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REDACTIE 
 

Als deze koerier bij u in de bus ligt, dan is het 
eerste weekend van 2016 net voorbij. Hopelijk is 
het goed geweest, dat zullen we wel lezen in de 
volgende koerier.  
In deze koerier twee aankondigingen. Die van de 
paasbijeenkomst eind maart en de bijeenkomst 
eind mei in Zuid Limburg: de meivakantie.  
Zelf zal ik dit jaar niet veel aanwezig zijn op de 

weekenden, waarschijnlijk slechts drie keer, te beginnen met de mei-
bijeenkomst.  
 
Van het website front weinig nieuws. Het bestuur heeft contact met twee 
personen die de BCN-website zouden kunnen onderhouden. Afwachten 
dus. 
Op de site staat het smoelenboek. Dat moet hoognodig up-to-date worden 
gemaakt. Willen zij die nog geen foto hebben staan in het smoelenboek er 
een opsturen naar Ton. En als de huidige foto niet meer zo goed lijkt, 
stuur dan een recenter exemplaar. Dan wordt dat ook door Ton 
aangepast.  
 
Verder heb ik weinig te melden. Degenen die naar het paasweekend gaan 
een prettig verblijf gewenst en wat mij betreft dus tot de mei-bijeenkomst. 
 
 
Veel leesplezier, 
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 23 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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VOORZITTER 
 
 
 

           Jaarbeurs of Caravana? 
 
Mijn vriend had even niets te doen en zei 
tegen mij: zullen we naar de Caravana gaan? 
Ik dacht: waarom niet? Vanuit Zaandijk naar 
Leeuwarden rijden is ruim een uur, dus wij op 
een regenachtige zondag naar Friesland. 
Soms is de bewegwijzering toch anders dan 
de randstad. Daar aangekomen moesten we 
parkeren. Ja, dat gaat dus nog wat klungelig, 
maar gestuurd door de stuarts en rijden door 
vieze aarde stonden wij voor de Caravana. 
En dan naar binnen. Wij hadden kaartjes 
(met app), doch dat moest met een telefoon 
worden gecheckt. Nu begreep ik ook waarom 
dit niet snel ging. 
 
Eenmaal binnen ontzettend druk. Logisch, 
een regenachtige zondag, dus veel 
dagjesmensen die dachten: kom we gaan 
naar de Caravana. Maar goed, wij zijn 
gewoon langs alle stands gelopen en wat mij 
opviel was dat er veel ruimte was voor de 
merken. Anders dan op de jaarbeurs in 
Utrecht, maar toch stonden de caravans 
apart van de campers. Veel keus bij de 
merken. Ook Bürstner stond er met een 
behoorlijk aantal caravans en campers. Ook 
de camper van het jaar stond apart geshowd. 
Op de zondag dat wij er waren stond Petra 
Lankenau het beweegbare bed te bedienen 
en zo zie je maar: ook op deze dag werd 
deze camper door veel mensen bezocht.  
 
Er waren hier ook veel stands van campings 
uit alle windstreken in Europa. Als je langs 
deze stands liep, werden je prachtige 
vakanties aangeboden, maar de meeste in 
het hoogseizoen. Voor het voorseizoen, daar 

moet je vaak apart naar vragen en dan komt 
men wel met kortingen over de brug.   
 
Het viel mij op dat deze beurs veel lijkt op de 
jaarbeurs in Utrecht. Behoorlijk veel 
bezoekers, veel merken, maar allemaal 
lokale dealers. Ook waren er caravan- en 
kampeerclubs aanwezig in een apart 
gedeelte. Je kunt je afvragen of dit 
evenement niet wat meer vanuit de merken 
zou kunnen worden georganiseerd. Ook 
omdat er toch veel aandacht voor is van pers 
en media. Dat zou kunnen betekenen dat wij 
als club ook onze bekendheid kunnen 
regelen door bijvoorbeeld folders en of 
andere promotie daar te kunnen uitdelen. 
Misschien zal dit in de toekomst wel anders 
worden. De jaarbeurs blijft wel de 
hoofdbeurs, maar omdat er daar een aantal 
merken niet zijn merk je toch dat er 
leveranciers van accessoires niet zijn. Zo 
druk als vroeger op de beurs in Amsterdam 
zullen we wel niet meer zien.  
 
Het blijft wel altijd gezellig om op een beurs te 
neuzen alhoewel het ook niet te lang moet 
duren. Dat merkten we ook op het moment 
dat wij de beurs verlieten en het halve 
parkeerterrein al leeg was.  
 
Ja, onze club heeft natuurlijk nieuwe leden 
nodig en iedere mogelijkheid moeten we 
aangrijpen om leden te winnen vandaar dit 
verhaal. Voor onze leden die op dit moment 
niet in staat zijn om weer aan onze 
activiteiten deel te nemen, hoop ik ze gauw 
weer ergens op een weekend welkom te 
heten. 

 
Paul de Haan 
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Berichten vanuit de bestuurskamer 
 

Op 16 januari hebben we bestuursvergadering gehad, voorafgaande aan de 
jaarvergadering. We hebben met elkaar naar de toekomst gekeken. Er zijn 2 
bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar en ook de vacature voor 
redacteur is nog niet ingevuld. Gelukkig hebben we Harrie bereid gevonden 
het penningmeesterschap nog een jaar op zich te nemen, maar we zijn nog 

steeds op zoek naar een nieuwe penningmeester, want een Bürstner Club zonder penningmeester 
is erg lastig. 
 
Zoals jullie inmiddels vernomen hebben heeft Hans Cornelisse een ander merk camper gekocht en 
kan dus geen bestuurslid meer zijn. Erelid blijft hij wel, want dat is een titel voor het leven. Voor 
Hans hebben we Ton Stauthamer bereid gevonden de taak van coördinator van de TC op zich te 
nemen. 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. 
 
Bram Sinnige was aftredend en herkiesbaar. Gelukkig gaat Bram met de AC-leden verder de 
weekenden zo compleet mogelijk invullen. Hij zal geassisteerd worden door Angelique 
Schuurmans, zij is bereid gevonden de taak van Wil Hoogsteder over te nemen. Gelukkig is er ook 
ondersteuning van niet AC-leden. We kunnen altijd nieuwe AC-leden gebruiken. Belangstellenden 
kunnen zich wenden tot Bram Sinnige of een van de bestuursleden. 
 
2 van onze bestuursleden hebben op uitnodiging van de NCC een gesprek gehad over de 
bezetting van hun terreinen. Zij hebben caravanclubs benaderd om ook van deze terreinen gebruik  
te maken. Ook zij hebben te kampen met een teruglopend aantal leden. We zullen dit in het 
bestuur verder bekijken en er later op terugkomen. 
 
Door wat wijzigingen op de website hebben we afscheid moeten nemen van onze webbeheerder. 
2 van de bestuursleden zullen kijken hoe we dit in zullen vullen. We kunnen er op dit moment de 
foto’s en inschrijfformulieren zelf opzetten.  
 
De speldjes voor de leden die 25 jaar lid zijn, zijn op, maar er zijn nieuwe onderweg. Op het eerst 
volgende weekend zullen onze jubilarissen deze ontvangen. 
 
Na de bestuursvergadering en de lunch hebben we de ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie 
gehouden. Er waren 74 personen aanwezig. De vergadering verliep soepel en snel. We hebben 
onze zorg uitgesproken over het teruglopend aantal leden en we onderzoeken met elkaar wat we 
er aan kunnen doen. Voorstel van een van onze leden was: een raad van WIJZE MANNEN EN 
VROUWEN op te richten om dit te onderzoeken. We zullen tijdens het werkweekend hier verder 
naar kijken. In september is het werkweekend. Als er leden zijn die daar een bijdrage aan willen 
leveren, kunnen ze contact opnemen met het secretariaat.  
 
De bestuursverkiezing heb ik hierboven al besproken. 
 
Alle leden die zich ingezet hebben tijdens een weekend worden weer op de gebruikelijke wijze 
bedankt. Diegene die afwezig waren, hebben de bon opgestuurd gekregen. Iedereen nogmaals 
bedankt voor jullie inzet.  
 
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 16 april a.s. 
 
Ik wens iedereen alle goeds en hartelijke groeten vanuit de bestuurskamer. 
 
 
Marjan Goosens, secretaris 
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Tijdens de ALV werden onze nieuwe leden Lenie en Wim Zeestraten verwelkomd 
door Paul. Zij stellen zich aan jullie voor d.m.v. onderstaande bijdrage. 

 
 
Nog niet zo lang lid 
 
Vorig jaar, 1 juli, zijn wij de trotse bezitter geworden van een Bürstner Camper. Kort daarna zijn we 
lid geworden van NKC. We waren nog onwetend van het feit dat er een Bürstnerclub bestond. 
Daar zijn we pas achter gekomen toen we op de jaarbeurs tussen de campers en caravans een 
mini-standje zagen van de Bürstnerclub. En omdat clubs meestal veel gezelligheid en specifieke 
kennis hebben, waren we er gauw uit dat we ook lid moesten worden van de Bürstnerclub. Daar 
hebben we geen spijt van.  
 
De eerste verrassing was dat we voor 2015 geen contributie hoefden te betalen en in februari dit 
jaar de contributie voor 2016 en 2017 was. Dit bleek een beursaanbieding te zijn. Zonder geluk 
vaart niemand wel. Niet dat de financiën zo belangrijk zijn, maar wel een vriendelijke binnenkomer.  
 
De tweede binnenkomer kwam bij de onlangs gehouden jaarvergadering. We kwamen binnen en 
werden gelijk door de voorzitter aan alle genodigden als de nieuwe leden Wim en Lenie Zeestraten 
voorgesteld. Het voelde als een warm welkom. Een vergadering in gemoedelijke sfeer met het 
gebruikelijke probleem om nieuwe bestuursleden te vinden zodra er een wil stoppen. 
 
Ik weet niet of het gebruikelijk is of nieuwe leden zich in de club voorstellen maar enkele "tipjes van 
sluier" kunnen we oplichten. Als pensionado’s hebben we besloten een camper te kopen zonder 
een caravanverleden te hebben. Ons verleden is meer ingevuld bij twee motorclubs. Een grote 
motor met trekhaak waar een vouwwagen aangekoppeld werd. Zo hebben we de mooiste bergen 
van Noorwegen en het zuidelijkste deel van Spanje, Oostenrijk, Slowakije en Tsjechië bereden. 
Uiteraard ook onze omringende landen. Avontuurlijk, inspannend en in het voorjaar en najaar bij 
tijd en wijlen behoorlijk koud. Tussendoor nog 12 jaar bestuurlijk betrokken geweest, waarvan 6 
jaar als voorzitter. Onze camper dient tevens als trekker voor de aanhangwagen waarin de motor, 
een Honda Goldwing 1800 of twee scooters mee kunnen. Van alle gemakken voorzien dus. 
 
Ja, hoe kwamen we erop om een Bürstner te kopen? Dat was eigenlijk een afweging van de eisen 
die we eraan stelden. Liefst niet al te breed, een automatische versnellingsbak, een zware motor, 
een voor allebei goed toegankelijk bed, een grote garage (voor de twee fietsen), geen afgeroste 
bak met veel kilometers, een in Nederland gereden auto dus geen import. We hebben dus enkele 
maanden diverse camperboeren bezocht en alle advertenties van marktplaats goed bekeken. En 
als het kenteken te lezen was even bij RDW even alle gegevens opgevraagd. Na drie maanden 
was er een die aan onze eisen voldeed en dat was een Bürstner Travel Van T620 die in Winkel, 
Noord Holland, te koop was. Als je niets in te ruilen hebt, dan laat een handelaar je niet graag 
gaan. Hij moet immers ook zijn voorraad passend houden.  
 
Gelijk maar een weekendje Luxemburg en Groningen er mee gemaakt en gemerkt dat alles naar 
behoren werkt. We hebben de agenda's voor het komende seizoen ingevuld en daar hoort nu ook 
de Bürstnerclub bij. 
 
Tot ziens en groeten van 
Lenie en Wim Zeestraten 
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PENNINGMEESTER 
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Technische Commissie 
 
HET BELADEN VAN DE CARAVAN 
 
Het beladen van de caravan is voor ervaren kampeerders, zoals BCN’ers, geen 
probleem meer, maar het kan geen kwaad daar toch nog eens aandacht aan te 
schenken. Een paar aanbevelingen: 

• Berg zware spullen zoveel mogelijk onderin en in het midden van de caravan op. Onderschat 
een stapel boeken en tijdschriften niet!  

• De lichtste spullen achterin, de zwaardere meer naar voren.  
• Verdeel de bagage dusdanig dat beide caravanwielen gelijkmatig worden belast.  
• Zorg dat de bovenkastjes tijdens het rijden niet open kunnen gaan en dat bij het openen de 

inhoud in het kastje blijft liggen. Dek de inhoud desnoods met een thee- of handdoek af.  
• Een veel voorkomend probleem is dat de maggifles omvalt in het keukenkastje. Druppels in het 

houtwerk zorgen voor een blijvende, vervelende lucht. Doe de maggifles in een plastic zak en 
zet het onderin de keuken.  

• Let op de kogeldruk bij het inruimen van de disselkast. Zorg er wel voor dat u voldoende 
kogeldruk heeft. U kunt dit eenvoudig meten met een speciale kogeldrukmeter die u onder de 
koppeling plaatst. Helaas zijn er kogeldrukmeters in omloop die zeer onnauwkeurig zijn. U kunt 
ook een personenweegschaal gebruiken, plaats deze onder de koppeling, leg een plankje over 
de weegschaal, zet een balkje recht op het plankje en laat de koppeling op het balkje zakken. 
Let er wel op dat de koppeling bij het wegen de hoogte heeft van de trekhaak, (zet niet het 
neuswiel op de weegschaal, dit scheelt zo 10 tot 15 kg i.v.m. hefboomwerking). Om de juiste 
kogeldruk te kunnen bepalen, is op de trekhaak naast de kogel een ovaal plaatje gemonteerd. 
Hierop staan een aantal gegevens. Bij “vertical load” staat het aantal kilo´s dat maximaal op de 
trekhaak is toegestaan. Overschrijdt dit niet, maar houdt de oplegdruk in de buurt van dit 
aangegeven gewicht. U zult hierdoor een stabiele caravan achter uw auto bemerken. Te weinig 
kogeldruk geeft een instabiele wegligging waardoor bij windstoten of in afdalingen de caravan 
in een slinger kan raken. Een caravan die technisch in orde is maar constant slingert, is 
verkeerd beladen. Meestal zit de oorzaak in te weinig kogeldruk. Fietsen die op een rek aan de 
achterwand van de caravan hangen, kunnen eveneens een onrustig weggedrag veroorzaken, 
ook al heeft de caravan voldoende kogeldruk.  

• Te allen tijde moet een caravan ook zonder stabilisator een goede wegligging hebben. Daarom 
is het belangrijk dat u het weggedrag van de caravan kent. Aan te bevelen is, om voordat u de 
stabilisator aanspant, u eerst een behoorlijk stuk rijdt om zo het weggedrag van de caravan te 
(leren) kennen. Pas als u voor uw gevoel de caravan goed hebt beladen en het weggedrag van 
de caravan kent, kunt u de stabilisator aanspannen. Veelal wordt bij aankoop van de caravan 
een stabilisator aangeschaft of behoort dit bij de standaard uitrusting. Een verkeerde 
veronderstelling is dat een caravan niet goed zou kunnen rijden zonder een stabilisator. Let op! 
Als de caravan niet goed beladen is, kan de in werking zijnde stabilisator er voor zorgen dat u 
dat niet of te laat merkt. De stabilisator houdt het slingeren tegen, echter, als de caravan toch 
in een slinger raakt, (meestal boven de 80 km) zal de stabilisator er ook voor zorgen dat de 
caravan moeilijker uit de slinger terug komt. Dit kan fatale gevolgen hebben.  

 
In het voorgaande hebben we alleen het rijden op de weg besproken. De meeste eenzijdige 
aanrijdingen ontstaan op campings, tankstations en landweggetjes. Een paar voorbeelden:  
• scherpe bochten te kort genomen, geen rekening gehouden met het uitzwenken van de 

achterkant. 
• passeren van slagbomen die niet geheel rechtop staan. 
• parkeerplaatsen met een beperkte doorrijhoogte. 
• bij het tanken de auto te kort op de pomp, caravan raakt pomp bij het wegrijden. 
• aanrijding met dakgoot van campingkantoor. 
• onder laaghangende takken doorrijden (krassen op dak en kapot dakluik). 
• startproblemen na lange stop, oorzaak koelkast. Advies: stops van langer dan een half uur, de 

koelkast 12 volt uit en eventueel op gas. 
•  
Ton Stauthamer 
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P R O G R A M M A  2016 
(onder voorbehoud en voor zover bekend) 

    

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 ‘??’  

te Noordwijk 

Cees en Gea van den Berg 

Jan en Ria Beugelsdijk 

    

    

231 1 – 5 september 3-landenweekend 

Omgeving Vaals 

Peter en Joke van de 

Langeberg 

??????????? 

    

    

232 21 – 30 oktober Herfstvakantie 

op camping 

’??’ te ?? 

???????????????? 
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Weekend 226 

Algemene Ledenvergadering en  
Nieuwjaarsreceptie te Hoornaar 

 
—————Verslag————— 

 
16 januari 2016  

Door: Corrie en Jan Nieuwenhuizen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook in 2016 werd de ledenvergadering weer gehouden in Hoornaar. ‘s Morgens had het bestuur al 
vergaderd en na de lunch begon de ALV om half twee. Het was druk en er moesten stoelen 
worden bijgezet. De leden stroomden binnen, moesten hun handtekening op de presentielijst 
zetten en ontvingen van onze ‘receptionistes’ Marja en Stien drie consumptiemunten per persoon. 
De nieuwe leden, Wim en Lenie Zeestraten, werden speciaal welkom geheten. 
 
De agenda van de ALV was niet spectaculair. Eigenlijk 
was deze bijna exact hetzelfde als vorig jaar. Na een 
inleiding van de voorzitter, waarin hij terugkeek op het 
jaar 2015, werden de agendapunten snel afgewerkt. 
Marjan somde een aantal namen op van leden die niet 
aanwezig konden zijn en las een brief voor van Wim 
en Janny Maris die ons een gezond 2016 wensten.  
Bij agendapunt 4 ‘Bestuursverkiezing’ werd wat langer 
stil gestaan. Er werd afscheid genomen van Hans 
Cornelissen. 30 jaar lid van de Technische Commissie 
is wel bijzonder. Hans en Mientje ontvingen een bos 
bloemen. Bram Sinnige werd herkozen. 
Ook moest er afscheid genomen worden van Harry van Beek als penningmeester. Hij was 
aftredend en niet herkiesbaar. Helaas was er niemand bereid zijn functie over te nemen, zodat hij 
voorlopig nog even door moet gaan. Maar ja, wat is voorlopig? Daar heeft de redacteur zo zijn 
gedachten over!  

Toen kwamen de financiële zaken aan de orde. 
Er was praktisch niets op te merken, alleen werd 
voorgesteld het begrip ‘verlies’ te vervangen 
door ‘tekort’.  
Ook de kascontrolecommissie, bestaande uit 
Joke van de Langenberg en Daan Zuiddam, had 
geen onvolkomenheden opgemerkt. Ze hadden 
nog wel een advies, maar welk dat konden we 
niet zo snel begrijpen. De penningmeester wel, 
dus dat komt wel goed. Bij monde van Daan 
werd voorgesteld de penningmeester decharge 
te verlenen, hetgeen ook door ALV werd 
gedaan. Ook complimenteerde Daan nog de 

penningmeester vanwege zijn goede financiële werkzaamheden en adviseerde hem zo door te 
gaan!!! 



 
       Bürstnerclub Nederland                                                 - 10 -                                                                  maart 2016 

Er werd een nieuwe kascontrolecommissie vastgesteld. Naast Joke van de Langenberg werd Ab 
Markhorst gekozen en Janny Harteveld werd als reservelid aangesteld. 
 
Daarna was het tijd om de jubilarissen in het zonnetje te zetten. Maar eerst kregen Harry van 
Beek, Joke van de Langeberg, Daan Zuiddam en Jan Nieuwenhuizen een bos bloemen vanwege 
hun werkzaamheden voor de club. 
De jubilarissen waren Roelie en Eltjo Lutterop, Henny en Theo Kooijman vanwege hun 25-jarig 
lidmaatschap van de BCN. Aangezien de speldjes voor 25 jaar op waren, worden die later 
uitgereikt. Nu alleen een bos bloemen. Carla en Sjaak Akerboom werden gehuldigd voor hun 12½-
jarig lidmaatschap. Ze ontvingen hun jubileumspeld en een bos bloemen. Paul en Marjan hadden 
het er druk mee. Ook een speld aanbrengen kan soms een tijdrovend klusje zijn! 
 

 
En tenslotte werden alle leden die meegewerkt hadden in 2015 aan het organiseren van een 
weekend getrakteerd op een enveloppe met ……? Het was een groot aantal leden. Het gaat hier 
en daar binnen de BCN niet zo goed met de personele bezetting, maar bij de AC is daar weinig 
van te merken. Ook op deze plaats hartelijk dank voor jullie inzet. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hierna werd de rondvraag aan de orde gesteld, maar daar hebben we weinig van meegekregen 
vanwege het niet gebruiken van de microfoon in de zaal. Wel werd er enige tijd gediscussieerd 
over het al of niet lid blijven van leden die een ander merk caravan of camper hebben aangeschaft. 
Een oplossing is daarvoor nog niet gevonden. Er wordt gedacht aan een donateur-constructie, 
maar een exacte uitwerking blijkt niet eenvoudig te zijn. 
De voorzitter sluit de vergadering, waarna, traditioneel, Jan Miedema het bestuur bedankt voor hun 
werkzaamheden. Piet Schuurmans neemt dan het woord en vraagt hoe het nu verder moet met 
Ton Stauthamer. Die heeft namelijk positief gereageerd op het verzoek om coördinator van de AC 
te worden, maar is nog niet officieel benoemd! Oeps!!!! De voorzitter erkent dat hier iets fout is 
gegaan. Een ding is wel zeker, Ton is de opvolger van Hans geworden. 
Dan kan de nieuwjaarsreceptie beginnen. Onder het genot van een drankje en een snackje 
verloopt dat gezellig. 
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Weekend 228 

Paasweekend op  
camping ‘De Zeven Linden’ 

Zevenlindenweg 4, 3744 BC Baarn 
Telefoon:035 666 8330 

 
———Aankondig ing——— 

 
 

25 – 28 maart 

Weekendleiding : Bram en Marja Sinnige, Gerard en Cobie Philipsen, André en Ria Veldkamp 
 

 
 
Voor het Paasweekend hebben we ditmaal gekozen voor een locatie in het midden van het land. 
Vanuit alle windstreken, dus makkelijk bereikbaar. In een mooie omgeving met statige bossen, 
mooie kastelen en buitenplaatsen en op steenworp afstand van een heus paleis! 
Allure-camping “De Zeven Linden” bevindt zich op de grens van vorstelijk Baarn, vlak naast 
kasteel Groeneveld. 
 
Kasteel Groeneveld is een 18e-eeuwse buitenplaats. Het huis is gebouwd rond 1710 en geldt als 
één van de mooiste voorbeelden van een landhuis uit de stijlperiode van de Rococo. Sinds de 17e 
eeuw kwamen regenten en kooplieden naar buitenplaatsen om te genieten van het goede leven: 
rust, ruimte, frisse lucht, natuur, cultuur, lekker eten, ontmoetingen en goede gesprekken. Om 
diezelfde redenen komen nog steeds zo’n 400.000 bezoekers per jaar naar Groeneveld. Park, 
binnentuin en de winkel in het souterrain zijn gratis te bezoeken.  
 
Op een prachtige locatie, midden in het bos op Landgoed Groeneveld, ligt de eeuwenoude 
monumentale boerderij Hoeve Ravenstein. In de boerderijwinkel kun je prima terecht voor je 
dagelijkse boodschappen, zoals groenten, fruit, brood, kaas, zuivel, vlees, glutenvrije producten 
etc. Een bijzonder product hier is het eerlijke en smaakvolle vlees van de dieren die op hoeve 
Ravenstein een goed leven hebben gehad. Er is ook een koffiehoek, een buitenterras en een 
speelruimte met leuke en leerzame activiteiten voor de kinderen. In de veestallen kunt u de koeien 
en kalveren zien als zij zich niet in de weides om de hoeve vermaken. Een plek waar je lekker kunt 
genieten van de rust, ruimte en natuur.  
 

Natuurlijk hebben wij ook een 
excursie gepland, en wel op 
paaszaterdag. We zetten per 
fiets of auto (€ 5 parkeergeld) 
koers naar paleis Soestdijk. 
Verdeeld in een aantal 
groepen worden we daar, 
onder leiding van een gids, 
rond geleid door een aantal 
vertrekken die nog in dezelfde 
staat verkeren als in de tijd waarin het paleis 
nog werd bewoond door koningin Juliana en 

prins Bernhard. Een wandeling door de riante paleistuinen is een must. En speciaal voor de 
Bürstner clubleden hebben we de mogelijkheid om ook de koninklijke wachtkamer van station 
Baarn te bezoeken! Laat deze unieke kans niet aan u voorbij gaan! 
 
Eerste Paasdag starten we met een gezamenlijk paasontbijt. Lekker vers afgebakte broodjes, wie 
lust die nou niet? De rest van de zondag is ter vrije besteding. Een wandeling of fietstocht door het 
pittoreske Baarn langs monumentale parken en kapitale villa’s is bijvoorbeeld de moeite waard! 
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Of eh... ??? 
 
• Wat denkt u van een bezoek aan Beeld en Geluid in Hilversum? 
• Een pannenkoek nuttigen in het daarom bekend staande dorp de Lage Vuursche?  
• Een blik werpen op kasteel Drakensteyn? 
• Of een bezoek aan kasteel-museum Sypesteyn in Loosdrecht?  
 
Dit is zo maar een greep uit alle mogelijkheden... 
 

 
 
Of blijft u liever relaxen op de 
camping? Lekker in het bos of voor uw 
caravan of camper?  
Of in “onze eigen” circustent bijpraten 
met andere clubleden, die u al weer 
enige tijd niet heeft gesproken? 
 

 
Kortom, genoeg redenen om deel te nemen aan het paasweekend 2016! 

 
Schrijf daarom vandaag nog in. 

 
4 maart is de sluitingsdatum. 

 
Wij rekenen op uw komst! 
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Weekend 229 

Meivakantie: aspergeweek  
op boerderijcamping ‘De Oda Hoeve’ 

Heldenseweg 10, 5995 RP Kessel 
Telefoon: 077 462 13 58 

www.odahoeve.nl 
 

———Aankondig ing——— 

 
 

20 – 29 mei 

Weekendleiding : Ton Gollenbeek en Anneke Gollenbeek, Sandra, Patrick en Danny Rutjes  
06 383 02 535 (voor noodgevallen) 

 
 

Thema: aspergeweek 
Jazeker het is er een keer van gekomen!! 

 
 

 
 
We zijn te gast bij de fam. Willems. Vader en zoon verzorgen de camping en moeder verzorgt in 
een apart gedeelte de dagopvang voor ouderen sinds 2008. 
Sinds 2001 heeft de familie een mooi kampeerterrein met 60 plaatsen. Ter plaatse van de voortent 
zijn verharde gedeeltes aangelegd. 
Ook verwarmde sanitaire voorzieningen zijn aangelegd en een tweede toiletgebouw waren ze in 
november aan het bouwen. Tevens is er een overdekte fietsenstalling met oplaadpunten. Op het 
terrein is gratis WIFI aanwezig. 
 
Kessel is een oud maasdorp en is ontstaan rond de wachttoren uit de 10e eeuw. Het kasteel 
Keverberg werd bewoond door de graven van Kessel. Vanwege geldgebrek werd alles verkocht. 
Tijdens de 2e wereldoorlog werden kasteel, kerk en molens zwaar beschadigd. Van het kasteel 
Keverberg resteert alleen de ringburcht nog. De kerk werd herbouwd en van de molens werd er 
één hersteld namelijk de Antoniusmolen. 
 
Op 1 januari 2001 is de gemeente opgegaan in Peel en Maas. Kessel beschikt over een aantal 
kleine winkeltjes, zoals een warme bakker, drogisterij en een supermarkt. In de omgeving 
bevinden zich de grote winkelketens. 
De Heldense bossen bepalen de omgeving rondom de camping. Vanuit de camping zijn er talloze 
wandel- en fiets knooppuntroutes, waar we gebruik van gaan maken. Er staat een huifkar bij de 
camping, waar we natuurlijk iets mee gaan doen. Ook zijn de koks bereid iets voor en met ons te 
koken (natuurlijk met asperges). En er zijn jeu de boules banen, dat lonkt naar competitiespel. 
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De week start op vrijdagavond in de kantine met koffie. De camping geeft een eerste kopje gratis. 
Daarna volgt er uitleg over het weekprogramma. We hebben een programma gemaakt, voor elk 
wat wils, actief en passief. U allen krijgt een programma weekoverzicht met een aantal activiteiten, 
die tevens op een intekenlijst kunnen worden opgegeven. 
De camping beschikt over 6 ampère, de auto’s komen op een parkeerplaats te staan, 
overeenkomstig het nummer van de staanplaats van de caravan. 
 
Wij hebben op één veld 18 plaatsen kunnen reserveren op de camping. Als er meer dan 18 
inschrijvingen zijn, zullen wij met de camping contact opnemen om meerdere plaatsen te krijgen 
indien mogelijk. Eerder komen en/of later weggaan, dient u zelf te regelen met de camping. De 
prijs is hetzelfde als van het weekend. 
 

Het wordt een drukke week met ook ruimte voor eigen invulling. 
Wij wachten nog op het mooie weer om te kunnen beginnen. 
 
 
P.S.  
Spullen om mee te nemen voor onder andere het koken: 
Thermosfles, picknickkleed, kookpit voor buiten, steelpan, 
kookpan, maatbeker, garde, pannenlikker, bakjes, mengkom 
(liefst vuurvast), mes, snijplank, dunschiller, zeef, schuimspaan, 
zout en peper, theedoek, borden en bestek, eventueel een 
weegschaal. 
 
 

 
 
 
 
 

*********************************** 
 
 
 
 
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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Geef de pen maar door! 
 
Op 19 februari 1947 kwam ik in Den Haag ter wereld als Agnes Klein Breteler. 
Na 12½ jaar op de H. Hartschool vertoeft te hebben (kleuterschool, lagere 
school en MULO) ben ik na een paar maanden thuis te zijn geweest, omdat 
mijn moeder ernstig ziek was, gaan werken op de boekhouding van Vredestein 
Loosduinen. Bij Vredestein leerde ik Mart, die daar toen als 
onderhoudsmonteur werkte, kennen, die op 19 oktober 1947 in Rotterdam was 
geboren. 
 
Mart ging in Rotterdam naar kleuterschool, lagere school en de 

ambachtsschool. Hij probeerde verschillende beroepen uit, maar kon nergens goed zijn draai 
vinden. Auto's en het zwerversbestaan lonkten en op 25 jarige leeftijd stapte hij op de vrachtwagen 
en ging werken als internationaal vrachtwagenchauffeur. Hij heeft in de loop der jaren heel wat van 
Scandinavië en West Europa gezien. Dit heeft hij gedaan totdat hij met vervroegd pensioen ging. 
Omdat hij het niet kan laten, rijdt hij nog 2 of 3 dagen per week op zo’n truck. 
 
Toen we een dijkhuisje hadden gevonden in Bolnes (gem. Ridderkerk) trouwden we in 1970 en 
kregen 2 dochters. Barbara inmiddels 44 jaar en single en Sandra 42 jaar die getrouwd is met Eric 
Stotijn en 2 kinderen hebben. Onze kleinzoon Damian is alweer 7 en onze kleindochter Quinty is 3 
jaar oud. 
 
Omdat Mart altijd onderweg was, hadden we besloten dat ik niet zou gaan werken. Toen de 
kinderen groter werden, ben ik als vrijwilligster bij Buurtcentrum Tuinenhoven in Rotterdam gaan 
werken, waar ik de administratie deed en mee hielp met het organiseren van verschillende 
activiteiten en het buurtkantje verzorgde. Later werd ik secretaris van het buurtcentrum en was 
ondertussen ook secretaris geworden van de bewonerscommissie Bolnes Hoogbouw. 
 
Bij Mart waren inmiddels de kampeerkriebels weer gaan werken, (voor Mart mij leerde kennen, 
kampeerde hij al met een tent) waar ik niets van moest weten. Om het toch te proberen kochten 
we in 1980 een oude Sprite Major. Mart poetste de caravan van buiten op, zodat de caravan er 
weer uitzag als een goudhaantje en ik kleedde hem van binnen aan met nieuwe hoezen om de 
kussen en nieuwe vitrages en overgordijntjes. Ook werd de caravan van een keuken voorzien, die 
er uit gestolen was. Het kamperen beviel en na een jaar kochten we een TE waar we vier jaar mee 
getoerd hebben. In 1985 kochten we onze eerste Bürstner en op de RAI in Amsterdam verleidde 
Daaf Schols ons om lid te worden van de BCN. Ons eerste weekend was het Paasweekeinde op 
camping de Boegspriet in Voorthuizen.  
 
Na een paar weekenden bezocht te hebben, leek het ons leuk om ook eens een weekend te 
organiseren. Het eerste weekend dat we organiseerden, was in mei 1987 op camping Dennenoord 
in Esch, waar op zaterdagmorgen van die grote Bossche Bollen bij de koffie werden uitgedeeld. Er 
zouden dit weekend nog vele weekenden volgen.  
 
In 1989 organiseerden wij ons eerste buitenlandse weekend op camping Op der Sauer in Diekirch 
Luxemburg. Wat ons altijd bij is gebleven, is, toen we onder leiding van Henk Levering 
(campingbeheerder) een autotocht met eigen auto’s door de omgeving gingen maken en diens 
auto bij een boomgaard vol met appelbomen het begaf, alle portieren van de volgauto’s open 
gingen en iedereen appeltjes ging rapen. 
 
In 1992 kwam de plaats van coördinator van de AC vrij en heeft Mart zich kandidaat gesteld. Maar 
omdat Mart door zijn werk altijd weg was, ben ik het uiteindelijk geworden. Dat jaar organiseerde 
wij ons eerste ALV-weekend en op zaterdagavond werd geheel onverwacht de avond opgeluisterd 
door de broer van Marianne Weber en werden vele zangtalenten onder de BCN-ers ontdekt.  
 
Samen zorgden we voor vele gezellige weekenden, al maak je als coördinator vreemde dingen 
mee, zoals in Heinsen Duitsland, waar de camping eigenaresse dacht dat we gek waren en ons 
vergist hadden en geen 25 maar slechts 5 equipes zouden komen. Eenmaal erachter dat we toch 
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niet gek waren, sloofde ze zich uit en liep maar achter mij aan: had ik je maar geloofd?!? Ondanks 
dit misverstand zorgde ze voor een fantastisch diner in een veel te krap zaaltje en haar man 
luisterde de avond op achter de piano, waar de tulpen uit Amsterdam veelvuldig klonken en de 
BCN-leden uit volle borst meezongen.  
 
Anders was het in Brugge, België, waar de eigenaar zijn uiterste best deed om op alle fronten 
tegen te werken, waar mogelijk was. Gelukkig had ik de kopie van de bevestiging bij me met zijn 
handtekening erop en na dit onder zijn neus geduwd, gaf hij kwaad toe en daarna hebben we hem 
niet meer gezien. Nee, dan deed de gids die ons de kathedraal van Brugge liet zien beter zijn best 
en wist met veel anekdotes de geschiedenis van de kathedraal te vertellen.  
 
Tijdens de havendagen in Rotterdam waren we te gast op camping de Oude Maas in Barendrecht. 
Met de excursie naar de ECT op de Maasvlakte hadden we het geluk dag het toen grootste 
containerschip daar lag aangemeerd en konden we zien hoe de containers volautomatisch werden 
gelost, wat toen nog een unicum was. Bij het 2e lustrum in Vinkeloord had Mart vreselijke zadelpijn 
van het vele heen en weer fietsen van de plaats waar we stonden naar de ingang om een ieder 
zijn juiste plaats aan te wijzen. Ach ja, hij is wel gewend achter het stuur van de vrachtwagen te 
zitten, maar achter het stuur van een fiets.....  
 
Met het derde lustrumweekend kon Mart zijn kunsten als chauffeur tonen, door alle caravans met 
een tractor op zijn plaats te zetten. Als we alle weekenden moeten gaan noemen, zou het een heel 
boekwerk worden. 
 
Na 11 jaar als coördinator voor de AC moest ik helaas om gezondheidsredenen stoppen en werd 
ik tijdens de ALV benoemd tot erelid, wat mij zeer verraste en ik zeer op prijs heb gesteld. De 
oorkonde hangt thuis nog steeds aan de muur.  
 
Na de onplezierige jaarvergadering in 2006 hebben we nog 2 jaar ons voor de AC als coördinator 
ingezet, maar om dezelfde reden moest ik het stokje toch weer overgeven aan een ander. 
 
En nu ga ik de pen doorgeven aan: Gea en Cees van den Berg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin en Agnes Dettingmeijer 
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(advertentie) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Water, water en nog veel meer water 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Water zat, want heel Denemarken wordt er namelijk door omringd. Er is ruim 7000 
kilometer kust en als je wilt eilandhoppen, kun je kiezen uit meer dan 400 grote en 
kleine exemplaren. Of het al niet genoeg is met de vele kustkilometers, stromen er 
door de binnenlanden ook nog allerlei rivieren en zijn er talloze meren. Op de stranden 
aan de westkust vind je wit zand en hoge golven. Ideaal voor surfen en vliegeren. Aan 
de oostkust zijn de stranden met ondiep en kalm water. Neem een veerboot naar één 
van de vele eilandjes. Op het achterdek kijken naar de boten aan de horizon geeft 
garantie op onthaasting. 
 
Zeilen en roeien 
Zeilers kunnen hun hart ophalen in de Deense wateren. De jachthavens zijn goed 
verzorgd en gezellig, maar je kunt ook fijn ankeren. Er is ruime keuze tussen woest, 
knorrig of kalm water. Ben je meer van de gespierde watersport, huur dan een roeiboot 
of kano. Je kunt meerdaagse tochten maken op bijvoorbeeld de Gudenå, maar een 
middagje één van de meren rond Silkeborg op, is ook een hele leuke ervaring.  
 
Vissen (kijken) 
Vissen kan je ook overal in Denemarken. Zelf hengelen of georganiseerd met een 
vissersboot mee. Veel campings hebben speciale voorzieningen om vis schoon te 
maken. Bij speciale visvijvers (Put & Takes) heb je altijd beet. Bijzondere vissen kijken 
is ook niet moeilijk in Denemarken. Zeehonden en bruinvissen zijn bekende zoogdieren 
in de Deense wateren. 
 

www.visitdenmark.nl/camping en www.visitdenmark.nl/zee 
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(advertentie) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nieuw van 123 Products 
 

KATAR 
 

De krachtige Melamine Reiniger 
 
 

Wie is 123 Products? 
123 Products begon in 1988 met een oplossing voor het “zwarte strepen”-probleem bij caravans en 
campers. Nu, 27 jaar later, zijn wij marktleider in Nederland en bieden we een oplossing voor elk 
mogelijk schoonmaakprobleem. Nieuw probleem? Neem contact op, wij zoeken een oplossing en 
blijven zo ons productaanbod vernieuwen en uitbreiden. 
 
Nieuw: KATAR. 
Wie een “plastic” campingservies heeft, de gebruikte kunststof is vaak Melamine, kent de 
voordelen. Het is sterk en gaat lang mee. Nadeel: met name koffie en thee zorgen voor een 
aanslag die op den duur met afwassen niet meer weg te krijgen is. Gebruik je een schuurspons of 
chloor maak je het alleen maar erger. Hierdoor beschadig je namelijk het oppervlak. Het resultaat 
is meer en sneller bruine aanslag. 
 
Katar is niet bijtend en bevat geen chloor, laat bestaande aanslag verdwijnen en, belangrijk, het 
oppervlak blijft glad. De aanslag komt na reiniging dus niet sneller terug. Katar is de ideale koffie- 
& theevlekken aanslag verwijderaar.  
 
Ook geschikt voor: • Keramisch servies 

• Thermoskannen 
• Vergeelde voegen 
• Kookvet aanslag 
• Barbecue / Keukenmachine 

 
Katar Melamine reiniger 800gr: € 9.99 
 
Voor meer informatie: 
www.123-products.nl en voor toepassing filmpje op facebook.com/123products 
 


