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Redactie en webmaster

Beste Eribanen,

In november gaf ik aan dat jullie 

het laatste “Eriblaadje” van 2020 

ontvingen, maar we hebben 

toch nog een decembernummer 

gemaakt. Dit is dus echt het laatste nummer. 

Ons “Eriblaadje” is een blad voor- en door leden. Dus als u 

een leuk artikel heeft gelezen of een mooi 

reisverslag heeft gemaakt, wat interessant is 

voor de EHCN leden, stuur het naar de redactie. 

           redactie@eribahymerclub.nl

Maar ook als u een korte mededeling heeft, dan  is 

deze welkom. We zetten deze dan op het prikbord.

Rest mij u nog heel fijne feestdagen toe te wensen en een 

gezond en reislustig 2021

De redactie kreeg het verzoek van Brian Markerink om een enquête te mogen 

houden. Daarmee is het bestuur akkoord gegaan. U vindt deze enquête  op 

pagina 8.   U bent vanzelfsprekend vrij om deze, wel dan niet, in te vullen.

Jan Engelblik
webmaster / redacteur
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Van harte beterschap

…….en namens het bestuur, voor de EHCN leden die helaas ziek zijn:

mailto:redactie@eribahymerclub.nl
mailto:redactie@eribahymerclub.nl
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Secretariaatsnieuws 

12-2020

Dit is al weer het laatste nummer van ons 

Eriblaadje van 2020 en dus ook het 

laatste secretariaatsnieuws. 2020 is een 

raar jaar voor de club en ons allemaal. En 

we hebben er nog geen idee van hoe het 

in 2021 eruit gaat zien. 

• Kunnen we weekenden organiseren?

• Gaat de ALV 2021 wel door? 

• Kunnen we dit jaar wel naar Frankrijk?

• Kunnen we ons 40-jarig jubileum wel 

vieren, of moeten we dat uitstellen? 

Laten we hopen van wel, want om nu een 

2e jaar niet weg te kunnen met onze club 

wordt wel heel saai. 

> Pauw recreatie

Voor mij al secretaris breekt nu de 

drukste periode van het jaar aan. 

Subsidie in Duitsland aanvragen, als dat 

tenminste door gaat na de overname van 

Hymer. Het jaarverslag maken, alhoewel 

dat dit jaar wel een hele korte zal zijn. En 

de agenda ALV uitschrijven etc.

Nieuw lid 

Op de valreep melden we als nieuwe 

leden Frans en Gina Stam uit Schoorl . 

Ze rijden met een Triton. 

Van harte welkom en hopen dat we weer 

gauw weekends kunnen organiseren om 

kennis te kunnen maken met jullie.

Vanaf hier wensen Coby en ik alle leden

 

en ….

laten we hopen een hoop clubweekends. 

Han

Secretaris EHCN

Een goede Kerst 
en een

 heel voorspoedig 2021.

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

Kort geleden had ik Martin Köppen aan de 

telefoon. Helaas moet hij zijn lidmaatschap 

opzeggen. Door ziekte is hij niet meer instaat 

om met de caravan weg te gaan. Bij deze 

wens ik Martin nogmaals veel sterkte en 

hoop ik dat hij nog mooie momenten mag 

beleven. Zo hebben we afgelopen jaar toch 

wel afscheid genomen van enkele leden, al 

dan niet vrijwillig. Opvallend is dat Corona 

hierop niet van invloed is geweest. Bij deze 

wil ik jullie dan complimenteren. Of jullie 

zorgen goed voor jullie zelf, of hebben een 

ijzersterk gestel. Beide zijn een goede zaak.

Ze zeggen dat we mogelijk begin januari met 

vaccinatie gaan beginnen. Hopelijk gaan 

genoeg mensen mee, zodat er eindelijk een 

einde komt aan deze situatie. Natuurlijk 

begrijp ik het sceptisme betreffende 

veiligheid. Maar de vaccinaties komen van 

studies, die al jaren plaats vinden. Alleen zijn 

ze nu specifiek op dit virus afgestemd. 

Anders waren er ook niet zo snel resultaten 

behaald. Ik ga er vanuit dat de procedures 

voldoende gecontroleerd zijn om ons 

voldoende garanties te geven dat de kans 

voor bijwerkingen echt heel klein zijn. Geen 

enkel bedrijf wil hier zijn vingers aan 

branden. 

De meeste onder ons komen in aanmerking 

voor de vaccinatie. De ouderen onder ons 

mogen de jonkies dus gaan beschermen. Een 

fijne gedachte om aan vast te houden. Dat 

stemt me hoopvol dat we mogelijk ook ons 

40-jarig jubileum in 2021 kunnen vieren en 

niet hoeven uit te stellen naar 2022.

Sinterklaas is inmiddels ook weer achter de 

rug. Pakjesboot 12 meerde aan bij de 

Dieuwertje Blokkade zonder publiek. Ik vond 

het defilé op Soestdijk een geweldige 

uitkomst. Puur nostalgie denkend aan de 

Koninginnedagen met Juliana. 

En Kerstmis zal ook anders zijn. 

Landelijk is er een oproep gedaan om 

zoveel mogelijk lichtjes buiten te 

hangen om het toch iets op te 

vrolijken. Ik hoop dat het wel allemaal 

led is, anders gaat dit toch echt wel in de 

papieren lopen, hahah. 

En vanuit milieutechnisch oogpunt gezien 

natuurlijk ook niet sterk. Maar daar staat wel 

tegenover dat de luchtvervuiling met Oud en 

Nieuw minimaal wordt door het 

vuurwerkverbod. 

Dus ga gerust over de top met 

het aankleden van je huis!

In het voorjaar staan gelukkig 

weer enkele weekenden gepland. Ook al zal 

dat mogelijk niet gecombineerd zijn met een 

georganiseerd koffieuurtje en uitje, dan toch 

is het iets om naar uit te kijken. In maart 

gaan we naar de bekende camping het 

Liederholt in Beekbergen op de Veluwe. 

Onbeperkt plaatsen. 

In april heb ik camping 

Rouweelseveld in Kronenberg, 

Horst aan de Maas, gereserveerd 

voor onze club. Iedereen die in 

2019 naar het Oud Limburgs 

Schuttersfeest is geweest, is 

4
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bekend met deze camping. We zijn 

daar wel beperkt tot  mogelijk 20 

plaatsen. Dat hoor ik volgend jaar wel. 

Maar we zijn er wel van harte welkom. 

Mei staat nog open. Dus wie 

voelt zich geroepen?

Voor juni staat Franrijk 

weer op de kalender. 

Inmiddels zijn er 15 

aanmeldingen met 25 

personen. Een mooi 

aantal, denk ik zo.

Het najaar is nog een beetje kaal. 

Begrijpelijk aangezien we niet weten 

wat ons nu nog te wachten staat. 

September en oktober staan gepland. 

Mogelijk dat we in november toch dat  

Sinterklaas weekend op de nieuwe camping 

in Zoetermeer kunnen vieren. Dan blijft 

augustus nog over.

Ik zou graag nog een verzoek aan jullie 

willen doen. Zouden jullie Elly en Froukje 

een kerstkaartje willen sturen? Gewoon een 

mooi gebaar in deze …. tijd.

Rest mij nogmaals iedereen een goede 

afsluiting van dit jaar toe te wensen. Neem 

er eentje op de club en we zien elkaar weer  

in het voorjaar, gezond en wel  ;-)

Namens het bestuur,

Angela de Vries, 

Voorzitter EHCN 
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KAMPEERNIEUWS

• De kampeerbeurs Caravana 2021 komt te vervallen. Hoewel er begin november nog hoop 
was. De nieuwe datum wordt : 26 t/m 30 januari 2022. 

• Portugal gaat strenger optreden tegen wildkamperen. De nieuwe verkeerswetgeving ziet 
overnachten waar dat niet mag als een milieumisdrijf en dat heeft hoge boetes tot gevolg. 

• Zoekt u in verband met corona een camping met privé-sanitair? Kijk eens H I E R

• Naar Bretagne op vakantie? Klik    H I E R    voor “Bretagne voor beginners……”

https://www.campingtrend.nl/camping-privesanitair-nederland/#h-camping-met-priv-sanitair-op-de-plek
https://www.bretagnevoorbeginners.nl/
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Evenementenkalender      

Inschrijven niet meer mogelijk Inschrijven mogelijkInschrijven nog niet  mogelijk

     19 - 21 maart

      (week 11)

“Vroege vogelweekend” (afhankelijk van Coronaregels)

21 maart : Algemene ledenvergadering

Organisatie: het bestuur

Camping: “Lierderholt” / Beekbergen

Aantal plaatsen: Voldoende

Inschrijving: Voor maart

Betaling: Wacht op nota!

Vervolg op pag. 7

“Normandië - Bretagne” 

Organisatie: Angela de Vries

Aanmelding

2 t/m 25 juni

“ ‘t Rouweelse veld ”

Organisatie: Angela de Vries

Camping: ‘t Rouweelseveld

Aantal plaatsen: 

Inschrijving: 

Betaling: 

 16 - 18 april 

(week 15)

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%202021.docx
https://www.eribahymerclub.nl/index_htm_files/EHCN%20inschrijfformulier%20Frankrijk%202021.docx
https://www.eribahymerclub.nl/index_htm_files/EHCN%20inschrijfformulier%20Frankrijk%202021.docx
https://www.rouweelseveld.nl/
https://www.rouweelseveld.nl/
https://www.rouweelseveld.nl/
https://www.rouweelseveld.nl/


Evenementenkalender       Nummer 6 - december 2020

7

Inschrijven niet meer mogelijk Inschrijven mogelijkInschrijven nog niet  mogelijk

17 t/m 19 september

De EHCN bestaat in 2021 40 jaar en dat gaan we 

uitgebreid vieren.

Organisatie: Floor en Nel Quispel/de Groot

                         Louis Raaijmaakers en Aletta 

Camping: Nog een verrassing 

Aantal plaatsen: Voldoende

Inschrijving: info volgt

Betaling: Info volgt

“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)

https://www.nieuwbeekdal.nl/
https://www.nieuwbeekdal.nl/
https://www.nieuwbeekdal.nl/
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Willen jullie  zelf ook iets op het 

prikbord plaatsen? 

Stuur een bericht naar:

redactie@eribahymerclub.nl

(Max. 70 woorden)

Hoi  Eriba  liefhebbers:

Graag willen we ons even voorstellen als nieuwe leden van de club.

Wij zijn Miep en Ben Reijers,  pensionadas en  hebben 2 dochters 3 kleinkinderen en een Jack 

Russel.

We wonen met veel plezier in ons mooie Achterhoek waar het goed vertoeven is, wij zijn als 

20ers begonnen met kamperen eerst met  een tent daarna caravan en de laatste jaren hebben 

we Nederland verkend van af het water wat ook erg fijn was.

Afgelopen lente hebben we onze boot verkocht en zijn op zoek gegaan naar en andere vakantie 

invulling en werden verliefd op de” Eriba” onze keus viel op een Eriba Toering Triton 430  en 

kunnen niet wachten om er mee op pad te gaan .

Het lijkt ons leuk en gezellig om andere Eriba liefhebbers te ontmoeten en ideeën op te doen.

Hopen op een corona vrije zomer en zien uit naar de weekenden.

Groetjes Miep Ben en natuurlijk Bikkel

Koekjesbakken 

“Je eigen Touring caravan bakken?”

         De Eriba Touring uitsteekvorm

Gezien op EBay

Als u ook interesse heeft?

   Klik    H I E R 

mailto:redactie@eribahymerclub.nl
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/neu-eriba-touring-familia-ausstecher-form-ausstechform-auto-cutt/1587438882-282-1027
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Beste Eribahymerclub,

 

Mijn naam is Brian Markerink en ik ben 22 jaar oud. Ik studeer HBO 

Industrieel Product Ontwerpen aan het Saxion te Enschede en voor 

mijn afstudeerproject ben ik een warmtepomp verwarming/airco 

aan het ontwerpen voor in de caravan. 

 

Er kan natuurlijk geen nieuw product ontworpen worden zonder te 

luisteren naar de mening van eindgebruikers. Daarom ben ik voor mijn project op zoek naar 

de input van caravangebruikers om op die manier tot goede keuzes te kunnen komen in de 

ontwerpfase. Om deze gebruikersmeningen te verzamelen heb ik een enquête opgesteld. Ik 

hoop dat u bereid bent mij vooruit te helpen bij mijn project door de enquête door te sturen 

naar uw leden. Ik hoop op deze manier de doelgroep van caravangebruikers te bereiken. 

 

Alvorens ik u naar het enquêteformulier verwijs, zal ik kort mijn project inhoudelijk 

toelichten:

Zoals waarschijnlijk bij u bekend, is de caravanmarkt wat betreft fossiele brandstoffen erg 

traditioneel. Zo worden caravans al meer dan vijftig jaar lang verwarmd door een traditionele 

gaskachel en brengt gas in een caravan een aantal negatieve bijkomende effecten met zich 

mee zoals onveiligheid en milieuonvriendelijkheid. Innovaties op het gebied van het 

verwarmen van caravans zijn er wel, maar tot nu toe heeft geen enkele van die innovaties 

geleid tot een verwarming/airco die uitsluitend op elektriciteit draait. In een CO2-neutrale 

caravan wordt het gas vervangen door elektriciteit. Op deze manier draait de verwarming 

volledig op elektriciteit. De caravan stoot op dat moment geen CO2 meer uit en de gevaren 

van het gebruik van gas in een caravan worden uitgesloten.

 

Om de enquête in te vullen   KLIK HIER

Aangezien u een link opent, zal u om toestemming worden 

gevraagd. Dit kunt u rustig doen, het is een veilige link.

Jan Engelblik

Enquête

https://forms.gle/oR3mMC5Z68TsMqkY6
https://forms.gle/oR3mMC5Z68TsMqkY6
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Inschrijven niet meer mogelijk Inschrijven mogelijkInschrijven nog niet  mogelijk

  Het

wensen

een heel fijn

en een gezondtweeduizendeenentwintig

bestuur 
en de redactie

Kerstwens
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Link naar > Ridderbeks

>Link naar  Martens caravanbouw

https://www.ridderbeks.nl/nl/ridderbeks-caravans-en-vouwwagens/
https://www.ridderbeks.nl/nl/ridderbeks-caravans-en-vouwwagens/
https://www.martenscaravans.nl/
https://www.martenscaravans.nl/
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Link naar  > Schaffelaar-caravans 

Link naar > Egberts - Leek

https://schaffelaar-caravans.nl/
https://egbertscaravancenter.nl/
https://egbertscaravancenter.nl/
https://egbertscaravancenter.nl/

