
Eriblaadje
Informatiebulletin van de Eriba HYMER Club Nederland

Nummer 2 

maart 2020



Eriblaadje
Nummer 2 maart 2020

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 HYMER Club Nederland 

Activiteitencoördinator: 

Angela de Vries-Hellebrand, 

E-mailadres: activiteiten@eribahymerclub.nl 

Webmaster 

Jan Engelblik, 

E-mailadres: webmaster@eribahymerclub.nl 

Redactie: 

Jan Engelblik

E-mailadres:  redactie@eribahymerclub.nl

Website:        https://www.eribahymerclub.nl

E-mail:           info@eribahymerclub.nl

Inhoud                      Pagina

Colofon en inhoud           1 

Redactioneel 2 en 3

Secretariaat en clubnieuws 4

Van de voorzitter 5

Van de penningmeester 6

Evenementenkalender 2020 7 en 8

Kamperen en Corona 9

Caravan van het jaar 10

De elektrische caravan 11

Einde van HYMER WORLD 12

Lidmaatschap EHCN: 
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Opzeggen vóór 1 december

Foto Louis Raaijmaakers

Aanmeldingsformulier
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Eriblaadje

Jan Nieuwland is gestopt als redacteur.

Na vijftien jaren (! u leest het goed) als redacteur voor 

onze club actief te zijn geweest, heeft Jan 

Nieuwland besloten 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 bedankt het bestuur 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.

Hoed af Jan, goed gedaan! Bedankt!

Redactioneel

Jan Engelblik vervangend redacteur

Aangezien Jan Nieuwland is gestopt en er geen jaarvergadering 

geweest is waar een nieuwe redacteur benoemd kon worden, zal ik het 

redacteurschap overnemen tot aan de volgende jaarvergadering. 

Aangezien ik toch al de website onderhoud en lid ben van het bestuur, 

is het voor mij mogelijk die taak op mij te nemen.

Ik vind het spijtig dat wij vanwege het niet doorgaan van de 

jaarvergadering  Jan Nieuwland niet persoonlijk konden bedanken voor 

zijn vele werkzaamheden voor het Eriblaadje.

Privacy binnen de EHCN - het afbeelden van personen.

In het Eriblaadje en op het openbare deel van de website worden foto’s getoond van 

weekenden en reizen. Op deze foto’s staan bijna altijd personen. De webmaster cq. 

redacteur selecteert de getoonde foto’s zorgvuldig.

Mocht u echter bezwaar hebben, dat u herkenbaar bent afgebeeld op de website, dan 

wel in het Eriblaadje of nieuwsbrief, stuur ons dan even een berichtje met de 

opmerking welke foto het betreft en de webmaster/redacteur verwijdert de foto zo 

spoedig mogelijk en vervangt deze voor een andere.

Nummer 2 - maart

Opmerking: Alle blauwe onderstreepte teksten hebben een hyperlink. (verbinding)

Dat wil zeggen, dat u door op deze tekst te klikken, een bestand opent. 

Soms moet u dan éénmalig even toestemming verlenen.  U opent dan bv. de webpagina 

van een camping, of een inschrijfformulier. U dient wel aangesloten te zijn op internet.  

Hier volgt een voorbeeld   ‘t Venhop
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Redactioneel

Het programma E-Boekhouden

Ook de redaktie van deze nieuwsbrief maakt 

dankbaar gebruik van het door Dick Muller, 

penningmeester van de EHCN, in 2019 ingevoerde 

boekhoudprogramma E-Boekhouden. 

De verzending van het Eriblaadje wordt door het 

programma erg makkelijk gemaakt, omdat de 

redaktie gebruik kan maken van het reeds in het 

programma aanwezige ledenbestand. Het is tamelijk 

eenvoudig om verzendgroepen aan te maken in dit 

nieuwe programma.

Het overzetten van de gegevens uit de oude 

boekhoud-administratie naar E-boekhouden was 

voor Dick een gigantische klus, maar de EHCN heeft 

daarmee wel een prima stap gezet naar een 

moderne financiële- en ledenadministratie.

Advies van de redaktie: 

“controleer altijd voor vertrek 

uw kogeldruk”

De website en het COVID-19 of Corona virus

Het zijn onzekere tijden en geen dag is gelijk aan de andere. 

Zodra er veranderingen bekend worden, die invloed hebben op onze evenementen 

kalender, dan zal ik deze veranderingen zo spoedig mogelijk aanbrengen op de website.

Helaas kunnen al een aantal evenementen geen doorgang vinden.

Ik wens u veel wijsheid en een goede gezondheid toe en hoop u zo spoedig mogelijk , in 

volle gezondheid, bij een volgend evenement te treffen

Jan Engelblik

Nummer 2 - maart
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Secretariaat en clubnieuws Nummer 2 - maart

Secretariaatsnieuws maart 2020

Mutaties in de administratie tot 30 maart 2020.

Opzeggingen:

• Joop en Rita Ester. 

• Jo en Trees van Lent.

• Jaan Beekman.

 

Nieuw aangemeld: Welkom!

• Anne Claus en Jan Vandenmoere uit Knokke. 
Ze rijden met een Triton 410.

Han van Wijk

Secretaris EHCN
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Van de voorzitter Nummer 2 - maart

Beste Eribanen,

De vorige keer dat ik een stukje voor onze 
club schreef, keek ik er naar uit om mijn 
caravan uit de stalling te halen om naar het 
“Vroege Vogelsweekend” te gaan. Afgelopen 
weekend zou deze plaats hebben gevonden 
en zouden we elkaar weer in grote getale 
hebben gezien. Helaas, het coronavirus 
gooit roet in het water. Een voor ons in 
Nederland/Europa ongekende situatie.

Begonnen in China en via Italië, vanuit de 
wintersportgebieden, verspreidt door heel 
Europa. Enfin iedereen kent het verhaal. En 
hoe bizar alles is. Vanuit Noord-Brabant en 
Limburg komen de wildst klinkende verhalen. 
Maar het is toch de waarheid. Zelf 
werk/woon ik in een van de zwaarst 
besmette gebieden. En wat ik hoor, maakt 
me weer bewust hoe kwetsbaar iedereen is 
of kan zijn.

Een dag niet gelachen, is een dag niet 
geleefd. Denk daar alsjeblieft aan in deze 
tijd. Als je om je heen kijkt is er vast wel een 
positief momentje op de dag te benoemen.

Inmiddels zijn al onze weekenden afgelast 
tot en met mei. Bakkeveen was ons helaas 
al ontvallen. Aanleiding hiervoor was het ziek 
zijn van Tinus van Dijk, medeorganisator van 
het weekend. Vorige week bereikte ons het 
bericht dat hij de strijd tegen de kanker had 
verloren. En normaal zouden we dan met 
een vertegenwoordiging aanwezig zijn bij 
zijn afscheid. Maar ook dat mag niet in deze 
bizarre tijd. We wensen Froukje alle sterkte 
toe die we maar kunnen geven van deze 
afstand. Dat geldt ook voor de familie van 
oud lid Jan de Wit, waarvan we ook een 
overlijdensbericht hebben ontvangen.  

Ik hoop dat het daar dit jaar bij blijft.

Om toch weer een beetje vooruit te kijken, 
hebben we besloten in oktober een extra 
weekend in te plannen, 23-25 oktober. Dat 
wordt dan een “Late Vogels weekend’ op 
camping Liederholt in Beekbergen. Hetzelfde 

programma, maar dan met een 
reüniezondagmiddag in plaats van een 
jaarvergadering. Het leek ons, het bestuur, 
niet meer logisch om dan nog een 
jaarvergadering te houden. Iedereen heeft alle 
informatie gekregen betreffende de acties en 
het resultaat van de kastcontrole. Wat moeten 
we dan nog meer op zo’n laat tijdstip met de 
nieuwe alweer in het vooruitzicht? We dachten 
dat het misschien leuk zou zijn om dan toch 
samen te komen en met elkaar ervaringen uit 
te wisselen over hoe je het afgelopen jaar hebt 
beleeft.

Het stoomtreinweekend van april, hebben de 
organisatoren aangegeven, wordt gewoon 
doorgeschoven naar 2021. Dus die staat al 
weer. En in september hebben we natuurlijk 
ons 40-jarig jubileumfeestje. Dus ……

En wie zich zorgen maakt over het waardig 
afscheid nemen van Jan Nieuwland als 
redacteur van het Eriblaadje, weest gerust. 
Daar nemen we alle tijd en aandacht voor. Dat 
laten we zeker niet zomaar aan ons voorbij 
gaan. Daar was zijn inzet en betrokkenheid 
veel te belangrijk voor. Dus Jan, hoe 
bescheiden je ook bent. Hier ontkom je niet 
aan.

Al met al hoop ik dat iedereen deze tijd goed 
doorkomt. Mogelijk dat we in juni wel naar 
Frankrijk kunnen gaan als club. Als je denkt nu 
wil ik toch meegaan, geef je gerust op. Hoe 
meer zielen, hoe meer vreugde. We zijn weer 
met 13 caravans. Of het doorgaat dat weten 
we nu nog niet, maar ik ga de campings toch 
reserveren onder voorbehoud. Een positieve 
gedachte die ik wil vasthouden. Anders moet 
ik zo lang op vakantie gaan in het najaar en 
daar wordt mijn werkgever ook niet blij van, 
hahah.

Tot mails of in Frankrijk.

Groetjes,

Angela de Vries
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Van de penningmeester Nummer 2 - maart

Beste Eribanen,

Begin januari van dit jaar heeft iedereen een factuur gekregen met het vriendelijke 
verzoek om de contributie voor 2020 te willen voldoen.

Maar inmiddels loopt het al tegen het eind van maart en hebben diverse leden al twee 
herinneringen gehad. Echter tot op heden helaas zonder resultaat.

Hierbij doe ik alsnog een dringende oproep aan die leden die hun “schuld” nog niet hebben 
voldaan, want vorig jaar heeft uw penningmeester ook nog verschillenden leden af moeten 
bellen om de contributiebetaling alsnog binnen te krijgen.

Beste mensen, kijk s.v.p. nog eens even in uw postbus, want daar in heeft u de 
betalingsverzoeken ontvangen en maak s.v.p. de contributie zo snel mogelijk over.

Dick Muller.
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20 - 22 maart

(week 12)

“Vroege vogels weekend”

22 maart : Algemene ledenvergadering

gaat niet door i.v.m. het Corona virus

Ook het kampeerweekend 

is afgelast.

x

24 - 26 april

(week 17)

“Stoomtramweekend”

Organisatie: René Boekel en 

Wim en Esther van Dijk

Camping: ‘t Venhop

Aantal plaatsen: 0

Inschrijving: Niet mogelijk

Betaling: Zie aanmelding

Afgelast

x
Wordt verplaatst

naar volgend jaar.

15 - 17 mei

(week 20)

“Bakkeveen”

Organisatie: Jan en Ypie Nieuwland 

Tinus  (†)  en Froukje van Dijk

Bakkeveen Friesland

x

Foto Louis Raaijmaakers

“Normandië - Bretagne” 

Organisatie: Angela de Vries

7 - 26 juni

(week 23 / 26)

Dit weekend gaat helaas wegens 

familie omstandigheden niet door.

Aanmelding Reisinformatie
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Evenementenkalender      

“Winterswijk” 

Organisatie: Floor en 

Nel Quispel/de Groot

Camping: Kortschot

Vredenseweg 142 Winterswijk/Henxel

Aantal plaatsen: info volgt

Inschrijving: info volgt

Betaling: Info volgt

28 - 30 aug.

(week 20)

“Holterberg” 

Organisatie: Wim en Esther van Dijk 

en Ron en Wil Plomp

Camping: Mini camping Ter Stal

Vijfhuizenweg 12

7451 LH Holten

Aantal plaatsen: 20

Inschrijving: info volgt

Betaling: Info volgt

25 - 27 sept.

(week 39)

16 - 18 okt.

(week 42)

20 - 22 nov.

(week 47)

“Sinterklaas weekend” 

Organisatie: Win en Tineke Iven

Floor en Nel Quispel/de Groot

Camping: De Drie Morgen 

Zoetermeer - Leidschendamseweg 3

Aantal plaatsen: Veel

Inschrijving: en betaling: Nog niet bekend

    

23 - 25 okt.

(week 43)

“Late vogels weekend”  - Zie  “Van de Voorzitter”

Reünie-weekend  Lierderholt

Nummer 2 - maart

*

“Herfst-weekend” 

Organisatie: Wim en Tineke Iven

en Angela de Vries

Camping: “Op den Diesdonk”

Diesdonkseweg 24  

5724 PG te Asten-Ommel

Aantal plaatsen: 22

Inschrijving: en betaling: voor 21 september 2020
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Nederland Stand van zaken op 26 maart

 Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord bepaalt dat campings in deze regio 

vooralsnog tot 6 april dichtblijven. 

Ook in Twente en op de Veluwe en in de Achterhoek gaan vakantieparken en 

campings dicht. In de drie noordelijke provincies moeten sanitairgebouwen van 

campings en jachthavens dicht tot 6 april. 

Zeeland lijkt ook over te gaan tot sluiting, maar er is nog geen besluit. (16-3-

2020): veel instellingen en horeca dicht. Sociale contacten mijden. Vooralsnog 

geen inreisbeperkingen.

Frankrijk Stand van zaken 20 maart

Frankrijk is in lockdown. Alleen met speciale papieren mag je nog de straat op. 

Lees hier het artikel op Nu.nl (16-3-2020): Reizen tussen steden wordt ontraden. 

Alles is dicht behalve apotheken, supermarkten en levensmiddelenwinkels. 

Vooralsnog zijn er geen inreisbeperkingen Informatie over de actuele situatie in 

Frankrijk.

Duitsland  Stand van zaken 16 maart

Vanaf maandagmorgen 16/3 - 8.00 uur zijn de Duitse grenzen tussen Frankrijk, 

Zwitserland, Oostenrijk en Luxemburg gesloten. Duitsers en goederenvervoer 

mogen nog door. Anderen moeten een zeer dringende reden hebben. Er is niet 

aangegeven tot wanneer deze situatie zal duren. Bron: RTL Duitsland. Update 

16-3: Duitsers mogen niet meer reizen in eigen land of naar het buitenland. Er 

zouden geen overnachtingsmogelijkheden meer moeten zijn voor toeristen. 

Bron. Actuele informatie over de situatie in Duitsland.

Kamperen en corona
en de gevolgen voor de campings
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Caravan van jaar 2020 in de compact klasse

Voor het eerst  mochten de lezers van Caravaning een caravan van het jaar in de compact klasse 

kiezen.

De Erwin Hymer Group maakte meteen een droomstart en scoort een één-twee. De eerste twee 

plaatsen gaan naar de Eriba-modellen:

• De Eriba Touring haalde de top met 41,4 procent van de stemmen. 

• De Eriba Feeling staat op de tweede plaats met 29,1 procent van de stemmen. 

• De derde plaats gaat naar Slovenië: met 26,4 procent van de stemmen behaalt de Adria Action 

de derde plaats.

1e Eriba Touring

2e Eriba Feeling

3e Adria Action
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Samen met Huber Automotive AG als partner 
werkt AL-KO aan innovatieve concepten om 
rijden met een aanhanger in de toekomst 
milieuvriendelijker, comfortabeler en veiliger te 
maken. Daarvoor wordt een chassis van de 
volgende generatie voor aanhangers en 
caravans tot 3,5 ton ontwikkeld dat dankzij de 
toepassing van de allermodernste sensoren en 
elektrische aandrijftechnologie. Bij gebruik van 
een elektrische auto voor het trekken van een 
conventionele aanhanger of caravan, neemt de 
actieradius sterk af, soms wel tot 70%. Dat 

Alko en de toekomst van de caravan

betekent dat van een bereik van 500 km nog 
maar 100 tot 150 km overblijft. Als technische 
oplossing hiervoor werkt AL-KO aan een 
aanhanger-/ caravanchassis met geïntegreerde 
48-volt elektromotor. Door de actieve 
ondersteuning van de aandrijving neemt in de 
eerste plaats de actieradius toe, ongeacht of de 
trekauto een verbrandingsmotor heeft of dat het 
een elektrische of hybrideauto betreft. 
Daarnaast biedt dit 'hybridechassis' nog een 
aantal andere voordelen, waaronder 
recuperatie: het terugwinnen van remenergie.
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Het einde van HYMER WORLD

De gigantische showroom van HYMER bij 
Wertheim is verkocht. Even een stop op 
weg naar uw vakantieadres is er dus straks 
niet meer bij. U kunt binnenkort 
vermoedelijk ook niet meer overnachten en 
stroom tappen op de voor het gebouw 
gelegen parkeerplaats op weg naar het 
zuiden of naar huis.

Nummer 2 - maart
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