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Redactioneel 
 

Dit is de twee nieuwsbrief van de 

EHCN. En zal op onregelmatige 

tijden verschijnen. 

 

Venhorst is achter de rug, de caravan 

is aan zijn verdiende rust toe. 

Schoonmaken en in de stalling tot 

maart 2019  

 

 

In deze nieuwsbrief: 

• Een nieuwe website. 

• De agenda 

• Oproep voor 

     “Wie organiseert er nog  

       een weekend” 

• Nog wat wetenswaardigheden 

 

 

De verslagen van de weekenden lees 

je in het eerstvolgende Eriblaadje.  

 

Het Eriblaadje zal half december 

verschijn. 

 

 

De redactie 
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Binnenkort een geheel vernieuwde EHCN website? 
 
U zult zich wellicht afvragen, is het wel nodig om de EHCN website volledig te gaan 
vernieuwen? 
Het bestuur, waaronder de webmaster, vindt van wel. 
 
De reden is, dat het merendeel van de internetbezoekers internet benaderen met een 
mobiele telefoon. Onze huidige website is ontworpen voor een gewone PC en niet voor 
mobiel gebruik. 
Het scherm van uw mobiele telefoon is aanzienlijk kleiner, maar vooral smaller dan een 
gewoon computerscherm of tablet. De huidige website geeft daardoor een heel klein 
beeld met erg kleine letters op een mobiele telefoon, waardoor u het beeld steeds met 
uw vingers moet vergroten. 
 
Moderne mogelijkheden. 
 
Sinds enige tijd kunnen websites gebouwd worden die automatisch herkennen of men 
met een computer (PC of tablet) de website wil openen of dat men met een mobiele 
telefoon de website wil bekijken. 
 
De website kiest dus automatisch of wel de PC versie dan wel de mobiele versie. 
 
Het voordeel voor de bezoeker die met een mobiele telefoon de website opent is, dat 
men een speciale versie van de website te zien krijgt, die specifiek voor de mobiele 
telefoon is gebouwd. Dat wil zeggen: een smal scherm met specifiek ontworpen smalle 
pagina’s. 
 
Een voorbeeld van de twee verschillende versies van de websites vindt u hieronder: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Website: PC/Tablet versie   Website: Mobiele versie 
 

Vernieuwing website 
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Er moeten dus wel twee nieuwe websites gebouwd worden. 
De twee websites bevinden zich nu nog in de concept fase, maar zullen begin 
december de oude website gaan vervangen. Uw inlognaam en inlogcodes zullen niet 
veranderen. 
 
U bent na december in staat onze EHCN website goed met uw PC/Tablet te openen 
maar u krijgt ook een goed benaderbare website met uw mobiele telefoon. 
 
Heeft u vragen? Stuur een mail naar de webmaster naar onderstaand mail adres. 
 
Tot ziens (op internet), 
 
Jan Engelblik 
 
Webmaster EHCN 
webmaster@eribahymerclub.nl 
 
 
 
     Vakantievoorkeur van caravanbezitters 

     gaat uit naar: 

 1  Gelderland       509.000   kampeervakanties  

 2  Overi8jsel            348.000 

 3  Noord Brabant   306.000 

 4  Zeeland              255.000 

 5  Noord Holland    226.000  

 

 

 

 

 

 

 Handig klein zakmesje  

 Fox Knives introduceert de Mini Ka Folding, een 

 handig zakmesje met nylon beschaling en een lemmet van  

 roestvrijstaal. 

 Nu velen steeds meer producten thuis laten bezorgen, veelal in grote of 

 kleine dozen, heeft Fox Knives dit zakmesje ontworpen on deze dozen 

 eenvoudig open te kunnen snijden. 

 Dit haakmes is ook nog eens een ideale sleutelhanger en verkrijgbaar in de 

 kleuren oranje, blauw, rood en zwart.   

 Fox Knives is een in 1977 opgericht Italiaans merk dat sindsdien bijzonder succes vol 

 is. Met als gevolg dat veel grote zakmesmerken hun messen bij Fox Knives laten produceren. 

 

         Caravanbezit per provincie 2017 

1    Noord Brabant   74.517           17,0 % 

2    Zuid Holland       66.481          15,2 % 

3    Gelderland          60.705          13,9 % 

4    Noord Holland    53.378          12,2 % 

5    Overijsel             40.741           9,3 % 

6    Utrecht               27.165            6,2 % 

7    Limburg              26.498            6,1 % 

8    Friesland            24.025            5,5 % 

9    Drenthe              21.546            4,9 % 

10  Groningen          18.968            4,3 % 

11  Zeeland             11.817             2,7 % 

12  Flevoland           11.601            2,7 % 

                   Totaal   437.442 

 

 

     

 

mailto:webmaster@eribahymerclub.nl
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  Voor vragen wat betreft de week/weekenden of andere vragen over activiteiten; 
E-mail: activiteiten@eribahymerclub.nl 

 

Eriba HYMER Club Nederland weekend/week - agenda 2019 
 

  

 

22-24 maart Vroege Vogel weekend  
24 maart Algemene ledenvergadering      
Gastfamilies:         Het bestuur                   
Camping:               “Lierderholt” 
Waar:                     Beekbergen 
Aantal plaatsen: 
Inschrijven en betalen vóór: 

 
- - - april         “Stramproy“  
Gastfamilies:        Angela de Vries 
Camping:            nog onbekend   
Waar:                  Stramproy   
Aantal plaatsen: 
Inschrijven en betalen vóór:   

 
25 mei – 16 juni   Rondje Denemarken 
Gastfamilies:         Angela de Vries 
Waar:                    Denemarken 
Camping:               Diverse 
Aantal plaatsen:      
Inschrijven en betalen voor 

 
5 -  8  Juli   “Oud Limburg Schuttersfeest”  
Gastfamilies:        Angela de Vries 
                   Nel de Groot en Floor Quispel 
Camping:            ’t Rouweelse veld  
Waar:                  Kronenberg   
Aantal plaatsen: Max. 18    
Inschrijven en betalen vóór:  1 april 
 Denk er om de sluiting is op maandag 

 
 
 

 

 
 4-6 oktober       “ 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. 

 
 Weekenden / week in 2019  
 

In de maanden;  

• Augustus en september; staan nog 

geen weekenden gepland, wie 

organiseert voor deze maanden nog 

een weekend. Wie durft !!!!  

 
 

mailto:activiteiten@eribahymerclub.nl
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Beste Eribanen, 
 
Hoe krijgen we het jaarprogramma rond???? 
 
Is er bij jou in de buurt een leuk of leerzaam uitstapje te organiseren, waar je ons 
graag mee naar toe wilt nemen? Dan weet jij het beste of er een camping bij jou in de 
buurt is. Graag met een ruimte waar we gezamenlijk kunnen verblijven.  
In de zomermaanden kan zelfs een overkapping voldoende zijn. 
Bel mij om de datum te plannen. Dan zijn eigenlijk de voornaamste ingrediënten al 
aanwezig om een geslaagd weekend te organiseren. 
Laat mij niet in de steek!!!! De weekenden die gepland staan voor 2019 worden 
allemaal door leden van het bestuur georganiseerd, dit mag toch niet? 
Ik zoek nog iemand die niet mee gaat naar Denemarken en dus in de maand mei of 
juni iets leuks wil organiseren voor al die thuisblijvers. 
Augustus en september vragen ook nog om een invulling. 
 
2020 lijkt voor jullie misschien heel ver weg, maar in september 2019 wil de firma 
Hymer ons programma hebben voor dat jaar! En wij willen graag van de subsidie 
hierover profiteren. 
 
Vriendelijke groeten,  Nel 
015 310 8669 
064 9922 678 
 
 
 
 Meer campinggasten dan vorig jaar  
 

Nederlandse campings 

hadden het in de eerste 

helft van dit jaarveel 

drukker dan in dezelfde 

periode vorig jaar. 

Volgens statistiekbureau 

CBS ontvingen de 

kampeerterreinen van januari tot met juni 2018 bijna 1.6 miljoen gasten, een stijging 

van 75 procent. “De groei van het aantal campinggasten in de eerste helft van 2018 

staat haaks op de ontwikkeling in de voorgaande jaren, toen vooral sprake was van 

een daling”, aldus het CBS. Op de campings stonden meer Nederlandse kampeerders, 

maar vooral ook meer Duitse en Belgische gasten. De provincie Groningen was de 

grootste plusser met 48,1 procent. Gelderland is nog steeds de populairste 

kampeerprovincie van ons land. 

www.cbs.nl 

 

    

 

http://www.cbs.nl/

