 juli tot 17 augustus 2010 in Denemarken 



                                                              10                                Het Eriblaadje juli 2018 

 

 

al waren. Als we het museum uit komen maken we ook nog een wandeling door het 
centrum van Ribe zelf. 

30 juli tot 4 augustus Ringe 

De tweede camping waar we stoppen is in Ringe op het eiland Funen. We moesten hier 

even zoeken naar de camping, ze ligt precies achter de plaatselijke sporthal en 

zwembad van het plaatsje. Niet echt een wereldcamping. We maken hiervandaan een 

tweetal fietstochtjes in de omgeving.  

De eerste fietstocht gaat naar één van 

de grootste toeristische trekpleisters van 

dit eiland, het schitterende waterkasteel bij Egeskov. Niet alleen een oud kasteel waar 

ook van binnen de stijlkamers te bezichtigen zijn, maar er zijn op het landgoed ook 

oude auto’s, motoren, een smidse, groentetuin, rozentuin, wandelpark, fuchsiatuin etc. 

te zien.  
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De tweede dag maken we een fietstocht over het 

eilandje Langeland. Ook hier weer zijn er weer heel 

veel korenvelden te zien. Weinig afwisseling dus.  

 

4 tot 5 augustus Blommenslyst 

Na 2 dagen zoeken eerst naar een andere 

camping in de buurt. We vinden er een 35 km 

verder, 

bij Blommenslyst. Deze camping is de moeite van 

het verkassen waard. We worden ontvangen door de eigenaresse in het Nederlands. 

Ze blijkt vele talen te spreken als hobby. Een leuke eenvoudige camping rondom een 

hele grote vijver. Blommenslyst ligt vlak bij Odense, de hoofdstad van het eiland Funen. 

Hier bezoeken we naast het centrum (overdekte Oosterse bazar) van Odense zelf 

natuurlijk ook het Nationale spoorwegmuseum 

van Denemarken wat hier gevestigd is in een 

oude remise. Dit is een leuk en vriendelijk 

museum waar al het materiaal in een 

rondhuis staan op 

gesteld. 

Odense is ook de geboorteplaats van Hans Christiaan 

Anderson. Dus mag een bezoek aan het museum van deze 

wereldberoemde sprookjes schrijver 

niet ontbreken. Onvoorstelbaar, hoe 

leuk je een museum kunt maken, over 

het leven van een schrijver, echte een 

aanrader. Op een regenachtige dag 

maken we een op een rondrit met de 

auto over het noordoostelijke gedeelte 

van Funen. Onderweg 

brengen we een 

bezoek aan een 

grafheuvel waarin een 

Vikinghoofdman 

begraven is compleet 

met zijn 40 paarden. 
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9 tot 10 augustus Sora 

 

De eerste camping die we tegenkomen als we de Grote Belt naar het volgende eiland 

oversteken vinden we in Sora. Het is behoorlijke grote camping, maar omdat het 

vakantieseizoen hier eigenlijk al over is het er behoorlijk stil en knap ongezellig. Ook 

in Sora zelf en de omgeving is niet veel te beleven. En omdat wandelen en fietsen 

momenteel geen optie is i.v.m. de rugblessure 

van Coby blijven hier niet lang, precies 1 dag. 

Precies genoeg om even de was te doen. 

 

11 tot 17 augustus Koge 

Koge is een klein havenplaatsje zo’n 40 km 

onder Kopenhagen op het eiland Seeland. De 

aardige camping ligt net buiten het dorpje zelf 

aan de haven en vlakbij het strand. Het is de 

bedoeling om vanaf de camping in Koge 

Kopenhagen te gaan bezoeken. Daarvoor 

kopen we een Kopenhagenkaart bij de VVV waarmee 

we 3 dagen onbeperkt in het gebied van groot 

Kopenhagen kunnen reizen met openbaar vervoer en 

daar de vele musea en attracties kunnen bezoeken. Te 

veel om in een paar dagen te kunnen doen, je moet 

echt een keuze maken. Het station van Kobe is op 

loopafstand van de camping. We maken een keuze en 

bezoeken o.a.: Amalienborg, de wisseling van de 

wacht, Nationalmuseum, de plek waar de zeemeermin 

hoort te staan (deze was op dat moment uitgeleend 

aan de wereldtentoonstelling in Sjang-Hai), Ny 

Carlsberg, de Glyptotek, het Rosenbergslot, de Ronde 

Toren, het pretpark Tivoli, het winkelcentrum Stroget, 

etc. 
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Op de laatste dag in Koge brengen we en bezoek aan Roskilde, een stad op ongeveer 

een half uurtje rijden vanaf de camping. Hier liggen in een museum de resten van 4 

originele Vikingschepen welke in de haven van deze stad gevonden zijn. Geweldig om 

te zien hoe ze in die tijd al zeewaardige houten schepen bouwden. Ook worden hier 

nog steeds Vikingschepen nagebouwd. In de dom van Roskilde liggen alle Deense 

vorsten begraven in schitterende praalgraven. Dus lopen we ook even de dom in om al 

de praal en pracht te bezichtigen. 

Omdat de weersverwachting alleen maar heel veel regen voorspelt besluiten we om 

Mon over te slaan en vanuit Koge rechtstreeks naar huis te rijden. Halverwege 

Duitsland begint de auto behoorlijk heet te worden. We rijden het laatste stuk dan ook 

naar huis met de verwarming helemaal open, de ramen open en jas aan. Thuis in de 

garage blijken de thermostaat en de sensor van de ventilator het begeven te hebben. 

 

Han en Coby. 
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      Let op: Reddings-route Duitsland 

Maak op Duitse snelwegen zelf ruimte voor 

politie, brandweer, ambulance en andere 

hulpdiensten. 

Die rijden namelijk niet over de vluchtstrook, 

maar tussen het verkeer op de twee meest linkse 

rijstroken. Houd bij filevorming afstand van je 

voorganger, zodat je kunt uitwijken. Beter nog: 

ga bij files meteen al uiterst links of rechts rijden 

of staan. Hinder je langsrijdende hulpdiensten, 

dan kan uit video-opname uit die reddings-auto 

en het kenteken van je auto een bekeuring 

volgen. De boetes zijn de afgelopen jaar flink 

verhoogd. De boete is € 200,00 en een maand 

rijverbod, € 350,00 als er gevaar voor personen 

is ontstaan door je rijgedrag.  

Dus linker spoor links, de rest naar rechts 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       Goed gerief is de helft van het werk 

 

                                     

Tips 

Scheerlijnen bevestiging 

 

Een scheer heeft niet het 

eeuwige leven. Af en toe gaat 

er eentje stuk, door slijtage of 

ouderdom. Die moet je dan 

vervangen, maar hoe zat dat 

ook alweer met die spanner? 

Neem een andere scheerlijn als 

voorbeeld dat is het handgist. 

Maar je kunt ook deze tekening 

erbij pakken, het is even 

puzzelen hoe de lijnen door de 

spanner moet lopen, dus kijk 

goed. Let op het verschil van 

de rechte spanner met het gele 

scheerlijn en de driehoek 

spanner met roden scheerlijn.  
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Hierbij ons verslag van het Corso weekend, dat door ons was uitgebreid naar een volle 
week. 
Wij kwamen al op zondag 15 april en troffen Sjef en Gré waarmee we tot woensdag 

op een veldje stonden en waarna we konden verkassen naar het grote veld dat 

inmiddels voor de Eriba Hymer Club was gereed gemaakt. 

Verslag van het “Corso-weekend” op de camping Vogelenzang 
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  We kregen op zondag al bezoek van de organisatoren Jan en Roelie, Co en Ine.  
  Roelie had voor beide teams al een vaasje tulpen meegebracht om in de sfeer te 

  komen. 

  Henny en ik hebben ook gewandeld en genoten in de Waterleidingduinen die achter  

  de camping liggen en waar veel herten en reeën lopen die goed te observeren en  

  te fotograferen zijn. 

  Vanaf woensdag werd het met de dag drukker en gezelliger en er werd eerder  

  gekomen vanwege het mooie weer. Iedereen werd welkom geheten met koffie 

  en een mooi vaasje tulpen. 

  Er werd veel gebruik gemaakt van het fietsroutenetwerk door de  

  bloemenvelden en de omliggende plaatsen. En ook het “Happy Hour ”  

  ontbrak niet. 

  Op vrijdag werd door Ine het weekend geopend met een hartelijk welkom en 

  lekkere eigen gebakken cake en de nodige koffie en thee waarbij nog extra  

  informatie werd gegeven. 

  We kregen ook allemaal de plaatselijke krantjes waar alle informatie over deze 
  feestelijke week en bijzonderheden over het corso waren te lezen. Kortom we  

  werden prima verzorgd door de organisatoren. De tulpen- en hyacintenvelden waren  

  nu op hun mooist en de wind bracht de hyacinten geur zelfs tot op de camping. 

  Ook het corso was prachtig om te zien, zoveel verschillende bollen-bloemen in  

  de mooiste kleuren, die voorbijkwamen op grote en kleine auto’s. 

  Wij hebben erg genoten van deze week in en rond Vogelenzang en wij danken Ine,  

  Roelie, Co en Jan voor de goede organisatie en de hartelijke ontvangst. 

 
    Henny en Geert van Doorn. 
 
 

    CHAPEAU  ! ! 
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   Mijn tweede weekend pas met de Eriba Hymer Club.  En wat voel ik mij al thuis bij 
   deze club. 
   Op 11 mei ga ik op weg naar Exloo en  op de camping aangekomen word ik al 

opgevangen 
door de andere  
kampeerders . 
Ze geven 
meteen hulp 
en wijze raad 
bij het plaatsen 
van mijn  Eriba  
Puck L   en 
Elly heeft de 
koffie klaar. 
Het is prachtig 
weer in Exloo 
en dus ook 
heel geschikt 
voor een 
“Happy Hour” 
op het midden- 
terrein.  

  Zelf je stoel en drankje meenemen en genieten maar… 
  ’s-Avonds komen we weer bij elkaar in de kantine van de camping.  Het is daar 
  bomvol en zeer lawaaiig.  Het gezellig samen zijn van de Eribanen lukt zo niet, maar 
  wordt de volgende dag helemaal goed gemaakt. 

Zaterdag om 9.59 uur 
en 59 seconden staan 
we klaar voor de trip 
naar de beeldentuin 
Zwakanaga in Exloo. 
De meesten gaan op 
de fiets, sommige met 
de auto. In de tuin  
worden we ontvangen 
en welkom geheten 
door Peter, hij is een 
oud lid van onze club  
Hij vertelt iets over de 
tuin en we genieten op 
het terras van koffie 
met appelgebak. 
Individueel bekijken we 
de tuin en de beelden. 

 Ikzelf vind de vijver met de kikkers en vissen en de daarom heen geplaatste kunst  
 mooi.  
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   Na het bezoek aan Zwakanaga gaat ieder zijns weegs. Het is echt geschikt weer om    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  te luieren op de camping een eind te gaan fietsen of, zoals in mijn geval, met de 
  hond te gaan wandelen. 
  Aan het eind van de middag drinken we ons drankje en krijgen we de heerlijke  
  hapjes, klaargemaakt door Elly en Corrie, van de vorige avond. 
  Gezamenlijk ontbijt op de zondagochtend. Het is heerlijk!  We worden verwend met 
  lekkere dingen als een gekookt eitje, en beschuit met aardbeien. 
  Zelfs aan het feit dat het Moederdag is wordt op een leuke manier aandacht  
  geschonken. De sfeer in de groep is geweldig en we  vinden het een  geslaagd  
  weekend.  
  Dank aan de organisatoren Peet en Corrie en Ton en Elly. 
  Martin, die voor het eerst was, verwoordde het zo: “Het voelt alsof ik in een warm bed  
  ben gekomen”   nou zeg maar warm bad, Martin.  Maar een warm onthaal was het  
  zeker. 
 
      Ymie Hooisma 
 
 
            
 
 
 
 
 

 


