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REDACTIE
Zo, de eerste weekenden van 2105 zitten erop. Het
winterweekend werd helaas niet druk bezocht, maar is
wel gezellig verlopen als je het verslag leest. Angelique
en Piet Schuurmans hebben er weer een enthousiast
verslag van gemaakt.
Maar met Pasen was het, zoals gebruikelijk, weer erg
druk. Wel 31 equipes stonden op de deelnemerslijst.
Helaas is het één minder geworden vanwege het
ongeluk dat Mia van Beek is overkomen. Hopelijk gaat het goed met haar, maar
van kamperen zal dit seizoen niet veel terecht komen . Sterkte gewenst!
In deze editie weer de gebruikelijke items. Verslagen van de weekenden in
maart en met Pasen. Aankondiging van het weekend in juni en het jubileum
weekendXL te Voorthuizen. Een uitgebreid ‘Geef de pen maar door!’ van de
familie Hoogsteder en de vaste rubrieken zijn ook weer gevuld door de
betreffende bestuursleden. Al hoor ik daar wel eens dat er gebrek aan inspiratie
is. Kan ik me voorstellen! Het valt mij ook moeilijk om iets zinvols te schrijven. Ik
ben tenslotte ook geen journalist.
Van het websitefront is er niet zoveel te melden. Alleen dit: Ton Stauthamer is
bezig met het in orde maken van de inschrijfformulieren. We willen een
standaardformulier ontwikkelen waarbij het invullen zo veel mogelijk automatisch
gaat verlopen. Let op de toelichting op bladzijde 18.
Allen gezellige weekenden toegewenst en wellicht tot ziens op een camping.
Veel leesplezier,
Jan Nieuwenhuizen
Redactie BCN Koerier (a.i.)

P.S.
De BCN zoekt nog een nieuwe redacteur.
Is er iemand die zich geroepen voelt?

Verschijningsdata BCN Koerier in 2015
Jaargang
30e jaargang nr. 1
30e jaargang nr. 2
30e jaargang nr. 3
30e jaargang nr. 4
30e jaargang nr. 5

Bürstnerclub Nederland

Uiterste datum inleveren kopij
Editie Algemene Ledenvergadering
16 februari 2015
18 mei 2015
13 juli 2015
16 november 2015

-2-

Verschijning ±
Begin januari 2015
Eind februari 2015
Eind mei 2015
Eind juli 2015
Eind november 2015

juni 2015

VOORZITTER

Beste allemaal,

Het zijn roerige tijden: de ene ramp is net
voorbij of de andere ramp kondigt zich al aan.
Dan denk ik aan al die mensen, die hierbij
betrokken zijn en wordt er wel even stil van.
Toch gaat het gewone leven ook door en
moeten we weer bezig zijn met alledaagse
dingen zoals eten, drinken, slapen etc. en
ook met het plannen van de vakantie. Waar
wil je naar toe? Waar laat je het vanaf
hangen?

Toch blijft de wereld veranderen. Was het 20
jaar geleden gewoon om naar een weekend
te gaan, nu hebben we zoveel meer keuzes.
Daar heeft ook het internet toe bijgedragen.
Alles is dichterbij en informatie zit altijd om de
hoek en is beschikbaar. Dus ook snel iets
opzoeken en dan er op uit. Maar toch: onze
clubweekenden steken er met kop en
schouder boven uit. Als er keuzes gemaakt
zijn, gaan we meestal los, pakken onze
spullen en gaan op weg in de hoop dat alles
zo gaat als we hadden gedacht.

Ik heb nog geen keuze gemaakt, maar had
dit jaar een voorkeur om naar Duitsland te
gaan. Voor de zekerheid heb ik toch zo’n
tolpoortscanner gekocht voor Frankrijk (je
weet het maar nooit met het weer). Dat
laatste is niet een hoge aanschaf, maar om je
dan te registreren is een verhaal apart.

Ook aan je uitrusting moet je aandacht
besteden. Welke dingen moet je vervangen,
wat zijn de nieuwe gadgets (die je toch wil
hebben) en waar koop je dat? Als je dan in
Zaandam naar de Vrijbuiter gaat - gelukkig
hebben we die hier - dan zie je veel artikelen
die met kamperen te maken hebben en soms
ook een nieuwtje. Dat is dan leuk om te
hebben. Ook geven we altijd aandacht aan
het uiterlijk van ons kampeermiddel: moet er
schoon en mooi uitzien en we vinden het leuk
om er mee te pronken.

Wij hebben dus nog geen keuze gemaakt.
Het kan zowel de ene als de andere kant op
zijn. Keuze maken is nu eenmaal moeilijk als
je niet precies weet wat je wilt en de keuze
laat afhangen van het weer en/of andere
zaken.
We merken dit ook in onze club. Onze
weekenden worden voorbereid en dat kost
best veel moeite en tijd. Dan is het jammer
dat er weinig leden komen. Maar ja, dat zijn
de keuzes die we maken. Gelukkig is dit bij
ons mogelijk om een keuze te maken d.w.z.
meegaan of niet.

Het seizoen is weer begonnen: we gaan weer
kamperen. Natuurlijk realiseer ik mij dat
sommigen van ons door omstandigheden niet
op weg kunnen. Ik hoop dat dit maar tijdelijk
is en zij er dan alsnog op uit kunnen.

Paul de Haan
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Berichten vanuit de bestuurskamer
Op 28 maart hebben we onze bestuursvergadering gehad. We hebben een
laptop aangeschaft om de boekhouding te gaan verwerken. De
penningmeester is volgend jaar aftredend en niet herkiesbaar en zijn
computer was pas gecrasht en hij was alles kwijt. Toen vonden we het een
goed moment om een laptop aan te schaffen, zodat de nieuwe
penningmeester straks hiermee verder kan gaan.
Mia lag op het moment van de vergadering nog in het ziekenhuis na een ongeval, dus staat
een en ander op een laag pitje. Maar zodra het lukt wordt het verder ingevuld.
We hebben de jaarvergadering nog even besproken, maar hier was niet veel op aan te
merken. Bram doet met de AC zijn uiterste best de weekenden zo goed mogelijk bemand
(bevrouwd) te krijgen. Ook zijn ze al bezig met 2016.
3 bestuursleden zijn bezig het lustrumweekend van 17 tot 21 september te regelen. Dit
verloopt prima. We zijn een leuk programma aan het uitwerken, dus ZET DEZE DATUM VAST IN
JE AGENDA.
Ook hebben we afgesproken dat de bestuursleden €30,00 reiskosten per jaar ontvangen en
€15,00 representatiekosten, mits je reiskosten maakt. Voor de AC leden geldt nog steeds € 0,19
per km voor maximaal 100 km enkele reis.
Wat betreft de ledenwerfactie, hier heeft de redacteur een en ander op de website vermeld.
Als er onduidelijkheden zijn, kun je het altijd navragen bij het bestuur.
Ook hebben we gemerkt dat het aantal adverteerders terug loopt. Onze PR man doet zijn
uiterste best, maar het gaat zeer moeizaam. Als leden tips voor hem hebben, ze zijn van harte
welkom.
De volgende bestuursvergadering is op zaterdag 22 augustus op de camping te BaarleNassau.
Ik wens iedereen een fijne zomer, geniet van alles en hartelijke groeten vanuit de
bestuurskamer.
Marjan Goosens, secretaris

Hartelijk dank
Bij deze wil ik het bestuur en leden van de BCN bedanken voor de mooie bloemen, vele kaarten
en telefoontjes die ik mocht ontvangen na mijn ongeval van 22 maart jl.
Het heeft mij en Harrie ontzettend goed gedaan om deze wensen te ontvangen. Op het moment
dat deze koerier onder uw aandacht komt, is op 13 mei reeds een schroef uit mijn enkel
verwijderd. Hierna zal de echte revalidatie beginnen en ik hoop dat dit voorspoedig zal verlopen.
Het zal nog wel enkele maanden vergen om weer enigszins op de been te komen. Ik hoop er bij
het lustrumweekend bij te kunnen zijn.
Nogmaals hartelijk dank, Mia van Beek
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AVERO / ACHMEA CARAVANVERZEKERING met 15% korting, alleen voor BCN-leden
•
•
•
•
•
•

Eigen risico per schade: € 50,-. Dit eigen risico vervalt echter indien u de schade aan uw
caravan laat repareren door een met AVERO / ACHMEA samenwerkend schadebedrijf.
Inclusief hagelschadedekking.
Diefstalbeveiliging: De vereiste wielklem of het disselslot moet VIP/TNO
goedgekeurd zijn.
5 jaar nieuwwaarderegeling.
Hulpverlening in het buitenland.
Gratis vervangende caravan indien uw caravan door schade
onbruikbaar is geworden.

INTERESSE? Bel of mail met het secretariaat.
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Technische Commissie
Tijdens het inkorten van de winter dit jaar in Spanje, waren we ook een week bij
Valencia op een camping. Het was daar behoorlijk druk vanwege de Fallasfeesten
(vuurwerk), die een hele week duren. Bij ons stond een Bürstnercamper van een
echtpaar uit Borculo. Als je een aantal dagen bij elkaar staat, heb je vanzelf wat
meer contact met elkaar. Tijdens de reis naar Valencia hadden ze bij een grote supermarkt
(Carrefour) hun inkopen gedaan. De echtgenote was als eerste bij de camper terug en toen zij de
deur opende, stond daar ineens een man (inbreker) in de deur. Ze schrok natuurlijk, maar dacht, ik
laat je zo niet vertrekken en riep om politie. Een Spaans echtpaar kwam snel naar haar toe en toen
begon de inbreker met zijn telefoon te bellen en deed hij net alsof hij die mevrouw al aan het
helpen was. Het echtpaar liep weer verder, ondertussen keek ze of haar man er nog niet aan
kwam en toen ze die riep, glipte de dief er tussenuit en verdween tussen de auto’s. Hij had al alles
klaar gelegd op een bankje bij de deur zoals de laptop, paspoorten en andere waardevolle spullen.
Uiteindelijk is hij dus zonder “buit” vertrokken, maar de eigenaren
wilden wel een betere beveiliging op hun deur hebben. Het originele
slot forceer je makkelijk met een schroevendraaier en dan ben je
binnen. We hebben samen naar een alternatief gekeken en we hebben
geconstateerd dat een Fiamma “Safe Door” extra slot een goede
beveiliging zou zijn. Het slot monteer je naast de deur en een gedeelte
van het slot draai je voor de deur en sluit het dan af. Bij de eerste en
beste dealer die ze tegen kwamen, zouden ze zo’n slot laten monteren.
Nu konden ze de deur nog alleen van binnen op slot maken.
Het “Safe Door” slot bevestig je door de wand en het “Safe Door Frame” slot bevestig je in de
sponning. Ze zijn leverbaar in wit en grijs en wanneer je de serviceluiken ook nog wil beveiligen
zijn ze ook nog in 3 gelijksluitend te verkrijgen. Dit had natuurlijk ook bij een caravan kunnen
gebeuren, maar de sloten zijn geschikt voor campers en caravans. Zelf hebben wij een eenvoudig
alarmsetje van de Action in de camper. Dat schakel je met een afstandsbediening in en uit en als
je binnen komt en niet uitschakelt, start de ingebouwde sirene in en verjaagt hopelijk de indringer.
De alarmmelder werkt op batterijen, maar kan eventueel via een adapter op 230 of 12 volt worden
aangesloten.
Namens de Technische Commissie wens ik iedereen een goede vakantie en fijne weekenden.
Hans Cornelissen
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P R O G R A M M A 2015
Weekend Datum

Plaats

Weekendleiding

218

17 januari

219

6 – 8 maart

220

3- 6 april

Paasweekend
Anneke en Ton Gollebeek
op camping ‘De Otterberg’ Sandra, Patrick en Danny
te Wijster
Rutjes
Ada en Arie Bos

221

1 – 10 mei

Meivakantie
Gea en Cees van den Berg
op camping ‘De Heuvelrug’ Coby en Gerard Philipsen
te Leersum

222

26 – 28 juni

Camping ‘De Bronzen
Emmer’ te Meppen

Roelie en Eltjo Lutterop
Angelique en Piet Schuurmans

223

21 – 23
augustus

Camping ‘De Heimolen’
te Baarle-Nassau

Joke en Peter v.d. Langeberg
Ria en André Veldkamp

224

17 - 21
september

Jubileumweekend (XL)
op camping ‘De Boshoek’
te Voorthuizen

Marja en Bram Sinnige
Mientje en Hans Cornelissen
Stien en Wim Bos

225

8 – 18 oktober

Bürstnerclub Nederland

Alg. Ledenvergadering en Het bestuur
Nieuwjaarsreceptie
in 'Het Bruisend Hart'
te Hoornaar

Winterweekend
op camping ‘Beukhof’
te Lunteren

Agnes en Martin Dettingmeijer
Joke en Peter v.d. Langeberg

Herfstvakantie
Wil en Jan Hoogsteder?????
op camping
+ ????????????????
’t Akkertien op de Voorst’
te Vollenhove
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Weekend 219

Winterweekend
op camping ‘De Beukhof’
te Lunteren

6 – 8 maart

————Verslag————
Door: Angelique en Piet Schuurmans

Het eerste clubweekend zit er weer op. Dit keer waren we in Lunteren en wel bij Hennie en Gijs
Beukhof op camping De Beukhof. Een camping
met veel dieren, schoon sanitair en (helaas) de
snelweg dichtbij.
Voor de mensen die het te koud vinden, er zijn
oplossingen. Een voortent, wintertent, luifel met
zijschermen en een voorscherm. Voor in de
caravan zijn er gaskachels, elektrische kachels,
elektrische dekens. Voor de mens zelf,
geitenwollen sokken, fleece vesten, thermo
ondergoed. Dus volgend jaar verwachten we wel
meer mensen???
Dit weekend waren we met 8 equipes. Hiervan was een equipe nieuw. Hun namen zijn Hanneke
en Ruud Mathijsse uit Velp. Zij zijn eigenaren van een camper.
Wij waren donderdag al aanwezig, de meeste equipes trouwens. Snel de caravan op de plaats.
Alles aansluiten, water erin en klaar. Het genieten kan beginnen. En dat hebben we gedaan. De
vrijdagavond werd het weekend gestart. Eigenlijk zouden we in het Praathuus plaats nemen, maar
deze was aan de ene kant open en eigenlijk te klein. Wel waren er twee vuurkorven geregeld door
de leiding. Maar na overleg verdween ineens onze luifel en kwam onze voortent er voor in de
plaats. Eerlijk is eerlijk, alle mannen hebben geholpen. Dus dit was binnen een uurtje geregeld.
Joke en Peter hadden een groot koffiezetapparaat bij zich, dus zij verzorgden de koffie met een
plak cake. Met twee gaskachels was het snel warm, zeer warm. Voor de tent branden vrolijk de 2
vuurkorven, deze bleven lekker branden dankzij Martin. Joke nam het woord, ze heette iedereen
welkom en speciaal Hanneke en Ruud. Ook vertelde ze iets over het uitje de volgende middag.
Hierna nam Martin even het woord. Hij was voor iets bij de Gelderse Caravan Centrale. Hier had
hij gesproken met Joop Koot en deze had ons uitgenodigd om langs te komen. Om rond te kijken
en een bakje koffie/thee te drinken. Na de koffie kwam er ander drinken op tafel en werd er
gezellig bij gekletst. Natuurlijk hebben we ook gekletst over andere leden, maar over wie dat
houden we geheim (alles was positief dus dan mag het!?!). Ook heb ik even gevraagd of iemand
een lange spies had, er liepen namelijk kalkoenen buiten. Ik kan ze
plukken, Ton kan slachten, maar helaas niemand had iets bij zich.
Toen iedereen naar zijn eigen caravan liep, waren de kalkoenen erg
onrustig. Hoe zou dat toch komen?
Zaterdagochtend met z’n allen naar de Gelderse. Hanneke en Ruud
met de camper. Ze hebben meteen van de gelegenheid gebruik
gemaakt om wat tekst en uitleg over verschillende dingen te krijgen.
Na een lekker bakje koffie/thee zijn we rond gaan lopen door de
showroom en winkel. Altijd leuk en rondkijken/genieten.
’s Middags zijn we naar het Oude ambachten & speelgoedmuseum in
Terschuur gegaan. Er was veel/heel veel/teveel te zien. Er waren
verschillende kamertjes ingericht met een beroep. Ook waren er
kamertjes die de ruimtes in huis moesten voorstellen en dan
aangekleed met dingen uit vroegere tijd. Alles was leuk om te zien,
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alleen stonden de kamertjes te vol om goed te kunnen kijken. Wat wel erg leuk was dat je dingen
mocht aanraken en dus echt kon bekijken. Er waren verschillende vrijwilligers aanwezig. Eentje
speelde accordeon, hij had er nog eentje naast zich liggen. Joke kon het niet laten en heeft even
met de man samen gespeeld. Dan bedoelen we op de accordeon! Ze zei dat het al een tijd
geleden was dat ze dat had gedaan, maar het klonk lekker. Ook voor Ton was er een verrassing,
één vrijwilliger was een oud collega van hem. Nadat we alles goed hadden bekeken, zijn we weer
naar de camping gegaan en zijn we hier bijgekomen van alles wat we hadden gezien.
’s Avonds was Piets Praathuus weer geopend. Alleen nu hadden we drie elektrische kachels.
Weer werd er door Joke en Peter gezorgd voor de koffie. Na de koffie gingen we door met ons
eigen drinken en kwamen er verschillende lekkere dingen op tafel. Ook nu werd er weer lekker
verder gekletst.
Na lekker te hebben geslapen, werden we wakker met een lekker lentezonnetje. Heerlijke
temperatuur, hoezo koud!?! Iedereen zat buiten. En nee, niet ingepakt als een ijsbeer. Ruim voor
11 uur zat iedereen rond de vlag. Zou dat
komen, omdat Piet alle stoelen uit de voortent
had gehaald en bij de vlag had neer gezet???
Iets na 11 uur kwamen Hennie en Gijs. Zij
werden hartelijk bedankt voor alles. Hierna nam
Joke van de gelegenheid gebruik en sloot het
weekend af. Jan heeft namens iedereen de
weekendleiding bedankt. Hoewel het weekend
was afgesloten, had niemand echt zin om te
gaan. Eerst nog even van de zon genieten. Toen
hebben de mannen Piets Praathuus afgebroken.
Echt super netjes. Hiervoor onze dank.
Bij deze wil ik ook de weekendleiding bedanken. Dus Joke en Peter Langenberg, Agnes en Martin
Dettingmeijer: hartelijk bedankt en tot snel.
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Weekend 220

Paasweekend
op camping ‘De Otterberg’
te Wijster

3 – 6 april

————Verslag————
Door: Nel de Haan

Donderdag 2 april op weg naar Wijster met veel wind, maar wel te
doen. Om ongeveer half twee gemeld bij de weekendleiding en we
waren niet de eersten. Thee gekregen bij Anneke en Ton en daarna
de caravan op de plaats gezet. Ondanks de wind toch de luifel er aan
gezet.
Vrijdag kwamen de equipes stuk voor stuk binnen en werd
het gezellig druk. Het weer was goed (droog), maar wel
koud. Omdat wij al op donderdag er waren zijn we vrijdag op
de fiets naar Beilen geweest, een sfeervolle dorpskern met
alle bekende winkels en voor vrijdags een viskar.
’s Avonds koffie in een grote kantine en daarna nog gezellig
kletsen. Tijdens het openen van het weekend kwam de
familie Frijters binnenrollen na bijna een wereldreis, maar fijn
dat zij ook binnen waren.
Zaterdagochtend was er traditiegetrouw vergadering
van de AC. ’s Middags met een grote groep naar het
hunebeddenmuseum. Dat was wel even zoeken: wat is
nu het museum en wat is er binnen? Nu binnen was er
een film over het ontstaan van de stenen. Helaas
zonder uitleg, maar goed voor een ‘tukjesmoment’
volgens een van
onze leden. Daarna
naar buiten en met
een muntje door het hek om de daar verzamelde hutten en
oude boerderijen te bekijken van het stenentijdperk naar ijzeren
tijdperk. Interessant hoe de mensen vroeger leefden en waar ze
wat van maakten.
Na twee uur verblijf was het klaar: alles gezien en dan weer
terug. Veel gingen ook nog even shoppen in Westerbork.
’s Avonds om 9 uur konden we aansluiten op de disco-avond voor de vaste gasten (en dus ook
voor ons). Er waren niet al te veel leden aanwezig, maar wel een hele tafel vol Bürstnerleden en
het was nog gezellig ook. Een beetje onbekende muziek, maar ook heerlijke meezingers, kortom
warm en gezellig!
Zondag, Eerste Paasdag,
allereerst het paasontbijt.
Een grote groep deed zich
tegoed aan de broodjes –
krentenbrood
en
het
gekookte ei. Zag er heel leuk
uit en het smaakte goed. En
dat voor € 4,-. Super hoor.
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’s Middags werd er een aantal tafels gevuld met
voorwerpen voor de rommelmarkt. Ook de andere
(vaste) gasten waren
hiervan door middel
van flyers op de
hoogte
gebracht,
terwijl de muziek ook
de aandacht trok. Het
was gelukkig mooi
weer aan het worden
en naast en achter de caravan was het genieten van een
zonnetje. En dat was te merken aan de bezoekers aan onze
rommelmarkt. Van Ali Kuipers kregen alle aanwezigen een
drankje, heel leuk en het smaakte goed. Het was een gezellige
rommelmarkt, maar of er veel verkocht is, weet ik niet. Ja, je
kunt niet alles hebben.
Maandag, 2e Paasdag, om half elf de afsluiting van het
weekend onder het genot van een (eigen) kopje koffie, maar het
was nog even spannend of het wel of niet ging regenen. In de
middag gingen veel equipes al weer naar huis. We konden terug
kijken op een leuk en geslaagd weekend en de meeste tijd
droog, maar wel een beetje koud.
Tot een volgende keer.
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Camping ‘De Bronzen Emmer’
Mepperstraat 41, 7855TA Meppen
Weekend 222

26 – 28 juni

— — — Aa n k o n di g i n g— — —
Weekendleiding: Roelie en Eltjo Lutterop / Angelique en Piet Schuurmans
(We zijn dus in Meppen, Holland, en niet aan de andere kant van de grens!)

De naam van deze camping is niet zomaar gekozen. Lang geleden is op de es van Meppen een
emmer opgegraven uit het Bronzen Tijdperk. Vandaar!
Meppen zelf valt onder de gemeente Coevorden en ligt vlak bij Emmen, Hoogeveen en Assen.
De camping is verdeeld in kampeerveldjes. Als u op de site van de camping kijkt, kunt u de
plattegrond openen. Wij krijgen plaatsen op veld A (het groene veld). Zoals u ziet is dit een autovrij
veld. De auto’s kunnen we naast het veld parkeren. Op dit veld
beschikken we over 10 Ampère.
Op de camping zelf is een restaurantje, een kleine winkel, een
overdekt zwembad en een peuterbad. Ook is er een tennisveld,
een sportveld, een sauna en een zonnebank.(voor diegene die
bruin thuis wil komen).
Over de gehele camping kunt u gebruik maken van GRATIS
draadloos internet. Voor het sanitair zijn géén pasjes of munten
nodig. In het voorste sanitair gebouw zijn voorzieningen voor
minder validen.
De prijs die we moeten betalen is € 16,00 per equipe per nacht, plus € 1,20 toeristenbelasting per
persoon per nacht. Deze prijs word ook gehanteerd voor en na het weekend. Voor de slagboom
vraagt men een borg van € 2,50. Voor extra personen zijn de kosten € 3,60 per persoon per nacht
plus de toeristenbelasting.
In de omgeving is ontzettend veel te doen. Nu was het een uitdaging om iets te vinden wat nog
niet of lang geleden is bezocht. Volgens ons is dat gelukt. Met dank aan Roelie en Eltjo Lutterop.
Op zaterdagmiddag gaan we naar Zwaantje Hans-Stokman’s Hof. Dit
is een zandstrooiboerderij met exposities in Schoonebeek. Deze
boerderij is een fraai gerestaureerde Saksische boerderij uit de 17de
eeuw. De familie Hans werd in 1885 eigenaar van het pand. Een van
de laatsten van de familie was Zwaantje Hans. Zij heeft het
zandstrooien in ere gehouden en op die manier is van de boerderij een
toeristische attractie gemaakt. Het is mogelijk om zelf onder
begeleiding een tapijt te strooien. (Ik heb dit nog nooit gedaan, dus ben
wel erg benieuwd. Denk alleen dat ik dat thuis nooit kan toepassen.
Wel regelmatig zand in huis, maar niet in een mooi patroon!)
Niet alleen zandstrooien, maar ook de oliewinning is onlosmakelijk met Schoonebeek verbonden.
Om dit niet verloren te laten gaan, heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij in samenwerking
met de oudheidkundige Stichting De Spiker in 2014 een interactieve tentoonstelling ontworpen.
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In Schoonebeek beginnen we met een bakje koffie/thee met een plakje cake en dat alles voor
maar €4,50 per persoon. Wij willen graag van te voren weten wie er mee gaan, zodat we dat aan
de mensen in Schoonebeek door kunnen geven.
Natuurlijk is er in de omgeving nog veel meer te doen. U kunt er fietsen/wandelen en genieten van
de mooie natuur.
In Nieuw Dordrecht de Collectie Brands, een erfgoedmuseum en rariteitenkabinet. Gedurende 65
jaar heeft Jan Brands van alles verzameld en dit is nu geschonken aan het museum. Hier zijn
enkele zeer unieke stukken te zien als gouden munten, brieven van Hugo de Groot en een zeer
oude handgeschreven koran.
In Dalen is The Homestead. Hier vindt men een smederij, een snoepwinkel met oud Hollands
snoep en een weverij.
Coevorden is een oude vestingstad met grachten, kasteel en museum in het Arsenaal.
In Westerbork is het Herinneringskamp Westerbork, maar ook het Museum van Papierknipkunst.
Het oudste knipwerk dat het museum in het bezit heeft, is van Jan de Bleyker en komt uit ca.1750.
Het museum ligt aan de historische brink in het centrum van Westerbork.
Natuurlijk mogen we de dierentuin van Emmen niet vergeten. Als u naar de dierentuin gaat, neem
dan uw identiteitspapieren mee, zodat u zeker weet, dat u weer naar buiten mag!
Er zijn nog veel meer dingen. Te veel om op te noemen. Dus mensen die langer willen blijven dan
een weekend, hebben genoeg te zien en te doen.
Het programma
Vrijdagavond
In het restaurant wordt het weekend geopend onder het genot van een kopje koffie/thee. Na de
koffie/thee is er natuurlijk alle tijd om na te kletsen. Ook is het de bedoeling dat u dan het
entreegeld voor de zandstrooiboerderij betaalt. Aan wie laten we u die avond weten. Wel even op
het inschrijfformulier aangeven dat u mee gaat. Maar vrijdagavond pas betalen!!!
Zaterdagmiddag
Dan gaan we naar Zwaantje Hans-Stokman’s hof. Oftewel naar de zandstrooiboerderij. Dit is
natuurlijk voor de fietsers onder ons een mooie gelegenheid om een museum met een fietstocht te
combineren.(ca. 46 km v.v.)
Zondagmorgen
Zoals gebruikelijk afscheid nemen bij de vlag.
Er is natuurlijk altijd ruimte om meer te doen en in te plannen. Wij hebben er zin in, hopelijk u ook.
Tot ziens in Meppen.
Angelique en Piet Schuurmans / Roelie en Eltjo Lutterop
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Camping ‘De Heimolen’
Heimolen 6, 5111EH Baarle-Nassau
tel. 013 5079425
Weekend 223

21–23 augustus
www.deheimolen.nl – info@deheimolen.nl

— — — Aa n k o n di g i n g— — —
Weekendleiding: Joke en Peter van de Langeberg / Ria en André Veldkamp

Wij zijn dit weekend op bezoek bij de Fam. Pijkeren, camping "De Heimolen". De camping is
gelegen in de bosrijke omgeving Mastbos. U kunt er heerlijk wandelen en fietsen in een
afwisselend landschap van bosgebieden, uitgestrekte landerijen, akkers en weilanden.
Gebruik van losse schotels en antennes is niet toegestaan, behalve als deze is ingebouwd in de
caravan/camper. Er is een aansluiting op de paal voor TV in HD kwaliteit.
Routebeschrijving
A58, afslag 12 Ulvenhout, Baarle-Nassau. N260 richting Baarle Nassau,
daarna borden volgen
of
N268 richting Turnhout, RA Donkerstraat, RD Tommel, LA Heimolen,
rechts is de camping.
Programma
Vrijdag:
Aankomst en om 20:00 uur de opening met koffie en cake in
het "Proathuus"

Zaterdag:
We gaan handboogschieten bij de "Steengroeve" in Chaam, van 13:30 tot 14:30. De kosten
hiervoor zijn € 8,00 per persoon per uur.
Opgeven bij de aanmelding en betalen bij de weekendleiding op vrijdagavond.
Zondag:
Om 11:00 uur is het helaas weer afsluiten van het weekend bij de vlag.
Kosten:
Tarief per equipe per nacht is € 15,50 inclusief toeristenbelasting.
Warmwater / Douche € 0,20 / € 0,50
Borg voor het toegangspasje bedraagt € 35,00 en tevens om afval te deponeren.
Met vriendelijke groeten,
de weekendleiding
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Camping ‘De Boshoek’
Harremaatweg 34, 3781 NJ Voorthuizen
Tel.: 0342-471297
Weekend 224

17–21 september
Jubileumweekend (XL)

— — — Aa n k o n di g i n g— — —
Weekendleiding:

Marja en Bram Sinnige / Mientje en Hans Cornelissen / Stien en Wim Bos
Bürstner Club Nederland bestaat dit jaar 30 jaar!!!
En dát willen we met jullie vieren tijdens het XL-weekend 224 van donderdag 17 september tot en
met maandag 21 september. Centraal gelegen op de Veluwe, bij Voorthuizen, ligt camping "De
Boshoek", waar we dit weekend de pootjes zullen uitdraaien of de campers zullen parkeren.
Voor de luxe kampeerders onder ons bestaat zelfs de mogelijkheid om een plaats met privé
sanitair te boeken. Dit kost € 7,50 per nacht extra. "Op = op" dus wil je je eigen douche en toilet,
(er is een beperkt aantal beschikbaar) schrijf dan nu meteen in! In verband met de vaste plaatsen
waarop het privé sanitair staat, zal de weekendleiding op basis van de aanmeldingen de indeling
voor de plaatsen vooraf maken.
We hebben een geweldig programma, dat begint op donderdagavond met koffie met iets lekkers.
Op vrijdag kunnen jullie overdag voor een van de volgende drie activiteiten kiezen:
- deelname aan oud Hollandse spelen (maximaal 50 personen),
- een huifkartocht (minimaal 15 personen) of
- een tocht per fiets (eventueel te huur voor € 9,50 bij de Boshoek), door de omgeving, onder
leiding van de boswachter (minimaal 8 personen).
Het avondprogramma, onder leiding van het animatieteam van De Boshoek, is een verrassing,
maar we kunnen jullie verzekeren dat hier nog lang over nagepraat zal worden.
Zaterdag kan iedereen overdag de omgeving verkennen per fiets of te voet; winkelen in Barneveld,
Amersfoort of Apeldoorn of uitrusten van de vrijdagavond. 's Avonds staat er een heerlijk
dinerbuffet voor ons klaar, met life muziek. Dat wordt écht genieten!
Hoewel het XL weekend loopt tot en met maandag, zullen we toch op zondagochtend al afsluiten
onder de vlag, omdat wellicht niet iedereen tot maandag zal kunnen blijven.
De extra eigen bijdrage voor dit weekend is slechts € 17,50 per persoon. Dus meld jullie direct aan
zodat je niets zult hoeven missen!
De weekendleiding

Overige informatie over dit XL-Weekend bij:
Prijs per nacht per equipe van 2 personen: € 17,50 (inclusief toeristenbelasting, 10 Ampère
stroom, rioolafvoer, televisie, warme douches en warm water).
Extra personen € 5,00 pp/per nacht
Eigen sanitair: € 7,50 per nacht, borg € 25,00.
Borg toiletgebouw: € 10,00, bij aankomst te voldoen bij de weekendleiding
Draadloos internet: tegen betaling, via de receptie
Binnen- en buitenzwembad: gratis
Eigen bijdrage aan festiviteiten: € 17,50 per persoon
In de Koerier van augustus zullen wij een routebeschrijving plaatsen.
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Geef de pen maar door!
aan …………………het oosten van ’t land!

Het was in 1995 dat we, op lang aandringen van Wil, op zoek gingen naar
een niet te dure 2de hands caravan. Enkele collega’s waren fanatieke
caravanners met jarenlange ervaring waar ik mijn oor te luister legde, zodat ik
wist waar ik o.a. op moest letten bij de aanschaf van zo’n vakantieverblijf op
wielen.
Gezien de gezinssamenstelling, twee kinderen, moest ik toch in ieder geval twee
leefcompartimenten hebben waarbij de keuken/koelkast te bereiken was zonder de kinderen in hun
slaap te storen! Over de status van de banden van de caravan was mij niets verteld, wat ons later
onaangename situaties opleverde. Maar gesterkt met een grote hoeveelheid do’s en don’ts begon
de zoektocht. Zelf was ik er nog niet echt enthousiast over om op vakantie te gaan met een
caravan, maar ja, soms moet je toch wat inschikken.
Na wat speurwerk van Wil vonden we een Bürstner
City onder een appelboom staan die daardoor wat
groen was uitgeslagen, maar technisch gezien, voor
zover ik dat toen kon beoordelen, er redelijk uitzag. Na
wat heen en weer gepraat werden we het eens over de
prijs en werden we de bezitters van onze 1ste caravan.
Naar later zou blijken was het ook niet de laatste.
Allereerst besloten we er een voortent bij te zoeken.
Omdat ik uit het DHZ-hout ben gesneden kon ik al mijn
ervaringen en handigheid botvieren op het inrichten,
verbouwen, aanpassen, modelleren van onze
uitrusting en kreeg er gaande weg zelfs veel plezier in.
Voor onze eerste ervaring reisden we in de vakantie af naar De Reehorst in Vorden. Ja, zowaar
vanuit Dinxperlo een hele onderneming! We vonden een leuke stek en de kinderen waren al in
heinde en verre niet meer te bekennen. Voor ons dus alle tijd de caravan in te richten en de
voortent eraan te knopen. Na enige tijd zaten we te genieten van deze ervaring en leek het er al op
dat ik hieraan verslingerd zou raken.
De volgende jaren volgde er menig tripje in Nederland en durfden we daarna een langere reis te
ondernemen. Dat werd Frankrijk. Tijdens de reis echter brak het gemis aan ‘bandenkennis’ mij
behoorlijk op. Na de eerste 350 km reden we een band van de caravan lek! Gelukkig is er een
reservewiel aan boord die ik er ook binnen een redelijk tijdsbestek gemonteerd kreeg. Wel jammer
dat ik de bandenspanning niet gecontroleerd had, want die band was niet al te hard hetgeen de
nodige warmte opleverde. Binnen de volgende 100 km reed ik de 2de band lek. Probeer dan maar
eens in de nacht met je gebrekkige taalbeheersing uit te leggen waar je staat en dat je twee lekke
banden hebt! Het werd dus wachten totdat er hulp kwam. Dat duurde tot de volgende morgen want
er is geen garage in de nacht te bereiken. Een niet zo’n geslaagd begin van de vakantie kan ik je
vertellen.
Maar nadat er twee spiksplinternieuwe banden zijn gemonteerd en met de ANWB-reischeques zijn
afgerekend kunnen we verder. In de late namiddag arriveren we op een kasteelcamping die door
een stel Nederlanders werd gerund. We worden echter tussen twee haagjes geplant en voelen ons
behoorlijk opgesloten. Dit is niet ons ding, wij willen enige vrijheid en ruimte rond de caravan en
gaan daarom op zoek naar een alternatief. In de directe omgeving vinden we een wat primitieve
camping en hoewel het bord er staat van ‘complet’ trek ik mijn stoute schoenen aan en informeer
naar de mogelijkheden. We zijn de volgende dag welkom. Hier staan we met z’n allen op een groot
weiland waar geen enkele logica van volgorde of opstelling te bekennen is. Zoek maar een
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plaatsje waar je wilt staan: geweldig! Dit is waar we naar op zoek zijn en we beleven hier met de
kinderen een fantastische vakantie.
Met deze ervaring en nieuwe banden, durfden we het volgend jaar (1996) het avontuur aan, om op
advies van vrienden, naar Tsjechië af te reizen. Tsjechië is in één dag gemakkelijk via Duitsland te
bereiken (580 km) en we slaan ons eerste kampement op in Cheb net over de grens. Daar nemen
we de tijd om te acclimatiseren, terwijl de kinderen zich vermaken op het meertje met boot en
vakantievriendjes.
We hebben besloten om er dit jaar een trektocht van te maken door Tsjechië om een goede indruk
te krijgen van dit land. Onze laatste stek van deze eerste lange caravanvakantie is in Lipa aan het
Lipnomeer. Het is de 8ste camping die we bezoeken op onze reis en besluiten hier nog een paar
dagen te blijven om even bij te komen van alle ervaringen en indrukken die we hebben opgedaan.
En juist op het einde van deze vakantie begint onze BCN-geschiedenis!
Bij het verkennen van de camping, een ritueel dat mij is geadviseerd, zie ik een Bürstner staan met
een Nederlands kenteken. Ik stap erop af om te horen hoe de mensen deze camping bevallen is.
Ze zijn vol lof, adviseren een leuk eettentje en vertrouwen ons wat ervaringen toe. Dan wordt me
gevraagd hoe ik hier verzeild ben geraakt en waar mijn caravan staat. Op het moment dat ze zien
dat ik een Bürstner heb, komt het gesprek op een heel ander onderwerp: Bürstnerclub Nederland.
Ze vertellen hoeveel jaren zij al plezier beleven bij de BCN, wat die al niet organiseren, hoe
makkelijk het niet is met een drukke baan om toch het hele jaar door te kunnen kamperen etc. etc.
etc. Ik krijg een Koerier in m’n handen gedrukt met het advies om hierbij aan te sluiten. De
adressticker zit er nog op en het is dus aan Hans Brom te danken dat we later dat jaar (1996) lid
zijn geworden van de BCN.
Onze eerste ervaring is in het voorjaar van 1997 op camping ’t Kuierpadtien, waar Jan Miedema
als onze gastheer/mentor/coach optreedt naast zijn taak als weekendleider. Het is bijzonder
aangenaam als je voor het eerst aan een BCN-weekend deelneemt dat er een
buddy/mentor/coach is die je wegwijs maakt in de gebruiken en rituelen. Daar hebben wij lang
plezier van gehad. Dat zou de club eigenlijk moeten blijven doen! We hebben hier goede
herinneringen aan. De ski-borstelbaan was leuk voor de kinderen en de wedstrijd sneeuwketting
omleggen was hilarisch.
Na nog twee vakanties in Tsjechië blijkt onze caravan daar toch
niet op berekend te zijn. De slechte wegen zorgden ervoor dat de
voorkant van de caravan los komt van het chassis. Reden om uit
te zien naar een opvolger. Dat wordt de Bürstner Lux die we kopen
op een beurs van gebruikte caravans. De heer Koot van De
Geldersche geeft een forse prijs voor ons ‘oudje’ en wij kunnen er
weer tegen.
Nadien en nog steeds nemen we met regelmaat deel aan de
weekenden en weken die worden georganiseerd. De sfeer en
het vertier moet je zelf maken en de ‘uitjes’ zijn een welkome
toevoeging aan de weekenden.
Op een Paasweekend komen we weer voor een uitje bij de
Geldersche. Daar wordt Wil ter plaatse verliefd op een Ventana
met een mooie grote ruit in de deur, een boiler en van binnen
met de juiste kleurtjes. We zijn verkocht en kopen deze Ventana
voor de neus weg bij Andries en Rikie die er ook wel oren naar
hadden.
Tijdens de vele weekenden die volgen maak ik korte impressies door middel van een
fotoreportage. Deze zijn nu ook te zien op de BCN-site.
Wil vindt na enkele jaren het Franse bed toch niet je-van-het! We zien in de caravan van Sander
en Ellie Hengelen een vrijstaand bed en dat moet het gaan worden. Het duurt echter tot het najaar
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van 2010 voordat we een Trecento met Queensbed tegen komen. Het lukt ons zelf de Ventana te
verkopen en worden het eens met de aanbieding van de Trecento. Met deze caravan reizen we
nog steeds en blijven dat zeker nog een tijd lang doen.
In 2011 wordt er een beroep op de leden gedaan om
ook, naast de AC, actief te worden bij het organiseren
van een BCN-weekend. Zo nemen we de organisatie van
de herfstweek in Hezingen op camping Hoeve
Springendal in 2012 met Gerard en Cobie ter hand.
Wellicht gaan we de uitdaging nog eens aan die
herfstweek te herhalen. Ook assisteren we op andere
weekenden.

Onze ervaring bij de BCN beslaat slechts 17 jaren en het is vast leuk ervaringen te lezen van leden
die het al veel langer meemaken. Daarom geven we de pen door aan Agnes en Martin
Dettingmeijer. Zij willen er ook eens voor gaan zitten om hun ervaringen aan ons toe te
vertrouwen.

Wil en Jan Hoogsteder
**********
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DEALERLIJST BÜRSTNER CARAVANS EN CAMPERS
HOOGEVEEN

BÜRSTNER NEDERLAND B.V.

Schutstraat 191 – 5

7907 CE

0528 23 48 34

ALMELO

Bruggink Campers

Windmolen 28

7609 NN

0546 82 91 93

ALMERE BUITEN

Almeers Caravan Bedrijf

De Draaibrugweg 10

1332 AD

036 540 09 09

BARNEVELD

Gelderse Caravan Centrale B.V.

Anth. Fokkerstraat 37

3772 MP

0342 41 50 52

BERGSCHENHOEK

Cor Olie Recreatie BV

Weg en Bos 1

2661 DG

010 521 71 18

COEVORDEN

Eurotrek Campers

Printer 31

7741 ME

0524 59 37 00

DOETINCHEM

Meerbeek Caravans & Campers

Nijverheidsweg 41

7005 AS

0314 34 40 46

DRACHTEN

Veneboer Caravans

Loswal 30

9206 AH

0512 52 11 11

EDAM

Wamo Caravancentrum

Nijverheidsstraat 1

1135 GE

0299 37 18 41

EEFDE

Caravancentrum Berkenbosch

Zutphenseweg 98

7211 EE

0575 54 05 40

EMMELOORD

Caravan Centrum Emmeloord

Bedrijfsweg 7

8304 AK

0527 61 34 38

GRAVE

De Greeff Caravan-Recreatie

A. van Gelderweg 97

5361 CV

0486 47 60 00

HAAKSBERGEN

Henk Pen Caravans BV

Westsingel 2

7481 WK

053 572 20 83

HATTEM

De Jong Caravans

Netelhorst 1

8051 KE

038 444 37 77

HEERHUGOWAARD

Mijts Caravans

Pascalstraat 12

1704 RD

072 571 81 15

HILLEGOM DE ZILK

Kampeercentrum De Jong B.V.

Beeklaan 24a

2191 AB

0252 51 77 17

NEERKANT

Caravancentrum 'De Neerkant'

Meistraat 6

5758 AK

077 466 15 06

OUD GASTEL (Rsd)

Mobildrôme & Partners

Argon 31-33

4751 XC

0165 57 06 25

RUCPHEN

De Vossenhoek

Industriestraat 3

4715 RL

0165 34 30 53

STEIN

Caravan & Camper Limburg

Mauritsweg 126

6171 AK

046 433 35 74

ST. OEDERODE

Van Uden Caravans

Jan Tinbergenstraat 6

5491 DC

0413 47 70 22

VLISSINGEN

Kampeercentrum Mechielsen

Gildeweg 35-38

4383 NJ

0118 44 01 00

ZEIST

Erica Recreatie

Aalscholverlaan 5

3704 GZ

030 695 33 49

ZUIDBROEK

Strating Caravans

Weg der Ver. Naties 6

9636 HW

0598 63 49 05

Denkt u aan onze adverteerders,
zij denken ook aan ons.
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(advertentie)

De VisitDenmark kampeerambassadeurs Marja en Joop Nijholt zijn met poes Francy (zij houdt, net als zij,
ook van de auto, de caravan en het kampeerleven!) op reis door Denemarken. Lees hier hun verslag!
"Wij zijn aangekomen op het schitterende eiland
Sjælland. In de 10 jaar dat we in Denemarken komen,
proberen we iedere keer andere streken van dit
interessante land te bezoeken. Dit keer aan de
zuidkant van Kopenhagen, op een prima camping bij
Rødvig; goed verzorgd, niet druk in het voorseizoen en
dankzij de 'lidmaatschappen' ook nog extra korting.
We hebben daar heerlijk gewandeld, genoten van het
authentieke vissersdorp, fijn gewinkeld en het
beroemde klif, Stevns Klint, bezocht. Het was mooi
weer waardoor we extra konden genieten van de rust,
mooie boerderijen en de schitterende glooiingen van
het landschap.
Na enkele dagen zijn we via de Storebæltbrug terecht gekomen op Ronæs camping in Nørre Aaby vlakbij
Middelfart. De camping heeft een mooie ligging, goed verzorgd, luxe sanitair en ook weer heel voordelig in
voor- en naseizoen. Vriendelijke eigenaars en veel mogelijkheden om te wandelen, fietsen en het maken
van autotochtjes. Middelfart is gezellig om te winkelen en te wandelen en het heeft een mooie haven.
Vlakbij de brug op het vaste land, kun je ook veel bekijken, zoals middeleeuwse stadjes.
Wij hebben veel gezien en ook de prijzen van brandstof en levensmiddelen vielen ons reuze mee, de
winkels met heerlijke producten zijn echt super en de natuur is geweldig. Mooi agrarisch, alles goed
onderhouden, leuke veelal gekleurde huizen en prima wegen. Wat wil je nog meer??
O ja, natuurlijk meer .... want we gaan volgend jaar WEER!"

Bürstnerclub Nederland

- 20 -

juni 2015

