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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 

Wij, Ypie en Jan, zijn naar Egberts Caravan Center in Leek 

geweest. Hier staat de nieuwste Eriba Touring 820. De 820 is een 

mooie grote caravan met, op z’n Amerikaans, veel ruimte. Er is 

onder ander een 

ruime zithoek waar 

je zeker met zes 

personen kunt 

zitten. Wij vonden het interieur kleur iets 

te donker (persoonlijke mening). Om 

met deze uit de kluiten gewassen 

caravan van de één naar de andere 

camping te trekken is waarschijnlijk wat 

lastig. Ook is er een stevige auto voor 

nodig die deze last kan trekken van 

2000 kg.   

Van de caravans naar de penning-

meester. De penningmeester heeft aan 

het begin van 2019 aan ieder lid een 

nota gestuurd voor de betaling van de 

contributie over 2019. Er is gebleken dat 

nog niet alle leden de contributie hebben 

betaald. Dit kan verschillend oorzaken 

hebben. Heeft u geen nota ontvangen? 

Controleer dan even de spam box  van 

uw email programma en/of uw 

mailprovider.  

Verder in dit nummer:  

- Verslag van het vroege vogel-weekend 

   in Beekbergen. 

- Niet te vergeten de agenda. 

- Bestuursfunctie activiteitencoördinator  

   is vacant. 

- EHCN website fotopagina. 

- Wat moet er mee in het buitenland. 

- Het oude GPS-systeem. 

 

 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 
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Secretariaat en clubnieuws 

 

Onze secretaris heeft deze keer 
geen mededelingen  
 
Op de valreep toch nog twee nieuwe 
leden, en wel: 
 De heer Jan Debuyck 
 De fam. Van der Hoek 

 

 

Wist u dat?  

Vanaf 1 juli 2019  

kunt u een boete 

van 95 euro verwachten 

als aan het bellen of 

appen bent  tijdens het 

fietsen.  

Het verbod voor het 

vasthouden van een mobiele telefoon 

in het verkeer is namelijk uitgebreid naar 

alle bestuurders van een voertuig. 
 

 

Het Golf weekend in 

Ouddorp heeft zijn vruchten 

afgeworpen 
  
Dick Berrevoet heeft besloten 
om zijn golf vaardigheid bewijs 
te halen (misschien heeft Dick 
het bewijs inmiddels gehaald)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wij wensen Dick met zijn golf 
vaardigheid bewijs, veel golf 
plezier.  
 
Hopelijk zien we je nog eens op 
tv, op een toernooi. 

  De golf set van Dick 
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EHCN website “foto pagina’s” – GOOGLE+ stopt! 

De EHCN heeft honderden foto’s op de fotopagina’s staan. Deze foto’s zijn 

ondergebracht bij Google. 

In het verleden werden ze ondergebracht bij Google Picasa en Google + 

De laatste tijd echter worden ze ondergebracht bij Google Foto’s. 

 

Google+ stopt definitief en vroeger dan verwacht op 2 april 2019 (Dus geen 1 april 

grap) 

Honderden foto’s van de EHCN, die op Google+ stonden, dienden dus verplaatst te 

worden naar Google Foto’s. Dat was niet zo’n groot probleem. Maar de mutatie had 

echter tot gevolg dat niet alleen de plek veranderde waar ze stonden, maar dat ook alle 

hyperlinks in het EHCN fotogedeelte naar deze foto’s niet meer zouden werken en de 

foto’s niet meer zichtbaar voor u zouden zijn. 

Haast was dus geboden. 

 

Alle foto’s en bijbehorende links zijn nu door mij aangepast, zodat u in de toekomst de 

fotohistorie van onze club weer kunt blijven bezoeken in het ledengedeelte van onze 

website.  

 

 

Heeft u zelf nog foto’s staan op 

Google+, controleer dan of 

deze foto’s ook op Google 

foto’s staan. Zo niet download 

ze dan anders bent u ze kwijt. 

 

Verzoek: Als u foto’s heeft 

gemaakt op een weekend, wilt 

u dan zo vriendelijk zijn ze met 

de club te delen door ze via 

https://wetransfer.com/ te 

sturen naar 

webmaster@eribahymerclub.nl

. Dan zet ik ze op de website. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Engelblik 

Webmaster EHCN 

webmaster@eribahymerclub.nl 

 

 

https://wetransfer.com/
mailto:webmaster@eribahymerclub.nl
mailto:webmaster@eribahymerclub.nl
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Eriba HYMER Club Nederland weekend/week - agenda 2019 
 

 

19-22 april    “Paas weekend” Stramproy  
Gastfamilies:        Angela de Vries 
Camping:            “Molenbroek”   
Waar:                  Stramproy   
Aantal plaatsen:   23 
Inschrijven en betalen vóór:  1 april 

 
25 mei–16 juni   Rondje Denemarken 
Gastfamilies:         Angela de Vries 
Waar:                    Denemarken 
Camping:               Diverse 
Aantal plaatsen:      
Inschrijven en betalen voor: 

 
5-8  Juli   “Oud Limburg Schuttersfeest”  
Gastfamilies:        Angela de Vries 
                      Nel de Groot en Floor Quispel 
Camping:            ’t Rouweelse veld  
Waar:                  Kronenberg   
Aantal plaatsen: Max. 18    
Inschrijven en betalen vóór:  1 april 
 Denk er om de sluiting is op maandag 

 
 
 

 

 

16-18 aug.         “ Vrijheid - Blijheid ”     
Gastfamilies:    Jeanet en Aad Jonker  
                         Sabine en Matthé Boekel                                         
Camping:             De Gouwe Stek   
Waar:                   Bovenkarspel 
Aantal plaatsen:     voldoende  
Inschrijven en betalen vóór:   

 
4-6 okt.       “ Westdorp”  
Gastfamilies:    Floor Quispel en 
                          Nel de Groot 
Camping:          “t Westdorp” 
Waar:                 Voorthuizen    
Aantal plaatsen:  20 
Inschrijven en betalen vóór: 20 sept                                               

 
1-3 november    “De Punt-weekend”     
Gastfamilies:    Henk Stel, Ymie Hooisma 
                         Jan en Ypie Nieuwland                                     
Camping:           “De Lindehoeve”   
Waar:                     De Punt (Dr.) 
Aantal plaatsen:     voldoende  
Inschrijven en betalen vóór:  10 okt. 

 

 

  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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Bestuursfunctie activiteitencoördinator vacant 
 

Beste Eribanen, 

Doordat Nel niet meer beschikbaar is als bestuurslid en activiteiten coördinator, is 

deze vacature vacant. Voorlopig zal ik deze waarnemen, maar bestuurlijk is het 

wenselijk dat er weer een aparte activiteiten coördinator komt. Nel gaf tijdens de 

vergadering aan, dat zij teleurgesteld was, dat de regels van het draaiboek niet altijd 

werden nagekomen. Het is wenselijk , dat in de toekomst de procedures beter 

worden nageleefd. Als interim coördinator zal ik dit zelf gaan ervaren en bijsturen, 

zodat de volgende activiteiten coördinator een betere procedurele afhandeling zal 

aantreffen. 

Dus bij deze doe ik een oproep:  
 

Wie wil het bestuur versterken en de coördinatie van de weekenden  

op zich nemen? 
 

Je staat er zeker niet alleen voor. Het bestuur is daar om elkaar te ondersteunen.  

Wat verwachten we van je:  

 

• Wanneer iemand je benadert voor een weekend, kijk je of dit past in de 

planning.  

• Past dit, dan laat je dit de organisatoren van het weekend weten.  

• Verder stuur je een begrotingsbestand naar de organisatoren.  

• Zij vullen deze begroting (Excel-bestand) in en maken een opzet van de 

beschrijving van het weekend.  

• Deze twee bestanden worden weer aan jou gemaild.  

• Als jij akkoord bent, laat je dat de organisatoren weten.  

• Zij kunnen je dan ook de uitnodiging en de folder naar jou toesturen.  

• Jij bepaalt wanneer je de beschrijving en de uitnodiging naar de redacteur 

stuurt. 

• De redacteur zorgt voor verspreiding op jouw aangeven. 

• De webmaster plaats de gegevens op de website wanneer de redacteur dit 

aangeeft. 

• Na afloop van het weekend ontvang je van de organisatoren een soort 

afrekening waaruit blijkt dat de begroting wel/niet in orde was.  

• Tijdens de vergaderingen (3-4 per jaar) en de jaarvergadering geef je de stand 

van zaken aan. 

• En zorg je er voor dat de agenda voor volgend jaar in oktober klaar is. 

 

 

Groetjes, 

Angela de Vries, 

namens het bestuur EHCN 
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        Vroege Vogels-weekend 22 t/m 24 april 

Yes, ik mag weer. Voorzichtig had het zonnetje al een paar keer getracht 

het lente gevoel over te brengen, maar als de caravan weer voor de deur 
staat, weet je dat het begonnen is. Snel een mailtje naar de stalling en de 
voorpret is begonnen. Beekbergen in de weerapp gezet zodat ik weet wat ik 
mee moet nemen. En ja het ziet er steeds beter uit. Toch nog een dipje op 
zaterdag, maar wie weet…. Woensdag na het werk de caravan opgehaald, 
mooi schoon staat hij weer voor de deur. 
Vrijdagmorgen is het dan zo ver. Om 8 uur bij de Appie boodschappen doen 
voor het weekend en de rest van de week, op de terug weg langs de bakker 
en snel alles uitladen. Mijn kratje met spullen staat al klaar. Deze snel 
aanvullen met de boodschappen en wat het lekkers, ten slotte mag je jezelf 
wel wat verwennen. Maar niet te veel, dus niks extra’s voor Happy Hour, 
Tineke, hihi. 
Om 10 uur manoeuvreer ik de caravan achter de auto en vertelt Truus me 
hoe ik moet rijden. Alsof ik dat nog steeds niet weet. Maar ja, het is wel zo 
gemakkelijk. Gelukkig hoef ik niet via de A2 richting Utrecht. De hele ochtend 
al problemen met een vrachtwagen, alweer, die op zijn kant ligt. Relax kan ik 
via de A50 richting Beekbergen. Net op het laatste stuk een beetje file, weer 
een ongeluk gebeurt. Een auto staat achterstevoren tegen de vangrail. 
Net na 12 uur arriveer ik op de camping. We zijn met 19 caravans, wat een 
goede opkomst! Een heel zonnige plek hoef ik niet te zoeken, want veel zal 
deze niet schijnen. Snel de caravan ergens neergezet en lekker relax 
iedereen begroeten. Er zijn ook weer nieuwe gezichten. Leuk, we doen het 
als club nog steeds goed. En daar mag je jezelf een schouderklopje voor 
geven. De lunch schiet erbij in. Gelukkig had de bakker nog iets lekkers wat 
ik gezellig met Nel en Floor heb buit gemaakt. Het eerste jaar zonder iets 
lekkers van Nel haar zus bij de thee is toch wel een raar gevoel. 
En dan is het zo ver, het zonnetje werkt heerlijk mee en ons eerste Happy 
Hour is een feit. Nu is het weekend echt begonnen. ’s Avonds komen we 
samen in een zaaltje naast het café-restaurant. De koffie/thee met cake staat 
al klaar. Voor het eerst sinds jaren weer eens geklaverjast. Helaas verloren, 
maar morgenavond revanche.  
 
Zaterdag ochtend 
wilde ik om 7 uur 
gaan hardlopen. 
Maar iets te haastig 
geweest, mijn 
hardloopbroek 
vergeten, stom,  
stom. Ach 1,5 uur  
wandelen is natuurlijk 
ook een mooi 
alternatief. 
En natuurlijk weer een 
ree gezien en veel  
dieren gehoord.   
 
 
                                                       Lees verder op bladzijde 10 
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DEN HAAG (ANP) - 
Campings in Nederland 
hebben het afgelopen jaar 
10 procent meer gasten 
mogen verwelkomen. In het 
jaar met uitzonderlijke goed 
weer in het zomerseizoen, 
waren er vooral meer 
kampeerders uit Duitsland 
en België, zo komt naar 
voren uit cijfers van het 
Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). 

Ten opzichte van 2017 
steeg het aantal 
campinggasten naar ruim 4 
miljoen. Het aantal 
buitenlandse gasten op 
campings steeg zelfs met 
13,7 procent. 

Vooral de provincie 
Zeeland was populair onder 
buitenlandse kampeerders. 
Van de 1,2 miljoen 
buitenlandse 
campinggasten in 2018 
verbleven er 327.000 in 
deze provincie. 

Noord-Holland was een goede tweede met 306.000 buitenlandse kampeerders. 
Utrecht telde er slechts 5000. 

In totaal steeg het aantal gasten in 2018 voor hotels, pensions, vakantiehuisjes, 
jeugdherbergen en campings in Nederland met 5 procent tot 44 miljoen. Het aantal 
gasten stijgt al een aantal jaren op rij. In vijf jaar is het aantal jaarlijkse gasten met 10 
miljoen gestegen. 

De meeste gasten komen uit eigen land, maar buitenlandse bezoekers zijn bezig met 
een voorzichtige inhaalslag. Van de 44 miljoen gasten waren er 19 miljoen uit het 
buitenland afkomstig. Het aantal overnachtingen steeg ook. 
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Om half elf werden we verwacht met in “ons zaaltje” en verrast met koffie/thee en 
een “verleidertje”. Nou, daar waren we wel voor in. Iets na 11 uur kwam onze 
gids. Die man kan toch geweldig vertellen over de natuur. Iedere keer steek je er 
weer wat van op en kijk je toch weer anders naar het bos of je omgeving. Iets na 
één uur waren we weer terug. 
En daar kwamen ze, onze heerlijke emmertjes snert. Buikje lekker rond gegeten. 
Vanavond hoef ik niet meer te koken. Dat wordt lekker iets makkelijks. Nog snel 
met Corry Beekbergen in op zoek naar een mooie bos bloemen voor Nel haar 
afscheid als bestuurslid en dan lekker uitbuiken in mijn caravannetje. 
Geen Happy Hour deze keer. Daar was het te koud voor. Maar het is wel mooi 
droog gebleven. En dat is ook fijn. ’s Avonds weer gezellig samen gezeten en ja 
deze keer hadden Erna en ik het geluk aan onze zijde. Onze avond kon niet 
meer stuk. 
 
Zondagochtend vroeg in de weer voor de jaarvergadering. Onze Beach vlaggen 
als welkom bij de ingang en in de zaal neergezet, de presentatie van de 
weekenden van 2019 op het scherm, de vlag bevestigen aan de tafel op het 
podium en de afspraken betreffende de zaal even controleren. Ziet er goed uit, 
vinden we zelf. Snel nog even doornemen wie wat doet en dan zijn we er klaar 
voor. Om 12 uur komen de eerste leden al binnen. De reünie is weer begonnen. 
Voor onze nieuwe leden altijd weer een verrassing hoeveel mensen komen naar 
deze vergadering. Het deed me goed om ook Trees en Jo te zien. Voor hen is 
het kamperen helaas afgelopen. Van de 38 jaar dat de club bestaat zijn zij al 35 
jaar lid. Dit grijpt ze aan, dat zie je. Tja, de ouderdom komt soms hard aan. Maar 
tot 2 jaar geleden waren ze er nog bij. Inmiddels is Jo 88 en Trees 81. Ik moet 
het nog maar zien te halen. Zou ik dan ook op mijn 80ste nog kamperen? Hoe 
zouden dan de caravans en campings er uit zien? Dan is mijn Familia 35 jaar oud 
en even retro als die van Erna nou, rare gedachte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                              11                                Het Eriblaadje april 2019 

 

 

 

 
De vergadering kent zijn emoties en dat is ook goed. Iedereen moet zijn zegje 
kunnen doen. Ik hoop dat deze ruimte ook is gegeven. Ik vond het best moeilijk, 
maar denk dat we het allemaal goed hebben gedaan.  
De pauze kwam op een juist moment, zullen we maar zeggen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om 14.30 uur kon ik de vergadering sluiten. Geen tijd voor napraten, de 
Denemarkengroep wacht al op me. Ongelofelijk wat een aanmeldingen.  
Ik ging van 4-5 caravans uit en nu gaan we met 14 stuks. We worden een 
concurrent van de ANWB en ACSI. Zullen we omroep Max benaderen voor “Ik 
vertrek”?  
Iedereen heeft er zin in. Ik denk ook dat het voor iedereen wat biedt. 
Niets moet, alles mag, maar wel met de gezelligheid van elkaar. Nog lekker 
napraten in de zaal en om 5 uur trokken Chris, Emmy en ik de deur achter ons 
dicht. Maar om zes uur ging hij weer open want niemand had zin in koken.  
Tineke, onze regelaarster van gezelligheid ten top, had ervoor gezorgd dat we op 
basis van de goedkope kaart in het duurde restaurant gedeelte mochten eten. 
Dank hiervoor! Een perfecte afsluiting van ons eerste weekend. Zie jullie op het 
Paasweekend in mijn eigen woonplaats Stramproy! 
 
Groetjes, 
 
Angela de Vries 
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     Wat moet er mee in de auto in het buitenland 

Verplicht mee in de auto 

Binnen Europa heb je te maken met verschillende verkeerswetgeving. In veel 
landen zijn een veiligheidshesje en gevarendriehoek in de auto verplicht. Dit geldt 
vaak ook voor een verbanddoos, reservelampjes en een brandblusser. Hieronder 
vind je de informatie over dingen die je mee moet nemen in diverse landen in 
Europa, waaronder België, Nederland, Frankrijk, Spanje en Duitsland.  

Elk land heeft zijn eigen verkeerswetgeving bestaande uit o.a. verkeersregels en 
voertuigeisen. De verkeersregels gelden voor iedereen. De voertuigeisen gelden 
alleen voor voertuigen die dat land geregistreerd zijn (op kenteken staan). 

Hieronder een overzicht met betrekking tot wat er mee moet in de personenauto 
zoals de verbanddoos, gevarendriehoek, veiligheidshesjes, reservelampjes en 
brandblusser. Wanneer iets niet verplicht is voor een personenauto met Nederlands 
kenteken, dan staat dit met een * aangegeven. De ANWB adviseert Nederlandse 
bestuurders de lokale regels te volgen uit veiligheidsoverwegingen en om een 
eventuele discussie met de politie ter plaatse te voorkomen. 
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Verband 

doos 

Gevaren 

driehoek 

Veilligheidshesjes 

bezit  gebruik 
 

Reserve 

lampjes 

Brand 

blusser 

  
 

 

   

 

België  x* x   x 4    x* 

Denemarken    x         

Duitsland  x*  x* x* x*     

Frankrijk    x x 6 x 4      

Griekenland           x         x           x 

Hongarije  x x x x     

Italië    x   x     

Kroatië  x x 1  x x 4  x 7   

Luxemburg    x x x     

Nederland    x 5          

Noorwegen   x x* 6  x*     

Oostenrijk  x x x x 4      

Polen   x        x x    x 

Portugal   x* x x 4      

Slovenië  x* x 1    x x*   

Slowakije  x x x  x     

Spanje    x 2    x     

Tsjechië  x x  x  x     

Turkije  x x 3        x 

Zweden   x*         

Zwitserland    x 6         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Geldt niet voor auto's met een Nederlands kenteken (let op: dus wel voor auto's die je ter 

plekke huurt). 

1. Er zijn twee gevarendriehoeken verplicht bij een aanhanger 

2. Er zijn twee gevarendriehoeken verplicht als de auto een Spaans kenteken heeft 

3. Er zijn twee gevarendriehoeken verplicht 

4. Alleen verplicht voor bestuurder 

5. Gevarendriehoek is alleen verplicht als alarmlichten niet functioneren 

6. Binnen handbereik bewaren 

7. Geldt niet voor auto’s met xenon, neon of LED verlichting 

Deze informatie is gebaseerd op de informatie die in april 2018 bekend was. 

 

https://www.anwb.nl/vakantie/belgie
https://www.anwb.nl/vakantie/denemarken
https://www.anwb.nl/vakantie/duitsland
https://www.anwb.nl/vakantie/frankrijk/informatie
https://www.anwb.nl/vakantie/griekenland
https://www.anwb.nl/vakantie/hongarije
https://www.anwb.nl/vakantie/italie
https://www.anwb.nl/vakantie/kroatie
https://www.anwb.nl/vakantie/luxemburg
https://www.anwb.nl/vakantie/nederland
https://www.anwb.nl/vakantie/noorwegen
https://www.anwb.nl/vakantie/oostenrijk
https://www.anwb.nl/vakantie/polen
https://www.anwb.nl/vakantie/portugal
https://www.anwb.nl/vakantie/slovenie
https://www.anwb.nl/vakantie/slowakije
https://www.anwb.nl/vakantie/spanje
https://www.anwb.nl/vakantie/tsjechie
https://www.anwb.nl/vakantie/turkije
https://www.anwb.nl/vakantie/zweden
https://www.anwb.nl/vakantie/zwitserland
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Oudere GPS-systemen onbetrouwbaar door reset gps-satelliet  

Oudere gps-apparaten van bijvoorbeeld TomTom, werken vanaf 6 april 
misschien minder goed omdat de gegevens van gps-satellieten dan opnieuw 
worden ingesteld.  

                                          Elke 19 jaar vindt de zogeheten GPS Week Number  
                                          Rollover plaats. Dat is een Engelse term. Het betekent 
                                           dat de interne weektellers van gps-satellieten gereset 
                                            worden. Ze kunnen maar tellen tot 1024 weken en 
                                            beginnen dan weer vanaf 0. Dat gebeurde voor het 
                                            laatst in 1999, en nu dus voor het eerst weer op 6 april.  

                                            Oud systeem controleren 
                              Het opnieuw tellen vanaf 0 is nodig om de juiste gegevens te  
               blijven versturen. Moderne gps-apparaten zijn al ingesteld om goed met 
deze verandering om te gaan. Maar oude apparaten zoals navigatiesystemen 
moeten gecontroleerd worden. 

Als deze apparaten niet goed zijn ingesteld voor de veranderingen op 6 april, kan 
het zijn dat ze niet goed meer werken. Wat er precies gebeurt, is niet helemaal 
duidelijk. Waarschijnlijk geven ze locaties niet goed meer aan. Ze kunnen de 
gegevens van de satellieten dan niet goed verwerken.  

Via de site van TomTom is te controleren of uw navigatiesysteem van het bedrijf 
last gaat krijgen van de ‘rollover’. Ook de ingebouwde systemen van bijvoorbeeld 
Renaults zijn daar te controleren. 

 

https://www.tomtom.com/nl_nl/updates/

