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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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REDACTIE
Tsja en dat zit je weer achter je laptop om een
begeleidende tekst te schrijven voor een nieuwe
Koerier. En wat moet je dan voor zinvols zeggen over
de ontstane situatie? Terugkijken naar hoe dat zo
gekomen is? Schiet niet erg op, dus dat doe ik dan
maar niet.
Deze Koerier heb ik toch weer, met plezier overigens,
in elkaar gezet. Er is wel wat te publiceren. De AC
heeft een goed programma in elkaar gezet. In deze
Koerier de promotieartikelen voor het paasweekend te Wijster en de
voorjaarsvakantie
te
Leersum,
alsmede
de
daarbij
behorende
inschrijfformulieren.
Zoals we gewend waren, hebben Corrie en ik weer een verslag gemaakt van de
goedbezochte ALV in Hoornaar op 17 januari jl. ’t Was gezellig, vonden wij.
Verder weer de vaste inzendingen van de voorzitter, onze technische man enz.
en zo is deze Koerier weer aardig volgelopen.
Naast de advertentiepagina’s zijn er ook ‘losse’ advertenties opgenomen. Dat zal
in de komende Koeriers wel meer plaatsvinden.
Veel leesplezier en wellicht tot ziens op een van de weekenden.
Jan Nieuwenhuizen,
Redactie BCN Koerier (a.i.)

Verschijningsdata BCN Koerier in 2015
Uiterste datum inleveren kopij

Verschijning ±

30e jaargang nr. 1
30e jaargang nr. 2

Jaargang

Editie Algemene Ledenvergadering
16 februari 2015

Begin januari 2015
Eind februari 2015

30e jaargang nr. 3

18 mei 2015

Eind mei 2015

30e jaargang nr. 4
30e jaargang nr. 5

13 juli 2015
16 november 2015

Eind juli 2015
Eind november 2015

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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VOORZITTER

Op naar het volgende lustrum
Hallo allemaal,
Het is weer het begin van het jaar en we zijn
allemaal weer bezig met wat het komende
jaar gaat brengen.

krijgen, zodat we niet inslapen en ons
ledenaantal nog verder terug zien lopen.
We hoeven echter nog niet te wanhopen:
onze basis is goed. Iets meer leden die ook
bestuurstaken zouden willen doen, zou wel
helpen. Dat scheelt om de zaken in de
toekomst makkelijk te kunnen regelen.

Als club hebben we in de ledenvergadering
de
antwoorden
van
de
enquête
gepresenteerd. Daar kwamen wel bijzondere
zaken naar voren. Zo zijn er weinig leden, die
bestuurlijk werk willen doen en zijn we ook
selectiever voor wat onze tijd besteding
betreft. Er zijn veel leden die al van hun
pensioen genieten en toch geen tijd hebben
om onze weekenden te bezoeken. Ook zij
maken dus andere keuzes. Dat maakt het
voor de toekomst wel moeilijk om ons
weekendprogramma vol te krijgen.

In 2015 moeten we proberen de nu ontstane
situatie qua bestuur zodanig te regelen dat
we weer een aantal jaren verder kunnen. In
dit jaar zullen we met elkaar een aantal
weekenden organiseren en ik denk dat daar
leuke weekenden tussen zitten. Ja, in
september hebben we ons 6e lustrum en
bestaan we dertig jaar. Daar geven we wat
We zullen ook moeten zoeken naar
extra geld voor uit en ik ga er vanuit dat er
alternatieven, die weekenden vervangen en
veel leden dit weekend zullen meebeleven.
zodanig dat ze interessant zijn
We zijn nog druk bezig met de
Ja, in september hebben organisatie, maar ik denk dat het
om leden aan te trekken en
we ons 6e lustrum en een leuk weekend gaat worden.
vooral aan ons te binden. Denk
bestaan we dertig jaar.
aan reizen die bijvoorbeeld
Daar geven we wat extra En dan gaat nu het seizoen
ongeveer 14 dagen tot 21
dagen duren zonder dat we
We
kunnen
geld voor uit en ik ga er beginnen.
onze
weekenden
hieraan
voorbereidingen
treffen
om de
vanuit dat er veel leden
opofferen. Maar uit de enquête
caravan
weer
uit
de
mottenballen
dit
weekend
zullen
komen heel andere zaken naar
te halen, schoonmaken en weer
meebeleven.
voren. Namelijk niet meer dan 5
op pad gaan. Daar kijken we
dagen, maar dan blijft onze bezetting in de
allemaal weer naar uit. Althans, dat hoop ik
weekenden zeer mager. Om nieuwe leden
wel en dat we het allemaal wel weer leuk
aan te trekken en voor onze bestaande leden
vinden om de caravan weer te gaan
interessant te blijven, moeten we wel
gebruiken. Sommigen gaan binnenkort er al
uitdagingen zoeken, die onze club een ‘boost’
op uit (Lunteren), maar dat is voor mij nu nog
moeten geven. Een actie zou bijvoorbeeld
even te vroeg.
kunnen zijn een landelijke Bürstnerdag
organiseren om daarmee leden te werven.
Ik wens een ieder een heel lekker
Dan moeten we nieuwe initiatieven
kampeerjaar toe. Hopelijk zullen we in grote
ontwikkelen en nieuwe ideeën opdoen om
getale op de weekends aanwezig zijn, vooral
verder te gaan. Een aantal leden zou de
op het jubileumweekend.
schouders er onder moeten zetten en zorgen
dat de nieuw ontwikkelde ideeën vorm gaan
Paul de Haan,
voorzitter
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Dringend verzoek
Wil een ieder die een wijziging heeft dit altijd doorgeven aan het
secretariaat, zodat u weet dat het dan -zonder omzwervingen- ook op
de juiste plek terechtkomt.
Graag per e-mail, maar heeft u geen e-mail dan kan het uiteraard ook
telefonisch.

Berichten vanuit de bestuurskamer
Op 17 januari hebben we bestuursvergadering gehad, voorafgaande aan de
jaarvergadering. We hebben met elkaar naar de toekomst gekeken en zijn
van mening dat we moeten proberen het ledenaantal vast te houden en
proberen te verhogen.
Op de beurs in Gorinchem zullen we een actie starten waar we nieuwe leden het eerste jaar
contributie laten betalen en dat ze hiervoor 2 jaar lid zijn. We hopen dat ze zich hierdoor eerder
thuis zullen voelen bij de BCN.
Onder de leden is een enquête gehouden en hieruit is naar voren gekomen dat één lid bereid is in
het bestuur plaats te nemen. We zullen deze persoon benaderen. We zijn immers nog op zoek
naar een penningmeester, redacteur en kunnen altijd ondersteuning gebruiken.
Ook binnen de AC kunnen we ondersteuning gebruiken. Je hoeft geen lid van de AC te worden om
actief te helpen tijdens een weekend. Een ieder die een steentje bij wil dragen kan zich melden bij
het secretariaat.
Aansluitend na de bestuursvergadering hebben we kort gesproken met de AC-leden, want ook
daar is een en ander gebeurd. Gelukkig hebben we Bram Sinnige bereid gevonden de coördinatie
van de AC op zich te nemen. Hij wordt ondersteund door de AC-leden en door mij vanuit het
bestuur.
De ledenvergadering was zeer goed bezocht, er waren 69 leden aanwezig. De vergadering is
prettig verlopen. Een aantal leden heeft vragen gesteld en deze zijn naar tevredenheid
beantwoord.
Na de ledenvergadering heeft Jan Hoogsteder een presentatie gehouden over de enquête. Het
was bijzonder om te zien wat er bij de leden speelt. Gezelligheid tijdens de weekenden was het
meest belangrijke dat naar voren kwam. En ook dat de minder bezochte weekenden vaak erg
gezellig zijn, omdat je meer met elkaar doet. Ook kwam naar voren dat één equipe alle weekenden
in 2014 bezocht heeft. Fam. Miedema een geweldige prestatie en we hopen jullie nog vaak tegen
te komen tijdens een weekend.
Na de ledenvergadering is er de nieuwjaarsreceptie en ook deze was erg gezellig.
Ik wil iedereen bedanken die de moeite heeft genomen naar Hoornaar te komen.
De volgende bestuursvergadering is op zaterdag 28 maart a.s.
Ik wens iedereen alle goeds en hartelijke groeten vanuit de bestuurskamer.
Marjan Goosens, secretaris
Bürstnerclub Nederland
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2015: Carnavalsoptocht in Fijnaart
Weet ik in ieder geval wat ik met mijn oude caravan kan doen!
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PENNINGMEESTER
Hierbij de beloofde verslaggeving van de kascontrolecommissie.
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Technische Commissie
Deze winter was het iets meer “winters” dan het afgelopen jaar, maar van een
echte winter met veel sneeuw en ijs kunnen we toch niet spreken. De een vindt
dat jammer en de ander zegt, als je elke dag de weg op moet voor je werk, dan
mag het van mij zo blijven.
Maar na de winterperiode komt de caravan/camper weer van stal en dan zal er een aantal, voor
het seizoen begint, eerst naar de dealer gaan voor de tweejaarlijkse(?) controlebeurt. Anderen
doen een en ander zelf en gaan alleen voor specifiek onderhoud naar de dealer, bijv. voor de
vochtmeeting, wiellager- en remcontrole, koelkast en kookplaat onderhoud.
Als er geen dealeronderhoud plaatsvindt, is het heel verstandig om dan eens naar de leeftijd van
de banden en gasslangen te kijken, want voor dat je het weet zijn die “overjarig”. Wat de
fabricagedatum van de banden betreft, die kun je terug vinden in de DOT-code. De Dot-code, een
internationaal keurmerk, is een afkorting van het Amerikaanse “Department of Transportation” en
die bestaat uit 4 cijfers; de eerste 2 geven de productieweek aan en de laatste 2 het jaar van
productie. Als er dus op de band de DOT-code 0508 staat dan betekent het dat de band in de 5e
week 2008 geproduceerd is. Voor een caravanband geldt een leeftijd van 6 jaar, maar als er geen
droogtescheurtjes inzitten en het profiel is niet beschadigd dan mag het in overleg met de dealer of
bandenhandel misschien ook wel een jaartje langer zijn. Voor de gasslangen geldt een vervanging
na 5 jaar en de regelaar moet na 10 jaar vervangen worden. Dit zijn algemene richtlijnen en dus
geen wettelijke bepalingen.
Een aantal van ons is lid van de A.N.W.B. en deze letters kun je ook gebruiken als ezelsbruggetje
bij het aankoppelen van de caravan.
A – Aankoppelen, let op of de koppeling goed op de kogel klikt,
N - Neuswiel omhoog?,
W - Weer die stekker inpluggen en als laatste
B - Breekkabeltje niet vergeten.
Over neuswiel gesproken, het komt nogal eens voor dat bij het manoeuvreren met de caravan het
neuswiel zich ingraaft in het losse zand of nog erger in de modder. De firma Reich heeft hiervoor
een oplossing ontwikkeld en wel door het toepassen van 2 of 3 neuswielen. In de meeste gevallen
kan het bestaande neuswiel blijven zitten en dan d.m.v. een ombouwset aangepast worden.
Nog een tip om stickers (b.v. bij inruil, de Bürstnerstickers) te verwijderen. Probeer in ieder geval
niet, met of zonder gereedschap, de stickers los te trekken, maar neem b.v. een haarföhn,
verwarm een hoekje en trek het voorzichtig los. Daarna de sticker verder verwarmen en dan
langzaam lostrekken. Om de achtergebleven lijmresten weg te werken gebruik je
stickerverwijderaar of terpentine.
Om toch telkens iets “technisch” in onze koerier te schrijven, vraag ik jullie nogmaals om eventueel
ideeën/onderwerpen aan te dragen, dan probeer ik er wel een verhaaltje van te maken.
Hans Cornelissen
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P R O G R A M M A 2015
(onder voorbehoud en voor zover bekend)

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

Nog niet bekend

Joke en Peter v.d. Langeberg
Anneke en Ton Gollebeek

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 218

Algemene Ledenvergadering en
Nieuwjaarsreceptie te Hoornaar

17 januari 2015

— — — — — V e r s l a g— — — — —
Door: Corrie en Jan Nieuwenhuizen
Ook in 2015 werd de ledenvergadering
weer gehouden in Hoornaar. Het is en
blijft een geschikt zalencentrum. Hoewel
er leden zijn die het niet genoeg centraal
in Nederland vinden liggen, blijkt dat toch
niet uit de opkomst. De zaal zat lekker vol.
De secretaris zal in haar verslag wel
vermelden hoeveel mensen aanwezig
waren.
Voor het bestuur startte de dag met een
bestuursvergadering om 10.00 uur. Wat
er besproken is, leest u wel in de rubriek
‘Uit de bestuurskamer’. Om 11.00 uur
kwamen de leden van de AC-commissie
en werd er gezamenlijk vergaderd. Het ging voornamelijk over de weekenden in 2015. Het
programma werd zo veel mogelijk vastgesteld. Op dit moment is het helaas nog niet volledig
bekend, maar dat komt ongetwijfeld in orde.
Daarna werd er geluncht en om 13.30 uur begon de ledenvergadering. De voorzitter keek terug op
het jaar 2014 en moest, evenals vorig jaar, constateren dat er weer veel leden bedankt hebben.
Ook de bestuurscrisis kwam nog kort ter sprake. De in 2014 benoemde redacteur, Bert Smit, heeft
ruzie gehad met enkele leden en daarom
heeft hij zijn functie weer beschikbaar
gesteld en heeft hij zijn lidmaatschap van
de BCN opgezegd. De vorige redacteur
zal voorlopig de werkzaamheden t.o.v.
de Koerier (tijdelijk!) weer oppakken. Er
wordt gezocht naar een nieuwe
kandidaat.
Aangezien Bert Smit ook AC-coördinator
was ontstond ook daar een vacature.
Gelukkig is deze vacature vervuld. Bram
Sinnige heeft deze taak op zich
genomen.
Paul de Haan, Wim Bos en Hans
Cornelissen werden herkozen in hun
bestuursfuncties.
Ook dit jaar werden de notulen van de vorige ledenvergadering en de verslagen van de
verschillende commissies goedgekeurd. Ook de financiële stukken werden in orde bevonden. De
penningmeester moest helaas constateren dat dit jaar voor hem het eerste jaar was met een
negatief resultaat. De leden Jan Beugelsdijk en Daan Zuiddam hebben als kascontrolecommissie
de boeken gecontroleerd. Zij waren tevreden en stelden voor de penningmeester decharge te
verlenen, hetgeen ook door de vergadering werd gedaan.
Als leden van de kascontrolecommissie werden benoemd Daan Zuiddam en Jan Hoogsteder. Als
reserve werd Joke van de Langeberg benoemd.
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Na een korte pauze werden enkele leden in het zonnetje gezet. Sandra Rutjes was 12½ jaar lid
van de BCN. Zij ontving van de voorzitter de bijbehorende speld en Marjan overhandigde haar een
bos bloemen.
Alle aanwezige leden van de AC-commissie moesten naar voren komen en werden bedankt door
de voorzitter voor hun werkzaamheden in het afgelopen jaar. De nodige enveloppen met inhoud
werden overhandigd. Voordat de rondvraag aan de orde kwam, bedankte Jan Beugelsdijk het
bestuur voor hun werkzaamheden in 2014, daarmee wel een traditie doorbrekend aangezien Jan
Miedema deze eer altijd te beurt viel.
Tot slot was er de rondvraag. Alleen Jan Hoogsteder stelde vragen m.b.t. de financiële situatie die
gaat ontstaan door de teruggang in het ledental, alsmede door de verminderde advertentieopbrengsten. Zie t.z.t. de notulen van deze vergadering.
Nadat de vergadering officieel was afgesloten, kreeg Jan
Hoogsteder de gelegenheid de resultaten van de enquête
toe te lichten. Opmerkelijk was dat er een zeer goede
respons was gegeven. 94% van de leden had gereageerd!
Het was een zeer interessante toelichting en we kregen
daardoor een aardige kijk op hetgeen er zoal bij de leden
leeft. Kortom, een heel verhelderend geheel waar de BCN
haar voordeel mee kan doen.
Hierna begon misschien wel het leukste deel van de middag: de nieuwjaarsreceptie. Onder het
genot van een hapje en een drankje werd er flink bijgepraat, niet alleen in de zaal maar ook op de
gang. Het was gezellig en zo tegen vijven gingen veel leden op huis aan. Zo ook wij.
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Weekend 220
Paasweekend

Camping ‘De Otterberg’
Drijberseweg 36a, 9418 TL Wijster
Telefoon: 0593-562362
e-mal: info@otterberg.nl

3 t/m 6 april

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

Ton en Anneke Gollenbeek, Sandra Rutjes en de boys, Arie en Ada Bos

Camping De Otterberg is makkelijk bereikbaar. Vanuit het zuiden of vanuit noorden rijdt u
over de A28 en neemt u afslag 29 Dwingeloo - Wijster. Als u richting Wijster rijdt, wordt de
camping door middel van borden aangegeven.

Lieve Bürstnervrienden,
Met Pasen 2015 zijn we te gast op camping De Otterberg te Wijster, bij fam. Verstraaten.
Een gemoedelijke familiecamping, waar gezelligheid, ontspanning en comfort hand in
hand gaan.
Op een hete zomerdag in 2014, hebben we over de camping gelopen, om de prachtige
velden, toiletgebouw en de grote kantine te bekijken. Alle leden van de club kunnen mee,
echt waar. De douches zijn gratis, evenals wifi en de stroomvoorziening is 6 ampère.
In de omgeving is het goed fietsen, de camping beschikt over diverse routes.
Tarief
De kosten per equipe bedragen € 16,00 all in per nacht. Honden zijn toegestaan en de
auto mag bij de caravan staan.
Komt men eerder of blijft men langer, geen probleem, hetzelfde tarief. Alleen dit zelf
regelen met de camping.
Bij aankomst wordt er een borg gevraagd van € 20,00 euro voor de slagboomsleutel.
Hondenbezitters opgelet!
De honden moeten buiten de camping, door een hek, hun behoeftes doen. Voor het hek is
een sleutel nodig en er wordt borg voor gevraagd. Het is misschien handig, als dit
onderling, door de hondenbezitters wordt geregeld.
Activiteiten
We openen dit paasweekend op vrijdagavond in de kantine, om 20.30 uur, met koffie en
wat lekkers. De camping trakteert.
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Zaterdagmiddag
Een uitstapje naar de prehistorie, het Hunebedmuseum in Borger. Toegang met
museumjaarkaart is gratis. Overige per persoon toegang € 7,50.
Honden zijn helaas in dit museum niet toegestaan.
Opgave op het weekendformulier en betalen bij de weekendleiding op vrijdag.
Eerste paasdag
Een gezellig, gezamenlijk paasontbijt in de kantine. Aanvang 9.30 uur.
Het paasontbijt bestaat uit een snee krentenbrood, een witte bol, een bruine bol en een ei,
dit alles inclusief koffie of thee. De kosten voor dit ontbijt is € 4,00 per persoon.
Opgave en betalen op het inschrijfformulier.
Het zou erg leuk zijn, als iedereen hieraan meedoet. Om de kantine in paassfeer te
brengen, vragen wij om een tafel-paaskleed mee te nemen, en deze aan de leiding te
geven, bij aankomst. Wij zorgen dan voor feestelijk gedekte tafels.
Rommelmarkt
Een jaarlijks gebeuren op eerste paasdag. Ja, en we gaan het weer doen, ook voor de
overige campinggasten. Dus, lieve mensen, duik de zolder op en verkoop je overtollige
spulletjes. We maken weer de nodige muzikale tamtam erbij.
Op tweede paasdag sluiten we het weekend om 11.00 uur af. Bij goed weer bij de vlag, bij
slecht weer kunnen we van de kantine gebruik maken.
Tot slot hopen we op een enorme opkomst om zo een gezellig paasfeest met elkaar te
vieren.

De sluitingsdatum voor dit weekend is: 15 maart 2014

Tot op de camping!
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Camping ‘Op de Heuvelrug’ (fam. Van Gent)
Bovenhaarweg 4, 3956 KK Leersum
Telefoon: 0343-481369

Weekend 221
Meivakantie

1 t/m 10 mei

— — — Aa n k o n di g i n g— — —
Weekendleiding:
Coby en Gerard Philipsen + Gea en Cees van den Berg
De camping is gelegen in een zeer bosrijke omgeving. U vindt er vele
heuvels en dalen. In deze omgeving kunt u heerlijk wandelen en
fietsen. Ook een bosbad vindt u in de naaste omgeving.
De camping heeft 25 plaatsen. Er is een aparte afwasruimte en een
schuur voor uw fietsen.
In de afwasruimte vindt u een grote koelkast, waar u gebruik van kunt
maken mocht de uwe te klein zijn. Wat bij sommige van onze leden
nogal eens voor komt!
Routebeschrijving
Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, zo is ook hier. Wij nemen aan dat de meesten van ons
de beschikking hebben over een TomTom. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u contact
opnemen met de kampleiding en zij wijzen u de weg.
Wat hebben wij zoal voor u in petto:
Flink wat wandelingen.
Fietstochten onder leiding van Gerard. We fietsen dan wel naar een
bepaald doel. In de naaste omgeving vindt u twee kastelen o.a. het
kasteel Amerongen en kasteel Doorn. Verder het tabaksmuseum en de
Tombe van Nellesteijn, Hoeve Weistar en Landgoed Broekhuizen.
Grote plaatsen om vooral een bezoek te brengen zijn Zeist, Amersfoort
en Veenendaal.
Dit alles is met de fiets bereikbaar. Lopen wordt wel een beetje ver.

Kasteel Amerongen

Aankomst
Vrijdag 1 mei begint deze 10 daagse. ‘s Avonds drinken we koffie op het Burstnerterras of in de
kantine. Wij hebben de gehele week de kantine tot onze beschikking, waar een houtkachel staat,
dus kou hoeven we niet te lijden. Wel zorgen we zelf voor, koffie, drank etc.
Mocht het overdag slecht weer zijn dan kunnen we het ons ook hier gezellig maken. Vergeet
vooral niet spelletjes (zoals kaarten) mee te nemen.
Kosten
Camping ‘Op de Heuvelrug’ rekent € 16,50 per nacht
per equipe, hierbij komt nog de toeristenbelasting voor
de gemeente. Deze bedraagt € 1,50 per equipe. Te
samen € 18,--. Mocht u eerder of later komen dan
betaalt u € 19,50 per nacht.
U kunt NIET afrekenen op ZONDAG.
Inschrijven kan tot 10 april 2015
Graag wil de fam. Van Gent tijdig weten hoeveel equipes er komen. Wanneer er plaatsen
overblijven, kunnen deze nog worden verhuurd (het is tenslotte meivakantie!).
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Geef de pen maar door!
Aan het West-Brabantse ……………?

Het is eind jaren tachtig. Ons pensioen is in zicht. We zeggen tegen elkaar: ”Wat zullen we gaan
doen met al die vrije tijd? Kamperen? Caravan kopen?”
Geen van tweeën hebben we het kampeergevoel van thuis mee gekregen.
Willen we daarmee toch beginnen, dan zullen we beslagen ten ijs moeten
komen. Dus huren we een caravan in 1989 voor twee weken in het zuiden van
Frankrijk. In Maurillas las Illas en wel voor ƒ600,- per week. Een oud bakkie, waarin
Siem tweemaal per nacht uit zijn bed rolt wegens gammeligheid. Weer thuis, laten
we alles nog eens de revue passeren en komen tot de conclusie dat de vakantie toch
wel leuk was geweest.
Twee jaar later nemen we nog een keer een proef, nu in Blacone (Valence). Via via
hoorden we dat daar een Bürstner te huur was, een mooie klassieke, compleet
ingerichte caravan. Eerst moesten we bij de eigenaar ‘op rapport’ komen, in Nederland, om te zien
of we wel netjes genoeg waren om zo’n mooie caravan te mogen huren. We kwamen door de
ballotage en hoorden dat de huurprijs per week ƒ300,- bedroeg. Wij zeiden ’ja’ tegen het voorstel
en werden voorgoed enthousiast over kamperen, caravannen en ……Bürstner! Nog hetzelfde
najaar kochten we onze eerste caravan, natuurlijk een Bürstner en wel een Bürstner Club met een
porta potti.
1 februari 1992 ging ons pensioen in en begon het feest. Siem had wel veel auto gereden, maar
nog nooit één kilometer met een aanhanger. Dus ging ik bij de ANWB op cursus en daar bracht
men mij de kneepjes van het rijden met een caravan bij.
Het eerste tripje met onze eigen caravan was naar de RCN-camping in Appelscha. We werden lid
van de BCN en beleven daar prettige tijden mee. Ook werden we lid van nog een caravanclub, die
buitenlandse reizen maakt, soms wel trips van twee maanden lang. Zo kwamen we bijvoorbeeld in
Polen, Slowakije en Tsjechië, heel Griekenland in de rondte, naar Sicilië – en denk erom: helemaal
over de weg – en naar de Noordkaap, door Zweden heen en via Noorwegen weer terug.
Zo maakten we in totaal zeven van dergelijke lange reizen, maar omdat we bij de Bürstner Club
Nederland warme belangstelling hadden ondervonden en dat gevoel bij de andere club van boven
naar beneden er niet bij was, hebben we daar vroegtijdig afgehaakt.
We hebben een logboekje bijgehouden en daar onder andere in genoteerd de kilometers die we
reden met de caravan echt aan de trekhaak. Nou de cursus bij de ANWB is destijds niet voor niets
geweest. Het eindcijfer is 135.000 kilometer! Gezien onze leeftijd van ruim tachtig jaar, zijn we nu
met caravannen opgehouden. De caravan staat tiptop gepoetst in de showroom op een nieuwe
eigenaar te wachten.
Per 1 januari 2015 zijn we geen lid meer van de BCN. Heel graag willen we bestuur en leden
bedanken voor de onvergetelijke tijd die we 22 jaar bij de BCN
hebben mogen ervaren.
Om de pen te kunnen doorgeven, heb je namen nodig, Wij
hebben Wil en Jan Hoogsteder gebeld, een prettig koppel, en
gevraagd of ze de pen wilden aanpakken. Zij zeiden spontaan
‘ja’ en onze succeswensen gaan naar Oldenzaal.
We hopen dat de BCN nog lang zal bestaan.
Joke en Siem Boyen, Steenbergen
Bürstnerclub Nederland
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Denemarken: klein geluk, grootse kampeervakantie!
In het eilandenrijk Denemarken kun je kamperen met uitzicht! Veel campings liggen namelijk
midden in de natuur, veelal aan het water van zee, fjord of meer. En of je nu verblijft in een tent,
een kampeerhut, een camper of een caravan, je merkt altijd dat de kwaliteit op de campings in
Denemarken absoluut tot de beste in Europa behoort. De Deense Campingraad (Campingrådet) is
verantwoordelijk voor de goedkeuring, classificatie en controle van de in totaal 454 campings in
Denemarken.
Kamperen in Denemarken betekent genieten van vrijheid en gezonde buitenlucht. Genieten van
kleine dingen, zoals de ochtendzon, fluitende vogels, de zilte zeelucht en zoete broodjes bij de
koffie. Een stadje, kerkje, kasteel of museum bezoeken. Een Deense ijswafel eten aan het strand of
een visje bij de jachthaven. Een fietstochtje maken in de omgeving en onderweg verse groente en
fruit kopen bij een stalletje langs de weg.
De nieuwe app 'Bike & Camp DK' is trouwens ideaal als je van fietstochtjes houdt. Vanaf je
camping zoek je een Panoramaroute uit en je stapt op de pedalen. Er zijn 26 Panoramaroutes, elk
met een bepaald thema. De routes variëren in lengte van achttien tot vijftig kilometer. En zoals de
naam al belooft, bevat elke route een plek met fraai uitzicht, over zee of land.
Meer informatie nodig of wil je weten hoe anderen kampeervakantieland Denemarken ervaren?
Ga naar www.visitdenmark.nl/camping
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Van Uden Caravans - overname en 25-jarig jubileum
Er komt een einde aan een tijdperk. Eén van de langstzittende ondernemers van Sint-Oedenrode,
Toon van Uden, is per 1 november 2014 gestopt met zijn gelijknamige bedrijf Van Uden Caravans.
Hij en zijn vrouw José hebben besloten om het stokje over te dragen aan medewerker Rogier
Wegkamp. Hij gaat samen met zijn partner Marjolijn het bedrijf leiden.
Toon praat redelijk koel over zijn vertrek, maar het zal hem zeker wat doen. José en hij hebben de
onderneming namelijk steen voor steen opgebouwd tot het succesvolle bedrijf wat het nu is. Met
een goede naam tot in de verre omtrek van Sint-Oedenrode. Dag en nacht is het koppel met de
zaak bezig geweest. Klanten hebben dat altijd gewaardeerd. Als ze binnenkwamen was één van de
twee sowieso aanwezig, vaak allebei.
Dit jaar bestaat Van Uden Caravans 25 jaar. Dat gaan Toon en José vieren, maar niet als eigenaar.
“Het is mooi geweest. Tijd om te stoppen. Dat zal vast wel wennen zijn, maar ooit zou het een keer
gaan gebeuren. We denken dat het tijd is voor nieuwe impulsen, voor moderne inzichten. Het is
aan Rogier en Marjolijn om te continueren en waar nodig zaken te verbeteren. We zijn blij dat zij
de zaak willen overnemen, dan is het in vertrouwde handen”, geeft Toon aan.
In 1990 begonnen Toon en José in Nijnsel aan een
avontuur dat tot 2014 heeft geduurd. Twee keer werd er
verhuisd. Toon: “Door de jaren heen hebben we een flinke
klantenkring opgebouwd. Er zijn zelfs klanten bij die op
alle drie de locaties een caravan bij ons hebben gekocht.
Bovendien hebben we veel klanten van begin tot nu
mogen verwelkomen. Van sommigen kopen nu ook de
kinderen een caravan bij ons. Al onze klanten zijn we stuk
voor stuk dankbaar. Dat maakte het werk mede zo leuk.
De contacten, de verhalen als ze terug kwamen van
vakantie. Echt 100 procent. We hebben altijd geprobeerd
om onze klanten zo goed mogelijke service te verlenen.”
Rogier heeft alles van dichtbij meegemaakt. Hij werkt
namelijk al vijftien jaar bij Van Uden Caravans. Hij en zijn
vrouw hebben ontzettend veel zin in de nieuwe uitdaging.
“Het bedrijf staat als een huis”, vertelt de nieuwbakken
eigenaar. “Evenals de naam. We willen het graag
voortzetten zoals het de laatste jaren is gegaan, maar in sommige opzichten ook weer op onze
eigen manier. Toon zei wel eens gekscherend ‘dan moet jij het maar doen’. Tot het op een
gegeven moment écht ter sprake kwam. Toen zijn we er over na gaan denken.” Marjolijn heeft
haar baan opgezegd om de nieuwe uitdaging aan te gaan. Ze zal zich vooral richten op de
communicatie.
Om het 25-jarig bestaan te vieren heeft van Uden Caravans diverse mooie aanbiedingen in 2015.
Houd een oogje op hun website om op de hoogte te blijven: www.vanudencaravans.nl.
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