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DEALERLIJST BÜRSTNER CARAVANS EN CAMPERS

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

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

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

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

RENSWOUDE

CC Van Voorthuizen

De Hooge Hoek 1

3927 GG

0318 57 13 64

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

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
De Koerier van augustus al half juli in de bus. Tsja ik wil
ook met de caravan erop uit. We blijven wel in
Nederland na de Luxemburgweek. Die week is voor ons
trouwens wat duurder geworden dan de bedoeling was.
We zijn geflitst, reden 94 km, werd met 3 km
gecorrigeerd en werden dus beboet voor 1 km te hard
rijden. Of we maar € 49,- wilden betalen!! Hebben we
tandenknarsend maar gedaan!
In deze Koerier de aankondiging van het weekend eind augustus/begin
september te Stampersgat en uiteraard ook de laatste activiteit dit jaar, de
herfstactiviteit te Dronten.
Een nieuwigheidje is dat op de aanmeldings-formulieren vanaf heden standaard
gevraagd wordt naar de datum van aankomst en vertrek. Louter een weekend
van vrijdag(avond) t/m zondag bijwonen, komt bijna niet meer voor. Bijna altijd is
men er eerder of gaat men later weg of allebei.
Gelukkig is het met Ton Stauthamer weer beter en heeft hij kans gezien weer
een bijdrage te leveren.
Voorlopig is het voor mij weer rust aan het Koerierfront. Eind november kom ik
weer in actie ………of is er iemand die het wil overnemen?
Allen een goede vakantie gewenst en wellicht tot ziens op een weekend.
Jan Nieuwenhuizen
Redactie BCN Koerier (a.i.)

Verschijningsdata BCN Koerier in 2017
Jaargang
32 jaargang nr. 1
32e jaargang nr. 2
32e jaargang nr. 3
32e jaargang nr. 4
32e jaargang nr. 5
e
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Uiterste datum inleveren kopij
Editie Algemene Leden Vergadering
12 februari 2017
28 mei 2017
9 juli 2017
19 november 2017
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Verschijning ±
Begin januari 2017
± 15 februari 2017
Begin juni 2017
Midden juli 2017
Eind november 2017
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VOORZITTER
Beste allemaal,
Al een hele week in Frankrijk en voor mij is er nu een hittegolf met temperaturen van meer dan 30
graden. Dus behoorlijk zweten en alleen maar in de schaduw zitten, maar op deze camping is dat
een probleem. Nieuwe aanplant die nog moet groeien, voordat er schaduw komt. Wel een camping
met hele goede voorzieningen, maar zonder grote bomen. Ik denk wel dat over een jaar of 5 er wel
meer schaduw zal zijn, maar nu even niet. Dus hebben we in de omgeving een andere camping
gevonden die veel bomen heeft en waar ook nog de schotel kon staan. Wel iets minder
voorzieningen dan op deze camping, maar dat nemen we dan maar voor lief. Wij dus een dagje
campings zoeken om die camping te vinden. Deze stond wel in het boekje van de ACSI maar
borden waren niet te vinden. Uiteindelijk de route uit het boekje precies gevolgd en bij toeval de
camping gevonden. Dus vandaag opruimen/inpakken en morgen naar de andere camping. We
hopen dat dit het allemaal waard is. Nu nog de hele dag internet en morgen niet meer. Dus
vandaag een stukje schrijven voor de koerier.
En zo bezig zijnde, realiseer ik mij dat ik veel Bürstners om mij heen zie en tot mijn verbazing
allemaal wagens van Belgen, Duitsers en Fransen, Ik kon dus weinig doen om onze club te
promoten, want dat we daarmee bezig moeten zijn, is wel duidelijk. De markt voor campers zit
weer in de lift, zo lijkt het. Ik zie steeds meer oproepen om caravans aan te bieden. Maar ons
ledental laat maar geen stijgende lijn zien en dat is best zorgelijk. Nu weet iedereen dat de laatste
jaren clubbinding ook moeilijk is. Mensen willen zich niet binden en vaak hun eigen weg gaan,
maar toch zie je mensen wel naar een club gaan, waarvan ze denken dat die meer waarde voor ze
heeft. En dat is toch het idee van onze club: een meerwaarde geven om het gebruik van je
caravan te optimaliseren.
Moest het toch weer even gezegd hebben! Als we terug zijn van vakantie en de caravan hebben
schoongemaakt, gaat deze weer naar de stalling en dan pakken we de draad weer op in het
gewone leven van werken en klusjes in en rond het huis. Ja en natuurlijk ook bezig zijn met de
club: vergaderingen voorbereiden, begroting maken voor het volgende jaar enz. enz. Maar goed,
nu lekker in Frankrijk en stokbrood eten en helaas niet barbecueën. Dan maar anders eten in het
restaurant of met safari chef aan de gang.
Ik hoop dat een ieder een fijne vakantie heeft en voor diegenen die thuis moeten blijven, om welke
reden dan ook, veel sterkte en ik hoop dat voor jullie het snel mogelijk is om op reis te gaan.
Paul de Haan (veel zon en erg warm)
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SECRETARIS

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
Hierbij een bericht vanuit de bestuurskamer. We hebben sinds 18 maart
geen bestuursvergadering gehad. Er is momenteel ook niet heel veel te
melden vanuit de bestuurskamer. We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe
bestuursleden, zoals jullie allang weten. Schroom niet en neem contact met
ons op.
Wel wordt er momenteel hard gewerkt aan de vernieuwde website. We hebben een nieuwe
webmaster gevonden en mogen als bestuur al testen. Zodra deze operationeel is, zullen we dit zo
snel mogelijk laten weten.
28 oktober hebben we een werkdag (voorheen werkweekend) waar we met elkaar willen
brainstormen. Alle leden die iets voor de BCN willen betekenen, zijn van harte welkom en kunnen
zich aanmelden bij het secretariaat. Ook suggesties en ideeën zijn natuurlijk van harte welkom.
Ik wil iedereen een fijne zomer wensen en geniet van de mooie weekenden met elkaar.
De volgende bestuursvergadering is op zaterdag 28 oktober voorafgaande aan de werkdag.
Hartelijke groeten vanuit de bestuurskamer.
Marjan Goosens,
secretaris
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PENNINGMEESTER
Op 21 januari 2017 ben ik de penningmeester van de Bürstner Club
Nederland geworden. Dus nu ben ik zo’n vijf maanden bezig.
Gelukkig heeft Harrie mij goed op weg geholpen en ik zal het financiële reilen
en zeilen van de club goed in de gaten houden.
Zo kan ik melden dat iedereen zijn/haar contributie netjes betaald heeft. Ook zijn de donaties van
de leden binnen en de adverteerders hebben allemaal betaald. Af en toe vergt het nog wat
uitzoekwerk, zoals: ‘hoeveel nachten heeft iedereen gedurende een weekend of een week gestaan
op de camping?’. Maar samen komen we daar wel uit.
Gelukkig vind ik het werken met cijfertjes wel leuk, want gedurende mijn werkzaamheden binnen
het onderwijs gaf ik wiskunde- en bouwkundeles op het MBO. Mocht iemand vragen hebben,
schroom dan niet ze aan mij te mailen.
Ferdinanda van der Starren

AVERO / ACHMEA CARAVANVERZEKERING met 15% korting, alleen voor BCN-leden
•
•
•
•
•
•

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

INTERESSE? Bel of mail met het secretariaat.
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Technische Commissie
Spiegels
Op onderstaande tekeningen en beschrijvingen is te zien welk grondvlak u wettelijk zou moeten
kunnen zien, waarbij de linker- en rechterbuitenspiegel zo zijn geplaatst dat de bestuurder in
normale rijhouding het vereiste gezichtsveld heeft.
Linkerbuitenspiegel alle auto's
De linkerbuitenspiegel van de auto moet zodanig zijn geplaatst dat de bestuurder hiermee het
gezichtsveld op grondniveau kan overzien, zoals schematisch en niet op schaal is weergegeven in
de figuur hieronder, waarbij de bestuurder:
a. een punt op het wegdek, gelegen op 10 m achter de oogpunten van de bestuurder en 2.50 m
naast het meest links gelegen punt van de caravan en
b. een deel van de linkerzijde van de caravan en
c. de horizon kan zien en hij tevens recht naar achteren kan kijken.

Rechterbuitenspiegel
Voor de rechterbuitenspiegels zijn de wettelijke eisen sinds 30 september 1988:
De rechterbuitenspiegel van een personenauto, die na 30 september 1988 in gebruik is genomen,
met een toegestane maximum massa van niet meer dan 2000 kg, moet zodanig zijn geplaatst dat
de bestuurder hiermee het gezichtsveld op grondniveau kan overzien, zoals weergegeven in de
figuur hieronder, waarbij de bestuurder:
a. een punt op het wegdek, gelegen op 20 m achter de oogpunten van de bestuurder en 4 m
naast het meest rechts gelegen punt van de caravan en
b. een deel van de rechterzijde van de caravan en
c. de horizon kan zien en hij tevens recht naar achteren kan kijken.

Ton Stauthamer
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P R O G R A M M A 2017
Weekend

Datum

233

21 januari

234

10 – 12 maart

Winterweekend
op camping
’Kooningsveld’
te Arnhem

235

14 – 17 april

Paasweekend
op camping
‘Alkenhaer’
te Appelscha

236

12 – 22 mei

Luxemburgweek
op camping
‘Walensbongert’
te Troisvierges

237

16 – 18 juni

Familie /
kennissenweekend
op camping
‘De Schatberg’
te Sevenum

Marja en Bram Sinnige

238

31 augustus -3
september

XL weekend
op camping
‘Onder de dijk’
Stampersgat

Marja en Bram Sinnige

239

13 – 22 oktober

Herfstvakantie
op camping ‘Wisentbos
te Dronten’

Anneke Lemstra en Ton
Gollenbeek
Marga en Ab Markhorst

240

20 januari 2018

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

Het bestuur

Bürstnerclub Nederland

Camping en Plaats

Weekendleiding

Alg. Ledenvergadering en Het bestuur
Nieuwjaarsreceptie
in 'Het Bruisend Hart'
te Hoornaar
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Joke en Peter van de
Langenberg,
Angelique en Piet Schuurmans ,
en/of Ria en André Veldkamp.
Ton Gollenbeek en Anneke
Lemstra
Arie en Ada Bos

Marja en Bram Sinnige,
Angelique en Piet Schuurmans,
Joke en Peter van de
Langenberg.

augustus 2017

Weekend 236

Luxemburgweek
Camping ‘Walensbongert’
te Troisvierges, Luxemburg

12 – 22 mei

— — — V e r s l a g— — —
door Peter en Joke van de Langenberg, Els de Mayer en Carla Akerboom
Donderdagmiddag aankomst om 14.00 uur op de camping. We werden hartelijk ontvangen door
André de beheerder. Na overleg en wat afspraken gemaakt te hebben, zijn we naar het veld
gereden. Het was even oppassen met het indraaien vanwege een afdakje, maar alles ging goed.
Er waren al vier caravans gearriveerd en geplaatst. Onze caravan op de plaats gezet en daarna de
aanwezige kennissen begroet. Toen was er
koffie. En ‘s middags lekker luieren in de zon
met een pilsje, want we hoeven toch niet meer
weg.
Vrijdag werden de andere leden begroet en de
caravans werden op hun plaats gezet. Om
20.00 uur was de opening in de kantine door
Joke van de Langenberg. Ook kregen we nog
wat uitleg over de omgeving van Marco van
Miltenburg, de coördinator van de plaatselijke
VVV.

Zaterdag hadden we een rustdag om eigen dingen te
kunnen doen. ’s Avonds in de kantine hebben we
uiteraard ook nog het songfestival bekeken en zagen we
dat onze meidengroep OG3NE op de 11e plaats eindigde.
Was wel een beetje een tegenvaller want de vakjury had
hen op de vijfde plaats gezet.

Zondag 14 mei hadden we een excursie naar de kopermijn in
Stolzembourg.
Het verslag van Els de Maijer:
Een rustige ochtend met een beetje wisselend weer, maar toch
kreeg de zon weer een beetje de overhand. Iedereen kwam weer
gezellig kletsend op het veld, allemaal groepjes willekeurig door
elkaar.
Om 13.00 uur verzamelen bij de vlag om met 16 personen naar de
kopermijn te gaan. Dachten allemaal de goede weg te hebben,
maar wat bleek? De ene na de andere omleiding en slecht
aangegeven, maar het was toch een mooie route en we zijn toch
nog op tijd in Stolzembourg aangekomen.
Een kleine uitleg en daarna een behoorlijke wandeling naar het
startpunt van de mijn. Leuke tippel, maar voor sommigen best zwaar, omdat het omhoog ging.
Boven aangekomen kreeg iedereen laarzen, een helm en een regenjas.

Bürstnerclub Nederland
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Toen door de schachten, kruipdoor, sluipdoor. Aan het einde een mooi punt van kopererts en
daarna via trappen omhoog. Laarzen, helm en regenjas ingeleverd en weer terug gewandeld naar
het beginpunt waar de auto’s stonden. Terug op de camping ging iedereen weer lekker naar zijn
eigen sleurhut om uit te rusten.
Maandag was het een rustdag en om 16.00 uur hadden we happy hour.

Dinsdag maakten we een treinreis met de hele groep naar Luxemburg-stad. Zeer interessante stad
met veel bezienswaardigheden en veel terrasjes.
Carla Akerboom-Amensz schreef hierover:
Dinsdag 16 mei 2017 was het om 9.30 uur verzamelen bij de vlag, zodat we met de hele groep
naar de trein konden wandelen om naar Luxemburg te gaan. Een dubbeldekker vol geladen met
Bürstnerleden. Hoe gezellig kan dit zijn? De coupé veranderde al snel in een kippenhok.
Aangekomen in de stad Luxemburg, eerst koffie en een stuk gebak.
Na onze eerste stop lopend naar het centrum langs vele mooie
gebouwen. Bij het paleis aangekomen, zagen sommigen de Groot
Hertog en zijn vrouw naar buiten wandelen.
Nu naar de Bock kazematten. Wat een prachtig gezicht en vooral
het verre uitzicht.
Met de city-trein hebben we een tour gemaakt door het mooiste
gedeelte van de stad. Terug wandelend hebben we op het Place
d’Armes in het centrum heerlijk op een terrasje genoten van een
drankje en wat eten.
De weg naar het station voelde heel ver. We hadden looien pootjes
en moesten op het station ook nog wachten, omdat de trein
vertraging had.
Om 18.45 uur reden we met de trein langs de camping. Vanaf het
station nog een stukje wandelen om daarna in onze stoelen te
ploffen en te genieten van een drankje. We hadden zo’n dorst.
Onze stappenteller stond op 14,129 kilometer.
Woensdag hebben we een wandeling gemaakt met 6 personen over een historische vluchtroute
van WOII, welke gebruikt werd door gedeserteerde militairen om naar België te vluchten.
Daarna hadden we een gezamenlijke barbecue op het veld.

Bürstnerclub Nederland
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Donderdag wederom weer een rustdag en de hele
dag regen! ‘s Middags een spellendag welke door
4 personen werd bezocht.

Weer een rustdag want het was tenslotte ook een beetje vakantie voor de weekendleiding.
Gereedmaken voor de terugreis van zondag want nu was de tent nog droog.

‘s Avonds om 20.00 uur helaas weer de sluiting
van de week in de kantine. De beheerder werd
bedankt voor de gastvrijheid met als aandenken
een vaantje van de club. Verder werd de avond
gezellig doorgebracht in de kantine met een
hapje van de club, welke betaald werd van de
korting die we kregen op de treinreis en eigen
drank.
Zondag zijn we zelf naar huis gegaan na een geslaagd weekend met assistentie van Rob en Lenie
Beijer en Jan en Alie Kuiper. Op maandag zijn de andere kampeerders naar huis gegaan, behalve
Jan Miedema, want hij ging pas op dinsdag naar huis.

O ja, er was er ook nog een jarig!

Bürstnerclub Nederland
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Weekend 237

Familie / kennissenweekend
op camping ‘De Schatberg’
Middenpeelweg 5, 5975 MZ Sevenum

16 – 18 juni

——— Verslag ———
door Miranda Beerendonk, aangevuld door Wim Zeestraten
(Omdat in Sevenum een familie/vriendenweekend was georganiseerd, heeft de weekendleiding gevraagd of een of
meerdere gasten bereid waren om mee te werken aan het verslag. En dat is gelukt! Miranda Beerendonk (dochter van
Joke van de Langenberg) heeft een verslag geschreven. Hieronder eerst de bijdrage van Miranda gevolgd door een
korte bijdrage van inmiddels onze vaste verslaggever – red.).

Miranda Beerendonk (naast Jan Miedema)…
Vrijdagavond om 20.00 uur moest iedereen verzamelen bij de vlag, waarna we met z'n allen naar
de recreatieruimte liepen. Daar werden we verwelkomd met koffie/thee en Limburgse vlaai.
Joke heette iedereen welkom op het BCN-weekend.
Het programma voor de zaterdagmiddag werd ook al bekend gemaakt.
1.
2.
3.

Luchtbuksschieten, kosten € 4 p.p.
Happy hour bij de vlag.
Barbecueën.

Er werd na de opening nog wat na gekletst en kennis gemaakt met familie/vrienden die mee waren
gekomen. Na ongeveer 1,5 uur ging iedereen weer terug naar zijn/haar caravan.
Zaterdag 17 juni
We verzamelen om 14.00 uur bij de vlag. Daarna liepen we met z'n allen naar de ruimte waar we
mochten luchtbuksschieten. 13 mensen hebben zich opgegeven. Er werd in drie rondes geschoten
en per persoon mocht men drie keer schieten. Ook waren er toeschouwers, die gezellig kwamen
kijken. De sfeer zat er goed in bij iedereen, we hadden veel lol met elkaar.
Na ongeveer een uur te hebben geschoten, werden alle kaarten bij Peter ingeleverd, zodat hij de
punten bij elkaar kon optellen. Joke zei dat de prijsuitreiking pas bij de barbecue bekend zou
worden gemaakt. Iedereen moest dus maar wachten.
Daarna gingen we met z'n allen weer terug naar onze caravan om ons klaar te maken voor het
happy hour. Ook dit werd rondom de vlag gedaan. Iedereen moest wel voor eigen drinken zorgen
en zijn stoelen en tafel meebrengen. De weekendleiding had voor wat lekkernij gezorgd.
Joke maakte alsnog de uitslag bekend van het luchtbuksschieten. Hieronder de namen van de
mensen die iets hebben gewonnen. Joke en Peter hadden natuurlijk ook wat leuke prijsjes gekocht
voor de winnaars.

Bürstnerclub Nederland
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1.
2.
3.

Jan Nieuwenhuizen met 27 punten kreeg de sfeerverlichting.
Wim Zeestraten met 25 punten de vogel met solarlicht.
Arjan en Bram met 21 punten. Er moest wel gedobbeld worden en de winnaar was Arjan.

Ook was er een poedelprijs. Joke en Michel hadden beiden nul punten. Joke gaf de geurkaars aan
Michel, haar schoonzoon. Ook was er voor onze allerjongste deelnemers nog een prijsje, die
kregen een bellenblaas.

.
Rond 17.30 uur begonnen we met de barbecue. Iedereen zorgde zelf voor een barbecue en voor
eigen eten en drinken. Tijdens de barbecue was het ook weer erg gezellig er werd weer veel
gelachen en gesproken met elkaar. Na de barbecue werd er nog wat na gekletst, waarna iedereen
zijn spullen ging opruimen en terug ging naar de caravan.

Zondag 18 juni
Om 11.00 uur werd er weer verzameld bij de vlag. Iedereen zorgde zelf voor koffie/thee en er was
ook nog gebak over voor degenen die nog wat wilden.
Joke en Henk deden het slotwoord om iedereen te bedanken voor het leuke en gezellig weekend.
Daarna gingen velen op hun gemak opruimen om huiswaarts te gaan. Na de sluiting werd de vlag
van de mast gehaald en alles opgeruimd.
Dit was voor mij het eerste familie/vriendenweekend van de BCN. Ik heb het goed naar mijn zin
gehad. Hierbij wil ik dan ook iedereen bedanken.
Met vriendelijke groeten, Miranda Beerendonk
(Miranda, hartelijk dank voor je verslag – red.)
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Summertime op de Schatberg
Even een kort verslagje van de zaterdagavond op de Schatberg. Met de wetenschap dat een
ander het verslag van het weekend zal maken voor de BCN Koerier mag ik natuurlijk niet het
bekende gras voor de voeten wegmaaien. Maar de verslagschijfster was er op zaterdagavond niet
bij toen we na de ‘barbiekjoe’ met een aantal besloten hebben ons te laten verwennen met een
ijsje naar keuze bij de ijssalon in het centrumgebouw.
Ja en als je het over verwennen hebt en het ijsje achter de al dan niet kunstkiezen verdwenen is,
dan volgen de verwennerijen zich in een logische volgorde op. Eerst koffie. Koffie is maar koffie
dus werd er voorgesteld om er iets sterkers bij te nemen. Wat lekker is, heeft aantrekkingskracht
en korte tijd later hadden we een leuk kringetje rond het centraal gesitueerde tafeltje waarop
diverse soorten sterke drank de genodigden met steeds kleiner wordende oogjes aankeek.
Het was ook het mooiste weer van de wereld, niet koud en we konden tot bijna middernacht buiten
zitten. Chippies, droge worst, natte worst, jonge kaas, oude kaas gecombineerd met pittige drank
was dan ook voldoende om de tongen los te krijgen. De glaasjes waren wel heel klein, maar als je
die maar vaak genoeg vol doet, mist het zijn uitwerking niet. We vonden het gezellig.
Wim en Lenie Zeestraten

Jan Miedema spreekt traditioneel een dankwoord uit
en neemt deze keer zelfs zijn pet af
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Weekend 238

XL-weekend
op camping ‘Onder de dijk’
Dennis Leestraat 26,
4754 BD Stampersgat (N.Br.)
Tel. 0165 513606
www.campingonderdedijk.nl;
e-mail: info@campingonderdedijk.nl

30 augustus –
3 september

— — — Aa n k o n di g i n g— — —
Weekendleiding: Marja en Bram Sinnige

We hebben het al in de aankondigingsmail verteld, het was helaas niet mogelijk om een geschikte
(lees: betaalbare én schone!) camping te vinden in de omgeving van Den Haag. Bram en ik zijn
twee dagen in deze omgeving op pad geweest en het verbaasde ons dat het animo bij de
campings, om eind augustus een groep te ontvangen, niet groot is. Regelmatig hoorden we dat
men toch wel "vol" zat en dat het vastleggen van een aantal plaatsen voor vier dagen ten behoeve
van een club, nadelig is als andere gasten in dezelfde periode langer willen blijven.......Wij hebben
dus weer wat geleerd maar geven de moed niet op; volgend jaar doen we een nieuwe poging!
Er moest dus een alternatief komen. We zijn het
Brabantse land ingetrokken en na enige omzwervingen
kwamen we uit in de buurt van Oudenbosch. Daar
vonden wij, dicht bij Fijnaart en Oud Gastel, een "gat"
namelijk het "Stampersgat". Alleen al om de naam zou je
er willen staan! Een "gat" is een gehucht; een
woonplaats die kleiner is dan een dorp. Dat betekent
dus: ruimte én rust! Toch bevindt onze camping zich
nagenoeg midden in het dorp, met een slager, bakker en
groentenman én een supermarkt op loopafstand.
De camping, waar we 4 nachten verblijven, heeft ruime plaatsen met 6 Amp. stroom. Het sanitair
hebben we gecontroleerd en is modern en schoon. Warm
afwaswater is gratis, douchen gaat met muntjes van 50 cent
(voor 6 minuten). Persoonlijk vind ik dat dan wel weer een
beetje jammer, maar we zullen het er verder niet over
hebben, want we hebben een goede prijs bedongen: € 15
per equipe per nacht, inclusief toeristenbelasting. En voor
diegenen die eerder willen komen of langer willen blijven
wordt dezelfde prijs gehanteerd!
Dat er natuurlijk een jeux-de-boulesbaan is, een minidierenweide met o.a. kippetjes waarvan de eitjes te koop
zijn, een overdekte ruimte die we mogen gebruiken, gratis WIFI, een wandelpad langs de akkers
en volop mogelijkheden om te fietsen hoeven we natuurlijk niet te vertellen. Dat spreekt voor zich!
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Voor de invulling van het weekend denken wij aan de traditionele opening op woensdagavond; op
donderdagavond eten we nu eens niet "wat de pot schaft", maar genieten we, voor een leuk prijsje,
van een 3-gangen diner bij de Family in Fijnaart met maar liefst keuze uit 4 hoofdgerechten! (en
dát voor slechts €12,50 p.p.!) Vrijdag brengen we een bezoek aan Willemstad (kunnen we ook
eens zeggen dat we dáár geweest zijn;-) voor een stadswandeling "anders dan anders" en voor de
vrijdagavond zijn Gea en ik druk bezig met het voorbereiden van een bijzondere invulling!
Zaterdagavond, vóór de afsluiting, hebben we óók nog een welkome verrassing voor jullie in petto!
Kortom, het belooft weer een gezellig weekend te worden! Aarzel dus niet maar schrijf vandaag
nog in, zodat jullie niets hoeven te missen!
Tot in Stampersgat!
Marja
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Weekend 239

Herfstvakantie
op camping ‘’t Wisentbos’’
De West 1, 8251 ST Dronten
Tel.0321 316 606
www.wisentbos.nl;
e-mail: info@wisentbos.nl

13 – 22 oktober

— — — Aa n k o n di g i n g— — —
Weekendleiding: Anneke Lemstra en Ton Gollenbeek, Marga en Ab Markhorst, Nel en Cor Jansen
Lieve Bürstnervrienden,
We gaan naar Dronten, ja, u leest het goed, we gaan inderdaad naar Dronten. We zijn te gast op
camping 't Wisentbos bij de familie Travaille.
U zult natuurlijk denken, wat heeft de club te zoeken in Dronten? In deze jonge gemeente is meer
te doen, dan je denkt. Ab en Marga wonen al 26 jaar in Dronten en zij raakten niet uitgepraat over
de mogelijkheden in en om Dronten. Wij gaan daar een keuze uit maken in het weekprogramma.
Wij gaan de cultuur snuiven en de natuur ruiken.
Mogelijkheden rondom Dronten zijn er vele, zoals Bataviastad in Lelystad, evenals een mooi
natuurpark en diverse musea. Dronten zelf heeft een mooi winkelcentrum en de plaatsen Elburg
en Kampen zijn de moeite waard.
Het weekprogramma bevat drie
excursies, waar men zich voor moet
opgeven via het inschrijfformulier.
- Een excursie op dinsdag 17
oktober naar de Meerpaal in
Dronten. Dit is gratis.
- Woensdagmiddag 18 oktober
gaan we naar het Mechanisch
Erfgoed Centrum (vooral voor de
mannen) in Dronten. De kosten
hiervoor zijn € 5,00 per persoon.
- Vrijdag 20 oktober gaan we voor
een excursie naar kaasboerderij
de Polderzoom in Dronten. De
kosten hiervoor zijn ook € 5,00 per
persoon.
Slagboom sleutel: deze wordt gratis verstrekt, maar bij verlies wordt € 20,00 in rekening gebracht.
Per caravan is 10 AMP beschikbaar. Auto mag bij de caravan. Douche en warm water gratis.
Eerder komen en/of later weggaan in principe max. 2 nachten. Alles in overleg met de camping.
Op de openingsavond met koffie krijgt u het volledige weekprogramma en uitleg. Tevens betaling
van de diverse activiteiten.
Wij rekenen op een grote opkomst, want de herfst kleurt prachtig in de natuur.
De weekendleiding
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Geef de pen maar door!
door Wim, Marjan en Richard Goosens
Wij hebben de pen doorgekregen van Eltjo en Roely Lutterop, die erg blij waren
dat wij wel een stukje over ons zelf in de koerier wilden zetten.
De pen was door diverse personen geweigerd, wat wij bijzonder jammer vinden,
want we lezen het tenslotte allemaal!!!!!
We willen wel iets over ons zelf vertellen. Wij zijn Wim, Marjan en Richard Goosens uit Hoornaar
(jullie weten wel, ….van de nieuwjaarsreceptie)
We zijn lid van de BCN sinds 1999. Toen hebben we onze eerste caravan gekocht en dat was
toevallig een Bürstner. Tijdens de caravanbeurs in De RAI in Amsterdam werden we
aangesproken door een aantal enthousiaste BCN-leden en we waren snel overgehaald.
We hebben nog steeds geen spijt. Hoewel onze tijd om mee te gaan met weekenden wat beperkt
is door het vele vrijwilligerswerk wat we naast ons werk doen. Maar als we er zijn, voelt het altijd
als een warme deken. Zoveel lieve mensen bij elkaar.
We werken allemaal nog full time. Wim als kraanmachinist op een heistelling, Richard als
vrachtwagenmonteur en ik als administratief/planning medewerkster bij een transportbedrijf.
Richard gaat niet meer mee tijdens de weekenden, die heeft het te druk met van alles.
Wij hebben als doel gesteld dat we in elk geval altijd met het paasweekend meegaan en zo
mogelijk vaker, maar dit lukt niet altijd.
We zijn beiden actief bezig met beveiliging en hulpverlening bij onze plaatselijke voetbalvereniging
op zaterdagmiddag.
Volgend jaar zullen we de fabriek weer gaan bezoeken en deze reis zullen we actief begeleiden.
Voor de BCN zijn we actief vanaf 2000, eerst als AC-lid, later als AC-[coördinator en bestuurslid,
soms in dubbelfunctie, AC-coördinator en secretariaat of als secretariaat en assistente voor de AC
door middel van het maken van de deelnemerslijsten tijdens weekenden. Dit is tijdelijk zolang
Angelique Schuurmans tobt met haar gezondheid. Maar dit doen we met veel plezier en hopen dat
ze zich snel beter voelt.
Verder willen wij niet gaan vragen of iemand de pen over wil nemen, maar we geven hem door aan
Janne en Sonja Vale en gaan er vanuit dat zij ook een leuk stukje zullen schrijven.
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