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Kroatië 4 

 
Hoi allemaal, 
 
We zitten weer in de startblokken! Klaar voor meer info. 
De aanhanger die Erno meeneemt moet opnieuw afgebonden worden.  
Ook bleek bij het wegen dat die ver onder het maximum gewicht zit, dus mogelijk gaan we ( lees 
Hans ) nog wat spullen bijladen. 
Dat gebeurd woensdag ochtend om 9 uur. 
 
Bedankt voor het aanleveren van de gevraagde gegevens, we ( Lees Jolande ) kunnen nu de papieren 
klaar maken voor het transport.  
Wij verwijderen i.v.m. privacy en om misbruik te voorkomen altijd de BSN nummers van de 
paspoorten en rijbewijzen en verwijderen dan direct jullie aangeleverde stukken. 
 

Voor volgende week: wij adviseren altijd om een warme slaapzak en 
kussen mee te nemen. 
Op dit advies krijgen wij meestal een uiterst vriendelijk, meelevend en 
empathisch antwoord: “ja dat is prima”. Voorts horen wij uiteraard 
allerlei redenen om dat niet te doen, ook goed hoor. 
Toch blijven wij, eigenwijs als we zijn, dit weer adviseren omdat 
hotels met de huidige energie prijzen wel eens anders kunnen 
omgaan met het verwarmen van de kamers. 
 
 
 
 
 

We vertrekken zaterdag 24 september vanuit Kerkstraat 30, 6675 BS te Valburg.  
Daar staan de aanhangers opgesteld.  

Jullie zijn welkom om 5 uur..( Ja in de ochtend      ), krijgen dan de routeboeken en de laatste 
informatie. Om 6 uur willen we écht rijden.  
Hans Breukelaar is de onbetwiste leider van het konvooi, waar hij ook heen gaat “Follow the leader”. 
De tweede auto is John Berns dan Erno Lieshout en dan zijn wij de laatste wagen. 
 
We hebben aanhangers geleend. Als je iets leent ben je voor die tijd dat je daar gebruik van maakt 
ook verantwoordelijk voor, dat weten we allemaal. Laten we voorzichtig met die spullen omgaan om 
problemen te voorkomen. 
 
Jolande en Hans  
 

mailto:info@stichting4wdcare.nl
http://www.stichting4wdcare.nl/
https://stichting4wdcare.nl/ja-durf-mee-gaan/

