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Voorwoord 
Onvoorstelbaar denk ik…..  

Gisteren heb ik via de mail, het 1
e
 concept van dit programmaboekje van onze secretaresse 

Leny Terlouw ontvangen. Helemaal geweldig wat er in relatief korte tijd voor elkaar kon 

komen! Afgelopen week hebben wij nog een keer met het team vergaderd en het meeste 

staat heel goed op een rijtje! Dat moest ook wel, want de deadline inleveren kopij is op 16 

mei a.s., en het is nu al de 14
e
….. Een heel mooi en divers aanbod is het geworden. Zie 

bijvoorbeeld bij excursies/rondleidingen: koffie/thee en of wat ander lekkers, allemaal 

inclusief! Schrijf u ook in voor de fietstocht met een keus voor een snelheid van max 15 km 

p/u, of voor die, die een tandje hoger zal gaan! U zelf verder voorbereiden? U hoeft 

natuurlijk niet overal aan mee te doen! Maak uw eigen keus! De diverse uitstapjes / 

websites worden apart op een pagina vermeld. Alle ruimte hadden we daarvoor, want al 

onze advertentieruimte is gekocht c.q. gesponsord door de Betteld! Ook daarvoor zijn wij 

zeer dankbaar!  

Ik ben zeer trots op onze commissie/op ons Team! Een drietal echtparen doen enthousiast 

voor het eerst mee met de organisatie, onder hetzelfde motto als “Loesje”: “Ik heb het nog 

nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan”! 

Hopelijk bent u in de gelegenheid om zelf te ervaren wat de Najaars Kamp Commissie 2022 

allemaal geregeld heeft op, en vanaf camping De Betteld te Zelhem. 

Neem de gehele inhoud van dit boekje tot u, en ga vervolgens naar het aanmeldformulier, 

voor het eerst helemaal digitaal: www.chrcaravanclub.nl 

Wij zullen zeer blij verrast zijn met uw snelle aanmeldingen, en super blij indien deze voor 

DV 15 juli a.s. bij ons binnen zijn. Dan kunnen wij als commissie een paar dagen later een 

inhoudsvolle vergadering hebben, en daarna met de diverse (Horeca) ondernemers 

definitieve afspraken maken! 

Alvast heel hartelijk bedankt voor de aandacht en de reacties! 

Vragen en/of opmerkingen? Bel of mail gerust: 

Willem Hamoen 

Schildmos 16, 3994 LS Houten 

Tel.nrs.: 030-6375423 / 06-53729076 E-mail: whamoen52@gmail.com 

 

PS: het wordt wel een beetje ouderwets kamperen: u kunt niet uw haar föhnen terwijl het 

koffiezet apparaat aan staat..…, gewoon even wennen!  

 



Kampcommissie Najaarskamp 2022 

Zelhem 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willem en Berny Hamoen 

(voorzitter) 

 

 

  

 

Cor en Leny Terlouw 

(secretaresse) 

 

Adrie en Alie van Helden 

(algemene zaken) 

Piet en Hannie Jansen 

(penningmeester) 

 

Leen en Marcla Trouwborst 

(algemene zaken) 

 



De camping 

Vakantiepark de Betteld 

Aaltenseweg11 

7021 HR Zelhem 

Tel: 0314-627200 

Website: www.betteldzelhem.nl 

Mail: info@betteld.nl 

 

Belangrijke adressen! 

Huisartsenpraktijken: 

*De Pelikaan, Halseweg 27a, Zelhem. Tel: 0314

*Bruin, Burger v/d Wielen, Halseweg 27b, Zelhem. 

  Tel: 0314-625232 

*Halle, Dorpsstraat 85a, Halle. Tel: 0314-631246

 

Huisartsenpost: 

*Voor spoed buiten kantooruren. Kruisbergseweg 25, 

Doetinchem Tel: 0314-329888. Eerst bellen!               

(terrein    Slingeland Ziekenhuis) 

 

 

 

 

 

 

 
Kijk voor verdere info in de brochure van de Betteld!                                              

 

Belangrijke telefoonnummers- 24/7 

bereikbaar: 

Noodgevallen: 112      (daarna direct receptie 

inlichten  0314-627200 en buiten kantoortijd 

0341-627291) 

Kampcommissie: 06-23298273 

Politie: 0900-8844 

Tel: 0314-650275 

Halseweg 27b, Zelhem.  

631246 

Kruisbergseweg 25,                                         

                

Kijk voor verdere info in de brochure van de Betteld!                                              

 

(daarna direct receptie 

en buiten kantoortijd  



Afspraken 

 

1. Afmelding voor het clubkamp wegens ziekte of andere omstandigheden 

moet z.s.m. worden gedaan.  

2. Het kampgeld en andere inschrijfkosten moeten direct na het versturen 

van het aanmeldingsformulier aan de penningmeester van de commissie 

worden overgemaakt, in ieder geval vóór de gestelde datum. U bent pas 

ingeschreven als de penningmeester het door u verschuldigde bedrag op de 

rekening heeft ontvangen.  

3. Bij afmelding van het kamp worden de faciliteit- en organisatiekosten en 

ook de kosten van excursies e.d. die al door de commissie zijn betaald of al 

zijn vastgelegd niet terugbetaald. Wij adviseren u daarom een 

annuleringsverzekering af te sluiten.  

4. De leden die deelnemen aan activiteiten, ongeacht hun verblijf op of 

buiten de camping, betalen de organisatie- en faciliteit kosten en ook de 

bijdrage koffie/thee.  

5. I.v.m. de zondagsrust is het niet mogelijk met uw caravan of camper op 

zondag aan te komen. Vertrekken op zondag kan slechts vanwege 

dringende redenen en alleen in overleg met de commissie. Erger uw 

medeleden a.u.b. niet door uw activiteiten op zondag, bijv. het verwijderen 

en opruimen van een luifel of voortent!  

6. Voor het houden van een reünie van een reisgroep tijdens het clubkamp 

dient tijdig overleg met de commissie te worden gepleegd. 

Kampactiviteiten mogen niet worden doorkruist.  

7. Wie niet vóór de op het aanmeldingsformulier vermelde datum voor een 

clubkamp heeft ingeschreven en/of betaald, loopt het risico niet meer aan 

het kamp of aan excursies te kunnen deelnemen.  

8. Deelnemers die medicijnen gebruiken, dienen een Europees Medisch 

Paspoort of tenminste een nog geldig Medicatieoverzicht bij zich te hebben. 

Het kan veel moeite en spanningen bij u en ook bij de commissie 

voorkómen. 

 9. Als men vanwege bijzondere omstandigheden niet voor een clubkamp 

heeft kunnen inschrijven en men wil alsnog deelnemen, dan moet men zo 

spoedig mogelijk, in elk geval vóór men komt, telefonisch overleg plegen 

met de commissie over de mogelijkheden en de kosten. 

 

 



Tegelwandelroute Zelhem 

De geschiedenis van Zelhem ligt op straat 

Zelhem heeft een bijzondere 

wandelroute van ongeveer 1,5 km langs 

zeventien grote granieten foto

De tegels van vijftig bij vijftig centimeter 

liggen in de trottoirs op historische 

locaties in het dorp. Het 

plekken waarop bijzondere gebouwen 

hebben gestaan. Ook gebouwen of 

straatbeelden die dusdanig gewijzigd zijn 

dat ze niet meer op de oude situatie 

lijken, zijn meegenomen in de route.

De tegels vormen een rolstoel

rollatorvriendelijke wand

bezoeker aan de hand van gelaserde 

foto's en een korte beschrijving 

terugbrengt in de tijd. 

 

Startpunt 

Je kunt je fiets of auto parkeren 

bij het TOP (Toeristisch 

Overstap Punt) op het 

Stationsplein vóór het 

overdekte zwembad De Brink 

met sportschool. De route 

begint en eindigt ook op dit 

plein. 

Tegelnummer 1 kun je vinden 

in de zuid-westelijke hoek van 

dit plein tegenover het 

notariskantoor. Die foto laat een overzicht van het oude dorp zien en geeft 

aan hoe de route gelopen kan worden richting kerk. Op weg hiernaar toe 

passeren we het TOP waarop ook een QR verwijzing staat naar de 

Zelhem heeft een bijzondere 

wandelroute van ongeveer 1,5 km langs 

zeventien grote granieten foto-tegels. 

De tegels van vijftig bij vijftig centimeter 

liggen in de trottoirs op historische 

 zijn meestal 

plekken waarop bijzondere gebouwen 

hebben gestaan. Ook gebouwen of 

straatbeelden die dusdanig gewijzigd zijn 

dat ze niet meer op de oude situatie 

lijken, zijn meegenomen in de route. 

De tegels vormen een rolstoel- en 

rollatorvriendelijke wandelroute die de 

bezoeker aan de hand van gelaserde 

foto's en een korte beschrijving 

Die foto laat een overzicht van het oude dorp zien en geeft 

hting kerk. Op weg hiernaar toe 

passeren we het TOP waarop ook een QR verwijzing staat naar de 



geschiedenis van de verdwenen spoorbaan Doetinchem – Ruurlo; de 

verplaatste Muziekkoepel en één van de 4 standbeelden gemaakt door 

plaatselijk kunstenaar Wijnand Schoemaker. In deze route word je ook 

regelmatig attent gemaakt op Zelhems historie met op doorreis zijnde 

Duitse Hessenkeerls. Verdwenen herbergen (het Witte Paard, het Wapen 

van Gelderland en het Roode Hert) waar deze kooplui hun intrek namen en 

hun paarden stalden. Verder is er aandacht voor het dorpsleven van 

vroeger en verdwenen straatbeelden. 

Op één van de laatste tegels (16) is de verdwenen “Gemeente Veewaag” te 

zien. Bij tegelnummer 8 “Woonhuis eerste Burgemeester” is nu het 

Toeristisch Informatie Punt gevestigd.  

Tijdens de wandeling drinken we een kop koffie/thee met iets lekkers erbij.

 

 

Een kleine impressie van de groep die ons dinsdag 13 september 

gaat verrassen! 

 

 

 

 

Ruurlo; de 

verplaatste Muziekkoepel en één van de 4 standbeelden gemaakt door 

Schoemaker. In deze route word je ook 

regelmatig attent gemaakt op Zelhems historie met op doorreis zijnde 

Duitse Hessenkeerls. Verdwenen herbergen (het Witte Paard, het Wapen 

van Gelderland en het Roode Hert) waar deze kooplui hun intrek namen en 

rden stalden. Verder is er aandacht voor het dorpsleven van 

Op één van de laatste tegels (16) is de verdwenen “Gemeente Veewaag” te 

zien. Bij tegelnummer 8 “Woonhuis eerste Burgemeester” is nu het 

Tijdens de wandeling drinken we een kop koffie/thee met iets lekkers erbij. 

Een kleine impressie van de groep die ons dinsdag 13 september 



De Achterhoekse wijngaarden 

De 

we willen maken 

voert dwars door 

het prachtige 

Achterhoekse 

coulisselandschap 

en we passeren 

verschillend

Wijndomeinen. 

Wist je dat de 

Achterhoek telt tot 

één van de 

grootste wijnstreken van Nederland.                         

 Er zijn tientallen wijngaarden, die stuk voor stuk 

kwaliteit wijnen maken. Al fietsend ontdek je hoe mooi 

de Achterhoek is.  Met zijn bossen, heuvels en 

meanderende riviertjes is de Achterhoek dé fietsregio 

van Nederland. De historische stadjes, pittoreske dorpen 

en interessante musea en kastelen maken de 

Achterhoek compleet. Jaarlijks worden hier vele 

tienduizenden 

liters rode, witte 

en rosé wijnen geproduceerd. 

Voor meer informatie kijk dan op 

www.achterhoek.nl/wijngaarden

 

De fietstocht die 

we willen maken 

voert dwars door 

het prachtige 

Achterhoekse 

coulisselandschap 

en we passeren 

verschillende 

Wijndomeinen. 

Wist je dat de 

chterhoek telt tot 

één van de 

geproduceerd.  

Voor meer informatie kijk dan op 

www.achterhoek.nl/wijngaarden 



Deze fietstocht is mogelijk voor 

alle deelnemers van ons 

najaarskamp. Daarom willen 

onderscheid maken voor de 

deelnemers zonder e

hiervoor passen we de snelheid 

aan zodat zij ook mee kunnen 

fietsen. Maar er is wel een punt 

van aandacht nodig die je t

moet doen. Zorg er voor dat je 

fiets in goede conditie is voor je vertrekt naar het kamp. Laat hem evt. door 

een fietsenmaker nazien. Dat voorkomt tijdens het fietsen teleurstelling.

 

Zaterdag 10 september: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOOOOOOOUUUUUUUUDDDDDDDD--------HHHHHHHHOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDSSSSSSSSCCCCCCCCHHHHHHHHEEEEEEEE                SSSSSSSSPPPPPPPP

eze fietstocht is mogelijk voor 

alle deelnemers van ons 

najaarskamp. Daarom willen 

onderscheid maken voor de 

deelnemers zonder e-bike, 

hiervoor passen we de snelheid 

aan zodat zij ook mee kunnen 

fietsen. Maar er is wel een punt 

van aandacht nodig die je thuis 

moet doen. Zorg er voor dat je 

fiets in goede conditie is voor je vertrekt naar het kamp. Laat hem evt. door 

een fietsenmaker nazien. Dat voorkomt tijdens het fietsen teleurstelling. 

PPPPPPPPEEEEEEEELLLLLLLLEEEEEEEENNNNNNNN        



Programma Najaarskamp de Betteld in Zelhem. 

Aankomst deelnemers vanaf dinsdag 6 september na 

14:00 uur 

 
De indeling en tijden van excursies komen op de publicatieborden. 

Genoemde tijden onder voorbehoud. 

 
Vrijdag 9 september openingsavond (JdH meenemen) 

17:30 uur  Zaal open 

17:45 uur  Opening van het kamp door het bestuur van de CCC. 

  Lief en Leed van de CCC en welkom nieuwe (gast) leden. 

  Overdracht van de leiding aan de commissie najaarskamp 

  Zelhem. 

  Presentatiecommissie najaarskamp Zelhem. 

18:15 uur  Introductie van de camping door de operationeel directeur, 

  Dirk Jansen.      

18:30 uur Mogelijkheid tot deelname aan het Stamppotbuffet, incl. 2 

  consumpties. (wijzigingen voorbehouden) 

 

Zaterdag 10 september 

14:00 uur  Oud-Hollandse Spelen en Goede doelen markt.                        

  (tot ± 17:00 uur) 

 

Zondag 11 september 

10:00 uur  Samenkomst, voorganger Proponent T.C. Zuyderduyn .          

(JdH meenemen) Na afloop koffie of thee. 

19:30 uur  Zanghalfuurtje verzorgd door Leny Terlouw                         

  (JdH meenemen). 

 

Maandag 12 september 

10:00 uur Tegelwandeltocht Zelhem (± 1.5 á 2 km.) met koffie en  

  gebak. 

16:00 uur  Inloopuurtje. 

17:00 uur  Kennismaking nieuwe (gast) leden met het bestuur van de 

  CCC. 

19:30 uur  Coördinatorenvergadering. 



Dinsdag 13 september 
Fietstocht Achterhoek met koffie en appeltaart én lunch. 

16:00 uur  Inloopuurtje. 

19:30 uur Optreden “Wi’j Eren ’t Olde” Folklore boerendans en -

klederdrachtshow. 

 

Woensdag 14 september 

Bezoek aan Zutphen. Rondvaart met Fluisterboot, koffie en 

gebak. Optie: Rondwandeling door Zutphen met gids. 

16:00 uur Inloopuurtje. 

 

 

Donderdag 15 september 

10:00 uur  Rondleiding museum Smedekinck.  Koffie met koek en  

  lunch. (geen MJK) Na de lunch eventueel op eigen  

  gelegenheid een kortere of langere wandeling over de  

  Smedekinckpaadjes  maken. 

16:00 uur Inloopuurtje. 

20:00 uur Optreden zangkoor “Halleluja” uit Doetinchem.                

(JdH meenemen) 

 

Vrijdag 16 september 

09:00 uur Zaal open voor ontmoeting en koffie. (JdH meenemen) 

09:30 uur Algemene Ledenvergadering CCC volgens agenda. 

14:00 uur Presentatie reizen 2023. 

18:00 uur Zaal open voor uitgebreid koud- en warm buffet (incl. 2 

consumpties) 

18:30 uur Aanvang buffet. 

 

Zaterdag 17 september 

 Vertrek meeste deelnemers  Allen een goede thuisreis! 

  Een aantal blijft nog het weekend en staan indien mogelijk 

bij elkaar op een veld. 

 

 

 
 



De Fluisterboot 
 

Ontdek de meest bijzondere 

stukjes van Zutphen vanaf het 

water. In ruim een uur geniet 

je van onze historische stad en 

mooie natuur. De schippers 

(fluisteraars) staan te 

trappelen om onderweg mooie 

en interessante verhalen te 

vertellen.  

Ben je slecht ter been en toch 

graag mee met de 

Fluisterboot? Bij het in- en 

uitstappen kan er gebruik 

gemaakt worden van een tillift. 

 
We gaan  op pad met een groep met de auto, maar de sportievelingen 

mogen ook met de fiets gaan. 

Er zijn twee opties : 

1) De fluisterboot 

 

2)De  fluisterboot en rondleiding door 

Zutphen met gids. 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0  V E R K O R T E  S P E L R E G E L S  J E U  D E  B O U L E S  

H E T  T E A M  D A T  A L S  E E R S T E  1 3  P U N T E N  H E E F T ,  I S  D E  

W I N N A A R  

spelvorm tripletten (3 tegen 3) 

1. De toss bepaalt welk team begint. 

2. Elk team krijgt 6 boules (2 boules per speler). 

3. Het team dat de toss wint kiest de baan en bepaalt de plek van de werpcirkel (1 

meter van de kant) en werpt het butje vanuit de werpcirkel tussen de 6 en de 10 

meter op minstens 1 meter van een obstakel. 

4. Het team (Team A) dat het but heeft gegooid, gooit ook de eerste boule. Het is 

de bedoeling om de boule zo dicht mogelijk bij het but te plaatsen. 

5. De eerst volgende boule word gegooid door de tegenpartij (Team B). Team B 

probeert haar eerste boules dichter bij het but te plaatsen. Het is toegestaan de 

boule van de tegenstander (Team A) of het but weg te stoten. 

6. Zolang de positie van de boule van Team B ten op zichte van de boule van 

Team A niet verbetert, blijft Team B aan beurt. Als Team B een betere boule 

gooit, gaat de beurt over naar de andere partij (Team A). 

7. Iedere boule die dichter bij het but ligt dan de boule van de tegenstander levert 

één punt op. Alleen de winnaar krijgt punten. 

8. Als een team geen boules meer heeft, kan de tegenpartij proberen nog meer 

boules beter te plaatsen. 

9. Als alle boules gespeeld zijn, krijgt het winnende team net zoveel punten als het 

aantal boules dat beter ligt dan de beste boule van de tegenpartij. 

10. Het team die de voorgaande werpronde heeft gewonnen, begint de volgende 

werpronde en gooit het but. 

Als alle boules gespeeld zijn, de uitslag is overeengekomen en de dertien punten 

nog niet zijn bereikt, dan begint de nieuwe speelronde aan de overzijde van het 

speelveld.  



Museum Smedekinck en de collectie

Bij Museum 

Smedekinck

zien hoe de 

bewoners van het 

Achterhoekse 

platteland vroeger 

leefden en 

werkten. Het 

museum is 

gevestigd in een 

eeuwenoude, 

gerestaureerde 

boerderij met 

bijgebouwen. Op het erf vindt men een kruidentuin, oude fruitrassen en 

oude landbouwgewassen. Hier staat ook het Ludgerkerkje, een replica van 

het kerkje dat de missionaris Ludger rond 800 in Zelhem stichtte. In De Stal 

kan men o.a. een presentatie over 

1200 jaar Zelhem, een unieke 

collectie bodemvondsten en 

wisselende exposities zien. In De 

Schure hebben oude werkplaats- 

en winkelinrichtingen een plekje 

gevonden en is een expositie over 

WO 11 ingericht. Boerderij 

Smedekinck werd al in 1341 

genoemd als leengoed van het 

door Ludger gestichte klooster in 

Werden (Duitsland). De prachtig 

gerestaureerde boerderij en haar 

schuren bieden sinds 2007 plaats 

aan een permanente collectie, 

voortdurend wisselende 

exposities en themadagen. U 

krijgt inzicht in de 

ontstaansgeschiedenis en leefwijze van de Zelhemmers door de eeuwen 

heen. Het museum is tevens trouwlocatie. 

Museum Smedekinck en de collectie 

Bij Museum 

Smedekinck is te 

zien hoe de 

bewoners van het 

Achterhoekse 

platteland vroeger 

leefden en 

werkten. Het 

museum is 

gevestigd in een 

eeuwenoude, 

gerestaureerde 

boerderij met 

bijgebouwen. Op het erf vindt men een kruidentuin, oude fruitrassen en 

er staat ook het Ludgerkerkje, een replica van 

het kerkje dat de missionaris Ludger rond 800 in Zelhem stichtte. In De Stal 

ontstaansgeschiedenis en leefwijze van de Zelhemmers door de eeuwen 



Alle tentoonstellingsruimten 

zijn op de begane grond en 

toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers. Het 

museum is voorzien van 

invalidentoiletten.Wij worden 

om 10 uur ontvangen met 

koffie/thee met plaggen 

hendrikkoek. 

Hierna een rondleiding met 

een gids van ongeveer 2 uur.

Om ongeveer 12.45 uur wordt ons een lunch aangeboden. 

Voor een korte of langere 

wandeling kunt u hierna op 

eigen gelegenheid, vanaf het 

museum de Smedekinckpaadjes 

wandelen. Dit zijn wandelingen 

waarin u kennis maakt met de 

historie en het 

coulisselandschap. 

Adres: Pluimersdijk 5, 7021 HW 

Zelhem. 

Info@museumsmedekinck.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle tentoonstellingsruimten 

zijn op de begane grond en 

toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers. Het 

museum is voorzien van 

invalidentoiletten.Wij worden 

om 10 uur ontvangen met 

koffie/thee met plaggen 

 

Hierna een rondleiding met 

ongeveer 2 uur.  

 



Tips voor eigen uitjes. 

 
* Dorcas kringloopwinkel. Adres: Nijverheidsweg 21 7005 AS Doetinchem. 

Tel: 0314 820367. 

Open op woensdag, vrijdag en zaterdag van 12-16 uur.   

     
* Wittebrinkse sferen. Adres:  Wittebrinkweg 11 7021 KK Zelhem.   Open 

ma-za van 10-21 uur. 

Verkoop van echt boeren schepijs. Wandel/bijenpad door een stuk 

gevarieerde  natuur. Verspreid staan er verschillende zitjes. Tel: 06

30590680. 

 
*Wijngaard “Um D'n Olden Smid ”. 

Keijenborgseweg 31, 7021 LW, Velswijk. Een 

wijngaard met theetuin, moes- en siertuin 

e.d. www.wijngaardumdenoldensmid.nl  

 
 *Bezoek aan Hanzestad Doesburg.  

Historische stadshart heeft een gezellige sfeer 

en gevarieerde winkeltjes. 

 

*Bezoek het mosterdmuseum. 

www.doesburgschemosterd.nl  

 

  
*De grote of Martinekerk. Adres: 

Kerkstraat 4, Doesburg. 

www.vvvdoesburg.nl 

 

*Bronkhorst, met 160 inwoners, is het kleinste stadje van ons land. 

www.achterommetjes.nl 

 

 

 

kringloopwinkel. Adres: Nijverheidsweg 21 7005 AS Doetinchem. 

Wittebrinkse sferen. Adres:  Wittebrinkweg 11 7021 KK Zelhem.   Open 

schepijs. Wandel/bijenpad door een stuk 

gevarieerde  natuur. Verspreid staan er verschillende zitjes. Tel: 06-

Bronkhorst, met 160 inwoners, is het kleinste stadje van ons land.  



 

 
 *Bezoek aan Doetinchem. 

Rondom  de prachtige Catharinakerk midden in het bruisende centrum vind 

je vele leuke winkelstraten. 

Het stadsmuseum: 

www.stadsmuseumdoetinchem.nl 

 

*Het Openbaar Vervoer en 

Speelgoedmuseum:  

www.ovsm-doetinchem.nl 

 

*Voor de wandelaars onder ons het 

Boelekeelrspad https://www.boelekerlspad.nl  

 

 

*Bezoek aan Obelink in Winterswijk 

Misterweg 179,7102 EN Winterswijk  

 

*Watermolen Den Helder aan het riviertje 

Boven-Slinge, Mr. A. Th. Ten Houtenlaan 8, 7102 EH Winterswijk. 

 

 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rondom  de prachtige Catharinakerk midden in het bruisende centrum vind 

7102 EH Winterswijk.  



 
Clublied van de C.C.C.:  

 

1 

Onze club van reizen en ook omzien naar elkaar  

Heeft zich al bewezen dat is zeker zonneklaar  

Reizen doen we samen en we gaan van land tot land  

Want dat versterkt de band  

 

Refrein: 

 C.C.C.ers moet je horen  

Niets kan onze vreugd verstoren,  

Gezellig zijn we hier weer met z ´n allen bij elkaar  

Dat doen we elk half jaar  

 

2 

Kris kras door Europa gaan wij dan van hier naar daar  

De commissie reizen krijgt dat ook weer voor elkaar  

Voor de C.C.C. is bij het reizen niets te dol,  

De reizen zijn steeds vol  

Refrein:  

 
3 

Vaste kampen komen meer in beeld dat is een feit  

Want we willen toch wel bij elkaar zijn op zijn tijd  

Delen lief en leed en houden van gezelligheid  

Daarvan heeft niemand spijt.  

Refrein:  

 

4 

Langzaam aan verandert er wat bij de C.C.C.  

Als de jaren tellen moet je daar toch wel wat mee  

De commissie reizen doet al jaren goed zijn best  

Aan ons is nu de rest. 

Refrein: 2x 

 



Makkelijk (vegetarisch) recept 

 
Tagliatella met tomatensaus en spinazie 

 

*nodig voor  2 personen: 

 150 gram pasta (tagliatella) 

 250 gram gezeefde tomaten (uit pak) 

 mespunt kaneel 

 stukje gorgonzola 

 15 gram parmezaanse kaas 

 600 gram spinazie 

 scheutje (olijf)olie  

 teentje knoflook 

 

*bereiding: 

 Kook de pasta volgens de gebruiksaanwijzing. 

 verwarm de gezeefde tomaten samen met de kaneel

 pan. 

 voeg de gorgonzola toe aan de verwarmde gezeefde tomaten

 laat deze al roerende smelten. 

 breng op smaak met peper en zout. 

 strooi op het bord de parmezaanse kaas er over. 

 

De spinazie eventueel roerbakken in een klein beetje (olijf)olie 

geperst of fijngesneden teentje knoflook. 

 

 

 

 
Eet smakelijk! 

 

 

 

 

 

 

kaneel in een andere  

aan de verwarmde gezeefde tomaten en 

je (olijf)olie met een 



 

 

 

 

 

 

Dit boekje is geheel bekostigd door 

Vakantiepark de Betteld in Zelhem

Waarvoor onze hartelijke dank!

 

 

 

 

 

Dit boekje is geheel bekostigd door 

in Zelhem.  

lijke dank! 


