
 

 

 



Voor u ligt de CCC reisspecial in een nieuw jasje. We willen op deze manier ook 
de leden die niet op het najaarskamp aanwezig kunnen zijn een voorproefje 
geven van het reisprogramma. 
 
Dit jaar heeft het nog al wat moeite gekost om een voldoende reisaanbod 
samen te stellen. Helaas zijn er niet genoeg coördinatoren die het op zich 
willen nemen om een reis of kamp te organiseren. 
 
We zijn geen reisorganisatie die vanuit een kantoor reizen en kampen 
samenstelt waaruit je dan naar believen kunt kiezen. 
We zijn een Christelijke Caravan Club die met en voor elkaar reizen en kampen 
wil organiseren. Daarbij is de inzet van onze leden dan ook onontbeerlijk. 
 
In dit boekje zijn dan nu drie buitenlandse reizen opgenomen die door diverse 
leden worden gecoördineerd.  
Voor het binnenland hebben we op dit moment nog maar 1 kamp met 
coördinatoren. Dit kamp wordt gehouden in Aalten. 
In dit boekje zijn verder nog twee binnenlandse kampen opgenomen die op dit 
moment nog geen coördinatoren team hebben. 
Voor het kamp in Schelluinen zijn we in een ver gevorderd stadium wat 
coördinatoren betreft. Het kamp in Woudenberg hebben we voorlopig vast 
gelegd maar er zijn hiervoor nog geen coördinatoren. 
De invulling voor deze kampen ligt nog in grote lijnen geheel open. 
 
We hopen dat er leden zijn die dit op zich willen nemen. 
 
Ondanks bovenstaande hopen ik dat we ook in 2020 D.V. kunnen genieten van 
vakanties  in de ons zo vertrouwde sfeer. 
 
Graag tot ziens op ons najaarskamp in Klijndijke. 
 
Namens de commissie reizen, 
 
Martin Konijn 
 
 
 
 
 



 

  

Welkom op de 1e camping nabij Arras                Camping La Draille, 8 dagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

           Rocamadour      Boottocht over de   Beaujeu, wijnregio 
         Seine  

 

CCC    Reis 2020   RONDE  door Frankrijk 

We starten  in noord west Frankrijk, de stad  Arras, met zijn Grand Place en Place de Heros.    
Na de aankomst hebben we een excursiedag, we bezoeken de stad  en ook zijn Belfort en 
het aangrenzende stadhuis. We beklimmen de toren en genieten van het prachtige  uitzicht 
en bezoeken op het hoogste punt van de Somme vallei o.a. het  indrukwekkende Vimy 
monument. 
Vervolgens rijden we naar de tweede camping in het  Honfleur, met zijn schilderachtige 
haven en huizen.  Mogelijk maken we een korte rondvaart  op de Seine, met uizicht op de 
haven van Le Havre en op de” Pont of Normandie” 
Dan rijden we na een tussenstop door naar La Rochelle aan de Atlantische kust 
We blijven er vier nachten,  je kunt er goed fietsen en hebben een excursie naar een 
van de twee eilanden, n.l. Ile de Rê en Ile d, Olêron, beide verbonden met een brug. 
Na genoten te hebben aan de kust rijden we door naar de Dordogne,  naar de Beter Uit 
camping in Souillac, waar we 8 dagen hopen te zijn, waarvan 2 zondagen om o.a. de 
diensten  mee te maken.  Ook willen we een bus excursie maken om samen te genieten van 
wat de Dordogne te bieden heeft. 
Dan gaan we door richting Lyon, naar een camping in Villefranche sur Saone   
We maken een rondrit door het wijngebied de Beaujolais en willen zeker een 
wijn château  bezoeken en de wijn proeven. Bijna elk dorp heeft er wel één ! 
Na een vrije dag rijden we door naar het noord oosten van Frankrijk, naar  een  
camping nabij Nancy, en wel camping Villey le Sec aan de Moezel. 
Daar hebben we nog een vrije dag om eventueel  Nancy  te bezoeken of een 
fietstocht te maken naar Toul en de kolossale  Kathedraal te bezoeken.    
Vervolgens rijden we verder en gaan we al aardig richting Nederland, maar eerst 
blijven we het weekend nog op camping Walsdorf in Luxemburg. 
Na de zondag hebben nog een excursie naar Luxemburg stad en doen we enkele 
plaatsen onderweg aan. Op woensdag 1 juli is de geplande thuisreis.        
Wij hopen dat uw interesse gewekt is voor deze natuur en cultuur reis met de nodige vrije 
dagen om te ontspannen. We hopen u -weer- te ontmoeten t.z.t. !! 



Coördinatoren,   Willem en Berny Hamoen,  Gijs en Willie Jansen 
 

Reisduur 29  dagen   -  van woensdag 3 Juni t/m woensdag  1 Juli 
Afstand  ±2700 km  --  9  Reisdagen  inclusief  heen en terugreis 

8 campings 
6 Excursies  met een lunch  en  2 activiteitsdagen  inclusief  1x een ontbijt 
 8 Vrije dagen   --     4 Zondagen, waarvan 3x met een kerkdienst ?         
 

  

 
   Schilderachtige Honfleur,  Normadie          Kathedraal van Toul,  Lotharingen     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met diverse keer een lunch, een ontbijt en terrasjes ! 
Lekker eten en drinken op z,n Frans  !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De brug van 3 km naar  Ile de Rê 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Coördinatoren:         Johan en Tiny de Bakker 
        Berend en Fenna Schakelaar 
        Ton en Janny Hendriksen 
 
   Reisdoel:           Zwarte Woud en Beierse Alpen 
 
   Aantal campings:     5 (incl. campings op heen- en terugreis) 
 
   Reisduur:                23 dagen 
 
        Begin van de reis:  3 juni  Sankt-Goar 
        Einde van de reis:  26 juni Pfalzfeld 
 
   Geschatte afstand:     ± 1.800 km (vanaf Utrecht v.v.) 
 

   

   Aantal equipes:               max. 12 (incl. coördinatoren) 
 
     De reis wordt gekenmerkt door rust, ontspanning en – naast 
     gezamenlijke activiteiten – voldoende dagen voor vrije besteding. 
 
     Dit is geen fietsreis, maar op alle locaties is fietsen goed mogelijk. 
 



Onze startcamping ligt aan de zgn. ‘Romantische Rijn’ bij het historische stadje 

Sankt-Goar en tegenover de Loreley. 
 
We verblijven hier een extra 
dag om te genieten van de 
romantische omgeving.  
Een vaartochtje langs 
verschillende interessante 
stadjes en burchten of 
ruïnes en een bezoek aan 
een van die burchten of de 
Loreley behoren tot de  
mogelijkheden.   
 
 
 
 

Camping ‘Schwarzwaldhorn’ in Simonswald in het Zwarte Woud is onze 

volgende verblijfplaats. Hier staan we 10 dagen. 
Deze camping is een ideaal uitgangspunt voor uitstapjes, wandelingen en 
fietstochten in het Zwarte Woud. 
 

Simonswald is bekend om z’n 
watermolens, waarvan er enkele te 
bezichtigen zijn.  
Het oude stadscentrum van Freiburg 
im Breisgau is gemakkelijk met 
openbaar vervoer te bereiken.  
Als gast krijgen we een zgn. 
‘Konuskaart’, waarmee we gratis 
gebruik kunnen maken van trein, bus 
en kabelbanen. 
 

 
Ook een bezoek aan het klokkenstadje Triberg is aan te bevelen. Een ritje met het 
minitreintje de ‘Wasserfall-Express’ voert je langs de verschillende 
bezienswaardigheden van het stadje.  
Bezoekjes aan het Schwarzwald-museum, de raadzaal van het stadhuis en de 
grootste en kleinste koekoeksklok ter wereld zijn de moeite waard. 
En … de originele Schwarzwalder kersentaart smaakt fantastisch. 
 
 



In de Beierse Alpen hopen we 

9 dagen te verblijven.  
Ons oog is gevallen op een 
camping in Schwangau aan de 
Forggensee.  
Het terrein is vlak, maar we staan 
wel aan de voet van het Beierse 
bergland. 
Bergtochten, bezoeken aan b.v. 
de Zugspitze (een kleine 3.000 m 
hoog), het slot Neuschwanstein, 
Garmisch-Partenkirchen en ook 
Innsbruck, behoren tot de  
mogelijkheden.                                                          Beierse Alpen met Zugspitze  

 
 
 
 
 
 
 
Slot Neuschwanstein 

 
 
 
 
 
 

 
 

De terugreis willen we in 3 etappes afleggen. De eerste is stop is de camping van 

Ellwangen.  
De tweede is de camping in Pfalzfeld/Hausbay, bij velen van ons bekend als 
‘Camping Schinderhannes’. 
Hier hopen we ons afscheidsdiner te gebruiken.                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
  

Wanneer er teveel aanmeldingen zijn voor deze reis zal worden 
overwogen om een schaduwreis  te organiseren. 

Wacht niet te lang met aanmelden. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totale afstand Utrecht v.v. 2570 km. 
Datum: 3 Juni t/m 3 Juli 2020, 30 overnachtingen. 
Aantal campings: 10 
 
  
Coördinatoren: Martin en Ineke Konijn en Dick en Miny Kooij 
 

Op de heenreis willen we Dachau 
bezoeken. 
Dachau was het kamp waar de 

meeste christenen werden 

gedetineerd. Volgens richtlijnen van 

Himmler werd Dachau het centrale 

priesterkamp. Geestelijken uit heel 

Europa werden in Dachau 

samengebracht en bewoonden 

gezamenlijk een apart deel van het 

kamp. Deze religieuzen werden 

opgepakt wegens hun verzet tegen het naziregime. 



Op de terugreis willen we 
Heidelberg aandoen. 
De stad waar de catechismus 
is ontstaan. 
De Heidelberger 
Catechismus is op verzoek 
van de protestantse 
keurvorst Frederik III van de 
Palts geschreven door 
Caspar Olevianus en 
Zacharias Ursinus. Aanleiding 
was de onduidelijkheid over 
de aard en de positie van het 
avondmaal. Frederik gaf de 
opdracht aan Zacharias 
Ursinus, hoogleraar dogmatiek aan de Heidelbergse universiteit. Uitgaande van wat er in 
Bazel, Zürich, Genève, Emden en Londen al op het gebied van catechese beschikbaar was, 
werd de catechismus geschreven. In de eindredactie heeft met name Olevianus een grote 
hand gehad. 

 
We hopen ongeveer 14 dagen in 
Karinthië te verblijven. Daar willen 
we ook een paar fietstochten 
organiseren. 
 
Karinthië heeft prachtige meren 
zoals de Ossiachersee. 
 
 
Ook een boottocht behoort tot de 

mogelijkheden. 
Genoeg om van te genieten dus. 
 
Een ander schitterend meer is de Wörthersee. Klagenfurt ligt  
hieraan.  
Een bezoek aan deze prachtige stad mag zeker niet 
ontbreken.  
Rondom dit meer kunnen we ook weer uitstekend 
fietsen. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de reis komen 
we ook nog in de buurt 
van de Grosglockner  die 
we natuurlijk ook willen 
“bedwingen”. We 
kunnen dan zeker 
genieten van prachtige 
uitzichten. 
 
 

 

 

 

De stad Klagenfurt 

De Wörtersee bij Klagenfurt 



 

Coördinatoren Piet en Hilly Boersma en Sieberen en Janke van der Meulen. 
Reisdoel Aalten in de Achterhoek. 
Soort kamp: Fietskamp 
Aantal campings 1, 
Begin kamp 13 juni 2020 –  einde kamp 4juli 2020. 
Aantal Eqiupes 16 – 20. 
 
 
 

Cultuurhistorisch Aalten 
In Aalten maakt u kennis met een rijke historie: de Oude Helenakerk met haar 
zeldzame muurschilderingen, de gängeskes (padenstelsel) en het  

 

Nationaal Onderduikmuseum.  
Hiernaast een schuilkelder. 
Drie familiemusea onder één 
dak. Onderduikmuseum Markt 
12, vertelt over de unieke 
geschiedenis van het pand en 
onderduikverhalen uit Aalten. 
Het Aaltense Industrie Museum 
gevestigd in het naastgelegen 
statige herenhuis Markt 14 
verhaalt over het leven en 
werken van een gemeenschap 

door de tijd heen. Deze gaat terug tot de prehistorie en laat o.a. de agrarische 
ontwikkeling van deze streek en de overgang naar het industriële tijdperk zien. De 
geschiedenis van de textielindustrie, die in verbinding staat met de euregio is heel 
belangrijk geweest voor de ontwikkeling van Aalten evenals  het unieke karakter van 
de hoornindustrie. Deze laatste was zelfs uniek voor Nederland.  Ook is er een 
compleet ingericht klaslokaal uit vroegere tijden te zien. Ook heeft Aalten een 
synagoge, via www.synagoge-aalten.nl vindt u meer informatie hierover. 
 
 
 
 

http://rijksmonumenten.nl/monument/6847/sint-helenakerk/aalten/
http://nationaalonderduikmuseum.nl/
http://www.synagoge-aalten.nl/


Bredevoort  
Sinds 27 augustus 1993 is Bredevoort de Nationale 
Boekenstad.  
In het historische centrum hebben zich sindsdien 
meerdere antiquariaten,  galeries en ateliers gevestigd. In de 

antiquariaten kunt u terecht 
voor een divers aanbod aan 
antiquarische boeken, 2e-
hands boeken en boeken 
die niet meer gedrukt 
worden.  
Elke derde zaterdag van de 
maand wordt een kleine 
boekenmarkt georganiseerd 

en van Pasen tot eind augustus vinden regelmatig grote (internationale) 
boekenmarkten plaats. Ook worden er vaak kleine culturele evenementen zoals 
exposities en workshops georganiseerd. Daarnaast zijn er lezingen, het jaarlijkse 
evenement "Bredevoort Schittert" en diverse zomerconcerten, waaronder de jaarlijks 
terugkerende Sint Jorisconcerten. 
 

Dinxperlo/Süderwick 

Dinxperlo is als het ware 
samengesmolten met het Duitse 
Süderwick. In de oorlogsjaren werd 
hier volop gesmokkeld. Vandaag de 
dag bestaat er nog veel aandacht voor 
dit gegeven, bijvoorbeeld in het 
Grenslandmuseum door middel van 
een tentoonstelling over leven in deze 
grensstreek. Verder wordt door 
middel van aanduidingen op het 
wegdek en kunstwerken langs de 
grens de bijzondere positie van dit "tweeling" dorp benadrukt en staat de 
grensoverschrijdende samenwerking hoog in het vaandel.  

http://www.bredevoort.nu/Boekenstad/
http://www.bredevoort.nu/Boekenstad/
http://www.boekenstad.com/
http://www.bredevoortschittert.nl/nl/
https://www.sintjorisconcerten.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Suderwick
https://www.grenslandmuseum.nl/
https://www.grenslandmuseum.nl/


Ook bijzonder: in Dinxperlo staat het 
kleinste kerkje van Nederland,  
 
De Rietstap. 
 
We verblijven deze periode op: 
CAMPING GOORZICHT 
Boterdijk 3,  
7122PC Aalten 
 
Een prachige camping waarvan 
onderstaande foto’s wel een indruk 
geven. 

                                                   
Het sanitair is goed en schoon. 
Vanaf deze camping zijn veel 
uitstapjes te maken. 
Duitsland ligt op steenworp 
afstand. Je bent dan toch in 
het buitenland geweest. 
 

 

 

https://www.kerkjederietstap.nl/


 
 
Wanneer:       4 t/m 25 juni 
Waar:   Camping Kweetal 
   Familie Blokhuis 
   Landscheiding 4 
   4209DH Schelluinen 
Website:  http://www.kweetal.com/kweetal.com/camping/ 

                                 
Coördinatoren:  ??????????? 
Prijs:   

Er is plaats voor minimaal 12 en maximaal 20 equipes. 
 

Op Kweetal kun je de Hollandse polders 
ervaren! Gelegen in de Alblasserwaard, 
in het zuidoosten van Zuid-Holland. Een 
ideale uitvalsbasis voor fiets en 
wandeltochten langs: veenweiden, 
plassen, eindeloos lange sloten, koeien, 
molens, houtkades en knotwilgen. U 
staat midden in een beeld van een 
eeuwenoud landschap. In de opzet van 

Kweetal hebben we dit beeld willen vasthouden. Een erf naar idee van een oud 
Hollands boerenerf, maar met de faciliteiten van nu.  U wandelt er over oude 
tiendwegen en veendijken en kunt er kanoën langs kronkelende rietoevers.  Of u nu 
fietst, wandelt, onderweg ontdek je hoe onze voorouders dit landschap hebben 
gemaakt tot wat het nu is: een oer-Hollands waterrijk gebied met veel vogels en 
parels van oude dorpjes. 

Wilt u landelijk recreëren en toch 
genieten van veel faciliteiten? 
Onze camping en campererf zijn 
gelegen in het buitengebied van 
Schelluinen en toch op korte 
afstand van het oude 
stadscentrum van Gorinchem. U 
staat midden in de polder en 
hebt de faciliteiten van een stad 
op fietsafstand. 
Hiernaast het dorpje Schelluinen. 

http://www.kweetal.com/kweetal.com/camping/


Onze camping en campererf is de ideale uitvalbasis voor fiets -en wandeltochten 
door de schitterende Alblasserwaard. 
 
 Waar Maas en Waal te zamen   
 spoelt 
 En Gorkum rijst van ver, 
 Daar heft zich op den linker zoom 
 En spiegelt in den breeden stroom 
 Een slot van eeuwen her. 

 
Wat te denken over een 
bezoek aan Slot Loevestein? 
 

Schelluinen zelf heeft ook 
nog een leuk kasteeltje. 
 
Fietsen door de mooie 
Alblasserwaard, een 
bezoek aan Gorinchem, 
Leerdam met zijn 
glasmuseum, de zilverstad 
Schoonhoven, het hoort 

er allemaal bij. 



De binnenhaven 
van Gorinchem 
Met zijn gezellige 
terrasjes. 
 
 
 
 
 

Wat is er mooier dan een 
vaartocht over de Linge 
met een heerlijke lunch 
aan boord.  
Er is zelfs een mogelijkheid 
om met een paardentram 
de molens van Kinderdijk 
te bezoeken. 

Kortom er valt wat te 
beleven in de 
Alblasserwaard.  
 
Er blijft genoeg vrije tijd 
over om gewoon zelf ook 
wat te ondernemen. 

 
 
 
 

 

Mooi modern sanitair 


	Welkom bij ons op camping 't Boerenerf

