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Redactioneel 

 De vakantie is alweer bijna voorbij als jullie dit lezen, het noorden 

en het midden van het land hebben nog een paar weekjes vrij om 

te genieten 

van de rust. 

Voor de 

redactie is 

augustus 

de maand waarin wij, overigens 

met veel plezier, er weer tegen 

aan moeten. Er zijn nog twee 

weekenden gepland dit jaar, de 

eerstvolgende is in Voorthuizen 

en de laatste in de Punt. 

De agenda voor 2020 is 

inmiddels ook al aardig gevuld. 

In dit nummer verslagen van de 

rondreis door Denemarken en het 

weekend in Kronenberg waar de 

Oud Limburgse Schutters-feesten 

plaatsvonden. Een weekend om 

niet snel te vergeten, mooi weer 

gehad, de Schutters-feesten 

waren geweldig én op 

loopafstand van de camping. 

Als iemand van de leden een 

hobby heeft en er iets wil over 

vertellen of iets meegemaakt en 

dit wil delen, dan zou de redactie dit graag willen plaatsen het Eriblaadje. 

In dit nummer:  

• de agenda 

• Verslag rondreis  Denemarken 

• Verslag Kronenberg 

• Internet oplichters en caravan 

• Zo voorkom je legionella   

 

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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   De Eriba Hymer Club Nederland willen wij bedanken voor de kaart Beterschap  
    die Guus mocht ontvangen.                          Guus  & Jan Koster. 

 
  

Secretariaat en clubnieuws 

 

Advertenties en Nieuws 
 

U als EHCN lid en andere particulieren 

kunnen via een invulformulier een advertentie 
opgeven. 
De pagina is nog in ontwikkeling en er zijn 
bepaalde voorwaarden: 
 
• Er worden alleen advertenties geplaatst van 
  particulieren. 
• Uw advertentie dient een relatie te hebben 
  met kamperen. 
• De advertentie krijgt een publicatiedatum en 
  wordt na 1 maand verwijderd. 
• De webmaster behoudt zich het recht voor om 
  een advertentie te weigeren zonder opgaaf  
  van redenen. 
• De plaatsing van een advertentie is gratis. 
• De EHCN is niet verantwoordelijk voor de  
  inhoud van de advertentie, dan wel de kwaliteit  
  van wat wordt aangeboden. 
 
Er kunnen alleen advertenties worden 
opgegeven via ons eigen formulier. 
De advertentiepagina zal dus niet interactief 
worden, d.w.z. dat u direct een advertentie kunt 
opgeven zonder tussenkomst van de 
webmaster.. 
De advertentieteksten gaan eerst langs één van 
de bestuursleden, in dit geval de 
webmaster,  om ongewenste teksten te 
voorkomen. 
De pagina is nog in ontwikkeling, dus als u 
opmerkingen heeft, dan hoor ik ze graag. 
 
U kunt uw advertentie opgeven via het 
volgende formulier:  
https://www.eribahymerclub.nl/aangeboden-
gevraagd.htm 

  
Het is rustig op het secretariaat, 
geen nieuws van het bestuur en 
verder geen clubnieuws.   
 
De secretaris 
 
Geen legionella “De bacterie 
gedijt goed in stilstaand lauw 
water” 
 
Twintig jaar geleden alweer 
werden we opgeschrikt  door 
een van de grootste 
legionellabesmettingen uit de 
geschiedenis. En nog steeds 
moeten we alert zijn om niet 
besmet te raken door deze 
gevaarlijke bacterie. Bij 
inademen, bijvoorbeeld tijdens 
douchen, kun je 
levensbedreigend ziek worden . 
De bacterie gedijt goed tussen 
de 37 0 C en 55 0  C. Gebruik je 
de boiler niet regelmatig? Wees 
dan alert. Spoel tenminste één 
keer per week de leidingen door 
met water heter dan 550  C . 
Gebruik je een week of langer 
helemaal geen water?. Laat 
dan in ieder geval geen water in 
de leidingen staan en de tank 
achter. Gebruik ook je eigen 
slang bij het vullen van de 
watertank. Een 
(camping)waterslang in de zon 
is een ideale voedingsbron voor 
de legionellabacterie. Laat de 
waterslang goed leeglopen na 
het vullen. 
 
 
                          

 

https://www.eribahymerclub.nl/aangeboden-gevraagd.htm
https://www.eribahymerclub.nl/aangeboden-gevraagd.htm
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    Verslag  rondreis door Denemarken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Als laatste kwamen Alex en 
zijn schoonzus binnenvallen 
tijdens het eten. De receptie 
was al gesloten, maar dat 
hebben we zelf gewoon 
opgelost. De volgende dag 
kon Alex alles regelen, geen 
probleem.   
 
Zondag 26 mei, onze reisdag 
naar camping Møns Klint 
resort bij Borre op het eiland 
Møn. Om iets voor 9 uur zijn 
we vertrokken zodat we de 
boot om 10.15 uur hadden. 
Kosten € 156,-. Naar 
Engeland is naar verhouding 
een stuk goedkoper, maar ja, 
het is zover roeien met de 
caravan, hihi.  
Het weer was inmiddels 
omgeslagen, koud met veel 
wind en motregen.  

                    Denemarken 
 
Vrijdag 24 mei was het zo ver. Na de spits vertrokken naar Bellingwolde. Om half 2 
was ik er. Jan , Roelie, Floor en Nel waren er al. Wim en Marianne kwamen nog iets 
later. Met z’n vijven zouden we vanaf hier naar Noord Duitsland rijden. De zon scheen 
lekker. Dus happy Hour was een feit en een goed begin. De camping zou trouwens 
ook geschikt zijn om met de club naar toe te gaan. Even in het achterhoofd houden. 
 
Zaterdag 25 mei zijn we rond 8 uur vertrokken. Jan en Roelie iets later en Marianne 
weer iets later. Tijdens onze reis zou al snel duidelijk worden dat Marianne de tijd 
neemt en steeds als laatste vertrekt. Prima toch. Dat is het fijne van deze reis. Als er 
iets is kun je terugvallen op de club, maar je bepaalt zelf wat je wilt doen. We wilden 
graag op tijd weg omdat we natuurlijk weer konden verwachten dat ze op de camping 
tussen 13.00 en 15.00 uur pauze zouden hebben. Het weer was weder goed en dus 
op weg naar Bliesdorf, camping Walkyrien, aan de Oostzee. Daar aangekomen, bleek 
dat er al een aantal aanwezig waren. Hier stonden we niet bij elkaar maar omdat deze 
camping op het laatste moment geboekt was. In loop van de middag druppelde 
iedereen binnen. ’s Avonds hadden we een eenvoudige maaltijd op de camping zelf.  
 

Lees verder op paginapagina 7 



                                                              6                                Het Eriblaadje augustus 2019 

 

 

Eriba HYMER Club Nederland weekend/week - agenda 2019 
 

 
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    “ Vroeg 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:    Wim en Esther van Dijk 
                           René Boekel            
Camping:           
Waar:                 Berkhout    
Aantal plaatsen:   
Inschrijven en betalen vóór: 

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

 
7-26 juni     “Rondreis Normandië  
                    Bretagne” (Frankrijk) 
Gastfamilie:  Angela de Vries 

 
28-30          “   ”     
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:           
Waar:                 Berkhout    
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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Aangekomen op de camping werden we hartelijk ontvangen. 
Alles ging heel mediterraans relaxt, we hebben de tijd, 
 morgen is weer een dag. En dat is natuurlijk ook.  
De camping zelf was een uitstekend begin, schoon,  
verwarmd sanitair tot en met vloerverwarming in de douche  
en kookgelegenheid. Dat laatste is een kenmerk voor  
Scandinavische campings. En ook de daaraan gekoppelde 
groepsruimte. Voor ons een genot en we zouden er tijdens de reis ook vaak van 
gebruik maken. Dezelfde avond hebben we daar gezamenlijk koffiegedronken en 
besproken welke activiteiten mogelijk waren.                                 
 
Maandag 27 mei: met een gedeelte van de groep  
hebben we gewandeld bovenop en aan de voet 
van Møns Klint. Degene die slechter ter been zijn 
boven op de kliffen gebleven. Daarna hebben we 
een bezoek gebracht aan Stege, een alleraardigst plaatsje. Het weer was inmiddels 
weer een stuk beter en precies goed om te  
wandelen. De wind was wel nog koud, maar we  
hadden allemaal ’s avonds een verbrande snoet. 
Moe van de buitenlucht en onze activiteiten, ging 
iedereen op tijd zijn caravan in.  
  

                                                               Dinsdag 28 mei: we hadden afgesproken om  
                                                         een fietstocht over het eiland te doen. 
                                                         Allereerst zijn we naar het nabijgelegen 
                                                         Liselund Slot gefietst. Van daaruit naar de kerk 
                                                         in Borre. Gezamenlijk hebben we geluncht op  
                                                         Råbylille strand. Van daaruit zijn we naar  
                                                         Klintholm Havn gefietst om daar taart met  
                                                         thee/koffie te nuttigen. Totaal hebben we 43 km 
                                                         gefietst. Compliment voor René met zijn 
                                                         vouwfiets en Wim voor het duwen van 
Marianne. Het was een zeer geslaagde dag. ’s Avonds hebben de sologangers  
gezamenlijk gekookt en gegeten in de groepsruimte. Voor ons een ideale oplossing 
die de reis nog gezelliger maakte.  
 

Woensdag 29 mei was een reisdag naar de DCU-camping  Absalon in 
                                  Kopenhagen. Rond 9.30 uur met Wim weggereden, achter 
                                  Jan en Roelie aan. Even later kwamen ook Jan en Corrie in 
het  
                                   zicht. Deze reden echter verkeerd en wij als makke schapen 
                                  erachter aan. Uiteindelijk hebben we toch de waterburcht 
                                   Vallø bereikt. Daar waren ook Alex en Nicky. Tegen 1 uur 
                                   waren we op de camping. Jan en Els  zijn meteen de stad  
                                   ingegaan en hebben de stad verkend met o.a. de  
                                  rondvaartboot. René, Wim en ik besloten dat ook te doen.  
                                  Nu scheen de zon en morgen beloofde het een mindere dag 
                                  te worden. De rest bleef op de camping, lekker in het zonnetje 
                                  relaxen. Eerst nog snel boodschappen doen bij de Aldi. Het 
knabbelen vergaat je echter snel met deze prijzen, € 2,80 voor een zakje Bugles. 
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Daarna naar de trein gelopen. Binnen 20 minuten stapten we vlak bij Tivoli, het 
bekende pretpark, uit op CS-station. We wisten dat het beroemde 
zeemeerminnetje van Hans Christiaan Anderson het verste weg was, dus daar 
eerst heen. En dat was me een wandeling. De rest van de groep , die haar ook 
hebben gezien, hebben dat met de rondvaartboot gedaan. Na onze verhalen, 
durfden ze niet meer. Die middag hebben we ruim 26.000 stappen gezet. Blij dat 
we besloten hadden niet te koken. Net iets buiten de toeristenstraten hebben we 
heerlijk gegeten bij een “lokale” Chinees/Thai. Om 21.30 uur waren we weer op 
de camping.  
 
Donderdag 30 mei (Hemelvaart): het weer was weer iets minder. Zwaarbewolkt 
                                          met kans op een bui. Dus op aanraden  
                                          van Alex met  René en Wim naar 
                                          Roskilde. Als eerste hebben we het 
                                          Vikingmuseum bezocht. En we waren 
                                          niet de enige van de groep. Die middag 
                                          zijn we samen met  Els en Jan de  
                                          kathedraal met de koningsgraven in 
                                          gegaan. 
 Een indrukwekkend gebouw en een absolute aanrader.  
 
Vrijdag 31 mei: Een gedeelte van de groep besloot nog een keer Kopenhagen in 
te gaan. Anderen gingen naar een treinmuseum in de buurt, weer een aanrader 
van Alex of alsnog naar Roskilde. Enthousiast geworden door de verhalen. René 
en ik besloten op de fiets de stad in te gaan. Rustig rondgelopen en naar de 
mensen gekeken. Heel relaxt in het zonnetje. Alleen terugfietsen wilde niet meer, 
lekke achterband. Dan maar met de trein terug. Fietsen zijn gratis, dus dat viel 
weer mee. Chris was zo aardig om de band te plakken, stukje glas van bierfles. 
De Denen hebben de neiging om met festiviteiten in de stad in het openbaar te 
drinken en daar ben ik slachtoffer van geworden.  
 
Zaterdag 1 juni is weer een reisdag. Over de Storebealtbrug, kosten 370 Dkk, 
rijden we naar Camping Svenborg Sund in Svenborg. Het weer is uitstekend en 
we staan gezellig bij elkaar op een veldje. ’s Avonds weer gezellig samen koken 
en eten in het “lokale restaurant”. 
 
Zondag 2 juni zijn we via een mooie route naar Faaborg 
                                                 gereden. Daar was alleen 
                                                 weinig te doen omdat het 
                                                  natuurlijk zondag was. 
                                                 Bij de bakker iets lekkers 
                                                 voor de lunch gehaald en 
                                                  daarna doorgereden naar 
                                                 kasteel Egeskov. 
                                                 Daar kwamen we Ymie, 
                            Marianne en Debbie tegen. En als je nog  
 niet weet wie Debbie is, nu dat is Ymie’s maatje op 4 poten. 
Het was niet alleen een mooi kasteel. De rest was ook de 
moeite waard. Een gedeelte van de groep is gaan fietsen,  
gaan toeren of naar Odense gereden.  
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‘s Avonds werd spontaan besloten om bij het restaurant naast de camping 
gezamenlijk te gaan eten. 
 
Maandag 3 juni: Weer een 
reisdag richting de Terrassen 
camping in Laven, bij Silkeborg. 
Een relaxte dag, die we  
afgesloten hebben met gebak  
van Jan Engelblik omdat hij 
de volgende dag, de 4de jarig  
was.  
 
Dinsdag 4 juni zijn we naar 
Silkeborg gereden. Daar zijn  
we in het museum naar o.a.  
het veenlijk van Tollund gaan  
kijken. Met de hele groep  
hadden we afgesproken om 
 
 
 
 
 
 
 
met de boot van half 2 naar 
de Himmelberg te varen.  
Degene die goed ter been  
waren zijn naar het monument 
boven op de berg gelopen. 
De rest heeft lekker een ijsje  
gegeten op het terras. 
Om kwart over 4 konden we  
weer met de boot terug. Weer een gezellige dag met zonneschijn voorbij.  
 
 Woensdag 5 juni: dit is een feestdag in 
Denemarken, namelijk Vaderdag en 
stemmen voor parlement. ’s Middags is dan 
ook niets open. Dus op naar de stoomtrein. 
Samen met Jan, Corrie, Wim, Alex, Nicky, 
Marianne, Ymie en Debbie een hele leuke  
middag gehad. Terug op de camping zat 
iedereen gezellig te handwerken of te lezen. 
Dus mijn naaimachine erbij gezet en lapjes 
aan elkaar genaaid. Ten slotte had ik me  
als doel gesteld dat ik mijn deken in elkaar 
gezet wilde hebben zodat ik thuis kon gaan quilten. Koken hoefde niet daar René 
Wim en mij uitgenodigd had voor zijn specialiteit. En eerlijk is eerlijk, we hebben 
gesmikkeld.  
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Donderdag 6 juni: een gedeelte van de groep besloot 
met de trein naar Aarhus te gaan, de rest met de auto.  
Wim moest helaas verstek laten gaan. Zijn suikerspiegel 
speelde hem op. Een rustdag was de oplossing. 
In Aarhus besloten René en ik naar Den Gamle By  te  
gaan. Een echte aanrader. Dit is een openluchtmuseum, 
verdeeld in 3 periodes: 1884, 1927 en 1978.  
In het museum lopen acteurs rond, die deze rol tot in perfectie uitspelen. 
                                   Toen René dit eenmaal doorhad, bleef hij ze uitdagen. 
                                    Gelachen dat we hebben want wat wisten 
                                    ze nu in 1884 van genderneutraal? En de  
                                    spatel die we voor Marianne gekocht hebben, 
                                    mocht ik betalen, ten slotte keken mannen  
                                    niet naar kookspullen, haha. Terug op de 
                                    camping was er weer gebak.  
                                   Deze keer trakteerde Dick omdat hij jarig was.                    
 
Vrijdag 7 juni: een korte rit naar de Standcamping in Ebeltoft. 
Daar lekker op de fiets het plaatsje in.  
Bij een lokale pub was het bier duidelijk goedkoper. 
Dus daar zijn we nog een paar keer neergestreken.  
 
Zaterdag 8 juni: wakker geworden van een regenbuitje. 
Het beloofde een stormachtige dag te worden. 
Eerst maar iets lekkers bij de bakker gehaald voor  
                                    vanavond voor de groep.  
                                    Er was nog iets geld over uit de 
                                    pot, vandaar. Met de fiets weer 
                                    Ebeltoft ingegaan, naar de haven. De boten van de Farao 
                                      eilanden uit Kopenhagen waren ook hier. Doorgefietst naar  
                                    het einde van de landtong, wat gewandeld. Verrast door een 
                                     kleine bui, maar eigenlijk niet de moeite waard. Weer terug 
                                     naar Ebeltoft, naar onze favoriete pub. Bij terugkomst op de 
                                     camping, toch maar de luifel ingedraaid i.v.m. de  
                                     stormverwachting en de harde wind die er al staat.   
                                    Weer gezamenlijk gekookt en gezellig met de groep gezeten. 
                                      De eerste keer dat ik het dak  
                                    naar beneden heb gedaan voor  
de wind. Dit bleek ook een goede oplossing tegen het 
 verkeerslawaai want dat was het enige nadeel van  
deze gunstig gelegen camping. 
 
Zondag 9 juni: Het stormt nog steeds stevig. 
Dus rustig naar de bakker gelopen en de ochtend 
gebruikt om de quilt verder af te maken. ’s Middags 
met René en Wim lekker gewandeld in het natuurpark. Ook nog even naar een 
hunebed geweest. Terug op de camping, is de wind inmiddels gaan liggen. Dus 
weer op de fiets Ebeltoft in.  
 
Maandag 10 juni: Op naar onze voorlaatste camping bij Bovbjerg. Weer een leuk 
ingedeelde camping, sanitair iets minder. 
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Op de fiets naar de vuurtoren. Leuk ritje, maar de weersvoorspelling is niet goed. 
Morgen en overmorgen is voor het eerst een hele dag regen voorspeld. 
 

                                                                     Dinsdag 11 juni: Toch maar eerst 
                                                                    hardgelopen, tegen de wind in en terug. 
                                                                    Gelukkig is het droog gebleven. Maar  
                                                                    niet voor lang. Dus dan maar wat toeren  
                                                                    met de auto. De omgeving tegen de 
                                                                    Noordzee is duidelijk minder mooi dan  
                                                                    langs de Oostzee. Het lijkt veel op onze 
                                                                    eigen kust, maar dan een beetje  
                                                                    heuvelachtiger. In Lemvig geluncht en 
naar de Quiltwinkel geweest. Eindelijk de Happy Campers gevonden, of te wel 
quiltpatroon van caravans. Daarna komt de regen met bakken eruit.  
 

Woensdag 12 juni: Het blijft regenen. Met Corrie om 11 uur afgesproken om naar 
een quiltwinkel in het noorden te gaan, een tip van haar vriendin. De rest van de 
groep bezoekt de lokale museums. Via de groepsapp worden de tips uitgewisseld. 
Ideaal, iedereen heeft het druk en de regen lijkt ondergeschikt. En dat blijkt ook wel, 
’s middags is het weer droog en probeert het zonnetje tevoorschijn te komen. ‘s 
Avonds weer bij elkaar gezeten, toen kwam de regen wel eventjes weer met bakken 
eruit. Van de groep heb ik een attentie gekregen als dank voor het organiseren. 
Inmiddels heb ik daar een leuke kleine handtas en een security  
voor mijn (bank)passen van gekocht. Dank allemaal en graag  
gedaan. 
 

Donderdag 13 juni: Onze laatste reisdag in Denemarken is  
aangebroken. Vroeg vertrokken en samen met Wim gereden. 
Schitterend weer om Ribe te bekijken. Veel leuke sokken gekocht, o.a. voor Tineke 
en Esther als dank voor hun bijdrage aan de rondreis. 
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Tineke voor de kaarten van Denemarken en Esther voor de 
geheime kelder met voorraad in hun caravan. Na een 
gezamenlijk kooksessie hadden we met de groep afgesproken 
om 20 uur met de nachtwaker door Ribe te gaan wandelen. 
Een hele leuke, leerzame rondleiding. Op de camping nog 
lang gezellig buiten gezeten in de voortuin van Jan en Roelie 
Deze keer weer het dak naar beneden gedaan om te  
voorkomen dat ik vroeg wakker zou worden van verkeerslawaai. 
We staan namelijk weer dicht bij de weg.  
 

Vrijdag 14 juni: Met Wim en René de hele 
ochtend doorgebracht in het openluchtmuseum  
van het Vikingcenter. Daarna door naar  
Esjberg voor de beelden. Eventjes wat regen 
 gezien, maar op de camping scheenweer volop  
de zon. ’s Avonds weer gezellig in de voortuin  
                                           van Roelie en Jan 
                                           gezeten. Wegens de 
                                           te verwachten 
                                           weersomstandigheden 
                                           hebben we besloten 
                                            morgen niet met de groep naar het Waddeneiland te gaan  
                                     om de zeehonden te bezoeken. Jammer. 
 
Zaterdag 15 juni: Onze laatste dag in Denemarken. Weer met Wim en René op pad 
                                               geweest. Lekker gewandeld door Ribe en een terrasje 
                                               gepakt. “s Avonds met de hele groep gegeten in de  
                                               raadshuiskelder. Een sfeervolle omgeving en een  
                                               perfecte  afsluiting van deze geweldige vakantie.  
  
                                                Zondag 16 juni: We nemen van elkaar afscheid.  
                                                iedereen gaat weer richting ederland. 
 
Sommige in etappes, andere in een rit. 
Ach die 700 km lukt me wel. Tot de volgende keer! 
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             Verslag  van het weekend in Kronenberg 

                         Oud Limburgs Schuttersfeest 
 
                                   De weersvoorspelling waren goed. Een gedeelte van de  
                                    groep was al gearriveerd. Dus vrijdagochtend om 8 uur  
                                     aangereden richting Sevenum. En tegen 9 uur reed ik het  
                                      veld op. Sommige sliepen nog, anderen zaten aan het  
                                     ontbijt buiten. Het zonnetje scheen lekker, een goed begin  
                                  van de dag.  
                                  Voor vandaag stond alleen boodschappen doen op de 
planning.        Dus een heerlijke relaxte dag met lekker bijpraten. ’s Avonds was er 
vlaai van Lambert in verband met zijn verjaardag. Met een klein groepje besloten 
om gezamenlijk te BBQ’en als avondmaaltijd. Voor de zaterdag hadden we 
afgesproken om dit met de gehele groep te doen. Een uitstekend idee! 
Zaterdagochtend snel op de fiets richting Horst. Daar ligt het loopcentrum waar ik 
mijn hardloopschoenen haal. Toch wel                                              prettig, nu maar 
8 km fietsen in plaats van een uur met                     de                     auto rijden. Op 
de terugweg nog langs de visboer,                                                    naast de Jumbo. 
Gisteravond smaakte het zo goed, dat            een stukje                vis vanavond op 
de BBQ er vast weer goed in gaat. Velen hadden de fiets tevoorschijn gehaald om 
weer een stukje te gaan fietsen. Enkelen bezochten het kantmuseum op aanraden. 
Zo vloog de dag weer om. ’s Middags kwam de campingbeheerder langs om te 
vragen of we er geen problemen mee hadden dat een drone opnames maakte van 
de camping. Dus zo bestaat er nu ook een promofilmpje van deze camping met 
onze club. De Beach-vlaggen doen uitstekend hun werk, 1 bij de ingang van de 
camping en 1 op het veld. Wij staan er in ieder geval goed op.  
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De weersverwachtingen gaven aan dat er vanaf 20 uur buien mogelijk waren. Dus zijn 
we tijdig begonnen met de BBQ. Helaas stond er wel veel wind.  
Sommigen hadden  
daardoor problemen met 
hun apparatuur. Maar dat 
werd goed opgelost 
door aan te sluiten bij 
iemand anders. Al met al  
weer een geslaagd 
 etentje. En Marian 
 zorgde deze keer voor 
 het toetje. Dinsdag werd 
 ze 70. Reden om dit met 
 ons al een beetje te 
 vieren. Deze keer binnen 
 gezeten en net op tijd. 
 Een plu was toch wel  
eventjes nodig. 
 
Zondag begonnen we met koffie en thee. Daar we te voet naar het evenement 
konden lopen, ca. 1 km, besloten de meesten dat ook te doen. Degene die moeilijk ter 
been waren gingen op de fiets. Sommigen hadden het goede idee om een stoeltje 
mee te nemen voor de optocht. Deze begon om 13.30 uur.  
                                                                          We besloten om dicht bij de start te 
                                                                          gaan staan/zitten. Al gauw viel de  
                                                                          groep iets uit elkaar. Onze groep kreeg 
                                                                          stoelen aangeboden van de bewoners  
                                                                          van het huis waar we stonden. Heel  
                                                                          aardig. Hierdoor hoefden nog maar  
                                                                          4 personen op de stoep te zitten.  
 
 
 
 
Door de bewolking en de wind was  
het prima uit te houden. Moest ook 
wel. Hoe lang duurt het om 142  
schutterijen voorbij te zien trekken?  
Om 16.45 uur kwam de laatste  
voorbij, pfff. Snel het veld op en  
bonnen kopen om iets te drinken en 
te eten. Alles tegen redelijke prijzen, 
                                                                           
                                                                          € 1,90 per bon. Een frietje of een  
                                                                          broodje kroket / frikandel was 1,5 bon,  
                                                                          de rest 1 bon. In de tent was een   
                                                                          scherm om de finale van het WK  
                                                                          voetbal dames te kijken.  
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Helaas had de band er weinig gevoel bij. Als het de heren waren geweest, hadden 
ze vast niet mogen spelen, hihi. Dus daar valt nog iets te halen qua emancipatie. 
Dan maar terug naar de camping en daar kijken op de iPad. Ook een prima optie. En 
ook gezellig. Aan de geluiden te horen wisten degenen die niet keken wat de stand 
was. Helaas hebben ze verloren.  
Maandagochtend was de afsluiting van het weekend. Iedereen kon weer terugkijken 
op een geslaagd weekend. Lekker weer, leuke camping, gezellige mensen om je 
heen, wat wil een mens nog meer! Op naar “Vrijheid – Blijheid” in Bovenkarspel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        'Internetoplichters richten zich steeds vaker op caravans' 

Internetoplichters richten zich steeds vaker op de handel in campers, caravans en 
vouwwagens. Dat zegt André Vermeulen van de Fraudehelpdesk tegen De 
Telegraaf. Vorig jaar kwamen er amper meldingen binnen van oplichting bij zulke 
dure artikelen. 
 
Het totaal aantal meldingen van fraude op Marktplaats is niet gestegen ten opzichte 
van vorig jaar. Toen kwamen er ruim 500 meldingen binnen. Dat zijn er volgens de 
Fraudehelpdesk dit jaar tot nu toe 372. 
Een derde daarvan gaat over campers, caravans of vouwwagens.. 
De oplichters doen zich voor als kopers op Marktplaats. Met een truc proberen ze er 
dan voor te zorgen dat zij de je bankgegevens, identiteitsgegevens en 
beveiligingscode van je betaalapp krijgen, zodat ze een betaling  
naar zichzelf kunnen doen. 

Het is vakantietijd en dan richten oplichters zich weer  
massaal op naïeve toeristen. 
De overheidsdienst Fraudehelpdesk waarschuwt  
vandaag voor een nieuwe truc op internet-marktplaatsen 
met de handel in tweedehands caravans en campers. 

„Gebruik altijd je E-mailadres en nooit WhatsApp.” 

„De fraudeur vraagt bij het eerste contact om verder te communiceren met de 
mobiele telefoon op WhatsApp. Om het vertrouwen te winnen, 

 

 

 

                                                                                      De afsluiting  
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stuurt hij vrijwillig een fotootje van zijn bankpas en ID-bewijs, maar die blijken 
gestolen. 
Hij verzoekt de koper of verkoper datzelfde te doen. En dan hang je vaak al”, zegt 
André Vermeulen van de Fraudehelpdesk. 

"’Hoge bedragen afgeschreven voor je het merkt’" 

De politie bevestigt volgens hem dat de oplichter met de ’buitgemaakte’ 
gegevens, die in feite vrijwillig zijn afgestaan, in webshops al spullen kan kopen 
op rekening van het slachtoffer, terwijl die nooit meer iets ziet of hoort. „Er zijn 
hoge bedragen afgeschreven voordat je het ontdekt of je krijgt gepeperde 
facturen in de bus. Dan is blokkeren te laat.” Ook komt het volgens Vermeulen 
voor dat ze voor de deur staan om te betalen met een valse bankapp. „Trap daar 
niet in. Laat ook nooit een telefoonnummer achter op online marktplaatsen, maar 
gebruik een mailadres. Communiceer niet met onbekenden via WhatsApp en geef 
geen printjes van bankpassen af, zelfs al weten ze de pincode niet. In combinatie 
met ID-gegevens kan dat gruwelijk misgaan.” 

Dit jaar heeft de Fraudehelpdesk van dit soort oplichting al 372 meldingen binnen 
gehad, waarvan een derde betrekking had op campers, caravans en 
vouwwagens. „Vorig jaar waren het totaal circa 500 meldingen, maar dit soort 
duurdere vakantiespullen zaten er niet bij. Dat is dus nieuw”, aldus Vermeulen. 
De schade loopt volgens hem in de vele miljoenen. „Criminelen misbruiken de 
data ook om fout geld wit te wassen. Je bent medeplichtig als je niet kan bewijzen 
dat je genept bent.” 

 


