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Voorzitter: 

Angela de Vries-Hellebrand,  
E-mailadres:  voorzitter@eribahymerclub.nl 

 

Secretaris: 

Han van Wijk,  
E-mailadres:  secretaris@eribahymerclub.nl 

 

Penningmeester: 

Dick Muller,  

E-mailadres: penningmeester@eribahymerclub.nl 

 

 
IBAN:   NL36 INGB 000 2417 194 

              t.n.v. Eriba Club Nederland 

 

 

Activiteitencoördinator: 

Angela  de Vries-Hellebrand,  
E-mailadres: activiteiten@eribahymerclub.nl 

 

Lid: 

Jan Engelblik,  
E-mailadres: bestuurslid@eribahymerclub.nl 

 

Redactie: 

Jan Nieuwland,  

E-mailadres: redacteur@eribahymerclub.nl 

 

Website: eribahymerclub.nl  

        info@eribahymerclub.nl 
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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 
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          Redactioneel 

         a 90 keer een redactioneel stukje te hebben geschreven zet 

de redacteur er een punt achter, het is mooi geweest. 15 jaar lang 

heb ik met plezier het Eriblaadje mogen verzorgen.  

De ene keer was er veel kopij, een andere keer moest de 

redacteur maar zien hoe ons mooie clubblad vol kwam.  

Toch is het 

altijd weer gelukt.  

De redacteur wil alle leden die 

hebben meegeholpen met kopij 

om het Eriblaadje te vullen dan 

ook bedanken.  

Tevens wil ik de adverteerders 

bedanken voor hun vertrouwen en 

het plaatsen van een advertentie 

in het Eriblaadje. 

Henk Stel (tweede redacteur), ook 

jij bedankt voor de steun bij het 

maken van het clubblad. 

Hoe het verder met ons clubblad 

gaat weet ik niet, dat zullen jullie 

t.z.t. wel  horen en zien van de 

nieuwe redacteur.      

 
Deze keer niet z’n dik clubblad de 

rubrieken van de voorzitter en het 

clubnieuws. 

Verder het laatste deel van de 

reis in Franrijk van Han en Cobie 

van Wijk, bedankt hiervoor. 

       

 

 

 

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

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

 

Redactie 

 

 

 

Redactioneel 
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Van de voorzitter 

 
Beste Eribanen, 

Laat ik beginnen met iedereen een goede gezondheid toe te wensen en een mooi 
2020.  
De eerste uitnodigingen van onze weekenden hebben jullie via de mail bereikt. 
Hopelijk begint het inmiddels al een beetje te kriebelen. Nog even dan wordt het ook 
merkbaar vroeger licht en later donker. En dan mogen wij ook weer uit onze 
winterstalling. 
Voor 2020 hebben we een fantastisch programma staan, al zeg ik het zelf. Een goed 
gevulde agenda is de droom van iedere club. Dank aan de mensen die hem gevuld 
hebben en ons in de gelegenheid stellen weer leuke dingen te gaan doen en hopelijk 
ook mooie momenten te creëren.  
Met de weergoden hebben we afspraken gemaakt (garanties tot aan de deur), dus 
wie doet ons wat. Als eerste staat onze Vroege vogels weekend voor de deur. En 
“never change a winning team”, dus gaan we weer voor een leuke natuurinfo 
wandeling gecombineerd met die heerlijke erwtensoep. 
Zondag de 22ste maart staat onze jaarvergadering op de agenda. Jan Nieuwland 
heeft aangegeven te stoppen als redacteur. Dat zal even wennen zijn voor zowel 
hem als voor ons, de leden. Jarenlang zijn we door hem verwend met de vele info 
en foto’s in het Eriblaadje. Een opvolger hebben we nog niet direct gevonden. Jan 
Engelblik verzorgt echter ook voor andere verenigingen een infoblaadje en heeft 
aangeboden om het over te nemen. Dat wil niet zeggen dat we niet op zoek gaan 
naar een nieuwe redacteur. Heb je ambities? Laat het ons weten. De vacature van 
activiteitencoördinator staat ook al een jaar open. En het zou fijn zijn wanneer 
iemand dit van mij over zou nemen. Niet dat dit extra werk me te veel is. Maar om 
het evenwicht binnen het bestuur weer te herstellen, zou het wel fijn zijn. Dus wie 
wil ons versterken ……….? 
 
Ook voor het weekend in Medemblik is de uitnodiging al verstuurd. Een prachtige 
gelegenheid om oude treinen te bekijken en te ervaren in ons Noord Hollands 
landschap. Daarbij is Hoorn, op fietsafstand van de camping, een mooi authentiek 
plaatsje om te bezoeken 
En van Noord-Holland gaan we in mei naar Bakkeveen in Friesland. Weer een 
mooie gelegenheid om de Friese wouden te bezoeken en een dagje stad Groningen 
bij de buren is ook een aanrader. Ik zou zeggen combineer het met Hemelvaart en 
je bent er weer gezellig een dikke week uit. 
Heel veel leuke dingen staan ons te wachten. Het begin van een mooi Eriba seizoen. 
Nog eventjes volhouden en dan mogen we weer. Ik begrijp de koeien helemaal als 
ze weer vanuit de stal de weilanden in mogen. Hou dat gevoel vast tot in 
Beekbergen, daar zien we elkaar weer!  
Tot in maart! We zijn er bijna, hahaha. 
 
Angela de Vries, 
Voorzitter EHCN 
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    Secretariaat en clubnieuws januari 2020 

 

Mutaties in de administratie 

- Opzegging van Lia en Wim Mathieu uit Apeldoorn. 

- Opzegging van Ynte Popma uit Harfsen. 

- Opzegging van Cees en Ida Kok uit Dordrecht. 

- Dick Berrevoet heeft een nieuw emailadres: dickberrevoet@gmail.com 

 

Graag maak ik u nogmaals  

attent op de komende  

jaarvergadering. Houdt u  

hiervoor 22 maart 2020 al  

zo vast vrij in uw agenda.  

Binnenkort ontvangt u 

hiervoor de uitnodiging, de  

notulen van de ALV 2019 

en de agenda per mail. 

 

Natuurlijk bent u ook van  

harte welkom op het hele,  

door het bestuur 

georganiseerde, weekend. 

Er is plaats genoeg op de 

Lierderholt in Beekbergen. 

 

Secretaris 

 

mailto:dickberrevoet@gmail.com
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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 vóór:      6 maart 

 
24-26 april       “ Stoomtram weekend”  
Gastfamilies:    Wim en Esther van Dijk 
                           René Boekel            
Camping:           
Waar:                 Berkhout    
Aantal plaatsen:  voldoende 
Inschrijven vóór: 15 februari     

 
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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Caravana bezoek 

 

Het viel mij tegen met wat er getoond werd 

vergeleken met enige jaren( 5) geleden dat ik 

er geweest was.  

Vond het meer een vakantie-camperbeurs. 

Weet dat het de trend is maar als 1 hal puur 

gevuld is met o.a. ACSI en ANWB-campings 

en kampeerreizen en verdere 

benodigdheden op kampeergebied en een 

paar hallen met campers en nog een hal met 

caravans / voortenten. 

Eriba stond er ook ergens in een hoekje met 

een stuk of 5/6 caravans. Ze moesten de 

plek ook nog delen met Hymer die er stond 

met campers  dus het viel mij allemaal wat 

tegen. 

                       Henk 

        Bedankt 
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Jan Engelblik stelt zich vanuit het bestuur beschikbaar om de taak als redacteur 

van Jan Nieuwland over te nemen 

Ik kreeg in december het bericht dat Jan Nieuwland na vijftien jaren (! U leest het goed) 

als redacteur voor onze club actief te zijn geweest, besloten heeft om het stokje over te 

dragen. Hij heeft in al die jaren vele uren van zijn vrije tijd besteed aan het maken en 

onderhouden van ons clubblad en daarvoor bedank ik hem hierbij heel hartelijk. Het 

verzamelen van kopij was vaak een moeilijke klus, maar elk jaar wist hij weer een aantal 

interessante Eriblaadjes te laten verschijnen. 

Ik stel mij beschikbaar om zijn taak over te nemen, om zo de informatievoorziening 

vanuit het bestuur naar de leden en binnen de club te continueren. 

Op het ogenblik verzorg ik al de website. Het Eriblaadje en de website hebben veel 

overlap, het bijhouden van de evenementenkalender is dan in één hand. Daarom denk 

ik dat het qua tijdsinvestering goed te doen is. 

 

Tot ziens op de jaarvergadering 

 

Jan Engelblik  

(bestuurslid / webmaster EHCN)  

 

 

 Bij de caravan verkopen werd  

 voor het vijfde jaar op rij een 

 stijging genoteerd. In 2019 

 werden exact 7.034 nieuwe 

 caravans afgeleverd (+ 6,1 

 procent). Ons land 

 is met 555.768 caravans en 

 campers overigens nog altijd 

 één van de grootste 

 caravanlanden van Europa, 

 een aantal dat nog jaarlijks 

 toeneemt. 
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    Het laatste deel van de meivakantie 

 
30-4-2019 
Vandaag staat de zon hoog aan de hemel. Vanmorgen lekker op ons gemak 
hiervan genieten bij de caravan.  
Smiddags besluiten we naar 
Hede te rijden en hier een  
wandeling te maken langs het 
ille-et-Rancekanaal. Net buiten 
Hede bevindt zich een stuk  
kanaal met daarin om de 
200 meter een sluis, in totaal 
11 stuks met 27 meter 
hoogteverschil. 
 
 
 
 
 
                                                    1-5-2019 
                                                   Dag van de arbeid wordt in Frankrijk gevierd. 
                                                   Dan is alles gesloten. Ook zijn er demonstraties  
                                                   in het hele land van “les gilets jaunes” (gele  
                                                   hesjes).Dus een verplichte dag bij de caravan. 
                                                   Gelukkig is het behoorlijk weer en kunnen we 
                                                   een groot gedeelte van de dag buiten zitten. 
                                                   Maar de dag duurt wel lang hoor! 
 
2-5-2019 
Vandaag naar de hoofdstad van dit departement, Rennes. Een behoorlijk grote 
stad met 200.000 inwoners. Een mooi oud centrum met veel middeleeuwse 
vakwerkhuizen. 
En ook hier weer die hoge (statige) 
herenhuizen. De kathedraal hier lijkt jammer 
genoeg meer op een schouwburg dan op een  
kerk. 
Middags brengen we een bezoek aan het 
Musee des Beaux-Arts.  
Naast een zaal met Egyptische en  
Grieks/Romeinse voorwerpen heel veel  
schilderijen. Heel veel kerkelijke afbeeldingen, 
maar ook andere 
schilderijen. 
Naast oud ook 
wat moderne. 
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3-5-2019 
                                                                                     De laatste dag brengen we 
                                                                                     door in het historische 
                                                                                     Rennes, dat we nog kennen 
                                                                                     van de kerstreis met Ghielle 
                                                                                     enige tijd terug. 
                                                                                     Nog een keer kijken of ze  
                                                                                     hier nog keramieken  
                                                                                     pinguïns hebben.  
                                                                                     Parkeerplaats is snel  
                                                                                     gevonden. Het is hier een 
                                                                                     leuk oud centrum met leuke 
                                                                                     winkelstraatjes.  
                                                                                     Helaas hadden ze geen 
                                                                                     pinguïns die de moeite van 
het kopen waard waren. 
 
4-5-2019 
Naar huis. Zonder problemen rijden we vandaag 
in een keer terug naar Helmond. Nergens files of  
oponthoud, zelfs niet op de ring om Antwerpen. 
Om even voor 7 uur zijn we al thuis. 
 
Dit was een reisverslag Bretagne in Frankrijk 
       door Coby en Han van Wijk 
 
 
 
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bretagne_region_locator_map2.svg
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Welke verlichting bij mist? 

De voornaamste reden van ongelukken met mist zijn niet aangepaste snelheid en te 
weinig afstand houden. Het advies bij mist is dan ook: Halveer je snelheid, verdubbel 
je afstand.    

Slecht zicht door dichte mist? Gebruik dimlicht. Automatische dag- rijverlichting 
reageert niet op mist en brandt vaak niet aan de achterzijde en is dus niet afdoende. 
Mistverlichting achter is niet toegestaan. Dat mag alleen bij zeer dichte mist, minder 
dan 50 meter zicht. 

 Het gebruik van mistlichten tijdens het rijden 

Artikel 34 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) 

• Bij mist, sneeuwval of regen, die het zicht ernstig belemmert (zicht tot 200 

meter), mogen bestuurders van een motorvoertuig en van een 

gehandicaptenvoertuig mistlicht aan de voorzijde voeren. In dat geval hoeven 

die bestuurders geen dimlicht te voeren. 

• Bij mist of sneeuwval, die het zicht beperkt tot een afstand van minder dan 50 

meter mag mistachterlicht worden gevoerd. 

 Let op: als je auto dag-rijverlichting heeft branden (soms) de achterlichten niet. 
Zet dus altijd dimlicht aan bij mist.  
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  Zichtwaarde   Mistterm 

  >6000m   -- 

  >1000m   nevel 

  200 -1000m   mist 

  50 – 200m   dichte mist 

  <50m   zeer dichte mist 

 

Probleem bij automatische verlichting (lichtcel)? 

Artikel 32 lid 1 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) 

Bestuurders van een motorrijtuig en van een gehandicaptenvoertuig, voeren bij dag, 
indien het zicht ernstig wordt belemmerd, en bij nacht dimlicht 

Veel bestuurders hebben de knop van het dimlicht op de stand ‘automaat’ staan en 
rekenen er dan op dat het inschakelen onder alle omstandigheden door de lichtcel 
vanzelf gaat. Bij tunnels is dat dan ook meestal geen probleem, want dan is het 
donker genoeg, maar bij mist is het toch een ander verhaal. De lichtcel die het 
dimlicht aan en uit doet, herkent de mist niet. De oplossing is simpel, door gewoon 
het dimlicht in te schakelen zodra er sprake is van mist of regen. Je bent als 
bestuurder zelf verantwoordelijk. 
 
 

 

 

 

 


