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Beste mensen, 
vrienden en vriendinnen van de CCC. 
 
Wij hebben een paar bijzondere jaren achter ons. De voor- en najaarskampen 
konden niet doorgaan, en ook de reizen naar het buitenland gingen niet door. 
Gelukkig hebben we in de CCC creatieve coördinatoren die dit jaar interessante 
binnenlandse kampen voor ons georganiseerd hebben. Wat is ons land mooi! 
Maar we hopen dat de corona-pandemie over niet al te lange tijd onder 
controle is, en dat wij als CCC-ers niet alleen in Nederland, maar ook in het 
buitenland kunnen kamperen. 
 
In deze CCC-reisspecial 2022 worden de reizen en de kampen voor het 
komende jaar gepresenteerd. We hopen drie buitenlandse en een paar 
binnenlandse reizen te kunnen maken. Fijn, dat zoveel coördinatoren hun 
schouders willen zetten onder toch wel het belangrijkste speerpunt van de CCC.  
Uiteraard hadden wij gehoopt dat nog meer CCC-ers coördinator wilden 
worden van een binnen- of buitenlands kamp. 
Geeft je dit te denken, heb je een plan, zoek je mede-coördinatoren, schroom 
niet, maar bel z.s.m. Annie Eppinga. 
 
Als je belangstelling hebt voor één van deze reizen, en je hebt je hiervoor nog 
niet aangemeld, neem dan z.s.m. contact op met de coördinatoren, en meld je 
aan via het aanmeldingsformulier op de achterkant van deze reisspecial. 
 
Wij hopen dat we elkaar weer in gezondheid mogen ontmoeten op het 
voorjaarskamp in Appelscha. 
 
Namens de Commissie Reizen, 
 
Henk van den Hoorn.     
 

 
Ps. Voor de lezers die geen lid zijn van de CCC verwijzen wij graag naar onze 
website waarin u meer informatie kunt lezen over onze vereniging. 
https://www.chrcaravanclub.nl/ 

 
 
 
 
 

https://www.chrcaravanclub.nl/
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Coördinatoren: Willen en Berny Hamoen 
Gijs en Willie Jansen 

Reisdoel: Frankrijk, route van Oost naar West. 
Periode: 8 juni t/m 6 juli 
Reisduur: 29 dagen 
Soortreis: Natuur – ONTSPANNING - Cultuurreis 
Aantal km. ±2700 km 
Aantal campings: 9 
Aantal excursies: 6 maal, incl. lunch en 2 maal een activiteitsdag incl. 

1 maal ontbijt. 
Aantal vrije 
dagen: 

8 dagen.  4 zondagen, waarvan 3x met een 
kerkdienst. 

Aantal equipes: ±  20 
Reissom per 
equipe á 2 per. alleen voor leden beschikbaar

Reisleiders 

Willem en Berny 
En 
Gijs en Willie 

Hiernaast de “ Route kaart”  met campingplaatsen.  
Route van west naar oost ± 2700 km 
Start nabij Arras, camping La Paille Haute 
Heenreis vanaf Utrecht   300 km     ---  Terugreis  Luxemburg – Utrecht  315 km 

 van  woensdag  8 Juni   t/m  woensdag  6 Juli 

29  Dagen – 9  CAMPINGS  -- ±  2700 km 
        Natuur  --   ONTSPANNING  -- Cultuur 
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We starten in Noord west Frankrijk, de stad Arras, met zijn bijzondere pleinen. 
Op de aankomst dag organiseren we om 17.30 uur een hartelijk welkom 
met koffie en gebak, en aansluitend een Happy Hour  ( lekkere hapjes en 
drankjes ) 
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De volgende dag hebben we een excursie naar het hoogste punt van de Somme 
vallei met het indrukwekkende Vimy monument. We bezoeken ook de stad met 
zijn pleinen en ook het Stadhuis met het aangrenzende “Belfort” 
We beklimmen  de toren en genieten van het uitzicht over de stad en de Somme 
vallei. 

  Entree van de eerste camping               Indrukwekkende  Vimy  monument 

Vervolgens rijden we door naar de tweede camping in Honfleur met zijn 
schilderachtige huizen en havens. We maken er een rondvaart op de Seine en 
zien Le Havre liggen. 
We bekijken vanaf het water de indrukwekkende bruggen over de Seine. 
Over beide bruggen zijn we heen gekomen op weg naar de camping. 
Zo hebben we op de eerste vijf dagen al veel gezien en beleefd !! 

Vervolgens rijden we via een tussenstop in Rochefort sur Loire door naar een 
camping  net onder La Rochelle aan de Atlantische kust. We blijven er vier 
nachten, je kunt er goed fietsen. We bezoeken de havenstad La Rochelle, ook 
met de fiets en tussendoor hopen we ergens een lunch te gebruiken De camping 
eigenaar zal diverse dingen voor ons verzorgen. 

links,  Haven van Honfleur 
midden, Boottocht  Seine 
rechts,    Pont of Normandie 
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Kaartje van de omgeving  Bovenaanzicht van het havengebied 

Na genoten te hebben aan de kust, rijden we door naar de Dordogne. 
Naar de Beter uit camping La Draille in Souillac, waar we 8 dagen verblijven. 
Een welkomst BBQ op de aankomstdag, twee zondagse diensten en 
zangavonden. 
Twee  excursie met een verzorgde lunch en verder hebben we samen met de 
leiding van de camping div. activiteiten  geregeld. Het wordt vast een mooi 
verblijf in een prachtige omgeving! 

 De omgeving van de Dordogne, waar we diverse excursie hopen te maken. 

Dan rijden we door richting de camping nabij Clermond Ferrand. 
We zitten dan in het oude Vulkaan gebied waar we dan ook een dagexcursie 
maken.    
Vervolgens rijden we door naar Fleurie naar camping La Grappe  
We zitten dan midden in het wijnbouwgebied de Beaujolais, en maken dan ook 
een dag excursie naar het bekende wijn en themapark “Hameau Duboef” 
Via de A31 rijden we naar een camping in Bulgneville, de poort naar de Vogezen 

camping 

Excursie  5 
Rocamadour 

Excursie 4 
Dordogne 



8 

Tot slot rijden we naar Luxemburg om het  
weekend op camping Walsdorf te zijn. 
Na de zondag hebben we nog een excursie en op 
dinsdag nog een vrije dag met  
‘s avonds het afscheidsdiner. Om op  
woensdag 6 juli weer  huiswaarts te gaan. 
We hopen dat uw interesse gewekt is voor 
deze natuur en cultuur reis, met ook de 
nodige vrije dagen om te ontspannen.    
We zien uw aanmelding met belangstelling     
tegemoet.  Tot ziens  D.V. 

Bovenaanzicht camping 
Walsdorf 

Kapel “de Madonna” te midden 

v.d. wijngaarden 
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BUITENLANDSE REIS MIDDEN / OOST DUITSLAND 
Luther – Bach – Berlijn reis.  

Coördinatoren:  Janny en Rien van Brummelen - Aartje en Jan de Wit.

Reisdoel: Thürigen, Saksen-Anhalt, Brandenburg (Berlijn & 
Potsdam) Osnabruck 

Periode: Begin van de reis: dinsdag 7 juni Stokkum (Montferland) 
Einde van de reis: donderdag 30 juni Osnabruck 
Duitsland) 

Reisduur: 24 dagen 
Soortreis: Cultuurreis  
Aantal km. Circa 1600 km (vanaf Utercht) 
Aantal 
campings: 

6 (inkl. start en slot camping). 

Aantal 
excursies/ 
fietsen: 

± 12 stuks mogelijk enkele meer. Tijdens de reis hopen 
we meerdere dagen te fietsen waar dit mogelijk is, maar 
tevens willen ook enkele excursies opnemen. Wat niet 
betekend dat er geen vrije dagen zullen zijn die u zelf 
kunt invullen. 

Aantal 
equipes: 

Min. 15. Max. 20 

Reissom per 
equipes: 

alleen voor leden beschikbaar 
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De Wartburg in Eisenach 

De Wartburg is een kasteel op een 441 
m hoge heuvel boven de 
stad Eisenach in het Duitse Thüringen. 
De hoogteburcht werd volgens de 
legende in 1067 gesticht. Minstens drie 
elkaar opvolgende vorsten uit het 
huis Saksen-Weimar-
Eisenach resideerden in het kasteel. 
De Wartburg speelde ook een 
belangrijke rol bij de Reformatie. Op 26 
mei 1521 deed het keizerlijk edict van 
Worms de monnik Maarten Luther in 
de rijksban. Luthers beschermheer,  

keurvorst Frederik III van Saksen, had hem echter voor zijn veiligheid naar de 
Wartburg laten overbrengen, waar hij bijna een jaar incognito als jonker Jörg 
(hij laat zijn hoofdhaar groeien) leefde.  

Bachhaus 

Het Bachhaus is een museum in 
Eisenach in de Duitse deelstaat 
Thüringen. Het is gewijd aan de 
componist Johann Sebastian 
Bach die in Eisenach geboren 
werd. Het Bachhaus werd in 
1907 geopend door de Neue 
Bachgesellschaft. Er zijn 
permanente en tijdelijke 
exposities opgebouwd op een 
vloeroppervlak van 600 m². Er 
zijn woonvertrekken ingericht en 
er kan worden geluisterd naar de 
muziek die hij componeerde. Er 
wordt live muziek gespeeld op 
historische instrumenten, zoals 
een klavecimbel, clavichord,  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eisenach
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Th%C3%BCringen_(deelstaat)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogteburcht
https://nl.wikipedia.org/wiki/1067
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_Wettin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_Wettin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reformatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Edict_van_Worms
https://nl.wikipedia.org/wiki/Edict_van_Worms
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maarten_Luther
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksban
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_III_van_Saksen
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spinet en een huisorgel. In een tussenruimte is de bibliotheek van Bach 
geplaatst, met 51 titels verdeeld over 82 boekwerken. Het gaat hier om 
theologische werken uit zijn nalatenschap. 

Buchenwald nabij Weimar 

Buchenwald was tijdens de Tweede 
Wereldoorlog een concentratiekamp 
in nazi-Duitsland in een bosrijke 
omgeving nabij de stad Weimar. Het 
bijna volledig van de buitenwereld 
afgesloten kamp werd in 1937 
aangelegd door SS'ers en gevangenen. 
Buchenwald werd op 11 april 1945 
bevrijd door de zesde pantserdivisie 
van het derde Amerikaanse leger. In 
eerste instantie heette het kamp  

Konzentrationslager Ettersberg naar de locatie, maar werd al snel omgedoopt 
naar Konzentrationslager Buchenwald/Post Weimar op voorspraak van de 
cultuurcommissie van Weimar. 

Lutherstad Wittenberg 

Aan de marktplatz staan mooie 
huizen met puntgevels, met de 
beelden van Luther en Melanchton. 

Raadhuis van Lutherstad Wittenberg 
met Marktplatz. 
Als Wittenberg wordt de plaats voor 
het eerst genoemd in de 12e eeuw. 
De toevoeging Lutherstadt, naar de 
reformator Maarten Luther, dateert 
uit 1922. De relatief kleine stad dankt 
haar bekendheid aan het feit dat ze 
vaak beschouwd wordt als de plaats 
waar de Reformatie begonnen is. In 
de stad bevinden zich onder meer de 
Slotkerk, waar Luther zijn 95 
stellingen aan de deur zou hebben 
genageld, de Stadskerk, waar de 
eerste protestantse  
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kerkdiensten werden gehouden, het huis van Luther en het huis van de 
reformator Philipp Melanchton. 

Schlosskirche van Lutherstad Wittenberg 
De in 1760 afgebrande Schlosskirche werd in 
barokstijl herbouwd. In 1517 spijkerde luther 
zijn 95 stellingen op de deuren. Ook op de 
brozen deuren uit 1855 staan deze teksten. 
De kerk bevat de graven van Luther en 
Melachton en het bronzen epitaaf voor 
Frederik de Wijze.  

Berlijn: 

Brandenburger Tor 

Zoek je in Google 
naar Berlijn dan 
krijg je gelijk een 
hoop foto’s te 
zien van een oude 
stadspoort. Dat is 
de Brandenburger 
Tor, het meest 
bekende symbool 
van Berlijn. 

Ooit gebouwd als stadspoort bood de Brandenburger Tor toegang tot de stad 
achter de stadsmuur. 
De poort heeft het Pruisische Rijk, het Derde Rijk en de Koude Oorlog 
meegemaakt. De poort kwam tussen 1961 en 1989 op Oost-Berlijns 
grondgebied te staan en werd omsloten door de Berlijnse Muur. Toen de 
Berlijnse Muur viel kwam de Brandenburger Tor symbool te staan voor de 
Duitse eenwording. Extra bijzonder dus om vandaag de dag onder deze poort 
door te lopen. 

http://berlijn-blog.nl/bezienswaardigheden/brandenburger-tor/
http://berlijn-blog.nl/bezienswaardigheden/brandenburger-tor/
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  Holocaust Monument 
Het Holocaust Monument is  een 
van de meest indruk-wekkende 
bezienswaardig-heden van Berlijn.  
Het monument bestaat uit meer 
dan 2.700 betonnen blokken die de 
omgekomen joden in de Tweede 
Wereldoorlog herdenken.  

Je kunt tussen de blokken doorlopen en je zo verdwaald en oriëntatieloos 
voelen. Een expliciete betekenis heeft de architect Peter Eisenman er niet aan 
gegeven. Onder het blokkenveld bevindt zich een gratis expositie. 

Checkpoint Charlie 
Checkpoint Charlie was in de tijd van het verdeelde Berlijn een van de negen 
controleposten op de grens van de Amerikaanse en de Russische sector, bij 
een doorgang van de Berlijnse Muur op de Friedrichstraße. 

Potsdam: 

 St. Nikolaikirche 

De St. Nikolaikirche is een evangelisch lutherse kerk aan de Alte Markt 
(Potsdam), de hoofdstad van de Duitse deelstaat Brandenburg. De basis van 
de kerk werd naar een classicistisch ontwerp van de architect Karl Friedrich 
Schinkel in de periode 1830 tot 1837 gerealiseerd. De koepel werd van 1843-
1850 gebouwd onder leiding van Ludwig Persius en na 1845 door Friedrich 
August Stüler. Na de vernietiging aan het einde van de Tweede Wereldoorlog 
en de wederopbouw is de kerk voor bezoekers dagelijks geopend.  
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Naast dat er regelmatig kerkdiensten plaatsvinden, wordt het gebouw ook 
gebruikt voor concerten. 

Osnabruck 
In de buurt van Osnabruck zijn fietsmogelijkheden. 
Hier hopen we met afscheidsdiner te hebben. 

De Berlijnse muur 
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BUITENLANDSE REIS FRANKRIJK 

Coördinatoren: Gerrit en Mennie Kaptein,  
Ineke Konijn,  
Sjoerd en Tineke Paulus. 
Schaduw coördinatoren: Dick en Miny Kooij. 

Reisdoel: Kamperen en Fietsen in het Loire dal 
Periode: 8 t/m 30 juni 
Reisduur: 23 dagen 
Soortreis: 
Aantal km. Totale afstand vanaf Utrecht v.v.: 1400 km. 
Aantal campings: 3 incl. campings op heen- en terugreis. 
Aantal excursies: 
Aantal vrije dagen: 
Aantal equipes: 
Reissom: alleen voor leden beschikbaar 

Camping “le Bois Girault “, bij velen bekend als de camping van “ boer Sam”, 
een rommelige, maar zeer gezellige camping. Met vriendelijke, behulpzame en 
Nederlands sprekende eigenaren. Ligt in een mooie omgeving met veel fiets 
mogelijkheden. De leuke stadjes Gien en Briare liggen op op 6 km. 
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De camping heeft een heerlijk 
zwembad. 

   Een rondrit of een picknick georganiseerd 
   door boer Sam, hoort ook tot de vele  
   mogelijkheden. 

Na een vermoeiende, maar 
mooie fietstocht, een heerlijk 
verkoelend drankje op het 
terras! 
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Voor de visliefhebber is er een mooie 
visvijver. 

En op zijn tijd kan 
ook een BBQ 
geregeld worden. 

Elke morgen is er vers brood te koop 

Natuurlijk  hoort er ook een bezoek aan Parijs bij, misschien varen op de Seine, 
de Eifeltoren bekijken en wie weet wat nog meer!   

Zo zijn er vele mogelijkheden waarvan we mogen en kunnen genieten. 
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BINNENLANDS KAMP:  Ommeren 

Coördinatoren: Wout en Joke Snel en 
Rien en Cocky Thoutenhoofd 

Camping: De Vijverhof, Ommerenseweg 51, 
4032 NB Ommeren 

Periode: 10 juni t/m 1 juli 
Reisduur: 22 dagen 
Soortreis: Fietskamp 
Aantal fietstochten: 2 maal per week. 
Aantal equipes: min.10 en max.20 
Reissom: alleen voor leden beschikbaar 

Het is een rustige  nette  camping met modern en schoon sanitair 
Er zijn op deze camping ook twee stacaravans en één vakantiehuisje te huur. 
Ommeren is een dorp in het rivierengebied en heeft ong. 700 inwoners. 

Het dorp heeft een eigen museum 

waarin drie musea zijn 
ondergebracht,daar is dus heel wat te 
zien. Er is een kringloopwinkel en een 
supermarkt is in het nabijgelegen 
Lienden (3 km.) 

SVR camping de Vijverhof ligt midden in 

de Betuwe, een prachtige 

fietsomgeving waar we zeker van 

hopen te genieten.  

Streek museum Baron van Brakell 
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Wij willen per week twee fietstochten organiseren, al of niet in combinatie met een 
kopje koffie/ thee en/of een lunch. Ook er staat een bezoek aan de tuinen van 
Appeltern i.c.m. een  
boottocht in het natuurgebied De Gouden Ham op het programma.  

Ook hopen we de historische stadjes Buren en Amerongen te bezoeken. 

 Een doorkijkje in Buren 

Kasteel Amerongen 

Kortom genoeg in en rond Ommeren te doen en te beleven. 
Gezelligheid en saamhorigheid staan bij ons hoog in het vaandel. 
Gaat u/jij met ons mee? 
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BINNENLANDS KAMP: Dwingeloo. 

Coördinatoren: Joke en Henk van den Hoorn en 
Stieny en Wichert Drost 

Camping: Meistershof, Dwingeloo, Leenbroek 33. 
www.meistershof.nl 

Periode: 7 t/m 21 juni 
Reisduur: 15 dagen 
Soortreis: Ontspanning, fietskamp/wandelen. 
Aantal fietstochten: 2 maal per week. 
Aantal equipes: 
Reissom: 

min.10 en max. 16 (incl. coördinatoren.) 

alleen voor leden beschikbaar 

Camping Meistershof in Drenthe 

Op Camping Meistershof in Drenthe hopen 
wij een onvergetelijke vakantie te houden 
en genieten van elkaar De camping ligt 
direct aan het Nationaal Park 
Dwingelderveld nabij Dwingeloo en biedt 
geweldige faciliteiten. 
De kampeerplaatsen zijn prachtig groen, 
rustig gelegen en bovendien zeer 
comfortabel. 

Het sanitair gebouw is niet alleen erg luxe, het is ook geheel duurzaam en ecologisch. 

Bijzondere routes om te fietsen in Drenthe 

U kunt natuurlijk diverse apps downloaden, zodat u via uw telefoon wandel- en 
fietsroutes kunt volgen, maar wij voorzien u ook graag van bijzondere fietslocaties in 
Drenthe. Pak uw fiets en verken op uw gemak Nationaal Park Dwingelderveld, 
natuurgebied Lheebroekerzand en diverse omvangrijke Drentse heidegebieden, 
bijvoorbeeld de Kraloër Heide. 
Mogelijk gaan we een speciale route fietsen langs de Drentse hunebedden en leuke 
dorpjes als Havelte en Wapserveen. Deze route draagt de naam: Heide/Hunebed-
route Uffelte. Een wat langere route is bijvoorbeeld Stuifzand- Zuidlaren, een 56-
kilometerlange route langs onder meer Kamp Westerbork en museumdorp Orvelte. 

http://www.meistershof.nl/
https://www.meistershof.nl/nl/camping-drenthe/kamperen-in-drenthe
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Havelte, een mooi Drens dorpje. Museum dorp Orvelte. 

In Drenthe kunt u prachtige wandelingen maken. Van diverse natuurwandelingen tot 
wandelingen door gezellige dorpjes. Lekker aan de wandel in Drenthe? Vanaf de  
camping loopt je rechtstreeks Nationaal Park Dwingelderveld in. In onze receptie van 
de camping worden wij voorzien van informatie over wandelen in Drenthe. Ook 
kunnen wij een leuke wandeling maken door de  monumentale dorpje Orvelte. Beilen 
en Dwingeloo, nabij Camping Meistershof, zijn eveneens prachtige plekken om in 
Drenthe te wandelen. 

Nationaal Park Dwingelderveld Kamp Westerbork. 
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Een bezoek aan Giethoorn. 
Wij gaan een mooie rondvaart door Gierhoorn maken en mogelijk 
een tocht door het schitterende natuurgebied “De Wieden. Op de 
boot wordt ons een gezellige lunch aangeboden. 
Er is ook gelegenheid om door het dorpje een wandeling te 
maken en een bezoek aan het prachtige  museum te brengen. En 
natuurlijk ergens nog evt. een kopje koffie te nuttigen. 

Veenpark Barger-Compascuum 

Veenpark is het grootste museum van 
Nederland. Reis met treinen en het turfschip, de 
bakker, de turfsteker, de klompenmaker en de 
kruidenier wordt ons verteld en getoond. 
Veenpark bij Barger-Compascuum, in de buurt 
van Emmen gaan we carpoolend bezoeken. Ons 
wordt het interessante verhaal van het turfland 
langs de Hondsrug verteld. 

Nationaal Park Dwingelderveld 

In Drenthe kunt je prachtige wandelingen 
maken. Van div. natuurwandelingen tot 
wandelingen door gezellige dorpjes. Vanaf de 
camping loop je rechtstreeks  het Nationaal Park 
Dwingelderveld in. In de receptie van de camping 
worden wij voorzien van informatie over 
wandelen. Ook kunnen wij een leuke wandeling 
maken door het monumentale dorpje Orvelte.  

Museum dorp Orvelte 

Wij als coördinatoren zien er al vast na uit om op 
vakantie te gaan. Een mooie camping, een mooie 
omgeving, wat willen we nog meer. Natuurlijk 
hopen wij gezond te blijven en dat de corona 
geen roet in het eten zal gooien. Maar…… het 
allerbelangrijkste is dat wij het voorbereidende 
werk en de reis mogen doen onder de zegen van 
onze Schepper! 
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Wij als coördinatoren zien er al vast naar uit
om op vakantie te gaan. Een mooie camping, 
een mooie omgeving, wat willen we nog meer. 
Natuurlijk hopen wij gezond te blijven en dat
de corona geen roet in het eten zal gooien. 
Maar…… het allerbelangrijkste is dat wij het 
voorbereidende werk en de reis mogen doen
onder de zegen van onze Schepper! 

 De Notre Dame in betere tijden 
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Christelijke Caravan Club 

Aanmeldingsformulier. 
Hierbij meld ik mij / ons aan, voor de CCC-reis, zomerkamp 2022 
1e keus: …………………………………………………………………………. 
2e keus: ………………………………………………………………………….. 
Naam 1e persoon: ………………………………………………………….. 
Naam 2e persoon: ………………………………………………………….. 
Straatnaam en huisnr.: ………………………………………………Nr….. 
Postcode: …………      Woonplaats: ………………………………… 
Telefoon: 0…….. - …………….. Mobiel: 06- ………………………. 
Email: ……………………………………………. 
Datum: ….   -    ….  – 2021 

……………………………… 

Handtekening: 

Dit formulier ingevuld inleveren of opsturen naar de secretaris van de 
Commissie Reizen (liefs per e-mail): 
Annie Eppinga 
Burgwal 40 
3931 HW Woudenberg 
Mobiel: 06-2221 0701 
Mail:annievankeulen@hotmail.com 

Inschrijven voor de reizen:  

D.m.v. van het aanmeldingsformulier  

op de achter zijde van de CCC-Reisspecial 2022 

voor 1 januari 2022 indienen! 

mailto:annievankeulen@hotmail.com



