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Kopij voor het volgende Eriblaadje zo snel 

mogelijk inleveren, doch uiterlijk vóór  

5 augustus a.s.  

 
 

 

 
Overname van artikelen of delen 
ervan is toegestaan mits met 
bronvermelding 

                          COLOFON  

 

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 

Eindelijk het Eriblaadje nummer 3. Na wat problemen kan de 

redactie eindelijk het Eriblaadje opmaken. De rondreis 

Denemarken ligt alweer achter ons en van het weekend in 

Kronenburg 

komt in het 

volgende 

Eriblaadje een 

verslag. Er zijn nog drie weekenden 

geplant voor dit jaar. Voor 2020 zijn 

er nog een paar maanden die 

gevuld moeten worden. 

 

Een geheugensteuntje voor leden 

die een weekend organiseren, voor 

het aanleveren van het inschrijf / 

infoformulieren.  

Als je een weekend organiseert dan 

moeten de leden de informatie en 

inschrijfformulieren ongeveer 4 

weken van tevoren hebben, dit in 

verband met het inschrijven. 

Een voorbeeld: als je een weekend 

in augustus organiseert, dan moet 

het inschrijf / infoformulier in juni 

al bij de activiteitencoördinator zijn 

geweest voor controle. Daarna gaan 

de formulieren naar redacteur en die 

stuurt de formulieren weer door naar 

de leden en komen de formulieren 

op de website te staan.      

Verder in dit nummer:  

- Verslag van het weekend in  

      Stramproy 

-     De secretaris  

-     De agenda 

-     De gasfles 

 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 

 

Secretariaat nieuws mei 2019 
 

Buiten het werk aan de ledenadministratie 
is het bij de secretaris momenteel rustig 
met het clubwerk. Buiten nieuwe leden is 
er niets te vermelden. 
 
Nieuw leden 
Het leden bestand van onze club groeit 
langzaam. Er worden via onze website 
regelmatig aanmeldingsformulieren 
aangevraagd. Dit lijdt niet altijd tot een 
nieuw lidmaatschap. Vaak horen we dan 
niets meer. Maar toch levert dit ons wel 
nieuwe leden op. Dit keer kan ik dan ook 
drie nieuwe equipes welkom vermelden: 
 
Als eerste Chris en Emmie Garnier uit 
Purmerend. Ze rijden met een Familia 
320GT uit 2006.  
Als tweede heten we welkom Louis 
Raaijmaakers en Aletta van den Berg uit 
Veenendaal. Zij rijden met een Triton 418 
uit 2018 achter de auto. 
En als derde equipe heten we welkom 
Cees en Ida Kok. Zij komen uit Dordrecht 
en bezitten een Puck L uit 2006. 
 
We heten deze nieuwkomers van harte 
welkom bij onze club en hopen ze snel te 
mogen ontmoeten bij een van onze 
clubweekenden. 
 
De secretaris 
 

Lieve Eribanen,  
 
Het is heel fijn te merken dat 
jullie meeleven met mijn 
‘gebroken’ heup. Even een val 
en het is gebeurd, gewoon 
domme pech. Het gaat nu weer 
een stuk beter. Het lopen gaat 
goed en hoop over enkele 
weken weer te fietsen.                                                                                                                                                         
Heel hartelijk dank voor de 
kaarten die ik heb ontvangen.                                                                                  
Tot gauw                                                                                                                                                                      
Anne-Mieke Numan 
 
 
 

                         De Nederlandse 

                         kampeerder blijft 
trouw aan de caravan. Nog altijd 
kampeert 57% met de caravan 
tegenover 21% met de camper. 
Opmerkelijk is de animo voor 
een vouwwagen: alleen 
Nederlanders lijken 
daarvoor een  
beetje warm te 
lopen (5%). 
 
Ook bij de Spanjaarden is de 
caravan favoriet. 45% 
van de Spanjaarden gaat met 
de caravan op pad. De 
camper (18%) en de tent (23%) 
gaan hierna ongeveer 
gelijk op.  
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Jan Koster 
geridderd voor 
het vele 
vrijwilligers werk 
wat hij doet. 
 

 

 

Wie O Wie, organiseert er 
in de maanden:  

 
Juli, September, Oktober en 
November.  

 
Nog een week / weekend 
 

 

Dit vinden kampeerders van 
hun landgenoten op de 
camping 
 

Duitsers zijn open en reislustig 
 
Nederlanders zijn direct en open 
 
Engelsen vinden hun landgenoten 
gastvrij 
 
De Fransen zijn echte Bourgondiërs 
 
De grappigste kampeerders: 
Spanjaarden 
 
Italianen zijn geen Bourgondiërs, 
maar wel sociaal 
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Eriba HYMER Club Nederland weekend/week - agenda 2019 
 

 

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. 

 

                 Agenda 2020 
 
20-22 maart  Vroege vogels weekend  
22 maart     Algemene Leden Vergadering  
Gastfamilies:       het bestuur 
Camping:            “Lierderholt”   
Waar:                     Beekbergen 
Aantal plaatsen:     voldoende  
Inschrijven en betalen vóór:   

 
22-24- april    “Stoomtram-weekend”     
Gastfamilies:   René Boekel en Wim en  
                        Esther van Dijk                                     
Camping:           
Waar:                      
Aantal plaatsen:      
Inschrijven en betalen vóór:   

 
15-17 mei         Nog onbekend 
Gastfamilies:    Jan en Ypie Nieuwland  
                en Tinus en Froukje van Dijk                         
Camping:           
Waar:               Bakkeveen     
Aantal plaatsen:      
Inschrijven en betalen vóór:   

 
7-26 juni     “Rondreis Normandië / 
                   Bretagne (Frankrijk) 
Gast familie:   Angela  

 
28-30 aug.  
Gastfamilies:       Nel Groot en Floor 
Camping:            “  
Waar:                     Winterswijk 
Aantal plaatsen:      
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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Verslag van het Paasweekend in Stramproy 

 

                                  Paas Weekend 

                              De weersvoorspellingen zijn uitstekend. Enkele leden besluiten 
                              daarom al eerder naar de camping te komen. Voordeel als je  
                              niet meer hoeft te werken en/of geen verplichtingen hebt.  
        
Bij de ingang van de camping wordt iedereen verwelkomt door onze vlag. Dat geeft 
toch een fijn gevoel van herkenning. Hier en daar moeten we een beetje inschuiven 
omdat het een kleine camping is en enkele plaatsen voor de vaste gasten zijn. 
Maar dankzij Nel en Floor heeft iedereen een plekje gekregen. De camping maakt 
een gezellige, drukke indruk met prima sanitair. Je hebt zelfs de keuze voor een 
echte regendouche. Een aanrader om met de kleinkinderen naar toe te gaan. 
Op het koffie uurtje wordt iedereen verwelkomt                 met een stukje vlaai van 
de beste bakker van Stramproy en volgens                          Angela’s bescheiden 
mening van Limburg en verder, haha.                                           Nu wil het toeval 
dat bakker Snijders eerste van Nederland                                         is geworden 
met het paasbrood. Dus misschien is                                                  het wel een 
beetje waar. Zondag kunnen we dat testen             bij                        het ontbijt. 
 
Voor zaterdag staat een fotopuzzeltocht door Thorn op het programma. Daarom 
worden de mensen die meedoen alvast in groepjes ingedeeld. Zo kan iedereen 
alvast kennis met elkaar maken daar we ook weer enkele nieuwe leden mogen 
verwelkomen.  
Om 10 uur is het zover.  
Een gedeelte is op de fiets 
gekomen en een gedeelte 
met de auto. De groepjes  
gaan aan de slag.  
De een wat fanatieker dan 
de ander. Met veel en 
weinig pauzes (lees  
terraswerk).  
Maar iedereen heeft het 
Wel naar de zin. Angela 
Loopt ondertussen rond als vraagbaak zodat 
iedereen gelijke kansen heeft op het vinden van de  
beoogde locatie en/of antwoord.  
Het hele stadje is ook nog eens extra gezellig  
gemaakt met muzikanten en tentjes voor de  
Kennedymars van Sittard.  
Dit is een wandelwedstrijd over 80 km. Petje af,  
zeker met die temperaturen. 
 
’s Avonds hebben we het koffie uurtje buiten  
gehouden. Iedereen was een winnaar van de  
fotopuzzeltocht. De verschillen waren miniem.  
Om half elf vonden we het te fris worden en ging 
 de groep uit elkaar. 
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.   
Zondagochtend heerlijk buiten ontbijten op eerste Paasdag, 21 april. 
Dankzij de inzet van verschillende leden waren de tafels zo gevuld en 
was er eten aan overvloed. En ja het Paasbrood smaakte uitstekend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clemy nam het initiatief om gezamenlijk asperges te eten. Dat werd door 
een grote groep enthousiast ontvangen. 
Om 11 uur vertrok een groep voor een wandeling langs de Tungelroyse 
beek. Door de tempoverschillen is de groep uiteindelijk uit elkaar 
gevallen. Maar dat werd goed opgelost met uitrusten op het terras 
                                           of elders. Moe maar voldaan kon er aan de 
                                             asperges begonnen worden. 
                                              Dank Clemy voor de inzet en het  
                                              organiseren hiervan. 
                                             Het koffie uurtje sloot hier weer mooi op aan.  
                                           En er kon weer heerlijk lang buiten gezeten 
                                            worden. Jammer genoeg verliep de zondag 
                                           iets minder mooi voor Corrie. Wat een mooie 
                                        fietstocht moest worden, eindigde met een 
                                          gebroken enkel in het ziekenhuis in Weert. 
                                         Voor Peet was het ook eventjes moeilijk. 
Gelukkig kwam zijn zoon de volgende dag om ervoor te zorgen dat alles 
zonder stress naar huis kwam.  
Dinsdag mocht Corrie gelukkig ook weer naar huis. Inmiddels weten we 
dat ze aan de beterende hand is, maar herstel zal lang gaan duren. 
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Maandagochtend was het weekend officieel ten einde.  
Een gedeelte vertrok en een gedeelte bleef nog even nagenieten van het mooie 
weer. 
Dus werd er een afspraak bij 
de lokale chinees gemaakt. 
Met 17 personen werd het  
weekend nog eens  
doorgenomen. Absoluut weer 
een succes, zeker dankzij het 
mooie weer.  

De volgende activiteit is de 
rondreis Denemarken.  
Hiervoor zijn 13 caravans  
aangemeld. Tijdens het  
Paasweekend werd 
aangegeven dat het niet zo 
goed met Dick Berrevoet ging. 
Inmiddels kunnen we jullie 
laten weten dat het gelukkig 
loos alarm was. 
Uit de aanvullende  
onderzoeken is gebleken dat 
de vlekjes op de lever gelukkig 
toch geen kanker met  
uitzaaiingen zijn. 
Dick en Marian sluiten dat ook 
aan bij de Denemarken groep. 
Dus omroep Max: 

      “We zijn er bijna”. 
 
Angela 
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Enkele tips om veilig om te gaan met gasflessen 

 

 

Enkele tips om veilig om  
te gaan met gasflessen 

Gas en gasflessen zijn veilige producten. 

Toch vraagt het gebruik van gas bij 
de tent, in caravan of camper de nodige  

voorzichtigheid. Houd je aan de onderstaande  

tips en ga op een veilige en verantwoorde manier om met 

gasflessen, thuis, onderweg én op de camping.  

1. Koop altijd een verzegelde gasfles 

Let er bij aankoop op dat de verzegeling niet is verbroken. Met zo'n verzegelde 
gasfles ben je namelijk zeker van een veilige, goed werkende gasfles die daarbij 
ook gevuld is met de juiste hoeveelheid propaangas. Koop de fles ook bij een 
betrouwbare partij. 

 

2. Gebruik een drukregelaar 

De gasdruk in een gasfles wordt bepaald door 
de temperatuur. De druk is dus niet altijd gelijk. 
Om ervoor te zorgen dat je gasapparatuur toch 
van een constante druk wordt voorzien, gebruik 
je een gasdrukregelaar gebruiken. Een extra tip+ vervang  
de regelaar 1 keer in de 5 jaar.  

3. Gebruik altijd een goedgekeurde gasslang 

Fabrikanten melden dat gasslangen                     onder ‘normale 
omstandigheden’ minstens 7 tot 8 jaar mee                    kunnen, maar                      
geadviseerd wordt om gasslangen preventief te                 vervangen na 5 jaar 
net als de drukregelaar. Dit geldt uitsluitend voor oranje        gasslangen met 
aangeperste  koppelingen. Gasslang die je per meter            koopt en gasslangen 
die met  slangenklemmen op een slangpilaar zijn                 aangesloten, vervang 
je na twee jaar. Dit omdat de klemmen de                         slang kunnen 
beschadigen. 

4. 

Propaangas is een brandstof. Daarom is het belangrijk dat er niet wordt gerookt 
en dat er geen open vuur in de buurt van de gasfles is als deze wordt 
aangesloten of verwisseld. 
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5. Draai de gaskraan dicht na gebruik 

                         Zorg er bij het aansluiten en verwisselen van de gasfles voor dat  
                        alle apparatuur afgesloten is en dat de gaskraan dicht is. 
                    Draai de kraan ook dicht na elk gebruik. Dit geldt ook voor lege 
gasflessen. 

6. Openen en sluiten met de hand 
 
Draai de gaskraan altijd open en dicht met de hand en gebruik daar nooit 
gereedschap voor. Krijg je de gaskraan niet zelf geopend, probeer het dan niet met 
geweld, met de kans dat u de kraan beschadigd, maar breng deze dan terug naar 
de leverancier 

7. Zorg voor goede ventilatie 

Zet je gasflessen in een goed geventileerde ruimte, zodat eventueel vrijgekomen 
gas niet in de ruimte kan ophopen. Vrijgekomen propaangas zakt naar het laagste 
punt. Houd daarom het vloerrooster van de disselbak van je caravan altijd geopend. 
Zet, als dat mogelijk is, je gasfles buiten. Ook niet-aangesloten gasflessen moeten 

buiten worden opgeslagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Zet je gasfles rechtop 

Een gasfles is gevuld met vloeibaar propaan. Voor je apparatuur heb je echter 
gasvormig propaan nodig en deze kun je alleen afnemen als de fles rechtop staat. 
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Daarnaast kan er bij een liggende fles vloeibaar propaan uit de kraan komen. Dit 
kan schadelijk zijn voor je apparatuur. Maar nog erger, het geeft een risico geeft op 
verbranding door de steekvlam die het als gevolg kan hebben. Als vloeibaar 
propaan in contact komt met de huid zorgt dit voor bevriezing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Fles en hoofd koel houden 

           In geval van brand in de buurt van de gasfles moet je de  
           gaskraan zo snel mogelijk dichtdraaien. Lukt dit niet, koel de  
           gasfles dan vanaf veilige afstand met water. Neem hierbij geen 
           onnodige risico's en waarschuw de brandweer. 

 

10. Ga naar een erkend verkooppunt 

Ga voor een veilige en goed gevulde gasfles naar een erkend verkooppunt. Vul de 
gasfles nooit met LPG bijvoorbeeld aan de pomp. Het is niet alleen verboden. Het is 
ook levensgevaarlijk omdat gasflessen maar tot ca. 80% gevuld mogen worden. Wilt 
u het veilig spelen+ ruil uw lege gasfles om bij een erkende dealer. Voor veel 
merken gasflessen kunt u ook terecht bij tuincentra en bouwmarkten.  

 

 

 

 

 

 


