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Foto omslag: Han van Wijk geeft een presentatie over 

zijn hobby modelbouw / stoommachines
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Redactie en webmaster

Beste lezers,

Na 10 weken revalidatiekliniek 

ben ik weer thuis en goed op 

de been. Het bijhouden van de 

website en het versturen van 

EHCN informatie aan de leden 

was een heel prettige afleiding tijdens deze 

periode.

EHCN informatie/Eriblaadjes verzenden aan 

beide parters: 

Een aantal keer is het bij de redactie de vraag 

binnengekomen of het mogelijk is, of de partner ook 

de EHCN informatie, zoals o.a. het Eriblaadje, 

toegestuurd kan krijgen.  Antwoord: Ja, dit is mogelijk. 

Indien u beiden alle EHCN informatie toegestuurd wilt 

krijgen, wilt u dan zo vriendelijk zijn een verzoek te 

sturen aan redactie@eribahymerclub.nl met vermelding van de naam en het 

bijbehorende  e-mailadres. Dan verwerken wij dit in de verzendlijst en krijgt u 

beiden alle digitale EHCN informatie toegestuurd.

Jan Engelblik
webmaster / redacteur
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Opmerking: 
Alle blauwe onderstreepte teksten in dit blad hebben een hyperlink. (verbinding) 
Door op deze tekst te klikken opent u bv. de webpagina van een camping, of een inschrijfformulier, 
of  kunt u een e-mail versturen.   (U dient wel  natuurlijk een  internet-verbinding te hebben) 

Wat je al niet met Photoshop kan bereiken……………….

mailto:redactie@eribahymerclub.nl
mailto:redactie@eribahymerclub.nl
mailto:redactie@eribahymerclub.nl
mailto:redactie@eribahymerclub.nl
mailto:redactie@eribahymerclub.nl
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Van de secretaris, september 2020

Als u dit leest zijn de eerste weekenden weer geweest. Gelukkig dat er dit toch wel rare 

en bijzondere jaar nog een aantal weekenden van onze club doorgang kunnen vinden. 

Aan de foto’s die langs kwamen is te zien dat het gezellig en geslaagd was, ondanks de 

corona aanpassingen. 

Ook zie ik dat de agenda met weekenden voor 2021 ook langzaamaan gevuld wordt. Top! 

Coby en ik zien er naar uit, omdat dit jaar er voor ons helaas geen weekend inzit door 

allerlei omstandigheden. Hopen maar dat dat rare virus volgend jaar minder last geeft 

dan dit jaar.

Uit de administratie:

Ondanks de coronacrisis hebben zich toch mensen lid gemaakt van onze club. 

We heten welkom:

* Meindert en Margareth van de Putten uit Vlierden. 

  Ze rijden met een Eriba 542

* Wim Brederode uit Eindhoven. 

  Hij rijdt met een Triton.

Hopelijk vinden ze, ondanks dit corona 

jaar, toch gauw hun draai bij de club en 

mogen we hen vaak op onze weekenden 

begroeten.

Dit keer heb ik ook twee afmeldingen 

gekregen. Als eerste hebben zich 

afgemeld:

* De fam. van Schooten. 

* Elly van Velthoven heeft ook te kennen 

gegeven na het overlijden van Ton niet 

alleen met de caravan op pad te gaan en 

dus haar lidmaatschap op te zeggen.

Han van Wijk

Secretaris EHCN

> Pauw recreatie

https://pauwrecreatie.nl/
https://pauwrecreatie.nl/
https://pauwrecreatie.nl/
https://pauwrecreatie.nl/
https://pauwrecreatie.nl/
https://pauwrecreatie.nl/
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Beste Eribanen,

Op woensdag 27 augustus was ik een 
van de gelukkigen die mijn caravan 
achter mijn auto mocht hangen en 
richting Winterswijk te rijden. De wind 
blies me letterlijk de goede kant uit via 
Duitsland, hahah. Op het veld werd ik 
hartelijk onthaald. De aanwezige 
Eribanen hadden een hachelijke nacht 
achter de rug, maar gelukkig geen 
schade.

Op zo’n moment waardeer je de 
amicaliteit binnen de club. 
Hartverwarmend te zien en te voelen hoe 
één voor één de leden binnenstroomden 
en werden onthaald. Ik wil het 
organiserend echtpaar dan ook 
bedanken voor hun organisatie en inzet. 
Hartelijk dank, Nel en Floor. Ook de 
ouwe wijven soep smaakte heerlijk en ik 
schaam me diep dat ik, als geboren en 
getogen Limburgse, nog nooit van dit 
recept had gehoord. Nou heb ik een 
excuus, Carnaval heb ik al jaren geleden 
afgeschaft. Hopelijk wordt dit 
geaccepteerd ;-)

Op dit moment horen we dat het aantal 
besmettingen weer stijgen. Dit was 
natuurlijk te verwachten na de 
zomervakantie. Ik kan echter mededelen 
dat wij als club ons van onze beste kant 
hebben laten zien. Alle richtlijnen werden 
nageleefd. Soms best wel lastig dat je 
niet even elkaar kon aanraken, maar dan 
moet nu maar even. Happy hour was er 
niet minder om en ook jeu de boules kon 
prima gespeeld worden. Wandelen en 
fietsen was natuurlijk ook geen 
probleem. Hoewel, 2 dagen achter elkaar 
40 en ruim 50 km op een vouwfiets is nu 

niet echt een aanrader. Corona (proof) of 
niet. 

Ik heb ook nog eventjes met een van onze 
oudste leden, Jan en Leny Bethlem, 
kunnen praten over het ontstaan van de 
club. Een interessante beginfase zullen we 
maar zeggen. Maar dat horen jullie vanzelf 
volgend jaar. Reserveer maar alvast het 
weekend van 17-19 september 2021. We 
hopen natuurlijk op een grote opkomst en 
gaan er vanuit dat we tegen die tijd wel 
weer meer mogen. Nu mag een feest tot 
100 personen. Dus er is vast ruimte.

Het organiserend comité heeft ideeën 
genoeg :-)

Bij het schrijven van dit stukje moet het 
weekend van Holterberg nog plaats vinden. 
Maar gezien de weersvoorspellingen van 
25 plus, ga ik er vanuit dat ook dat weer 
een geslaagd weekend wordt. Nu kunnen 
we natuurlijk geen week weer voorspellen, 
maar ……

Een glas is altijd half vol en niet half leeg.

Inmiddels ben ik druk bezig het “Late 
Vogelsweekend’ op camping Liederholt in 
Beekbergen goed te laten verlopen. Op 
verzoek van Liederholt houden we max. 28 
personen aan. Dat lijkt niet veel, maar is in 
ieder geval toch weer een leuke meeting.

Sinterklaas moeten we helaas dit jaar 
overslaan. Door corona zijn er ook veel 
campings die na de herfstvakantie sluiten. 
De kleine campings blijven mogelijk langer 
open. Maar juist zij hebben geen 
accommodatie waar we veilig in kunnen 
verblijven. Ik ben toch wel benieuwd hoe dit 
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in de toekomst gaat. Wordt de 1,5 m normaal 
en een knuffel iets aparts?

En van een knuffel kom ik bij het volgende. 
Graag wil ik ook aandacht besteden aan het 
overlijden van Ton van Velthoven. Dit zagen 
we zeker niet aankomen. Niet alleen Ton is 
ons nu ontvallen, maar ook Elly. Beiden 
waren zeer actief in de club. Het aantal 
weekenden welke zij hebben 
(mede)georganiseerd zijn niet te tellen. De 
hartelijkheid, zorg en behulpzaamheid zal 
zeker gemist worden. Persoonlijk heb ik dit 
vaak genoeg mogen ervaren en wil me dank 
ook via deze wijze Elly nogmaals hartelijk 
danken en sterkte toewensen. Ik hoop dat zij 
een mogelijkheid ziet om volgend jaar toch 
op ons jubileumfeest aanwezig te zijn. Dit 
geldt natuurlijk ook voor Froukje. Dit is zo’n 
raar jaar en niemand is in de gelegenheid 
geweest om iets voor jullie beide te kunnen 
betekenen. Het zou mooi zijn dat we dan een 
gelegenheid hebben om het alsnog te doen. 
Bij deze zijn jullie beide van harte 
uitgenodigd.
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> Martens caravanbouw

En bij deze ook een oproep aan de vrouwen 
binnen onze club. Zorg dat ook jij met jullie 
combinatie auto/caravan kunt rijden! Als je er 
eens alleen voor komt te staan, is de keuze 
om bij de club te blijven een optie en geen 
verplicht afscheid :-(

Met deze woorden wil ik deze bijdrage 
afsluiten.

Iedereen sterkte en houd de moed erin.

Ik zou zeggen: “Neem er eentje op de club en 
op jullie gezondheid. 

Angela de Vries

Voorzitter EHCN

https://www.martenscaravans.nl/
https://www.martenscaravans.nl/
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Evenementenkalender 2020 / 2021      

“Holterberg” 

Organisatie: Wim en Esther van Dijk 

en Ron en Wil Plomp

Camping: Mini camping Ter Stal

Vijfhuizenweg 12

7451 LH Holten

Aantal plaatsen: 15

Inschrijving: vanaf 7 augustus

Betaling: Info volgt

25 - 27 sept.

(week 39)

23 - 25 okt.

(week 43)

Aangezien het “Vroege Vogels”  weekend en de 

jaarvergadering geen doorgang konden vinden, 

organiseert het bestuur een “Reünie weekend” om 

eens na te praten over het afgelopen jaar.

Er is geen jaarvergadering aan dit weekend verbonden.

“Late vogelsweekend”  

Reünie-weekend  Lierderholt

Inschrijven niet meer mogelijk Inschrijven mogelijkInschrijven nog niet  mogelijk

Weekendinformatie

Evenementenkalender 2021      

     19 - 21 maart

      (week 11)

“Vroege vogelweekend”

21 maart : Algemene ledenvergadering

Organisatie: het bestuur

Camping: “Lierderholt” / Beekbergen

Aantal plaatsen: Voldoende

Inschrijving: Voor maart

Betaling: 

Weekendinfo Inschrijfformulier

Wacht op de nota van de penningmeester

Wacht op nota van de penningmeester

Vervolg pag. 7

http://www.minicampingterstal.nl/
http://www.minicampingterstal.nl/
http://www.minicampingterstal.nl/
http://www.minicampingterstal.nl/
https://www.lierderholt.nl/
https://www.lierderholt.nl/
https://www.lierderholt.nl/
https://www.eribahymerclub.nl/index_htm_files/Uitnodiging%20Holten.docx
https://www.lierderholt.nl/
https://www.lierderholt.nl/
https://www.lierderholt.nl/
https://www.lierderholt.nl/
https://www.lierderholt.nl/
https://www.lierderholt.nl/
https://www.lierderholt.nl/
https://www.lierderholt.nl/
https://www.eribahymerclub.nl/index_htm_files/Inschrijfformulier%20Beekbergen%20oktober%202020.doc
https://www.eribahymerclub.nl/index_htm_files/Inschrijfformulier%20Beekbergen%20oktober%202020.doc
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 16  - 18 april

(week 15)

“Stoomtramweekend”

Organisatie: René Boekel en 

Wim en Esther van Dijk

Camping: ‘t Venhop

Aantal plaatsen: 0

Inschrijving: 

Betaling: 

Hoorn - Medemblik

Inschrijven niet meer mogelijk Inschrijven mogelijkInschrijven nog niet  mogelijk

“Normandië - Bretagne” 

Organisatie: Angela de Vries

Een rondreis door Normandië en 

Bretagne.

 juni

(week ?  )

Aanmelding

Reisinformatie

De data in de reisinfo zijn nog 
gebaseerd op de situatie in 2020

“Nieuw Beekdal”

Organisatie: Wim en Esther van Dijk

Camping: Nieuw Beekdal

Aantal plaatsen: onbekend

Inschrijving: info volgt

Betaling: info volgt

08 t/m 10 okt

(week  40)

http://venhop.nl/
http://venhop.nl/
http://venhop.nl/
https://www.eribahymerclub.nl/index_htm_files/EHCN%20inschrijfformulier%20Frankrijk%202020.doc
https://www.eribahymerclub.nl/index_htm_files/EHCN%20inschrijfformulier%20Frankrijk%202020.doc
https://www.eribahymerclub.nl/index_htm_files/EHCN%20inschrijfformulier%20Frankrijk%202020.doc
https://www.eribahymerclub.nl/index_htm_files/Bretagne.docx
https://www.eribahymerclub.nl/index_htm_files/Bretagne.docx
https://www.eribahymerclub.nl/index_htm_files/Bretagne.docx
https://www.nieuwbeekdal.nl/
https://www.nieuwbeekdal.nl/
https://www.nieuwbeekdal.nl/
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Inschrijven niet meer mogelijk Inschrijven mogelijkInschrijven nog niet  mogelijk

Kamperen en uw mobiele telefoon apps

De mobiele telefoon is niet meer weg te denken  bij het 

moderne kamperen.

Ik weet nog dat er vroeger op de radio speciale programma’s 

waren die onbereikbare kampeerders opriepen om contact op 

te nemen met het thuisfront omdat er een calamiteit was.

Nu is vrijwel iedereen dag en nacht, waar dan ook bereikbaar. 

Er worden ook vele apps aangeboden om het kamperen 

gemakkelijker te maken.

Hieronder vindt u links naar enige van deze apps voor 

Andriod en Apple

ACSI Camping Europa appACSI Klein en fijn kamperen app

Camping Card ACSI appANWB Reis apps 

Primagaz easy blue app - apple store

Primagaz easy blue app - androidAlle campings in Frankrijk

De EHCN viert 17 t/m 19 september 2021 haar  40 jarig bestaan.

Organisatie: Floor en Nel Quispel/de Groot,  Louis Raaijmaakers en Aletta

Camping: Nog een verrassing , u wordt nog geïnformeerd

Aantal plaatsen: Voldoende

Inschrijving: info volgt

https://www.acsi.eu/nl/producten/acsi-apps/#acsi-campings-europa-app
https://www.acsi.eu/nl/producten/acsi-apps/#acsi-klein-fijn-kamperen-app
https://www.acsi.eu/nl/producten/acsi-apps/#acsi-campings-europa-app
https://www.acsi.eu/nl/producten/acsi-apps/#acsi-klein-fijn-kamperen-app
https://www.acsi.eu/nl/producten/acsi-apps/#campingcard-acsi-app
https://www.anwb.nl/mobiel
https://apps.apple.com/nl/app/primagaz-easyblue/id635606265
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.primagaz.easyblue.app&hl=nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.allecampingsinfrankrijk.acifapp
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.allecampingsinfrankrijk.acifapp
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Dronten 1988

Tzummarum 1988

Schoorl 1988
Schoorl 1988

Mogelijk gemaakt door het scanwerk van Wim Iven - Alle meer dan 1000 foto’s zijn ook te zien in het ledengedeelte op de website.

Dronten 1988 Dronten 1988

Tzummarum 1988



Kampeernieuws   Nummer 4 - september 2020

10

Wat wordt er allemaal nagekeken bij een BOVAG caravan-beurt ?

Onderstel

• Controle op scheef staan caravan over de breedte;

• Beschadigingen aan het onderstel, chassis, reminstallatie;

• Bevestiging sunten van o.a. gasleiding en afvoerleidingen;

• Alle moeren van het chassis worden nagetrokken;

• Speling en slijtage wiellagers, naven, keerringen;

• Controle van de banden op leeftijd, deuken, beschadigingen, bandenspanning;

• Controle remvoeringen op bijvoorbeeld oververhitting of slijtage ;

• Remmen en trommels worden gereinigd, behandeld, gesmeerd en er wordt een 

nieuwe borgmoer geplaatst die vervolgens met een momentsleutel wordt 

nagetrokken;

• Remmen worden gesteld;

• Bevestiging opbouw met chassis wordt gecontroleerd;

• Stabilisatiesteunen/poten worden op werking gecontroleerd en gesmeerd;

• Controle van de breekkabel en valbeugel;

• Neuswiel wordt gesmeerd;

• Oplooprem en schokdemper worden op werking getest;

• Koppeling en stabilisatorkoppeling wordt gecontroleerd op stabiliserende functie; 

Remblokjes worden bekeken of deze niet versleten zijn;

• Remmentest door de remsimulator.

Opbouw controlepunten:

• Juiste reflectoren, achterlichten en breedtelichten;

• Werkende verlichting;

• Juistheid kentekenplaat en of rangeergrepen goed vast zitten;

• Controle op werking deursloten;

• Het deugdelijk vastzitten van alle gemonteerde delen, o.a. bumper, fietsendrager, 

automatische schotel, bakluifel ect.

• Dakluik of afvoer op beschadigingen;

Vervolg op pagina 11
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Wat wordt er allemaal nagekeken bij een BOVAG caravan-beurt ? - Vervolg

Gas, water en stroom controlepunten:

• Gasleidingsysteem wordt afgeperst ( controle op lekkage in systeem );

• Leeftijd gasslang (advies vanuit Bovag om de oranje gasslang te 

vervangen om de 4 jaar en dit wordt ook overgenomen door de 

meeste verzekeringsmaatschappijen);

• Leeftijd en werking van overblaasventiel drukregelaar (advies vanuit 

Bovag om drukregelaar om de 10 jaar te vervangen en dit wordt ook overgenomen 

door de meeste verzekeringsmaatschappijen );

• Werking gastoestellen: boiler, gasstel, kachel;

• Optische controle gasflessen. Waterleiding en kranen wordt geïnspecteerd op breuk 

en werking met water;

• Werking waterpomp (dompelpomp, drukpomp);

• Boiler wordt getest op werking 12 en 230 volt stroomcircuit wordt getest: Cee 

stekkerdoos (ook gecontroleerd of de aarde juist werkt), zekeringautomaat, 

aardlekschakelaar, verlichting 12 en 230 volt, omvormer, koelkast op 12 en 230 volt 

en gas;

> Egberts - Leek

Vervolg op pagina 12

https://egbertscaravancenter.nl/
https://egbertscaravancenter.nl/
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• Controle werking accu ;

• 7- of 13-polige stekker op juiste werking;

• Controle alle verlichting op werking buiten om de caravan: achterlichten, derde 

remlicht, breedtelichten, contourverlichting, kentekenplaatverlichting, 

achteruitrijlamp en mistlicht.

Globale vochtmeting, controle met vochtmeter op:

• Vloer

• Wanden

• Dak

• Dak doorvoeren

• Rondom de dakluik

Download  HIER de Bovag-folder

13 polig

7 polig

https://www.bovag.nl/getattachment/THEMA-S/Onderhoud-en-reparatie-van-uw-caravan,-vouwwagen-o/Folder-BOVAG-Onderhoudsbeurt.pdf.aspx?lang=nl-NL
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Verslag “Winterswijk”   augustus 2020

Eindelijk een weekendje met de Eribaclub op stap. 

Zondag 23 augustus arriveerden wij op de camping Kortschot. Zoals we gewend zijn met 

de club, mooi weer,  droog en niet te warm.  Dat bleef niet lang zo. Dinsdagavond werd 

het noodweer. Alles dubbel vastzetten, dak naar beneden, maar hopen dat het goed 

gaat. Gelukkig hadden de clubleden die er al waren, geen schade, dat gold niet voor alle 

campinggasten. 

Vervolg op pagina 14
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Donderdagavond heeft Tineke ons gevraagd 

om weer eens een spelletje jeu de boules te 

spelen. 12 leden gaven er gehoor aan. Het 

werd een leuke strijd. Het afstand bewaren 

was wel een crime hoor. 

28 augustus was de club compleet. Met 

gepaste afstand,  i.v.m. corona, werd er 

gezellig bijgepraat. Ondanks het mooie weer 

besloten we om de koffie toch in de 

overdekte ruimte te gebruiken. Dat was slim 

gedacht. Voordat de laatste binnen was, brak 

de bui los. Oei….. Na de koffie gezellig een 

drankje. Voor hapjes was gezorgd. 

Zaterdag ging ieder zijn gang. Er werd 

gefietst, gewinkeld en gewandeld. Er was 

veel te zien in en rond Winterswijk. Duitsland 

was op 8 km afstand, wel mondkapjes mee 

hoor. 

In de loop van de middag werd er door 

enkele leden de groenten voor de 

´“oudewijvensoep” gesneden. (prei, uien, 

knoflook, paprika en champignons. Later nog 

witte bonen, tomatensap en bouillonblokjes 

toegevoegd plus gehakt en rookworst. Deze 

maaltijdsoep werd door Betty, de eigenares 

van de camping, voor ons bereid. Zes uur 

stonden de tafeltjes in gepaste afstand van 

elkaar in een kring, gereed om te eten. De 

soep was heerlijk. Nadat ieder verzadigd 

was, konden verschillende andere 

campinggasten hun soepkom bij houden. 

Het was wel soep die veel gas vormde in je 

buik!!!! De volgende morgen  konden we 

beter geen vuur maken in de Eribaatjes. 

Zondagmorgen om 10 uur werd er in 

bijzijn van Betty, nog eenmaal gezamenlijk 

koffie gedronken. Uit dankbaarheid voor 

de goede verzorging hadden we voor haar 

en haar man wijn gekocht. Voor de 

zondagmiddag had Clemy nog een 

verrassing in petto. Met een groepje zijn 

we naar een openluchttheater geweest. 

Eerder deze week had Clemy een 

fietstocht uitgestippeld voor de 

liefhebbers. Toppie hoor! Ondanks dat we 

geen gezamenlijk uitstapje hadden, denk 

ik namens de hele groep te spreken, 

“ het was knots gezellig. “

Nel de Groot

           

              

 - Vervolg Winterswijk

Fotoselectie “Winterswijk”  op pagina 15

De volledige serie op de website (ledengedeelte)
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Link naar > Ridderbeks

Link naar  > Schaffelaar-caravans 

https://www.ridderbeks.nl/nl/ridderbeks-caravans-en-vouwwagens/
https://www.ridderbeks.nl/nl/ridderbeks-caravans-en-vouwwagens/
https://schaffelaar-caravans.nl/

