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Redactie en webmaster

Beste Eribanen,

Hierbij krijgt u alweer het laatste 

Eriblaadje van het jaar 2020 

toegestuurd. Het was een 

bewogen jaar, ook voor mij 

persoonlijk. Ik heb sinds maart 

met erg veel plezier de redactie van dit blad 

verzorgd. 

Ik wil nogmaals graag onder uw aandacht 

brengen dat  mijn voorganger Jan Nieuwland 

15 jaar de redactie van dit blad heeft 

verzorgd. Daar hebben wij hem, door het niet 

doorgaan van de jaarvergadering door de Corona 

crisis, niet persoonlijk voor kunnen bedanken. Ik 

spreek de vurige hoop uit , dat we hem op de volgende 

ledenvergadering uitgebreid persoonlijk kunnen 

bedanken voor het vele werk wat hij al die jaren voor de 

Eriba Hymer Club Nederland heeft verricht. 

Clubs hebben het de laatste jaren moeilijk om leden te werven. Daarom is 

landelijke bekendheid en goede informatie voor een organisatie van groot 

belang. Dat is de reden dat ik vanuit het bestuur alle gelegenheid krijg om 

zowel onze website, als ook  Facebook up to date te houden. Maar ook bedank 

ik o.a. de leden Louis Raaijmaakers, Henk Stel en Wim van Dijk, die mij weer 

foto’s stuurden van weekenden, zodat ik ook deze keer weer prachtige 

afbeeldingen kan tonen in dit Eriblaadje. (zie bv. de omslag en pagina 15) en in 

het ledengedeelte van onze website.

Nieuwe leden geven bij de opgave bijna altijd aan,  dat zij onze club via onze 

website, dan wel via Facebook, hebben gevonden. Op Facebook hadden wij in 

november 1026 volgers en bereikten we per bericht tussen de 800 en 900 

personen. 

De website had tot november al 9641 bezoeken.  

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) 
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Secretariaat nieuws 

november 2020

Dit caravanseizoen zit erop. Het was maar 

een heel raar en saai jaar. Dat het zo zou 

lopen had niemand kunnen verwachten. 

De clubweekends zijn helaas  maar 

minimaal door kunnen gaan door de 

corona maatregelen en als je al weg kon, 

had je daardoor toch ook wel de 

beperkingen. Coby en ik hebben dit jaar 

geen meter  gereden met onze caravan. 

Ook nu, nu het virus weer op zijn hevigst 

is, ben je weer aan huis gebonden en dat 

> Pauw recreatie

is met die grijze  herfstdagen maar heel 

saai. 

Laten we hopen dat 2021 beter zal zijn 

en meer perspectief zal bieden voor  

onze clubweekenden. Coby en ik hopen 

jullie volgend jaar dan ook weer graag 

vaak en gezond te zien.

Opzeggingen zijn gedaan door:

Froukje Nieuwland wegens verkoop 

caravan na het overlijden van Tinus.

Reny Leenheer en Happy wegens 

gezondheid van Reny.

Nieuwe leden:

Ondanks de coronacrisis kunnen we dit 

jaar nog steeds nieuwe leden blijven 

inschrijven. Zo mogen we deze keer 

welkom heten:

Ben en Miep Reijers uit Terborg. 

Ze rijden sinds dit jaar met een Triton.

Han van Wijk

De secretaris EHCN

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

We zijn inmiddels in november beland. 

Wat een jaar hebben we tot nu achter de 

rug. Maar midden in deze 2de lockdown 

denken we toch alweer aan volgend jaar. 

Wat dat betreft zullen we dit jaar en 

Corona nooit meer vergeten. Inmiddels 

begint de 1,5 m te wennen. En zullen we 

dat ook moeten met betrekking tot het 

mondkapje. Het 3x zoenen bij een treffen 

lijkt voorbij. Ik kreeg een goede tip vanuit 

Denemarken. Denen dragen een 

mondkapje om de anderen te 

beschermen. Dus niet zoals hier, als men 

er al een wil dragen, ter bescherming van 

jezelf. Het zou mooi zijn als we wat 

minder Remi (alleen op de wereld) gedrag 

zouden vertonen van jong tot oud. 

Mogelijk kan dat een 3de lockdown 

voorkomen.

Evenementen voor komend jaar

Daarmee ben ik van Denemarken in 

Frankrijk aangekomen. Het bestuur gaat 

er vanuit dat het tot de zomer moeilijk 

wordt om activiteiten te organiseren. We 

hebben wel Beekbergen (Liederholt) 

gereserveerd voor onze jaarvergadering, 

maar geloven niet echt dat we daar dan 

in maart bij elkaar kunnen komen. De 

kans is groot dat dan nog steeds de 

maximaal 30 personen regeling geldt, 

helaas. We hebben dan ook besloten om 

wel weekenden te organiseren, maar dan 

zonder activiteit. Dus zoals in Winterswijk 

en Holten. Als volgend jaar de regels 

veranderen, dan passen we direct de 

regels voor onze weekenden aan. We zien 

tot nader order af van het gebruik van de 

groepsruimten. De kans is te groot dat 

deze toch niet voldoet aan de eisen om 

samen te komen. Is het droog, dan 

hebben we ons favoriete happy hour en 

anders op  afstand rouleren onder de 

luifel, hahah.

Als er geen lockdown is voor 

Frankrijk, gaat de rondreis in 

juni door. Afgelopen jaar 

heeft dat gebied zich 

bewezen door geel te blijven. 

En we passen ons gewoon aan de situatie 

ter plekke aan.
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Vervolg op pag. 5

> Martens caravanbouw

https://www.martenscaravans.nl/
https://www.martenscaravans.nl/
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Het jubileumweekend 40 jaar EHCN

Volgend jaar is ook ons 40-jarig jubileum. We 

hebben de stille hoop dat deze door kan 

gaan met minimaal de 100 personen regel :-)  

Zo niet, stellen we het een jaartje uit. Dick, 

onze penningmeester, heeft voor dit 

weekend goed nieuws. Dit jaar zijn er amper 

kosten gemaakt (bestuursvergaderingen via 

skypen, geen jaarvergadering en geen 

kosten meer rondom het Eriblaadje door 

digitaal te gaan). Dit heeft er voor gezorgd 

dat we voor ons jubileumweekend een mooi 

bedrag hebben staan. 

Een Coronameevaller zogezegd en dat is 

gerekend zonder de mogelijke bijdrage van 

Hymer. 

De bijdrage voor het jubileumweekend zal 

€ 20,-  per lid bedragen. (incl.staangeld)

Wat we hiervoor gaan doen is nog steeds 

een verrassing. Maar we weten zeker, de 

mensen in het feestcomité kennende, dat de 

zaterdag een leuke dag gaat worden. Dus ter 

ere van het feestcomité hopen we op een 

grote opkomst. 

Geen contributie voor komend jaar

Tevens willen we als bestuur nog een gebaar 

maken naar jullie, de leden van onze club. 

Het komend jaar, ons jubileumjaar 2021, 

zal er géén contributie geheven worden. 

We hebben voldoende in kas en daar we 
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amper kosten maken in deze tijd, 

vinden we het niet terecht dat de kas 

gespekt wordt zonder er iets terug voor 

te kunnen doen. 

Aan nieuwe leden in 2021 zullen we wel 

een extra bijdrage vragen voor het 

jubileum-weekend, wanneer zij zich 

daarvoor inschrijven. Dat leek ons wel 

een logische stap.

Rest mij iedereen een goede afsluiting 

van dit jaar toe te wensen. Neem er 

eentje op de club zou ik zeggen en we 

zien elkaar weer  in het voorjaar, 

gezond en wel  ;-)

Namens het bestuur,

Angela de Vries,

Voorzitter EHCN



Nummer 5 - november 2020

6

Evenementenkalender      

     19 t/m 21 maart *

      (week 11)
“Vroege vogelweekend”

21 maart : Algemene ledenvergadering

Organisatie: het bestuur

Camping: “Lierderholt” / Beekbergen

Aantal plaatsen: Voldoende

Inschrijving: Voor maart

Betaling: Wacht op nota van de penningmeester

Vervolg op pag. 7

“Normandië - Bretagne” 

Organisatie: Angela de Vries

Een rondreis door Normandië en 

Bretagne.

 6  t/m 25 juni

Aanmelding

Inschrijven niet meer mogelijk Inschrijven mogelijkInschrijven nog niet  mogelijk

* Het doorgaan van dit weekend  is nog onzeker i.v.m. Covid 19

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/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
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Inschrijven niet meer mogelijk Inschrijven mogelijkInschrijven nog niet  mogelijk

“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)

17 t/m 19 september

De EHCN viert in 2021 haar  40 jarig bestaan en dat gaan we uitgebreid vieren.

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

De avond valt….

https://www.nieuwbeekdal.nl/
https://www.nieuwbeekdal.nl/
https://www.nieuwbeekdal.nl/
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IJhorst 1989

IJhorst 1989
Doorn 1990

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

De EHCN heeft al het mogelijke gedaan om de getoonde personen te achterhalen en te informeren

Bemmel 1989 Stokkum 1989

IJhorst 1989
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BRON: Camping Trend

Erwin Hymer Group: 
Ondanks corona goed 
jaar
Nieuws 29-09-2020 | 17:00 UUR 

De Erwin Hymer Group kan mooie jaarcijfers 
overleggen. Het eerste boekjaar na de 
overname door het Amerikaanse Thor 
Industries stemt tevreden. 

Corona deert Hymer amper
Natuurlijk heeft corona zijn invloed. Zo stond de 
productie in de hele branche zo’n zes tot acht 
weken stil. De levering van nieuwe voertuigen 
kwam daardoor in de knel. Dealers waren 
gesloten. Landen kleurden geel, oranje of zelfs 
rood. Campings waren gesloten. Onzekere 
tijden voor de klanten. Maar snel daarna volgde 

een boost in de verkoop. Kamperen lijkt voor 
veel mensen dé vakantievorm in coronatijd. 
Daardoor valt de schade in het nu afgesloten 
belangrijke boekjaar van de Erwin Hymer Group 
(EHG) mee. En dat is belangrijk, want het zijn de 
eerste cijfers na de overname in februari 2019. 

Het afgelopen boekjaar loopt van 1 augustus 
2019 tot en met 31 juli 2020. EHG verkocht in 
deze periode 3542 voertuigen minder dan in het 
jaar daarvoor. Oftewel een min van 6,1%. Het 
totaal aantal verkochte voertuigen komt uit op 
54.506 stuks. Vooral aan het eind van het 
boekjaar gingen de verkoopaantallen weer flink 
omhoog. Momenteel is er sprake van een stevige 
groei. De vakantievorm – waarin afstand houden 

> Egberts - Leek

https://egbertscaravancenter.nl/
https://egbertscaravancenter.nl/


Kampeernieuws Nummer 5 - november 2020

10

heel goed mogelijk is – werd alleen maar 
populairder. De verlaging van de btw in 
Duitsland en een digitale campagne droegen 
ook hun steentje bij aan de stijgende 
verkoopcijfers. Op de laatste dag van het 
boekjaar – 31 juli – stonden de verkoopaantallen 
zelfs 79% in de plus in vergelijking met 31 juli 
2019.

Vertrouwen in de toekomst
Hymer blijft onveranderd trouw aan de gekozen 
richtlijnen voor het bedrijf. De focus ligt op 
innovatieve producten ontwikkelen en goede 
service bieden, een verdere digitalisering en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij 
voorbeeld  de Smart Caravan Unit (SCU) moet 
worden genoemd. Dit is de nieuwe standaard op 

het gebied van connectivity van het 
kampeermiddel.

Natuurlijk is gezondheid het belangrijkste. 
Vandaar het besluit om tot aan het einde van dit 
jaar niet op beurzen te staan. Wel zijn alle merken 
van de Erwin Hymer Group digitaal aanwezig. 
Onder het motto ‘Slow Travel – bewust reizen’ 
staan alle dealers voor je klaar. Er is vertrouwen in 
de toekomst. Martin Brandt van EHG is 
optimistisch: “Ook in het moeilijke jaar 2020 
hebben onze klanten – in campers en caravans – 
een ontspannen en veilige vakantie gehad. Deze 
positieve ervaring is terug te zien in de afzetcijfers 
van de afgelopen maanden. De groei van 
kamperen duurt voort. Het enthousiasme voor 
caravaning en Slow Travel zal nog verder 
toenemen”.

Vervolg ERWIN HYMER Groep
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Een impressie van de fietsreis van 

Waddenzee tot Oostzee in 

coronatijd.

door Peter Numan

Vorig jaar november hebben we een fiets, 

kampeerreis geboekt voor Duitsland en 

Denemarken. We waren heel enthousiast. En dan 

komt de corona en hoe zal dat gaan!  In de loop 

van de maanden gaat voor ons eigenlijk het 

plezier er steeds meer af. 

Al dat gedoe over afstand 

bewaren en de 

mondkapjes. De groep 

bestaat uit 34 man. Een 

maand voor vertrek 

krijgen we bericht dat 

men druk bezig is om de 

reis veilig door te laten 

gaan met alle onderdelen 

van de reis. Twee weken 

voor begin van de reis krijgen we bericht dat het 

door kan gaan. Er is overleg geweest met alle 

instantie in Nederland, Duitsland en 

Denemarken. Alle informatie hebben we 

ontvangen met voor alle landen een corona 

protocol. Dus de caravan gereed gemaakt en op 

woensdag gaan we op pad richting Lauwersoog, 

waar de reis begint. Daar aangekomen kennis 

gemaakt met de mede reizigers. Normaal 

begroet je elkaar met een handdruk maar dat 

mag natuurlijk niet. Afgesproken wordt  om zo 

veel mogelijk alle regels in acht te nemen.  

Dag 1  Camping: Beleef Lauwersoog. 

Hier werd ook al de eerste stempel gedrukt door 

het weer, regen, dat ons een paar keer zou 

volgen. We hadden een gezamenlijke maaltijd 

met in acht nemen van de 1,50 m afstand en 

op de terug weg een kleine flinke douche. We 

waren met 29 personen. De Belgen zijn 

afgevallen omdat zij Denemarken niet in 

mochten.

Dag 2 Op de fiets naar de boot voor een 

rondje Schiermonnikoog. Ook op deze tocht 

een aantal stevige douches.

Dag 3 Borg Verhildersum bezocht. We praten 

niet meer over douches maar over stort 

regen. Daar kon Anne-Mieke kennis maken 

met haar overgrootouders. Familie van 

Bolhuis met een eigenwapen.

Dag 4 Reis naar camping Stadspark 

Groningen s ’middags zouden we een rond 

leiding krijgen op de fiets maar dat is niet 

doorgegaan daar men geen veiligheid kon 

garanderen i.v.m. corona. Hebben daar maar 

een regenpak gekocht.

Dag 5 Treinreis naar de Eemshaven met 

allemaal een mondkapje op. Daarna met de 

boot naar het eiland Borkum en daar vanaf 

de haven met een treintje naar het stadje. 

Hier moest wel het mondkapje op. De 

zeehonden lagen al op ons te wachten. Ook 

een heerlijke lunch in een restaurant dat op 

zee uit keek. Ook hier mondkapje op en als je 

zit mag hij af gelukkig.

Dag 6 Reisdag naar 

Cuxhaven (Duitsland)

Dag 7  Weer een bootreis, 

met alle coronaregels in ons 

achterhoofd, nu naar 

Helgoland. Op de boot 

Vervolg op pagina 12
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moesten we allemaal een formulier invullen of we 

corona vrij zijn. Veel wind dus de zee was ruig. 

Aangekomen een rondwandeling om de Jan van 

Gent te zoeken en bekijken. Mooie vogels. Rond 

de winkels ook een mondkapje op.

Dag 8 Vrijedag. Wij hebben samen een fietstocht 

gemaakt langs de kust.

Dag 9 Reisdag naar RØMØ. Toen we aankwamen 

was de leiding er nog niet zij hadden onderweg 

pech gekregen. Het kwam allemaal goed ieder 

zocht zelf een mooi plekje.

Dag 10 Met de ferry naar het eiland Sylt. Hier 

rond gefietst en waarachtig we hadden mooi 

weer. Het is een mooi eiland.

Dag 11 Vrijedag. Ook nu weer hebben wij over het 

eiland gefietst in het zonnetje.  

Dag 12 Reisdag naar camping Svendborg Sund. 

(Denemarken)

Dag 13 Fietstocht en een exclusief bezoek aan het 

Valdemars Slot, gesloten i.v.m. corona. Maar we 

hebben toestemming gekregen om het toch te 

mogen  bezoeken.

Dag 14 Het houd maar niet op met boottochtjes. 

Nu naar het eiland 

Aero. Hier weer een 

fietstocht nu met een 

picknick. Daarna vrij 

om het leuke plaatsje 

Æroskoding  te 

bezoeken met allemaal 

oude en mooie huisjes.  

Dag 15 Vrijedag  Ook 

vandaag regen. (wasdag dan maar)

Dag 16 Op naar de stadscamping in Kopenhagen 

via een lange hoge brug over de Grote Beld 

waarvoor je  50 euro moest betalen. Vanaf nu 

alleen maar mooi weer. 

Dag 17 Fietstocht naar Kopenhagen met veel 

hindernissen i.v.m. de 

te grote groep en 3 

lekke banden. Dan 

een gids die de weg 

niet goed  wist naar 

het centrum. 

Uiteindelijk nog veel 

gezien van de stad. In 

de middag ging ieder 

zijn eigen weg. Om 

16.30 weer terug naar 

de camping onder leiding van Henk en 

achterop Margreet om alles in de gaten te 

houden. Wel boze gezichten van wandelaar op 

een wandelpad omdat we daar niet mochten 

fietsen.

Dag 18 Reisdag naar camping Rodvig Stevns. 

Dag 19 Fietstocht naar ondergronds 

verdedigingsbunker uit de tijd van de koude 

oorlog 1945 – 1989. Vandaar naar een kerkje in 

Hojerup dat op de rand van de rots staan welke 

steeds meer afbrokkelde aan de zeekant en 

later de vuurtoren. Bij het kerkje lekker met z’n 

alle gegeten geregeld door de reisleiders.

Dag 20 Reisdag naar Rosenfelde (Duitsland)  via 

de ferry Rodby - Puttgarden. Onze laatste dag 

met in de avond het afscheidsdiner wat heerlijk 

was.

Na dag 20 zijn we op eigen gelegenheid 

richting huis gereden met een paar dagen 

onderbreking in Balkbrug. 
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Verslag Holten

Dit is de introductie van de camping 

op  

http://www.minicampingterstal.nl/

En……….. het klopt helemaal!

Op een zonnige donderdagochtend 

24 september kom ik aan en ik word 

al meteen verwelkomd met een kop 

koffie.

Jopie een bedrijvige tengere man met 

stofjas en klompen schiet me meteen 

te hulp om mijn Puck op de goede 

plek te zetten. De camping is dan al 

redelijk vol, de Eribanen die na mij 

komen mogen naar het 

“geitenweitje”.  We zijn met welgeteld 

27 equipes. De Eribaatjes stonden 

natuurlijk te trappelen in de stalling om 

weer op pad te kunnen.

Overal zie ik picknicktafels met banken , 

bloemen rondom de bomen en veel ruimte 

in het midden.

Wim heeft al voor 2 groepjes een excursie 

naar het bromfietsmuseum georganiseerd.

Jacob de gids van het museum blijkt een 

prima verteller; zo vertelt hij met veel verve 

het verhaal dat de jongelui vroeger niets 

liever deden dan pluimen schieten op de 

kermis. De kermisexploitant voorzag ze wel 

van een geweer met een niet zo rechte loop; 

het zou hem teveel pluimen kosten. De 

luimen werden aan de bromfiets bevestigd; 

dat was stoer.

Na de koffie op vrijdag vertrekt een groepje 

met de fiets of auto naar het 

natuurmuseum.

Ik maak met Gemma een fietstocht langs de 

culturele driehoek; we genieten van de 

natuur en prachtige gebouwen.

Als we terugkomen tegen 17.00 zien we een 

en al bedrijvigheid van de 

pannenkoekenbakkers o.l.v. de equipe van 

Dijk en Plomp. Ik zie tevreden smullende 

mensen.  Ons enige buitenlands lid  is 

verbaasd dat we ook hartige pannenkoeken 

kennen. In België kent men alleen de zoete 

variant. Wij doen er een schepje bovenop: er 

zijn pannenkoekenrestaurants die wel 200 

varianten kennen. Om 18.00 volgt de 

WELKOM 

Landelijk gelegen, aan de voet van de 

Holterberg ligt de gezellige mini-

camping Ter Stal. Vlakbij talrijke fiets-

routes, wandelpaden, het unieke 

wereldtijdpad en het Pieterpad is deze 

knusse boerencamping een heerlijke 

rustige plek voor liefhebbers van de 

rust, natuur, wandelen en fietsen. En 

voor de liefhebbers van kippen en 

koeien natuurlijk.

Jopie en Dika ter Stal heten u graag 

gastvrij welkom op hun boerderij in 

Holten om te genieten van de rust en 

de ruimte.

Vervolg op pag. 14

http://www.minicampingterstal.nl/
http://www.minicampingterstal.nl/
http://www.minicampingterstal.nl/


Verslag Holten Nummer 5 - november 2020

14

opening door Wim van Dijk. We mogen 

nieuwe leden verwelkomen te weten:

Marus Sikova & Paul Bosschieter    en  

Meindert en Margareth van der Putten.

Na de mededelingen spoeden de 

enthousiastelingen zich in 3 groepen naar 

het veld; voorzien van de benodigde 

uitrusting  om jeu de boules te spelen 

totdat het donker wordt.

Zaterdagochtend volgt een excursie naar 

het boerderijmuseum van Broer Pekkeriet 

in Holten met 20 personen, na een 

educatieve film van een half uur. Aan de 

wand van de kantine hangen mooie 

figuratieve schilderijen, vervaardigd door 

Broer zelf. In de grote tentoonstellingshal 

aangekomen weet je niet wat je ziet; 

indrukwekkende landbouwmachines, 

voorwerpen, huisraad uit vervlogen tijd 

maar ook…….. prachtige 

wandschilderingen    van de hand van……. 

Jawel  Broer zelf.

Een unieke belevenis.  Daarna gaat ieder 

zijns weegs. Meindert & Margareth van der 

Putten , Gemma en ik maken nog een 

mooie fietstocht en pikken nog een 

terrasje.

’s Avonds gaan we met zijn allen naar  

grandcafe de Biester.  De tafelschikking is 

coronaproof en de vlotte (ietwat 

vrijpostige) serveerster doet uitstekend 

haar werk en serveert vol verve de 

heerlijke maaltijden. Daarna mogen we 

buitenom in de ijssalon een lekkere  

ijscoupe  halen.

Goed gevoed , gelaafd en voldaan gaan 

we weer terug naar onze stek.

De volgende ochtend om 10.00 sluit Wim 

deze rally af en krijgen de 

kampeerhouders  Jopie en Dika een 

bedankje. Ze zien ons graag weer terug!

En wij kampeerders  geven de 

organisatoren ( Wim, Esther,Wil, Ron)  een 

daverend applaus.

Alles was perfect georganiseerd, rekening 

houdend met de corona maatregelen: dat 

is geen sinecure!   

Chapeau!

Verslag: Clemy Brenneker

p.s.: wil je een leuke impressie zien van 

deze rally: bekijk dan het filmpje dat Wim 

heeft gemaakt.

Als je je mobiele nummer naar Wim geeft 

stuurt hij het via Whats App naar je toe; 

leuk toch?

06-50224267  of kijk t.z.t. naar de 

ledenpagina van onze club.
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Meer foto’s in het ledengedeelte van de website (inlogcode noodzakelijk)

https://www.eribahymerclub.nl/ledenpagina.htm
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We hebben ruim 25 jaar veel plezier gehad van onze Eriba en genoten van 

heerlijke vakanties, van het oostblok in de begin jaren negentig tot zuid-Frankrijk 

maar ook zeker dichter bij huis. Ook bij de rally's met de Eribaclub liggen mooie 

herinneringen.  Deze rally's hebben ons op plaatsen gebracht waar we anders wellicht 

aan voorbij waren gegaan. Ook de contacten met de andere clubleden waren altijd 

gezellig. Nu Tinus overleden is, heb ik de caravan verkocht en ook het lidmaatschap 

van de Eribaclub opgezegd. Ik wil ieder hierbij dan ook bedanken voor de mooie tijd 

die we gehad hebben. Ook wil ik nog van deze gelegenheid gebruik maken om jullie, 

ook namens onze kinderen, te bedanken voor jullie blijk van medeleven tijdens de 

ziekte en na het overlijden van Tinus. Dat heeft ons erg goed gedaan.

Ik wens jullie voor nu en de toekomst alle goeds, veel gezondheid en geniet van mooie 

tijden in jullie Eriba!

                                                                                             Met vriendelijke groet,

                                                                                             Froukje van Dijk-Nieuwland

Wilt u als lid zelf ook iets op 

het prikbord plaatsen? 

Stuur een bericht naar:

redactie@eribahymerclub.nl

De QR code van de EHCN

mailto:redactie@eribahymerclub.nl
mailto:redactie@eribahymerclub.nl
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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/

