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Lidmaatschap EHCN

Voor heel 2021: Gratis * 

Voor 2022

Duo-lid: € 38,50 

Enkel-lid: € 27,50 

Na 1 juli Halve prijs 

Na 1 oktober Gratis

Inschrijfgeld nieuwe leden € 15,00 

Opzeggen vóór 1 december

Aanmeldingsformulier
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* zie voorwaarden nieuwe leden  2021 - Bijdrage bij 

deelname aan het weekend “EHCN 40 jaar”

“Vroege Vogels”  2021

Foto voorkant: Jan Engelblik - Vroege vogels weekend
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Beste Eribanen,

De EHCN is in 2021 van start gegaan met een weekend op Lierderholt.

6 equipes hebben de koude getrotseerd. Hopelijk volgen er nog vele druk 

bezochte weekenden. ‘t Rouweelseveld is het eerstvolgende weekend, waarop 

u kunt inschrijven. Ik spreek de hoop uit, dat wij dit jaar  aanzienlijk meer weekenden 

en reizen kunnen organiseren dan het vorige jaar.

In het Eriblaadje wordt vanaf nu de evenementenkalender via een link aangeboden.

Op deze wijze opent u altijd de laatst bijgewerkte kalender. Een voorbeeld  van de 

nieuwe presentatie vindt u hieronder.

De evenementenkalender heeft nog een aanpassing ondergaan. 

Op de inschrijfformulieren, die door iedereen, dus ook niet leden,  te downloaden 

waren van het internet, stonden persoonlijke gegevens  van de organisatoren zoals: 

• Banknummer, 

• Naam-Adres-Woonplaats-

• Telefoonnummer

• e-mailadressen 

Dit vind het bestuur niet wenselijk, omdat er misbuik van de gegevens kan worden 

gemaakt. 

Daarom is de volgende oplosing gekozen. 

• U krijgt de inschrijfformulieren voor de weekenden en reizen persoonlijk 

toegestuurd per e-mail.

• Mocht u de mail zijn krijtgeraakt, dan kunt u de inschrijfformulieren ook nog 

downloaden vanuit het ledengedeelte van de website. Daar is een aparte pagina 

voor gemaakt. De persoonlijke gegevens zijn dan beschermd door  de inlognaam en 

inlogcode.

Mocht u hierover nog vragen hebben, of bent u uw inlognaam of inlogcode kwijt,

 ga dan naar de ledenpagina neem even contact met ons op.
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Jan Engelblik

Webmaster / redacteur

EVENEMENTEN KALENDER 2021

Een heel fijn kampeerjaar toegewenst,
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Beste Eribanen,

Jan staat me weer in de nek te hijgen voor het vullen van het Eriblaadje.

Mijn duim maakt overuren :-)

Jan heeft een mooi stukje geschreven betreffende Beekbergen. 

En ’t Rouweelse Veld raakt aardig gevuld. We hebben de mogelijkheid (onder 

voorbehoud) gekregen om tot 22 caravans te gaan. Dus inschrijven is nog mogelijk.

In het weekend van 9-11 april mag ik samen met de feestcommissie gaan bedenken 

hoe we jullie kunnen veteren in september als we ons 40-jarig jubileum vieren.

Dus net een weekendje Beekbergen achter de rug, het vooruitzicht van een 

paasweekend en 2 extra lange weekenden weg in april, heerlijk. Wie doet me wat?

De mensen onder ons die nog werken begrijpen vast wat ik bedoel. 

Ben ik het zat, JA. Maar het kan altijd slechter. Ondanks Corona, vliegt voor mij de tijd. 

En toch is dit de eerste keer dat ik met mijn mond vol tanden sta en mijn duim klein 

aanvoelt.

Het pessimisme om me heen in mails, werkomgeving,(sensatie beluste) media, het 

niet kunnen sporten door blessure. Ik merk dat het me sneller raakt en dan denk ik 

dat ik niet de enigste ben. Iedereen was hoopvol toen het inenten begon. Ik weet 

zeker dat we ons afvragen, waarom dat niet beter georganiseerd kan worden. 

De UK is al voor de helft gevaccineerd. Israël idem. Zie hoe het egoïsme hoogtij viert. 

De rijke landen eerst en iedereen voor zich. De door ons gekozen regering heeft 

besloten geen keuze te maken in wie wel/niet aan dat beademingsapparaat op de IC 

gelegd mag worden. Dus overbelasten we het door ons jaren uitgeklede zorgsysteem. 

We hebben geen oordeel over degene die hun lichaam minder verzorgd hebben om 

beter in staat te zijn om te vechten tegen dit virus. We beschermen de kwetsbare 

ouderen onder ons, ook al is hun levensverwachting niet al te hoog/lang meer. Is/was 

het dit waard? 

Mijn gevoel zegt nee, maar ik heb makkelijk praten omdat ik niemand in mijn 

omgeving heb, die hieraan voldoet. Ik heb wel om me heen gezien welke schade het 

kan aanrichten, maar dan toch? Tuurlijk heb ik kwetsbaren in mijn directe omgeving. 

Maar door hun gedrag aan te passen, komen zij er tot nu toe goed doorheen. Ik ben 

trots op mijn moeder van 76, die gewoon haar gezond boerenverstand gebruikt. Ze 

leeft er niet minder door. Zou graag wat meer mensen lijfelijk willen ontmoeten, 
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vervolg

maar facebook en andere vormen van media doen het nu ook even voor haar. Als het 

kan, gaat ze naar buiten om te bewegen, zodat haar conditie op peil blijft. Een dag 

slecht weer, dan maar de trap van haar appartementen complex een paar keer op- en 

af.  2x in de week loopt ze haar rondje met haar Nordic Walking stokken en 1x in de 

week mag ze naar de fysio om haar krachttraining bij te houden. Ze vindt dat ze een 

mooi leven achter de rug heeft en als haar tijd gekomen is, dat zij zo. Naar het 

ziekenhuis wil ze niet omdat ze vindt dat jongeren daar meer recht op hebben. Niet 

dat ze levensmoe is. In april gaan we samen nog een dagje naar een vriendin van haar 

in Duitsland. Daar we maar 24 uur mogen blijven, gaan we op en neer, totaal bijna 

800 km. Gelukkig begrijpt ze, dat het onverantwoord is dat zij dat nog zelf rijdt, 

vandaar dat ik nu chauffeur. Mijn oudste zoon is leraar op de mavo en hoort/ziet 

dagelijks hoe moeilijk jongeren het hebben. Hij heeft hier alle begrip voor omdat hij 

nog niet zo lang geleden ook bij die groep hoorde. Dus dan maar risico lopen. Mijn 

andere zoon is net samen gaan wonen. Hij werkt ook al een jaar thuis. Zijn vriendin 

heeft, ondank Corona, toch een baan gevonden. Waarom? Omdat er grote behoeft is 

aan geestelijke bijstand en zij is net afgestudeerde als psychologe. Haar expertise is 

verslaafde jongeren. Ook zo’n groep waar heel veel op bezuinigd is. 

Ik heb de wijsheid niet in pacht en ben blij dat ik geen besluiten hoeft te nemen voor 

onze gehele maatschappij. Je doet het nooit goed en achteraf praten is o zo makkelijk.

Nou, ik wil graag de gedupeerden in deze wereld bedanken voor hun geduld. Zij 

hebben er niet voor gevraagd. Het water staat hen aan de lippen. Afgelopen maandag 

ging ik naar de fysio. Deze houdt zitting in de lokale sportschool. De eigenaresse weet 

niet meer hoe ze het moet redden. Ze stond te huilen toen iemand haar sterkte 

wenste. En ik kan me voorstellen dat dit honderdduizenden betreft, alleen al in 

Nederland. 

En dan hoor/lees ik teleurstellingen betreffende hoe achterlijk het vaccineren loopt. 

Waar gaat het nog over? Het is net als met voetballen, zoveel bondscoaches. Iedereen 

weet het beter. Ik ga de straat niet op om mijn onvrede te uiten. En ik ben het zeker 

niet eens met wat ze ons opleggen. Massaal hebben we weer gestemd op de huidige 

premier/VVD. Schijnbaar vonden we het hem toch goed doen. 

Dus ga ik verder met me houden aan de afspraken, behalve het één persoon op 

bezoek laten komen. Twee vind ik acceptabel. En mijn verjaardag heb ik toch echt met 

z’n zessen gevierd. Sorry daarvoor. We hebben wel afstand gehouden en knuffels 

verboden  :-( 

Ter compensatie heeft een lokaal restaurant een high tea verzorgd. 

- vervolg pagina 5
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Ik ben voornemens, als het weer mag, om mijn lokale horeca goed te verwennen met 

veel bezoekjes, mijn theater weer vaak te bezoeken en veel naar de bioscoop te 

gaan. Ik heb net een kaartje gekocht voor ons lokale festival, Bospop, en ben 

van plan helemaal los te gaan. 

Vaccineren doe ik, niet omdat ik wil, maar omdat ik vind dat ik nu aan de 

beurt ben om de gedupeerden te steunen. Sorry voor mijn emotioneel betoog. 

Maar ik moest dit eventjes van me afschrijven. Ik ben nu 54 en heb genoeg 

meegemaakt om te weten dat je geen invloed hebt op 

wat je overkomt. Deze maand is het 6 jaar geleden 

dat mijn man onze cabrio weg bracht voor een beurt. 

En dat was de laatste keer dat we elkaar levend en 

wel hebben gezien. Een hersenbloeding en een beetje 

pech was het verhaal van de doctoren. 

Iedereen kent wel zo’n verhaal. Het leven verloopt helaas 

niet altijd zoals we denken/hopen. Mijn tip: neem 

iedere dag een kopje Pickwick thee. Niet dat ik 

reclame wil maken, maar hun labeltjes met tekst 

maakt dat ik mijn dag weer waardeer. Vandaag was 

het: Wat is iets dat weinig mensen over jou weten? Nu: 

Voor het eerst in mijn leven ben ik echt alleen, zelfs 

geen huisdier meer om me heen. Of het moet nog een 

verdwaalde muis zijn die de kat van mijn zoon vergeten is om 

op te peuzelen toen hij hem mee naar huis bracht. En ben ik 

echt alleen? Dat ben ik wanneer ik het als een gevoel toe laat en dat wil ik niet. 

Omdenken: Ik woon voor het eerst helemaal alleen en kan doen en laten wat ik 

wil. Niemand om nog rekening mee te houden, dat is een luxe ;-) Jammer dat ik 

nog moet werken, hahah.

Zo, dit is mijn bijdrage voor april. 

Hopelijk tot ziens op ’t Rouweelse veld in de Limburgse Peel.

Groetjes,

Angela de Vries, 

voorzitter EHCN 

vervolg
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Secretariaatnieuws april 2021

Helaas zet de verbetering niet echt 

door en lopen, terwijl ik dit schrijf, 

de cijfers weer flink op. Jammer, 

want we kijken er zo naar uit.

Ook de vaccinaties schieten niet 

echt op, afwachten nog wanneer 

we aan de beurt zijn. Laten we 

hopen dat we er in Nederland nog 

wel wat van kunnen maken met 

Link > Pauw recreatie

de vakanties. Het zou mooi zijn als de 

terrassen langzamerhand weer open 

gaan zodat we onderweg wat kunnen 

gebruiken. Dat maakt het leven op de 

camping toch wel een stuk leuker. Ik 

hoop de volgende keer dat ik in ons 

Eriblaadje schrijf in een positievere 

wereld te zijn en dat we weer meer 

mogelijkheden hebben.

Nieuwe leden:

In het begin van dit jaar 

meldden zich maar liefst al 3 

equipes aan voor het lidmaat-

schap voor de EHCN. Dit 

ondanks dat we al een tijd maar 

weinig georganiseerd hadden 

als club. Jammer genoeg zet 

deze trend helaas niet door en 

hebben we dit keer een 

uitschrijving ontvangen van 

Paula Hoek.

De secretaris

Han van Wijk

https://pauwrecreatie.nl/
https://pauwrecreatie.nl/
https://pauwrecreatie.nl/
https://pauwrecreatie.nl/
https://pauwrecreatie.nl/
https://pauwrecreatie.nl/
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Het “Vroege vogel weekend“ van 2021

De jaarvergadering van de Eriba HYMER Club ging dit jaar niet door, 

maar Angela maakte het ons uiteindelijk toch mogelijk om elkaar te 

treffen tijdens een snel georganiseerd “Vroege vogel weekend”.

6 equipes hebben de koude getrotseerd en zijn naar de camping Lierderholt 

gekomen.

Het weer was redelijk, geen 

regen, maar tamelijk fris. 

Ondanks die frisheid ging het 

“Happy Hour” door.

(Zie ook omslagfoto) Gezeten in 

de kring op gepaste afstand, 

was het heel fijn elkaar na zo’n 

lange periode weer te treffen. 

Er werden een paar plaids en 

quilts aangerukt, wat 

versnaperingen en opkikkerige 

drankjes, zodat we goed waren 

gewapend tegen de koude. 

René bleek volgens eigen zeggen zelfs “vegetarische worst” te hebben ingeslagen 

van koeien, die alleen maar gras hadden gegeten. Een natuurmens, dat zie je zo…..    

Kortom het was, als vanouds,  gezellig.

De omgeving van Lierderholt is, zoals bij velen van jullie bekend, prachtig. Er kan 

worden gefietst en gewandeld. Gemma, (al meer dan 13 jaar lang 70 jaar) , heeft 

dan ook een aan haar leeftijd aangepaste fietstocht gemaakt van 83 km. (!) 

Wat je noemt….een zeeeeer fitte dame. Chapeau!

Vervolg op pagina 8
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De wandelmogelijkheden bij Lierderholt zijn 

geweldig en net als bij de fietsroutes, leuke 

hoogteverschillen……...

Vervolg op pagina 9

Uitzicht tijdens een fietsttocht door Nationaal Park Veluwezoom, met best flinke hellinkjes.

Fietsknooppuntentocht vanuit Lierderholt: Vanuit de camping linksaf naar 69.

69, 09, 85, 28, 87, 96, 16, 95, 73, 65, 66, 17, 68, dan een zanderig stuk (!) naar 32, 82, 86, 85,

09, 69. Totaal 40,5 km - hoogteprofiel 417 meter.

Hoogteprofiel
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De “Loenense watervallen”, van de 

Vrijenbergerspreng, de hoogste 

van Nederland, stonden droog. 

De beekbedding van de sprengen 

wordt geheel gerenoveerd in de 

eerste maanden van 2021. Een 

enorme klus, maar wel heel fijn 

dat dit cultuurmonument in ere 

wordt hersteld.

In het weidegebied rond Beekbergen 

was het voorjaar ineens aanwezig.

Heel veel lammetjes toonden aan dat 

de lente is aangebroken.

Peter Numan, oud EHCN 

bestuurslid, had een voor onze club 

historisch vaandel meegebracht, wat 

het huidige bestuur met veel plezier 

aanvaarde.

Vervolg op pagina 10
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EVENEMENTEN KALENDER 2021

Diegenen, die na het EHCN weekend het geluk hadden nog even aan paar dagen van de 

mooie omgeving te kunnen genieten, moesten echter verkassen naar een andere 

plaatsje op de camping. Het terrein werd  op dinsdag flink onder handen genomen. 

Er vond een forse bemesting plaats. De “geur” was gelukkig niet storend.

Een vos is, zoals uit het spoor blijkt ,

ook komen kijken wat er allemaal 

gaande was.

https://www.eribahymerclub.nl/eriba club evenementen 2021.htm
https://www.eribahymerclub.nl/eriba club evenementen 2021.htm
https://www.eribahymerclub.nl/eriba club evenementen 2021.htm
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Nova DELIGHT

De Nova DELIGHT is een actiemodel van de populaire Nova Light. Het is een lichte, 

wendbare caravan met een comfortabel woongevoel. Dankzij het erg lage gewicht kan er 

nog allerhande bagage meegenomen worden. Gezellige zitgroepen en ligmogelijkheden 

zorgen voor een woon- en slaapcomfort dat zelfs aan de hoogte eisen voldoet. 

Enkele hoogtepunten:

• Geweldige isolatie dankzij de beproefde PUAL-bouwwijze

• Minder brandstofverbruik dankzij aerodynamische opbouw

• Zeer compleet uitgerust tegen een zeer scherpe prijs

Bron: HYMER
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Kampeerintentie - landen 2021

Bestemming
De populaire bestemmingen onder de Nederlandse kampeerder zijn: Nederland, Frankrijk en 
Duitsland. Slechts 16% van de Nederlandse kampeerders heeft aangegeven alleen in Nederland 
te gaan kamperen

Bron: ACSI

Periode

Voor meer info:

Klik H I E R 

https://www.acsi.eu/nl/kampeerplannen-2021/
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Ridderbeks caravans en vouwwagens overgenomen door de 

familie Rutten

Ridderbeks caravans en 

vouwwagens heeft een nieuwe 
eigenaar. De broers Harold en Harm 
Rutten – in de regio bekend van 
Volvo Rutten – hebben het stokje 
overgenomen van Jos Ridderbeks. 
Desiree van der Poel-Ridderbeks 
blijft als vestigingsmanager aan de 
zaak verbonden. Het bedrijf heet 
vanaf nu Rutten Ridderbeks 
caravans en vouwwagens. Aan de 
vertrouwde service verandert niets 
door de overname.

Harold en Harm Rutten hadden al 
langer de wens om zich ook binnen de kampeermiddelenbranche te vestigen. “Met deze 
overname komt die wens uit. Ridderbeks caravans en vouwwagens past bij ons”, zegt Harold 
Rutten. “Het is, net als Volvo Rutten, een familiebedrijf. Voor ons voelt dat heel goed. En we 
zijn blij dat Desiree van der Poel-Ridderbeks binnen het team blijft. Niet alleen vanwege haar 
kennis. Ook Desiree’s – soms al jarenlange – contact met de klanten is heel waardevol voor 
ons bedrijf. Zelf ben ik vanaf nu op de achtergrond betrokken bij de bedrijfsvoering.”

Jos Ridderbeks is blij met de nieuwe eigenaars. “De gebroeders Rutten zijn bekende 
ondernemers in de regio. Bij hen had ik meteen een goed gevoel. Onder meer omdat ze een 
familiebedrijf runnen, net als wij. Zij begrijpen hoe dat werkt en dat is prettig voor onze 
klanten.”

Vertrouwd aanspreekpunt
Het huidige team blijft gewoon werkzaam bij Rutten Ridderbeks caravans en vouwwagens. 
Samen met Desiree van der Poel-Ridderbeks blijven de medewerkers het aanspreekpunt voor 
de klanten.

> website

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


Willen jullie  zelf ook iets op 

het prikbord plaatsen? 

Stuur een bericht naar:

redactie@eribahymerclub.nl

(Max. 100 woorden)
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RUILEN

Vanwege te weinig motorvermogen van mijn trekauto, wil ik mijn 

Triton 410 van 2006 ruilen met een Familia 310 van een particulier. 

Mijn Triton verkeert in uitstekende 

staat met een dubbele voortent en 

aparte losse luifel.  Details kunnen 

later uitgewisseld worden .

Bij belangstelling, kunt u kontakt 

opnemen met:

Ynte  Popma -  y.popma@planet.nl

EVENEMENTEN KALENDER 2021
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Advertenties

Link naar > Ridderbeks >Link naar  Martens caravanbouw
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Link naar > Egberts - Leek
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