
Van de voorzitter

Beste leden,
Hier is hij dan. De eerste digitale nieuwsbrief van onze 
vereniging. En ook het eerste woordje van de voorzitter.

Het idee om een nieuwsbrief uit te brengen is begin van dit jaar opgekomen. Binnen het bestuur 
stelden we ons al langer de vraag of we het forum op onze website, dat in het verleden is 
ontwikkeld om technische wetenswaardigheden over onze campers uit te wisselen, nog wel in de 
lucht moesten houden. Gelet op het geringe forumbezoek moesten we namelijk concluderen dat wij 
u met dit forum onvoldoende wisten te bereiken.
Het antwoord op de vraag kwam met de enquête die wij begin dit jaar onder u hebben gehouden. U 
heeft aangegeven dat u hecht aan technisch campernieuws. En dat hebben we onlangs nog gezien 
tijdens het laatste najaarsweekend. Met plezier denk ik terug aan dit weekend, waar grote 
belangstelling was voor de technische informatie, die we kregen van bij Firma Vodeg.

Het bestuur ziet meerwaarde in een digitale nieuwsbrief, niet alleen  als alternatief voor het forum 
maar als middel om u in de  volle breedte te informeren over nieuws en wetenswaardigheden die 
aan de orde zijn in onze vereniging. Hierna kunt u lezen welke rubrieken wij in de nieuwsbrief willen 
opnemen en hoe vaak wij de nieuwsbrief willen uitbrengen.

Om te laten zien waaraan het bestuur denkt zijn Mart en Ernest enthousiast aan de slag gegaan 
met het samenstellen en vormgeven van een eerste nieuwsbrief. Het resultaat mag er zijn en ik 
voel me dan ook vereerd dat ik deze eerste versie aan u mag presenteren.

U kunt zien dat de nieuwsbrief nog niet is gevuld met de rubrieken die wij voor ogen hebben. Dat 
heeft een reden. Om een nieuwsbrief te vullen is er, naast het bestuur, een redactie nodig. Zonder 
extra handen is het eenvoudigweg niet mogelijk om een nieuwsbrief uit te brengen.
Namens het bestuur roep ik ieder van u dan ook op erover na te denken of er wellicht een 
redactielid in u schuilt. Als dat zo is, schroom dan niet en meldt u aan.

Ik eindig dit eerste woordje van de voorzitter met een bijzonder dank je wel aan Mart en Ernest. De  
digitale nieuwsbrief is dankzij jullie geboren.

Hanny Reumkens
voorzitter

Carthago en Route een vereniging voor eigenaren 
en gebruikers van Carthago Campers
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Voortaan nieuws via de nieuwsbrief



Redactie gevraagd
Om een nieuwsbrief samen te stellen heb 
je op de eerste plaats onderwerpen en 
teksten nodig. Uit het geheel van ter 
beschikking staande informatie moet 
iedere keer bij het opstellen van een 
nieuwsbrief een keuze worden gemaakt, 
om een nieuwsbrief interessant te 
maken. Daarvoor willen we vragen of 
leden bereid zijn om drie keer per jaar 
een of meerdere artikelen te schrijven, te 
corrigeren en te redigeren.
Meld je hier aan

Hebt u iets te melden?
Als u een mooie reis maakt en u komt 
iets heel bijzonders tegen, dan is dat 
misschien best interessant om in de 
nieuwsbrief te plaatsen. Hebt u een 
technisch probleem en u hebt daar een 
prachtige oplossing voor gevonden, 
meldt dit dan aan de redactie. Een foto er 
bij en het maakt het artikel heel aardig 
om te lezen. Wij vragen aan alle leden 
om teksten aan te leveren. Dat maakt de 
nieuwsbrief tot een medium van en voor 
de leden. U kunt teksten aanleveren via 
deze knop

Welk nieuws plaatsen we?
Uit de vele onderwerpen die aan de orde zijn in onze vereniging maken we telkens een keuze.
Te noemen valt:
• Nieuws van de vereniging Dat gaat dan over het reilen en zeilen van het bestuur, 

zoals financieel verslag, bezoek van de website, ledenvergadering, aantal leden.
• Technisch nieuws  Het bestuur heeft besloten, om meerdere redenen, om het forum op 

de website te sluiten. Niet dat we de onderwerpen die daar aan de orde zijn niet belangrijk 
vinden, maar omdat de leden daar nauwelijks gebruik van maken. We gaan voortaan 
interessante vraagstukken en oplossingen daarvan als technisch nieuws plaatsen.

• Carthago nieuws  Als er bijzonder nieuws is van Carthago, plaatsen daarvan een korte 
verwijzing met meestal een link, waarmee je de website van carthago kunt bereiken.

• Dealer nieuws Ook onze dealers volgen we. Als er iets bijzonders is van een dealer, 
melden we dat ook.

• Onderhoud aan de camper  Met de vele techniek aan de camper zijn er legio 
onderwerpen die interessant zijn om te melden. Van onderhoudsbedrijven zullen we 
regelmatig belangrijk nieuws melden. Een belangrijk thema is de vernieuwingen en de 
wijzigingen.

• Nieuws van onze leden. Het is ook mogelijk belangrijk nieuws van onze leden te 
plaatsen.

Hoe vaak verschijnt de nieuwsbrief?
Als we voldoende tekst aangeleverd krijgen, zal de nieuwsbrief drie keer per jaar verschijnen.
In het voorjaar, eind februari begin maart met nieuws o.a. over de ledenvergadering
In de zomer, omstreeks eind juni, begin juli met o.a. nieuws over het technisch weekend
In het najaar,   omstreeks eind oktober, met nieuws over het nieuwe jaar.  

Najaarsweekend met bezoek aan VODEG
Tijdens ons najaars-weekend waren wij bij Vodeg Camper products. Tijdens de presentaties 
hebben we heel veel geleerd!  KIjk maar eens op hun website: www.vodeg.nl
Hieronder een paar tips van Vodeg.

Zonnepanelen op de camper



Wist u dat…..
• Daglichtpanelen meer opbrengst hebben dan gewone 

zonnepanelen?
• Een eenvoudige laadregelaar u erg weinig informatie 

verschaft over de werking van uw paneel(en)?
• Dat een uitgebreide en duurdere regelaar u duidelijk maakt 

hoeveel u paneel(en) echt oplevert?
• Dat de toplaag van een paneel mede prijsbepalend kan 

zijn?
• Een zonnepaneel  die door de montage niet goed afkoelt, 

minder opbrengst heeft?

Wist u dat…..
• Er meerdere verschillende soorten accu’s zijn en dat ze 

niet allemaal geschikt zijn als huishoudaccu in uw 
Carthago?

• Dat accu’s vanzelf leeg gaan ook al zijn die niet 
aangesloten?

• Het niet aan te bevelen is om een accu constant op 
spanning te houden maar dat het beter is om een accu te 
laten “werken”,dus regelmatig ontladen en weer opladen?

• Als je een camper in de stalling plaatst, laadt dan de accu 
één keer per week enkele uren op. 

Zo een rijke natuur, ongerept, 
uitgestrekt imposant! 

Een gevarieerd landschap.

Over accu’s:

Een reis naar Marokko ?
Zin om naar Marokko te gaan? 
• Nee, dat is niet veilig
• Nee dat is te ver
• Nee, daar ga ik niet heen….!

Of misschien toch wel, want zo hebben wij Marokko beleefd,  kijk maar:



Palmen kom je overal tegen!

Marakech
Een bruisende stad met kleurrijke 
bewoners, zo vriendelijk en 
behulpzaam!

Sidi Ifni
met een mooie 
camperplaats



Aan de kust kom je mooie rotsen tegen. Je kunt er onderdoor lopen.

De kust van Marokko
Aan het strand bij de Atlantische oceaan. Wilde bruisende golven en een prachtig uitzicht over 
de kust.



Merzouga
Had u ooit gedacht dat zo een 
gigantische zandbak toch wel heel veel 
charme heeft voor volwassene?

Veel zand........ Eindeloos veel zand........

Carthago en Route

Ook naar Marokko?
Is dat niet prachtig? We zijn er al 5 keer geweest en willen weer! Ook zin? Neem dan contact op 
per mail : informatie@carthago-en-route.nl

Deze e-mail is verstuurd aan e.stoeckel@gmail.com.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt 

ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. 

• Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@carthago-en-route.nl toe aan uw 

adresboek.


