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REDACTIE 
 

Het paasweekend is weer geweest en je kunt wel 
zeggen dat het BCN kampeerseizoen daarmee echt is 
begonnen. Zelf ben ik er niet bij geweest, maar uit het 
verslag van Carla blijkt wel dat het een geslaagd 
weekend is geweest. Ze begint al snel de 
weekendleiding te complimenteren om de goede 
voorbereiding. Er is een brochure met het programma 
gemaakt (heb ik gezien heb op een bestuurs-
vergadering) die heel mooi verzorgd was. Petje af, goed 

gedaan, Marja! De foto’s in het verslag zijn van Jan Selling. Wellicht hebben vele 
deelnemers ze ook gezien op Facebook. 
 
Overigens vind ik het jammer dat niemand zich heeft aangemeld om het verslag 
te schrijven, waardoor Carla zich weer heeft ‘opgeofferd’. Ik vind dat als je deel 
uitmaakt van een club – een overigens gezellige club – je zo nu en dan eens iets 
moet terugdoen en het niet moet overlaten aan steeds dezelfde personen. Zullen 
we dus afspreken dat we voortaan spontaan ons aanmelden voor het schrijven 
van een verslag?!? En o ja, er zijn nog twee vacatures in het bestuur!! 
 
In deze Koerier weer de gebruikelijke zaken, zoals het promotieartikel voor het 
Duin- en zee-weekend eind juni, de verslagen van de gehouden weekenden, 
een bijdrage van de familie Zeestraten over hun eerste weekend bij de BCN en 
verder de vaste rubrieken Van de Voorzitter, de Technische Commissie enz.  
 
In de rubriek ‘Geef de pen door’ kijken Gea en Cees van der Berg terug op het 
reilen en zeilen van de BCN. Zeker interessant voor de leden die zich de laatste 
jaren hebben aangemeld. 
 
Van het websitefront is nog niet veel definitiefs te vertellen. Een nieuwe 
webmaster is bezig een nieuwe site te ontwikkelen. De oude site blijft dus nog 
even ‘in de lucht’. U weet, de meest actuele ledenlijst vindt u op deze site. 
 
De meivakantie wordt voor Corrie en mij de eerste caravanactiviteit dit jaar. We 
hebben er zin in en daarom wellicht tot ziens in Kessel. 
 
Jan Nieuwenhuizen 
Redactie BCN Koerier (a.i.) 
 

 
Verschijningsdata BCN Koerier in 2016 

 
 

Jaargang  Uiterste datum inleveren kopij  Verschijning ±  
31e jaargang nr. 1 Editie Algemene Leden Vergadering Begin januari 2016 
31e jaargang nr. 2 22 februari 2016 Eind februari 2016 
31e jaargang nr. 3 16 mei 2016 Eind mei 2016 
31e jaargang nr. 4 11 juli 2016 Eind juli 2016 
31e jaargang nr. 5 21 november 2016 Eind november 2016 
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De VOORZITTER 
 
 
 

                       Weer de caravan in! 
 
We zijn weer van start gegaan met 
kamperen. Helaas begint dit seizoen koud. 
Tjonge, jonge, ik heb nog nooit zoveel kleding 
mee genomen als dit jaar voor zowel warm 
weer, als extra koud weer. Vooral in de 
nachten is het koud en dan test je de caravan 
wel uit of alles goed werkt, vooral de 
verwarming. Als dit allemaal goed is, ben je 
op alle situaties voorbereid en dat is dit jaar 
wel nodig, want het weer is in deze periode 
rond Hemelvaart nog steeds koud. Maar toch 
zitten we weer op de camping en dat is erg 
gezellig.  
 
We zullen dit jaar weer veel onderweg zijn 
naar de weekenden van de BCN, maar ook 
met vakantie(s) en dan komen we op 
bijzondere campings en plaatsen en maken 
dan vaak ook weer leuke dingen mee. En wat 
zou het leuk zijn als die verhalen in onze 
koerier terecht komen. Ik vraag dit, omdat 
onze club dit soort middelen nodig heeft om 
nieuwe leden aan te trekken. Daar kan een 
koerier met interessante verhalen aan 
bijdragen. 
 
Wat moeten we nog meer doen om nieuwe 
leden erbij te krijgen en ook om onze leden 
vast te houden? Sommige leden stappen 
over op een ander merk, omdat deze mooier 
en/of beter zou zijn. Hierbij speelt ook de 
indeling een grote rol. Dat bepaalt een ieder 
voor zich zelf, is een eigen beslissing. Toch 
doet het pijn als iemand voor een ander merk 
kiest. Zeker nu we weer zeer goede 
contacten hebben met de verkoopleiding in 
Nederland. Sterker nog, de verkoopleider van 
Nederland was met Pasen op bezoek bij ons 

en we hebben een heel goed gesprek gehad. 
Dat sterkt mij om te zeggen dat bij Bürstner 
weer licht aan de horizon verschijnt voor wat 
betreft de verkoop van caravans. Bij de 
verkoop van campers is een trend, nu ook in 
Nederland te zien, dat veel mensen van een 
caravan naar een camper overstappen. Of dit 
op dezelfde manier gaat als in bijvoorbeeld 
Duitsland, daar heb ik geen idee van. Wel is 
het zo dat wij ook steeds meer campers in 
onze club op de campings zien. 
 
Ook zijn we sinds vorig jaar bezig om te 
kijken of we een alliantie kunnen aangaan 
met de NCC. Wij hebben nu twee terreinen 
bezocht en zijn aller hartelijks ontvangen en 
hebben een goede indruk gekregen van de 
bezochte terreinen. Bestuurlijk gaan we nu 
bekijken wat de volgende stappen kunnen 
zijn.  
Ook wordt er dit jaar aan onze website 
gewerkt en hopen u medio zomer dan een 
nieuwe website te presenteren. 
 
Deze week hebben we bericht gehad dat 
Ellen van Schaik op 5 mei is overleden. Ellen 
en Hen zijn actief in onze club geweest als 
AC lid en hebben samen weekenden 
georganiseerd. Vanaf deze plaats wensen wij 
Hen heel veel sterkte toe, ook natuurlijk voor 
Sandra, Patrick en Danny. 
 
Ik hoop dat een ieder die met de caravan er 
op uittrekt, zich op alle situaties heeft 
voorbereid, zodat het een fijn kampeerjaar 
wordt. Diegenen, die om wat voor reden thuis 
moeten blijven, wens ik veel sterkte toe en 
hoop dat ze weer gauw mee kunnen doen. 

 
Paul de Haan 
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Berichten vanuit de bestuurskamer 
 

Op 16 april hebben we bestuursvergadering gehad. Voor onze aftredende 
bestuursleden hebben we helaas geen nieuwe bestuursleden gevonden. 
Harrie en Jan zijn gelukkig bereid hun taak nog een jaar voort te zetten. We 
zijn hier erg blij mee. 
 
Zoals jullie weten, tobt Harrie met zijn gezondheid en we zijn ons er van 

bewust dat wanneer het niet gaat, we de taken van hem zullen overnemen. Paul assisteert hem al 
en ook Wim heeft aangegeven ondersteuning te willen verlenen. Gelukkig zijn de laatste berichten 
positief. 
 
Tijdens het paasweekend is Jim Looyen langs geweest bij de Bürstner Club om kennis te maken. 
Hij is de nieuwe coördinator voor Bürstner Nederland. Zelf was ik tijdens het paasweekend ziek, 
dus ik heb hem niet ontmoet, maar hij was erg positief naar de Bürstner Club toe. We zijn weer 
welkom tijdens de jaarlijkse beurs in Utrecht en ook wil hij met ons een bezoek aan de fabriek 
voorbereiden. Dit staat voorlopig gepland voor 2018. Details hierover volgen later. 
 
Voor het onderhoud van de website hebben Paul en Ton een gesprek gehad met ons jeugdlid 
Marc Vale. Hij zal de website gaan onderhouden. We zijn hier erg blij mee. 
 
Zoals jullie weten, waren de speldjes voor 25 jaar lid zijn van de BCN nog niet binnen tijdens de 
jaarvergadering. Inmiddels is dat wel het geval en hebben de jubilarissen ze ontvangen. 
 
Ook zijn we nog steeds op zoek naar een redacteur. Jan Nieuwenhuizen heeft ons afgelopen jaar 
uit de brand geholpen, maar we hopen dat we hier toch een nieuwe invulling aan kunnen geven. 
Ook is Jan bereid het komend jaar de verzorging van de koerier op zich te nemen. 
 
Op 5 mei ontvingen we het droevige bericht dat ons lid Ellen van Schaik is overleden. Ellen en ook 
Hen hebben zich jarenlang ingezet voor de activiteiten commissie. Ze hebben menig weekend 
mee georganiseerd. Ze hebben dit gedaan zolang hun gezondheid het toeliet. Persoonlijk heb ik 
altijd veel bewondering voor haar gehad. Ze was een echte doorbijter. Namens het bestuur en alle 
leden wensen we Hen en ook Sandra, Patrick en Danny en verdere familie heel veel sterkte met 
dit verlies. 
 
De volgende bestuursvergadering is op zaterdag 1 oktober a.s. Ik wens iedereen alle goeds en 
hartelijke groeten vanuit de bestuurskamer. 
 
Marjan Goosens, secretaris 
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Overleden  
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De Activiteiten Commissie 
 
 
Beste Bürstner vrienden, 
 
Graag vraag ik jullie aandacht voor onderstaande oproep van Angelique Schuurmans. 
 
"Hallo iedereen, 
 
Wij van de AC zijn op zoek naar hulp. En wel naar elk soort hulp. 
 
� Mensen die volledig in de AC willen. 
� Mensen die ons willen ondersteunen in de weekenden. (Dan bedoelen we caravans mee op 

hun plek zetten, zorgen voor de koffie/thee. Meehelpen bij activiteiten. Eventueel mee zoeken 
naar een leuk uitje.) 

� Mensen die campings of uitjes willen aandragen. (Als jullie iets weten laat het dan aan de 
mensen van de AC weten. We proberen dan uit te zoeken of de camping / het uitje geschikt is 
voor de club. En we laten weten of we er iets mee kunnen. Dus vermeld wel even je naam 
erbij. We weten dat er in het verleden wel eens wat dingen mis zijn gegaan met terug 
communiceren, maar we kunnen alleen beloven dat we onze best gaan doen om dit te 
veranderen.) 

 
Het is niet de bedoeling dat men een camping gaat regelen zonder iemand van de AC. Natuurlijk 
mag u wel mee als er afspraken gemaakt worden met de camping, maar iemand van de AC moet 
het voorlopig contract opstellen. 
We weten van verschillende leden wel wat ze willen, maar we willen het graag van iedereen 
weten. U bent niets verplicht. Als u zegt: ‘Sorry maar liever niet’, dan even goede vrienden. We 
zoeken echt naar mensen die vrijwillig willen helpen. Het is namelijk een club en geen 
werkverband. 
 
Ik zou graag van iedereen  een mailtje terug willen ontvangen (sturen naar schu3448@planet.nl) 
met hetgeen wat u wilt/kunt. Na de mail neem ik even contact met u op. Alles ga ik registreren in 
de map, zodat we altijd iemand aan zijn/haar vestje kunnen trekken als het nodig is. Natuurlijk mag 
u ook alleen helpen (als uw partner niet wil/kan). Iedere hulp is welkom. 
 
Alvast hartelijk bedankt voor het meedenken. 
 
Groetjes, 
Angelique Schuurmans (namens de AC) - schu3448@planet.nl” 
 
 
 
Wacht niet, maar reageer vandaag nog naar Angelique!! Alvast bedankt! 
 
Met vriendelijke groet, 
Bram Sinnige 
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Technische Commissie 
 

 
   Wist u dat …… 
 

• Er al in 15 Europese landen winterbanden verplicht 
zijn bij winterse omstandigheden, o.a. in Duitsland, 
Luxemburg en Frankrijk. Het niet gebruiken van 
winterbanden in winterse omstandigheden kan in 
deze landen een reden zijn voor een boete, 
strafrechtelijke vervolging en (mede)aansprakelijkheid 
bij ongevallen. Zie de PROFILE TYRECENTER site.  

 
• Als u op een bochtige weg (in de bergen of langs de kust) rijdt en niet harder dan 50 KMh, dat 

u de stabilisatie kan vrij geven i.v.m. onnodige slijtage. De stabilisatie is alleen nodig als men 
harder dan 70 KMh rijdt. 

 
• Als de combinatie gaat slingeren, u direct hard moet remmen en geen gas geven. 
 
• U in Spanje twee 2 gevarendriehoeken in de auto moet hebben. 
 
• De gasdrukregelaar, voorzien van een wartelmoer, zonder gereedschap op de fles gedraaid 

moet worden. Dus niet met een tang of sleutel omdat anders het afdichtingsrubber defect kan 
raken. 

 
• U bij het verwisselen van een halogeenlamp er voor dient te zorgen, dat u het glas van het 

lampje niet aanraakt met uw blote vingers. Dit verkort de levensduur van de lampjes. 
 
• U in Oostenrijk en Spanje verplicht bent voor elke inzittende een veiligheidsvest in de auto te 

hebben. 
 
• U vanaf 2008 in diverse grote steden in Duitsland alleen met een speciale 

milieusticker (kosten ± € 20,-) toegankelijk bent. Zie TÜV Nederland of bel 
0900 54378888. Oudere dieselauto's of auto's die geen katalysator 
hebben, mogen dan het centrum niet meer in. Als de milieusticker niet 
zichtbaar is aangebracht, dreigt een boete van € 40,-. Dit geldt ook voor 
buitenlandse auto's! 

 
• Als u op een steile helling weg wilt rijden, u de combinatie eerst achteruit moet laten scharen. 

Zie CARRAVANTREKKER.NL. 
 
• Uw uitdraaisteunen van uw caravan geen krik zijn om uw caravan op te krikken. Ze zijn voor 

ondersteuning. 
 
• U vooral bij een lange neerwaartse helling u af en toe even 

gas moet geven. Dit om de oplooprem van de 
aanhanger(caravan) te "strekken". De remschoenen komen 
even los en het geheel kan dan wat afkoelen.  

 
• Als een voorwiel-aangedreven auto de aanhanger (caravan) 

niet van de plaats kan krijgen in vooruit. Probeer dan eens 
rustig in de achteruit. De voorwielen worden dan aangedrukt en krijgen meer "grip". 

 
Ton Stauthamer 
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ANWB kiest Camper van het jaar  -  Winnaar 2016: Bü rstner Ixeo it 680 G 

 
 
Een gedurfde indeling, een brede toegangsdeur, een inventieve garage en een hefbed in de 
lengterichting. Die innovaties gaven de doorslag voor de vakjury, om de Bürstner Ixeo als winnaar 
uit te roepen van de ANWB-Camper van het jaar 2016 
Opnieuw succes voor de Bürstner Ixeo, nu met het model it 680 G. Onlangs werd de Ixeo al 
onderscheiden met de European Innovation Award.  
 
 
Onzichtbaar hefbed 
Bijzonder aan de Bürstner is het hefbed met een druk op de knop uit het plafond naar beneden 
zakt. Het hefbed is in de lengterichting van de camper gemonteerd. Daardoor daalt het tussen de 
bovenkasten door tot op de stoelzittingen van de loungehoek, waardoor je comfortabel in bed stapt 
- een bijzondere innovatie in de camperbranche. Overdag verdwijnt het bed met een lengte van 
200 cm volledig in het plafond. Bürstner heeft 195 cm stahoogte kunnen realiseren in het interieur. 
Een andere bijzonderheid is de riante badkamer aan de achterzijde, met een toilet en douche over 
de volle breedte van de camper.  
 
 
De winnende Bürstner Ixeo is verder voorzien van centrale vergrendeling voor deuren en 
bagagekleppen, een panorama raam en een de riante keuken met hoge koelkast. Opvallend is de 
fraaie vormgeving van het meubelwerk en de loungehoek die aan maar liefst zeven mensen plaats 
biedt. 
 
 
De kampeerauto is onverminderd populair bij Nederlanders. Nederland telt ruim 95.000 campers: 
een wagenpark dat in het afgelopen decennium is verdubbeld. Ook afgelopen jaar steeg het aantal 
verkochte nieuwe campers met 10,9 procent. De ANWB organiseert al jarenlang een verkiezing, 
waarbij een vakjury van camper-journalisten prijzen uitreikt voor de meest innovatieve caravan en 
camper. Dit jaar werd de voor 2016 geïntroduceerde Bürstner Ixeo it 680 G winnaar bij de 
kampeerauto's 
 
 
De Bürstner Ixeo is leverbaar in wit, zilvergrijs, champagne en grafiet. Prijs vanaf € 70.830,- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meer informatie op www.buerstner.com/nl 
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P R O G R A M M A  2016 
 

Weekend Datum Camping en Plaats  Weekendleiding 

    

226 16 januari Alg. Ledenvergadering en 

Nieuwjaarsreceptie 

in 'Het Bruisend Hart' 

te Hoornaar 

Het bestuur 

    

    

227 19 – 21 februari Winter- /Vrienden en 

Familieweekend 

op camping ‘De Byvanck’ 

te Beek (Montferland) 

Jan en Henny Miedema 

Piet en Angelique Schuurmans 

en  

Ton en Anneke Gollenbeek 

    

    

228 25 – 28 maart Paasweekend 

op camping  

‘De Zeven Linden’ te Baarn 

Bram en Marja Sinnige 

Gerard en Cobie Philipsen 

André en Ria Veldkamp 

    

    

229 20 – 29 mei Aspergeweek 

(Meivakantie) 

op camping ‘De Oda Hoeve’ 

te Kessel (Noord Limburg) 

Ton en Anneke Gollenbeek  

Sandra Rutjes en the boys 

    

    

230 24 – 26 juni Duin- en zeeweekend 

Camping  

‘Op hoop van zegen’  

te Noordwijkerhout 

Cees en Gea van den Berg 

Jan en Ria Beugelsdijk 

    

    

231 1 – 5 september 3-landenweekend 

Camping ‘Vinkenhof’ 

te Schin op Geul 

Peter en Joke van de 

Langeberg 

André en Ria Veltkamp 

    

    

232 21 – 30 oktober Herfstvakantie 

op minicamping  

’ ’t Plankebrugske’  

te Reusel 

Angelique en Piet Schuurmans 

Marja en Bram Sinnige 

 



 
       Bürstnerclub Nederland                                                 - 10 -                                                                         juni 2016 

 
 
Weekend 227 

Winter -/Vrienden en familiew eekend  
op camping ‘De Byvanck’  

te Beek (Montferland) 
 

—————Verslag————— 

 
19 – 21 februari  

Door Thido en Mariëlle Veldkamp 

 
“Wat ga je doen?? Kamperen? In februari??“ Ja zeker ! 

 
Van 19 - 21 februari stond het weekend gepland vanuit de Bürstnerclub, 
waarbij familie en bekenden uitgenodigd werden om ook een weekend 
mee te gaan. Mijn ouders, Ria en André Veldkamp, zijn al jaren fervent 
lid van de club en gaan graag mee. Of we mee wilden in het eerste 
weekend van het jaar dat er gekampeerd ging worden? Ja hoor, lijkt ons 
prima, gezellig. Met ons oude campertje zitten we in ieder geval hoog en 
droog, dus dat komt vast goed. Niet helemaal over nagedacht dat het 
dan ook wel echt winter kan zijn. 
 
In de week voor het weekend ons campertje uit de stalling gehaald, 
schoon gemaakt en brr... het was toch best fris.. een kacheltje zit er wel 
in, maar die is al zo oud. Of die het nog doet? Voor de zekerheid toch nog maar even een 
elektrisch kacheltje gekocht……. je weet maar nooit. 
 
Vrijdagochtend 19 februari: de thermometer in de camper geeft aan dat het 0,5°C is. Toch blij met 
ons kacheltje, vermoed ik zo! Spullen inpakken en op naar Lintelo, pa en ma Veldkamp ophalen. 
Die staan al kant en klaar. Kopje koffie en dan het hele eind rijden naar Beek. Voor mij een lokatie 
waar ik dagelijks langs kom, als ik naar mijn werk rijd, maar toch: kamperen, nog nooit gedaan in 
die buurt. Dat maakt het ook wel weer leuk. 

 
Op camping De Byvanck aangekomen, heeft de vriendelijke receptionist ons 

de weg gewezen. Fijn de poort open gedaan (ik kon er 
niet bij vanaf mijn campertje) en aangegeven waar we 
heen moesten. De kampleiding, Piet & Angelique en 
Jan Miedema, stonden al klaar om aan te geven waar 
we de caravan en camper neer konden zetten. Moeders 
wordt gelijk meegenomen door Anneke en Ton en aan 
de koffie gezet en pa krijgt gelijk een paar extra handjes 
om de caravan op de plek te zetten, nog voor ik goed 
en wel uit de camper kan komen. Wat fijn, heel 
behulpzaam. Ik kan me voorstellen dat het kamperen zo 
wel prettig is. Ook ik zet de camper er neer en wordt 

uitgenodigd voor de koffie in de heerlijk warme caravan van Anneke en Ton. 
 

De middag is snel gegaan. Ondanks de lage 
temperatuur schijnt het zonnetje en hebben we zelfs nog 
even buiten in het zonnetje gezeten. Is toch niet iets wat 
we normaal in februari thuis zouden doen. Mijn vriend, 
Thido, moet nog werken op vrijdag, maar ook dat is in de 
buurt, dus hij sluit zich gezellig aan aan het einde van de 
middag. Om acht uur staat de koffie klaar in de kantine 
van de camping. Het is wel heel prettig dat dit binnen is. 
In totaal zijn inmiddels 9 caravans en campers 
gearriveerd en kunnen we even kennismaken en wordt er gezellig bij gekletst. 
Het programma van het weekend wordt aangekondigd, zodat iedereen weet 
wat er gepland is.  
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Zaterdag is een bezoek aan het Openbaar Vervoer museum (www.ovm-doetinchem.nl) in 
Doetinchem gepland. Niet eens geweten dat het er was, maar zo kom je nog eens ergens. Er 
wordt een oude film getoond van het openbaar vervoer in de regio. Toch leuk om dit te zien. 
Daarna krijgen we een rondleiding door het kleine museum, waar de ontwikkelingen in de tijd goed 
te zien zijn.  
 
Bij terugkomst wordt er geïnventariseerd of er interesse is om samen ergens te gaan eten. Een 
groot deel van de aanwezigen vindt het prima en na even wat uitpluiswerk door Piet en Angelique 
wordt er een plekje bij de Chinees in Zeddam 
gereserveerd. Een grote lange tafel staat klaar, 
waar we met z’n allen aan kunnen zitten; mooi 
geregeld! De Chinees komt diverse lekkere 
gerechten brengen. We kunnen er wel weer tegen. 
 
Zondagochtend is helaas al weer de afsluiting. 
Zo’n weekend gaat enorm snel. Met zijn allen nog 
even koffie drinken in de kantine en afscheid van 
elkaar nemen. In de speech van Angelique wordt 
de kampleiding Hennie en Jan ook nog even extra 
bedankt. Zij blijven iedereen nog even uitzwaaien 
en dan is het al weer tijd om te vertrekken. 
 
Dit was wel een van de vroegste kampeerweekenden in het jaar, maar ondanks de kou: De moeite 
waard en voor herhaling vatbaar! Bürstnerclub: bedankt voor het gezellige weekend! 
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Weekend 228 

Paasweekend  
op camping ‘De Zeven Linden’ 

te Baarn 
 

—————Verslag————— 

 
25 – 28 maart  

Door: Carla Akerboom-Amesz (foto’s: Jan Selling) 

 
Donderdag 24 maart ging de camping open 
en al snel vulde vak K zich met 
Bürstnervrienden. Het is koud, dus luifel uit en 
daarna heerlijk de kachel aan, zodat wij alvast 
aan ons eerste potje Keezen konden 
beginnen. In de nacht harde regen en de hoge 
bomen druppelden nog lang na op de 
caravans, maar toch heerlijk geslapen. 
 
Op vrijdag begint 
het paaskamp 
pas echt. Alle 
caravans staan 
nu op een plaats 
die we zelf 
konden kiezen, 
zo groot was het 
veld, dus ruimte genoeg. We kregen van 
Bram en Marja een tasje met een 
informatieboekje dat er zo bijzonder mooi 
uitzag dat ik hier toch wel even mijn 
complimenten voor moet geven. Heel mooi!!! 
Ook een vorstelijke blauwe pet van de 
gemeente Baarn en foldertjes kregen we.  
 
Na eerst wat regen werd het toch lekker weer 
om te gaan fietsen. In de middag zijn Sjaak en 
ik naar Hilversum gereden om een tante van 
82 jaar te bezoeken. Hilversum en omgeving 
heeft iets nostalgisch voor mij. Mijn ouders 
kwamen uit Hilversum, dus in mijn jeugd heb 
ik iedere vakantie hier doorgebracht door bij 
oma’s en tantes te logeren. Heerlijk het Gooi. 
Meerderen van de club gaan fietsen. 
 

’s Avonds opening 
van het weekend in 
een grote Indianen-
tent met koffie en 
iets lekkers. Een 
woord van welkom 
door Bram en de 

vraag wie het verslag wil maken van dit 
weekend. Geen hand ging omhoog, wat 
jammer is. Een verslag dat door verschillende 
leden geschreven wordt, brengt wat variatie. 
De kampleiding die zo zijn best doet moet je 
koesteren, dus schrijf ik maar weer het 

verslag. Na de koffie kregen we een 
demonstratie van een 1,2,3 artikel dat alle 
bruine aanslag uit de kopjes haalt. Laat ik nu 
net nog twee mokken hebben liggen die door 
mij al waren afgeschreven en nog net niet in 
de asbak waren verdwenen. De man van de 
demonstratie vond het een droom om mee te 
werken. Maar deze droom was toch een 
probleem. Hij kreeg ze maar moeilijk schoon 
en wat bleek, een tijd terug deelde een ex 
BCN-lid sponsjes uit van de Action die alle 
aanslag uit de kopjes zou halen, dus niet! Nu 
bleek dat in deze sponsjes staalpoeder is 
verwerkt en wel degelijk de wanden 
beschadigen. Dus weggooien deze grijze 
sponsjes. Uiteindelijk na een lange behan-
deling (nachtmerrie) heb ik toch weer een 
prachtige mok die niet in de asbak verdwijnt. 
Het was me een gezellig avondje. 
 
Zaterdag, het is mooi weer met een koninklijk 
zonnetje, zoals men in Baarn zegt. Om tien 
uur verzamelen om met de fiets of auto naar 
het station Baarn te rijden alwaar we eerst 
een wandeling met gids hebben gemaakt in 
het Baarns bos dat eigenlijk in vroegere tijden 
een park was, daarna bomen zijn aangeplant 

en nu willen ze weer terug naar vroegere 
tijden. We hebben gewandeld naar de kom 
(een vijver in een speciale vorm en kade 
muren). Vanaf deze mooie plak wandelend 
naar het station van Baarn waar we in twee 
groepen werden gedeeld. De ene groep ging 
een wandeling in en om het Amaliapark 
maken en de andere groep kreeg een 
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rondleiding met de gids in de Koninklijke 
wachtkamer van het station. Mooi, maar niet 
heel luxe. Juliana heeft alle oude en drukke 
beschilderingen die nogal donker waren over 
laten schilderen in lichte kleuren en veel 
mintgroen wat zoveel jaar geleden mode was. 
Het koninklijk toilet was gesloten. Na de 
eerste groep, waar ik bij ingedeeld was, kwam 
de tweede groep. Voor mij een mooie 
gelegenheid om even een plasje te gaan doen 
op de WC van het station. (dus niet de 
koninklijke) Niet koninklijk eerst 50 cent 
ingooien en de deur gaat vanzelf open. Ruim 
toilet met automatisch reinigende en drogende 
bril, zodra je er voor stond. Een handen-
wasser en droger. Zodra ik klaar was, kwam 
de vorstelijke verrassing en wel de deur naar 
buiten ging niet meer open! Eerst maar eens 
op de groene knop drukken, daarna op de 
rode en uiteindelijk vier keer op de 
nood/alarmknop. Jammer hoor geen reactie 
van buiten. Gelukkig had ik het mobiele 
nummer van Nico in mijn mobiel staan, Sjaak 
had de zijne in de caravan laten liggen. Toen 
de groep mijn verhaal hoorde werd er 
verschrikkelijk gelachen in de koninklijke 
wachtkamer. Nu ik ook, maar dan als een 
boer met kiespijn. De gids en Piet kwamen 
snel en nadat er opnieuw een 50 cent munt in 
de automaat was gegooid, moesten de heren 
nog een paar keer trekken aan de deur 
alvorens ik de zon weer zag schijnen. Het was 
dan ook maar een WC voor de onderdanen. 
Terug naar de camping om te lunchen en om 
13.00 uur weer verzamelen voor een rit naar 
Soestdijk. Wat kunnen we het toch druk 
hebben, maar wel leuk. Met fiets of auto naar 
het paleis Soestdijk. Even een groepsfoto op 

het bordes, wat tot kort geleden nog niet 
mocht. Binnengekomen via een zijingang, 
jassen en tassen in een kluisje. De bedoeling 
was om de groep weer in tweeën te delen, 
maar dat is bij het paleis een beetje mis 
gegaan tot ergernis van Bram die alles zo 

goed besproken had. Er werd een gids 
opgeroepen van huis die ons op een 
duidelijke en humoristische wijze alle ins en 
outs van het paleis en de voormalige 

bewoners vertelde. De twee jonge dames die 
bij oma Coby en Opa Gerard logeerden, 
werden door de gids met prinsessen 
aangesproken en Hennie Miedema als 
majesteit. Ze werd dan ook als een majesteit 
rond gereden in een rolstoel.  

Het midden gedeelte van het paleis dat dienst 
deed als werkpaleis met de ontvangstzaal 
hebben we bekeken het zag er prachtig uit 
maar een stuk soberder en sterk verouderd 
vergeleken met paleizen in het buitenland. 
Ook kreeg de linker vleugel waar Bernhard 
zijn werkkamer 
had en de 
eetkamer met 
het bekende 
drukbelletje op 
tafel een beurt. 
Hier en daar 
kapotte bekle-
ding van een 
eetkamerstoel, 
maar we weten Juliana was “zuunig”.  
In de avond konden we nog een drankje 
komen drinken in de indianentent. Het was 
een drukke, gezellige, maar vooral leerzame 
dag.  
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Zondag na een korte nacht, omdat de klok 
een uur vooruit ging i.v.m. de zomertijd, om 
kwart over negen naar het paasontbijt in de 
tent. Voordat ik ga vertellen of alles smaakte, 
ga ik eerst die bekende pluim tevoorschijn 
halen om die op de hoed van de kampleiding 
te plaatsen. Gezellig gedekte tafels. Het was 
een lopend ontbijtbuffet met een zakje div. 
broodjes een bordje met kaas, vleeswaren, 

jam en roomboter. Natuurlijk ook een paasei, 
koffie, thee, jus d’orange, plakjes tomaat en 
komkommer en dat alles picobello verzorgd. 

Het werd een gezellig ontbijt in de 
indianentent waar nog lang werd nagekletst.  
Verder hadden we een vrije dag. We zagen 
kinderen en kleinkinderen komen. De lucht 
was wisselend helder bewolkt met af en toe 
een klein zonnetje er tussen door. Zelf kozen 
wij om met z’n vieren te gaan fietsen naar 
kasteel Groeneveld waar we over een 
gezellige brocante markt hebben gelopen. 
Leuke oude spullen, maar die tijd hebben we 
inmiddels achter ons gelaten. Het was zo druk 
in het kasteel dat we alleen beneden hebben 
gekeken. Je kon over de hoofden lopen, wat 
voor de mensen erg pijnlijk zou zijn.  

Er was een tentoonstelling over de pipo-de-
clowntijd. Deze serie is daar opgenomen. Het 
is nog steeds droog, dus door de bossen 
fietsen naar de Lage Vuursche waar het zo 
hard begon te regenen dat we het 
pannenkoekenhuis maar in zijn gedoken. Het 
pilsje, wijntje en de koninklijke bitterballen 
smaakten heerlijk en ondertussen werd het 
weer droog. Door de bossen, waar alles 
modder geworden was, terug naar de 
camping. De fietsen zagen er niet uit en onze 
schoenen ook niet. Maar alles bij elkaar was 
het een leuk tochtje. Nog een potje Keezen en 
het was weer een geslaagde dag.  
 
In de avond opeens rukwinden en flinke 
takken die op de caravans vielen. Schrikken 
dus. De weerdienst voorspelde code oranje 
voor maandag wat inhield een waarschuwing 
om niet met de caravan de weg op te gaan. 
 
Maandag om precies 10.00 uur in de tent voor 
de afsluiting van het paasweekend. Bram sluit 
het weekend en wenst ieder een goede reis. 
Paul de Haan geeft nog wat informatie omdat 
hij een gesprek heeft gehad met Bürstner 
Nederland over leden die hebben opgezegd 
als lid omdat zij een ander merk caravan of 
camper hebben gekocht. Meer daarover lezen 
jullie vast wel in het clubblad. Jan Miedema 
bedankt zoals altijd de kampleiding voor het 
vele werk dat ze hebben gehad om dit 
weekend te maken tot wat het is geweest. 
 

“SUPER” en “BEDANKT” 
 
Ondanks de waarschuwing om vooral niet met 
de caravan de weg op te gaan, gingen veel 
leden met hun caravan toch naar huis, 
voordat de storm z’n hoogtepunt zou 
bereiken. Later vlogen er dikke takken door de 
lucht en schudde onze caravan tijdens de 
rukwinden. Toch maar even een stukje fietsen 
door de bossen, maar we waren de camping 
nog niet af of het begon weer flink te regenen. 
Later kwam er toch nog een klein zonnetje en 
de storm ging liggen. Ik hoop dat ieder goed is 
thuis gekomen. 
Wij zijn dinsdag nog verder gegaan naar 
Otterlo en hebben nog een heerlijke week 
gehad. 
 
 

 
Carla Akerboom-Amesz 
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Ons eerste weekend 

 
Dat heb je, als je als laatste leden bent ingeschreven bij de Bürstner Club, dan past het dus ook 
dat je als laatste op vrijdagmiddag op het paasweekend aanschuift of beter gezegd “aanrijdt” bij de 
weekendleiding van de Bürstner Club. Ja, iedereen die ingeschreven had, was er dus al. De 
receptie bij de camping wist gelijk, toen we binnenkwamen “Oh, u bent de heer en mevrouw 
Zeestraten”, rijdt u maar recht door dan ziet u bij de vlag de weekendleiding en ik zal de slagboom 
voor u opendoen en uw plek is nummer 31. Nou daar ging het mis. Voor de slagboom 
aangekomen konden we wachten wat we wilden, maar openen ho maar! Dus maar weer naar de 
receptionist gelopen, even wakker geschud en ja hoor hij snapte het, de slagboom ging omhoog, 
waarna wij en inmiddels andere wachtenden er weer door konden. Zo zie je dat met enig geduld 
alles weer goed komt. En dan ben je op een Bürstner-treffen waarvan de meeste deelnemers 
elkaar al jaren kennen. Met de juiste aanwijzingen kwamen we zo op plek 31 tussen de ander 
clubleden. ’s Avonds om acht uur was er een officiële opening van het weekend dat gevierd werd 
met koffie en cake in de grote tent, die van de camping was. Een hartelijke ontvangst.  
 
Op het verzoek van de weekendleiding voor een vrijwilliger om een verslagje te maken voor de 
BCN Koerier werd niet gereageerd. Na diverse herhalingen was er toch een gevonden. Om daar 
vrijwilligers voor te krijgen, is kennelijk een beetje lastig. Na het voortreffelijke bakkie en cake nog 
enige tijd wat gebabbeld met de heer en mevrouw Witteveen. De fam. Witteveen was ook met de 
camper, had ook een hond bij zich en was vanuit het noorden (Friesland) naar Baarn gekomen. 
Ankie d’r man moest pijpen in Kortenhoef en dus mocht ze plaatsnemen tussen de twee 
Wittevenen. Wat is nou weer pijpen? Dat is gewoon spelen op een doedelzak en als je dat op hoog 
niveau doet, dan moet je daar regelmatig voor trainen en oefenen en dat doe je dan in Kortenhoef.  
Met koude voeten weer teruggegaan naar de camper. De camper verwarmd waarna nog een 
“voetenwarmertje” gedronken werd om vervolgens niet al te laat op een oor te gaan liggen. En 
dankzij een extra meegenomen slaapzak als dubbele deken een heerlijke slaapvolle nacht gehad.  
 
De zaterdag is een topdag geworden. De georganiseerde 
excursie naar Paleis Soestdijk vonden wij een heel goed idee. De 
rondleiding gaf een goed beeld hoe daar destijds onze koninklijke 
familie gewoond en gewerkt heeft. Ja, de werkkamer van Bernard 
moest continu op 29,7 graden Celsius gehouden worden en het 
zwembad continu op 30 graden. We zullen maar denken dat hij er 
warmpjes bijgezeten heeft. Stil zal het er nooit geweest zijn met 
de 60 man paleispersoneel. Je zal maar lakei zijn en bij het 
gerinkel van het belletje van Bernard kon je dan opdraven om na 
de nodige buigingen de koninklijke familie van natjes en droogjes 
te voorzien. En wat een keuken in de kelder! Die was echt berekend op af en toe grote feestjes. 
Het hoort er nu eenmaal bij. Ook het paleis is een gebouw met een lange historie. Na nog wat 
rondgewandeld te hebben in de paleistuinen, is ieder zijn eigen weg gegaan en zijn we niet meer 
als groep teruggefietst. Dat ging in ons eigen tempo. Op de heenweg stonden we bijna stil. Zo 
langzaam ging het.  
 
Ieder was ’s avonds uitgenodigd om in de tent te komen. Er was gezorgd voor voldoende drank en 
hapjes. Of dit een gewoonte is en een terugkerend gebruik weten we niet, maar we hebben ons 
wel laten verassen. Na de nodige wetenswaardigheden uitgewisseld te hebben met Peter en Joke 
werd de avond door de leiding beëindigd, opdat de voorbereidingen gedaan konden worden voor 
de paasbrunch. Na een korte nacht, het uur tussen twee en drie werd voor een keer overgeslagen, 
zijn we allen getrakteerd op een voortreffelijke paasbrunch voorzien van paaseieren. Een groot 
applaus voor de organisatoren was dan ook geheel terecht. 
Na op eerste paasdag nog kasteel Groeneveld bezocht te hebben, was er ’s avonds nog de 
gelegenheid om de overgebleven wijn, bier en frisdranken te nuttigen. De wind had inmiddels 
stormkracht gekregen wat een schuddend bed en af en toe takken op het dak gaf. Maar ja, je moet 
er wat voor over hebben om als clublid van de Bürstner Club aan een weekend deel te nemen. En 
dit was nog maar het eerste weekend!!! 
 
Wim en Lenie Zeestraten 
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Weekend 230 

Duin - en zee-weekend  
op camping ‘Op hoop van Zegen’ 

Westeinde 76 
2211XR Noordwijkerhout 

Tel. 0252-375491 
 

———Aankondig ing——— 

 
 

24 – 26 juni 

Weekendleiding : Cees en Gea van den Berg + Jan en Ria Beugelsdijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We kunnen bijna zingen ‘We gaan naar Zandvoort aan de Zee’, maar nee, we gaan naar 
Noordwijkerhout, dichtbij zee. Volgens ons geheugen voor de club een nog onontgonnen gebied. 
Wij hebben veel bloembollen in bloei zien staan, maar tegen de tijd dat de club er komt, zullen 
deze wel zijn uitgebloeid. 
 
De camping is gelegen op de grens van Noordwijk en Noordwijkerhout, 1 kilometer van Noordwijk 
en 3 kilometer van Noordwijkerhout. Naar het strand is 2½ kilometer.  
 
Tegenover de camping vinden we de ingang van het bos, welk bos gelegen is op de strandwal 
tussen Noordwijk, Noordwijkerhout en de zee. 
 
Vanaf de camping zijn mooie fietstochten en wandelingen te maken Vlakbij is een T.O.P. Een 
T.O.P. is een knooppunt waar diverse bewegwijzerde en niet bewegwijzerde routes samenkomen. 
Tevens is er de mogelijkheid uw auto hier achter te laten. 
 
We zijn te gast bij de familie Warmerdam en zullen een plaatsje toegewezen krijgen op het 
camperveld. De campers kunnen dus tussen de caravans staan. 
 
Verder vindt u op de camping een schitterend toiletgebouw, de receptie met daarbij een 
buitenterras en binnen een klein winkeltje voor limonade, snoep, ijs etc. 
 
De kosten bedragen € 15,- per equipe per nacht. Daarbij komt nog €1,60 per persoon 
toeristenbelasting. 
 
Douches werken met een op te waarderen sleutel en de kosten zijn € 0,16 per minuut, dus wie er 
lang onder staat moet dokken. 
 
Op alle plaatsen heeft u de beschikking over 6 ampère elektriciteit. Houd hiermee rekening bij het 
gebruik van elektrische apparaten. 
 
Om in contact te blijven met de wereld, is op de camping gratis WIFI aanwezig. De toegangscode 
WIFI vindt u bij de campingregels. 
 
Hetgeen wij voor u in petto hebben, hoort u de vrijdagavond op de camping. Een quiz is alvast in 
de maak. Dus zo wie zo pen en papier meebrengen. 
 

Aanmelden uiterlijk 8 juni 2016. 
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Geef de pen maar door! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

door Cees van den Berg en Gea van Deest 
 

In de koerier van december 2015 vermeldde Hans Cornelissen dat in 1985 in 
de KCK een oproep heeft gestaan voor de mogelijke oprichting van een 
‘Bürstnerclub’. De initiatiefnemer voor het oprichten van een ‘Bürstnerclub’ was 
Kees Otter, destijds eigenaar van de Gelderse Caravan Centrale. Tevens was 
Kees Otter ook eigenaar van camping ‘De Boegspriet’ in Voorthuizen en zijn 
zoon Erik beheerder. 
 
Hoogtepunten waren de bezoeken aan de fabriek in april 1988, oktober 1995, 
mei 1999, oktober 2003, april/mei 2008 en april/mei 2012. Bürstner heeft twee 
fabrieken en wel in Kehl in Duitsland en Wissembourg in Frankrijk. In1988 

werden de caravans bijna nog met de hand vervaardigd. In 1999 had bij Bürstner ook de computer 
zijn intrede gedaan en werd de productie van caravans bijna volledig geautomatiseerd. 
 
Andere hoogtepunten waren de wijnfeesten in oktober1986 en 1987 bij Winzerhaus Jupp Kriechel 
in Mayschoß en De Kapotte Kruk in juni 1987, 1988 en 1989, waarbij de eerste kapotte kruk 
meteen de gezelligste was. 
 
Naast hoogtepunten zijn er, het is onvermijdelijk, ook dieptepunten geweest al zijn die beperkt 
gebleven, maar hebben veel invloed gehad op de Bürstnerclub. 
Het eerste dieptepunt was de jaarvergadering 28 september 1996. Chris Franke werd 
voorgedragen als secretaris van de vereniging. Kort daarvoor werd Chris Franke getroffen door 
een TIA waardoor hij niet anders dan met hulp van een ‘schaduwsecretaris’ kon functioneren. De 
voorzitter had Chris Franke tegen zich in bescherming moeten nemen. Of men toen al wist, dat 
Chris Franke aan longkanker leed, is niet bekend.  
 
Het tweede dieptepunten was de jaarvergadering van 22-24 september 2006. Hero Buerman trad 
plotseling af als voorzitter. De overige leden van het bestuur verklaarden zich solidair met de 
voorzitter en traden ook af. Er was dus sprake van een heuse bestuurscrisis. 
Op vakantiepark De Heigraaf in Woudenberg is een werkgroep gevormd, die op zoek is gegaan 
naar nieuwe bestuursleden. In de Koerier van december 2006 werd een extra ledenvergadering 
uitgeschreven op 13 januari 2007 op De Lucht in Scherpenzeel. Hero Buerman opende en de 
nieuwe voorzitter Paul de Haan sloot de vergadering. De Bürstnerclub was gered.  
 
Na de bestuurscrisis van 2006 is het ledental fors gedaald. Uit de BCN Koerier van maart 2016 
blijkt dat nog 66 equipes lid zijn van de club. Het aantal nieuwe leden blijft achter ten opzichte van 
de leden die opzeggen. Dat komt de continuïteit van de vereniging niet ten goede. Het gevolg is, 
dat vacatures in het bestuur niet ingevuld worden. Als gevolg dat twee afgetreden bestuursleden 
noodgedwongen hun plaats in het bestuur blijven innemen. Een oplossing hiervoor hebben wij 
helaas ook niet. Indien de situatie niet op korte termijn veranderd, zien wij de toekomst somber in. 
Wij kunnen altijd nog zeggen: ‘maar gelukkig hebben wij de foto’s nog’.  
Een woord van dank gaat uit naar Jan Miedema, die voor ons zijn archief heeft geraadpleegd. Wij 
geven de pen door aan Jan en Ria Beugelsdijk. 
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Moeten we dit echt willen?? 
 
 
 
 
 
 
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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Als je oud bent, moet je sterker in je schoenen staan dan ooit, want  
 

Als de jeugd moe is, is ze aan vakantie toe. 

Als de ouderen moe zijn, zegt men: “Ze takelen af”.  

 

Als de jeugd bezwaren maakt, heeft ze een uitgesproken mening. 

Als oudere mensen bezwaren maken, hebben ze het niet begrepen. 

 

Als de jeugd verliefd is, voelt ze zich jong. 

Als ouderen verliefd zijn, noemt men ze kinderachtig. 

 

Als bij de jeugd iets mislukt zegt men : “We gaan er tegenaan, volgende keer beter.” 

Als ouderen zoiets overkomt zegt men : “Laat maar, het heeft geen zin meer”. 

 

Als de jeugd iets vergeet hoor je: “Ik heb het waanzinnig druk!” 

Als ouderen iets vergeten zegt men: “Ja….zo begint het”. 

 

Als de jeugd depressief is, heeft ze problemen. 

Als ouderen depressief zijn, moeten ze niet zeuren. 

 

Maar wij, oudere mensen, zijn de overlevers! Kijk maar naar al de veranderingen die we 

meegemaakt hebben! Wij werden geboren voor: …… 

Tv, penicilline, polioprikken, diepvriesvoedsel, kopieerapparaten, contactlenzen, de pil, gsm, 

computers, creditcards, vaatwassers, droogkasten, airconditioning, de eerste mens op de 

maan, laserstralen, ……….. 

 

Wij trouwden eerst en woonden dan samen: och wat ouderwets. We werden geboren voor er 

huismannen, deeltijd banen, groepstherapie en kinderdagverblijven waren. In onze tijd waren 

kevers insecten en geen Volkswagens. Een ontsteking had niets met elektronica te maken. 

 

Wij hadden nog nooit gehoord van : TL, TV, CD, FM, video, magnetrons, faxen, printers 

kunstharten, draadloze telefoons, booreilanden, ….. 

 

We hadden nog nooit gehoord van jongens met oorringen, hippies, BOM-vrouwen, holebi’s en 

LAT-relaties. 

 

Wij waren er ook al voor de A27, E19, E40, de TGV. Toen betekende “made in Japan” gewoon 

rommel. 

 

Wij hadden nooit gehoord van pizza’s of McDonald's. Roken was toen nog chic, een pot was om 

in te koken, aids was een engels woord voor helper en een relatie had met zaken te maken en 

niet met een bed. 

 

We wisten niet wat “geld uit de muur” was of “brood uit een automaat”. 

De kleur roze had met baby’s te maken en een “homo” betekende gewoon “mens”. 

We moesten het doen met wat we hadden of wat we waren. Wij zijn de laatste generatie die 

nog dacht dat je een man nodig had om een baby te krijgen. 

Geen wonder dat sommigen onder ons nogal in de war zijn. 



 
       Bürstnerclub Nederland                                                 - 20 -                                                                         juni 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puur natuur 
Een kampeervakantie samen in Denemarken staat voor ontspannen en opladen tegelijk. Waar kan 
dat mooier dan op een camping midden in de natuur? De Denen zijn verwend met veel ruimte en 
natuur. Ze zijn er zuinig op, duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Maar ze delen de natuur ook 
graag. Dat betekent veel vrijheid en mogelijkheden. 
 
Nationale parken 
Denemarken heeft vier nationale parken, waar je een aantal van de mooiste en meest unieke 
landschappen van Denemarken kunt ontdekken. De parken zijn elke dag, de hele dag geopend. 
Elk park heeft een eigen bezoekerscentrum. Hier kun je terecht voor informatie en handige 
parkgidsen en routes. 
Nationaal Park Thy, aan de noordwestkust van Jutland, is het oudste en grootste nationale park 
van Denemarken. Het bestaat voor een groot deel uit duinen en zanderig grasland. 
Nationaal Park Mols Bjerge ligt in de streek Djursland aan de oostkust van Jutland en beschikt 
over de meest ruige en gevarieerde landschappen in Denemarken, met veel zeldzame dier- en 
plantensoorten.  
Nationaal Park Waddenzee, in West-Jutland, is een waterrijk nationaal park dat zich uitstrekt naar 
Duitsland en Nederland. Een aantal delen van dit gebied hebben een plek gekregen op de 
Werelderfgoedlijst van UNESCO vanwege hun ecologische belang. Viking grafheuvels, vredige 
bossen, prachtige fjord landschappen en elegante herenhuizen zijn onderdeel van Denemarkens 
nieuwste nationale park, Skjoldungernes Land. 
 
 

www.visitdenmark.nl/camping en www.visitdenmark.nl/nationaalpark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


