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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 
 

Het is voor Corrie en mij een rustige tijd geweest de 
afgelopen maanden. We zijn niet naar het winterweekend 
geweest. Wij niet alleen trouwens, want er waren maar 5 
equipes. Ook zijn wij niet naar het paasweekend geweest, 
traditioneel een druk bezocht weekend binnen de BCN, maar, 
als ik goed ben ingelicht, dit jaar toch een stuk minder.  
Voor ons was de Luxemburgweek de eerste kampeeractiviteit 

dit jaar. Er waren 22 equipes, best veel. Afgezien van het bezoek aan de 
Bürstnerfabriek was dit weer een buitenlandse reis en dat was voor de BCN toch 
wel lang geleden. Wellicht de reden van de flinke deelname? Afgezien van de 
‘zeiknatte’ donderdag was het wat ons betreft een geslaagde week. Het verslag 
komt in de volgende Koerier te staan. 
 
Wel in deze Koerier de verslagen van het winterweekend en het paasweekend 
en de aankondiging van het weekend in Sevenum. In het programma is een 
wijziging aangebracht. Hofstad Den Haag gaat niet door (geen geschikte camping 

gevonden) en wordt vervangen door een bijeenkomst in Stampersgat (in onze 

achtertuin dus, aldus Bram en dat klopt wel een beetje zo vlak bij Fijnaart). 
 
Van het websitefront is niets te melden. Jammer dat de ontwikkeling daarvan zo 
moeizaam verloopt. Elke dag ontvang ik een hoop rotzooi in mijn inbox, maar 
goed, dat is mijn probleem. 
 
Ik wens ieder veel kampeerplezier in Sevenum, een goede vakantie en wellicht 
tot ziens op een weekend. 
 
 
Veel leesplezier, 
Jan Nieuwenhuizen 
Redactie BCN Koerier (a.i.) 

 
 
 
 

Verschijningsdata BCN Koerier in 2017 
 

Jaargang Uiterste datum inleveren kopij Verschijning ± 
32e jaargang nr. 1 Editie Algemene Leden Vergadering Begin januari 2017 
32e jaargang nr. 2 12 februari 2017 ± 15 februari 2017 
32e jaargang nr. 3 28 mei 2017 Begin juni 2017 
32e jaargang nr. 4   9 juli 2017 Midden juli 2017 
32e jaargang nr. 5 19 november 2017 Eind november 2017 
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VOORZITTER 
 

BCN en NCC 

 

In onze ledenvergadering hebben we een motie aangenomen om een alliantie aan te gaan met de 
NCC. Onlangs hebben wij de overeenkomst daarvoor getekend. Dit betekent dat wij tegen een iets 
hoger tarief ook gebruik kunnen maken van de NCC terreinen. Wij zullen daarom in deze koerier 
(volgende pagina) een overzicht plaatsen met de terreinen van de NCC.  
Wat betekent dit voor onze club? We kunnen nu ook individueel gebruik maken van de terreinen, 
maar er ook een weekend organiseren. Niet alle accommodaties beschikken over de faciliteiten die  
wij willen, maar toch, het kan onze blik verruimen. Het is wel belangrijk te weten, als je naar een 
camping van de NCC gaat, dat je dan de lidmaatschapskaart van de BCN meeneemt, want dan 
weten ze dat je lid bent van de BCN. Let wel: het gaat  om de kaart van 2017. Ik hoor graag de 
ervaringen van diegenen die op bezoek zijn geweest op een van de campings van de NCC. 
 
En dan staan de vakanties ook weer voor de deur. We zijn inmiddels naar Luxemburg geweest. 
Dat was een behoorlijk grote groep (22 equipes). Dan komt er Hemelvaart en Pinksteren. Dat zijn 
ook bij uitstek kampeermomenten. Vervolgens zijn de grote vakanties weer aan de beurt. Dit 
betekent dat de caravan weer in topconditie moet zijn. Dat zijn voorbereidingen die altijd spannend 
zijn. Ben je niets vergeten? Dan waaien we uit naar alle windstreken van Europa. Velen gaan naar 
de zon en anderen weer naar het noorden. Zo heeft een ieder zijn of haar voorkeur. 
 
Het leuke van vakantie is mensen te ontmoeten en zo allerlei verhalen te horen en ervaringen met 
elkaar te delen. Het zou leuk zijn om dit soort zaken ook in onze koerier tegen te komen. Verhalen 
van de vakantie en misschien met wat foto’s. Helemaal niet verkeerd! Vorig jaar is er ook al eens 
een oproep gedaan om wat meer verhalen in onze koerier te krijgen, maar helaas weinig reacties 
gehad. Zou toch leuk zijn om spontane verhalen van jullie te ontvangen. Maar ja, we gaan op 
vakantie met onze caravan en dit betekent inpakken, boodschappen meenemen en maar hopen 
dat de caravan niet te zwaar is. Want dat is niet handig als je wordt aangehouden. Dan moet je 
uitladen en wat doe je dan? Daar moeten we dus even niet aandenken. De reis voorbereiden en 
campings uitzoeken is dan altijd een hele klus. Als je naar een warm land wil, wil je water in de 
buurt om af te koelen. Ik vind het altijd lekker om een baantje te zwemmen en even flink te 
spetteren, want dat hoort ook wel een beetje bij mij. Het moet ook niet al te koud water zijn, want 
dan komt het water niet verder dan mijn grote teen. Dit zegt wel wat over de campings die je 
bezoekt. Ik vind een zwembad prima, maar in een rivier of een meer zwem ik niet zo graag. 
Tegenwoordig worden de campings alleen maar groter en meer zwembaden en vaak kleinere 
plekjes. Soms ga je naar de zelfde camping van een jaar geleden en dan is het toch weer anders. 
Net weer wat veranderd wat je niet verwacht. Toch is de vakantie een lekkere periode van meestal 
redelijk weer want dat zoek je op en veel nieuwe dingen die je pad kruisen en waar je dan weer 
een jaar op kan teren.  
 
Na de vakantie komen dan weer de weekenden van onze BCN en hopen wij dat deze weer goed 
bezocht gaan worden. Onze organiserende leden hebben hier veel tijd in gestopt en dan is fijn als 
voldoende equipes komen. Toch baart het aantal leden mij wel een beetje zorgen. Het neemt 
alleen maar af en komen bijna geen nieuwe bij. Ik weet niet wat we als club moeten doen om er 
leden bij te krijgen. Het is niet alleen een probleem van ons, maar bijna iedere vereniging heeft hier 
mee te maken. Ik hoop wel dat we een keer deze negatieve spiraal kunnen doorbreken.  
 
Graag wens ik een ieder fijne maanden toe en veel 
mooi weer. Diegenen die helaas moeten thuis blijven, 
wens ik veel sterkte en ook nog een mooie zomer. 
 
Paul de Haan 
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NCC TARIEVEN  

Alliantiepartners 
 
 
Vanaf 1 april 2017 
 
 
Overnachtingstarieven per dag  
 

Per overnachting per equipe alliantie partners (FICC leden +CCI)  € 11,00 

m.u.v. Beltschutsloot en Callantsoog       € 12,50 

Per overnachting per equipe alliantie partners (geen CCI kaart)   € 13,50 

m.u.v. Beltschutsloot en Callantsoog       € 15,00 

 

 

Evenementen van alliantiepartners  
 

Evenementen van alliantiepartners met 10 of meer equipes genieten € 2,-- per equipe korting op het overnachtingstarief. 

 

 

Toeristenbelasting 
 

De tarieven zijn exclusief toeristenbelasting. Zie hiervoor het publicatiebord. 
 

 

Elektra tarieven 
 

Tarief per KWH         € 0,42 

Bij calamiteiten en bij gebrek aan (leen-) meters wordt een dagtarief voor het elektraverbruik in rekening gebracht. 

Zomerseizoen dagtarief elektra       € 3,00 per dag 

Winterseizoen dagtarief elektra       € 5,00 per dag 

 

 

Parkeren en stallen  

In alle gevallen wordt per nacht het verblijfstarief in rekening gebracht. Parkeren of stallen van het kampeermiddel op het 

clubterrein door niet-leden is derhalve niet mogelijk! 
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SECRETARIS 
 

 
 
 
 

Berichten vanuit de bestuurskamer 
 

We hebben op 18 maart onze tweede bestuursvergadering gehad. De 
bezetting is erg klein, zoals jullie wellicht weten. Ton Stauthamer zat op dat 
moment nog midden in zijn verhuizing. Inmiddels is Ton ook aan het 
herstellen van een beroerte. Het gaat gelukkig de goede kant op. Hieruit 
blijkt maar weer hoe kwetsbaar dat we zijn. 
 

Ook in de AC merken ze dit. Angelique is herstellende na een hele zware tijd en zal zich dit jaar 
rustig houden. Ik zal de deelnemerslijsten verwerken, zolang dat nodig is.  
Marja Sinnige is herstellende van een zeer pijnlijke rug, waardoor zij en Bram zich ook niet zo in 
kunnen zetten als ze zouden willen. 
Gelukkig hebben we een aantal leden, dat zich aangemeld hebben te willen assisteren tijdens de 
weekenden. We zijn hier erg blij mee, want vele handen maken licht werk! 
 
Zoals jullie uit bovenstaande begrijpen, zijn we nog steeds op zoek naar bestuursleden en AC 
leden. Belangstellenden kunnen zich melden bij het secretariaat of bij een van de andere 
bestuursleden. 
 
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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Technische Commissie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helaas is er geen kopij ontvangen van de TC. Jullie weten dat Ton de laatste tijd met 
gezondheidsproblemen zit. Nadat hij eindelijk in zijn nieuwe woning was gesetteld, kreeg hij een beroerte. 
Hij heeft enige dagen in het ziekenhuis gelegen, maar volgens de laatste berichten gaat het weer beter met 
hem en is hij weer thuis. Wel is hij nog onder behandeling van o.a. een fysiotherapeut. 
Hij zou proberen een bijdrage te leveren, maar dat is helaas niet gelukt.  
In ieder geval beterschap gewenst en hopelijk ben je in het augustusnummer weer van de partij. (JN) 
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P R O G R A M M A  2017 
 

Weekend Datum Camping en Plaats  Weekendleiding 

    

233 21 januari Alg. Ledenvergadering en 

Nieuwjaarsreceptie 

in 'Het Bruisend Hart' 

te Hoornaar 

Het bestuur 

    

234 10 – 12 maart Winterweekend 

op camping  

’Kooningsveld’ 

te Arnhem 

Joke en Peter van de 

Langenberg, 

Angelique en Piet Schuurmans , 

en/of Ria en André Veldkamp. 

    

235 14 – 17 april Paasweekend 

op camping  

‘Alkenhaer’  

te Appelscha 

Ton Gollenbeek en Anneke 

Lemstra 

Arie en Ada Bos 

    

236 12 – 22 mei Luxemburgweek 

op camping 

‘Walensbongert’ 

te Troisvierges 

Marja en Bram Sinnige, 

Angelique en Piet Schuurmans, 

Joke en Peter van de 

Langenberg. 

    

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’ 

Marja en Bram Sinnige 

  Stampersgat (N.Br.)  

    

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 
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Weekend 234 

Winterweekend 
op camping ‘Kooningsveld’ 

Hartenkoning 20a  
6816 TK Arnhem 
Tel.: 06 53745399 

 

———Verslag——— 

 
 

10 – 12 maart 

door Angelique Schuurmans 

 
Donderdag arriveerden wij op het terrein van ‘Koonings Jaght’. Dit terrein wordt bewoond door 
mensen met een verstandelijke beperking. Alles op het terrein wordt onderhouden door de 
cliënten. Zo ook de camping Kooningsveld. Vol enthousiasme werd ik welkom geheten in de 
keuken/kantine van de camping door een cliënte. Duizenden vragen kreeg ik over me heen. 
Geduldig heb ik die beantwoord, wetende dat ik eerder toch niet weg kwam. Meteen kreeg ik ook 
uitleg hoe alles werkte en wat de regels waren. Netjes werd ik door een van hen naar onze plaats 
begeleid. Vol overgave en enthousiasme vertelde ze wat haar taken waren en wat de taken van 
anderen waren. 
 
Snel onze caravan op zijn plaats gezet en gereed gemaakt voor het weekend. Toch weer leuk, de 
eerste keer van het jaar. We hadden geluk met het prachtige weer, het hele weekend zelfs. Voor 
de verandering waren we dit keer niets vergeten. Komt zelden voor! Vrijdag arriveerde de rest van 
de groep. Helaas maar 5 equipes. Jammer, maar wel zeer gezellig. ’s Avonds om 8 uur koffie in de 
kantine. De kachel stond zeer hoog. Net als in de wc/doucheruimte. Joke deed het openingswoord 
en heette ons allen welkom. Ook werd er verteld wat we gingen doen. Helaas moest ik constateren 
dat de e-mails, die verzonden werden via lief-en-leed, mijn e-mailbox oversloegen. Dus ik had 
verschillende dingen gemist. Maar Piet en ik werden snel bij gekletst. Na de koffie ging iedereen 
even wat te drinken halen, zodat we bij konden kletsen over van alles en nog wat. Ook spraken we 
af om te gaan eten op zaterdagavond. Snel had ik gereserveerd bij ” De Leeren Doedel”. 
 
Zaterdagochtend dronken we koffie op het veld in de 
zon! Lekker: de koffie en de zon! Hier kregen we 
bezoek van Michiel, een van de cliënten die 
campinggasten zeer interessant vindt. Iedereen moest 
kijken naar zijn nieuwe schoenen. Hij kwam naast je 
staan en wees naar zijn schoenen en ging niet weg 
voor je iets zei. Ook kreeg iedereen verschillende 
kusjes op zijn hoofd. Nadat iedereen aan de beurt was 
geweest, vertrok hij weer. 
 
Zaterdag om half een vertrokken we naar Museum Deelden. Er ontstond wat verwarring over het 

adres. De site van het museum gaf namelijk 
verschillende adressen door en de tomtom 
accepteerde het huisnummer niet. Maar na 
wat heen en weer gereden te hebben (om 
onze volgers wakker te houden!) arriveerden 
we er.  
Het museum wordt gerund door 25 
vrijwilligers. Er zijn verschillende voor-
werpen, foto’s, uniformen en dergelijke van 
oorlogen aanwezig. Alles is geschonken of 
opgegraven. De oorsprong voor het museum 
ligt in de stichting DAEG, die zo’n 25 jaar 

geleden vliegtuigbergingen uitvoerde, met name om vermiste bemanningen te bergen. Ook is er 
een reconstructie van hoe de Duitse nachtjagers opereerden vanuit Deelen. Er staat zelfs een 
gerestaureerde Auster verkenningsvliegtuig in een hal. Zeer interessant allemaal. Het leuke was, 
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we hadden geen gids, maar een zeer leuke 
vrijwilliger die ons verschillende dingen 
vertelde. Zo is er op het vliegveld een 
gedeelte waar zeer veel materiaal nog in de 
grond zit. Ze zitten met smart te wachten tot 
ze dat mogen opgraven.  
Na het museum zijn we terug gegaan naar 
de camping. 
 
Om kwart over vijf vertrokken we naar het 
restaurant. We hadden om half zes 
afgesproken. We waren zeer op tijd. Het 
was namelijk nog geen tien minuten rijden en iedereen was op tijd ingestapt. Dat kan met z’n 
kleine groep. Iedereen had besteld wat hij of zij lekker vond. Helaas voor Henny! Ze waren haar 
bestelling vergeten. Zij moest even wachten, nou ja even!? Maar we hebben genoten van het eten, 
ook Henny. Na het eten gingen we terug naar onze eigen caravan. We hadden namelijk best lang 
doorgebracht in het restaurant. 
 
Zondag om 11.00 uur koffie bij de vlag. Daar kwam iemand van de stichting SIZA. Hij (Stephen) 
was samen met zijn zoontje gekomen om ons wat te vertellen over de stichting en de cliënten. 
Joke nam het woord en bedankte hem namens ons allen. Natuurlijk heeft Jan Miedema de 
weekendleiding bedankt. Na de koffie begonnen we met het opruimen. Nu kwam Michiel weer. 
Maar nu om iedereen gedag te zeggen. Alleen bleef hij gedag zeggen, dus moesten we zeggen: 
Nu is het genoeg Michiel. Tot ziens. Dat hadden we namelijk geleerd van Stephen.  
 
Helaas was dat weer het eerste weekend. Op naar de volgende. 
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Weekend 235 
 
 
 
 
 

Paasweekend 
op camping ‘Alkenhaer’ 

Alkenhaer 1 
8426 EP Appelscha 
Tel. 0516 432600 

 

———Verslag——— 

 
 

14 – 17 april 
 
 
 
 
 

door Wim en Lenie Zeestraten 

 
Hagelscha in Appelscha 

 
De vlag dekt niet helemaal de lading. Toch was de temperatuur vrij laag en af en toe veranderde 
de regenbui dan ook in een hagelbui. Als je dan met je campertje met voorwielaandrijving op een 

natte plek staat, maak je bij het vertrekken 
diepe sporen in het gras. Dus een nijdig 
modderspoor lieten we achter en dat was 
dan de schade aan het gazon. Gelukkig 
kwamen we niet vast te zitten en hoefden 
geen trekkende hulp van derden in te 
roepen. Als je daarna weer, zonder andere 
averij, thuis het campertje op zijn plek zet, 
kan je weer tevreden terug zien op een 
geslaagd weekend. Wat me wel opvalt, is 
dat als je om half twee mag komen en je 
bent er om één uur, dat je toch bijna de 
laatste bent van alle clubleden. Iedereen wil 
kennelijk graag vroeg of soms al dagen 
eerder aanwezig zijn. Ook prima.  

 
Bij aankomst werden we, zoals gewoonlijk, hartelijk welkom geheten door de weekendleiding en 
konden we meteen de camper in de bloemetjes zetten. Een glaasje met narcisjes hebben het hele 
weekend hun best gedaan het leven wat „fleuriger“ te laten zijn. Ook de vogeltjes in de omringende 
bebossing deden hun uiterste best om het hoogste lied te fluiten. Allemaal het voorjaar in de 
koppies. Het was tien tot elf graden, dus toch maar even de verwarming aangezet. Dan kom je bij 
de rondgang weer bekende gezichten tegen en anderen herkenden ons weer, omdat we de kleine 
Japie bij ons hadden (een kleine Jack Russel met een hoog ADHD gehalte). Alles went. Voor 
sommigen geldt dan: „behalve een vent“.  
 
Ben je dan naast de weekendleiding geplaatst met de camper, 
dan is de vraag ook makkelijk gesteld om een verslag van het 
weekend te maken voor de Bürstner Koerier. Dat kan niet 
geweigerd worden na zo‘n bloemrijke ontvangst. Als dan ook nog 
de chantagezin „jij schrijft altijd zo leuk“ wordt toegevoegd, dan is 
het zeker dat je er niet meer onderuit kan.  
 
‘s Avonds was ieder welkom in de kantine en werden we 
getrakteerd op koffie met snijkoek en schaaltjes met chocolade 
eitjes. Een goede manier om onder het genot van al dan niet 
alcoholische versnaperingen met je disgenoten even de afgelopen 
winter door te zagen. Goed idee van de weekendleiding. Ook 
vernamen we dat de Activiteiten Commissie moeite heeft om 
voltallig te blijven. Het kan toch niet dat het telkens de zelfde 
mensen zijn die het werk moeten verrichten in een kleiner 
wordende club met een kleinere AC. Op zaterdag heeft de AC 
vergaderd en mogelijk zijn er vindingrijke ideeën geopperd. 
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Het was twaalf uur toen we met zijn tienen naar 
Noordwolde zijn gefietst om daar het Vlechtmuseum te 
bezoeken. Deze is gevestigd in de voormalige 
Vlechtschool. Een mooi gebouw, maar het museum 
stelde niet zoveel voor.  
 
De terugweg is een langere route geworden door het 
mooie Drentse natuurgebied wat weer veel goed 
maakte. Ook een uitstekende manier om de eetlust op 
te wekken en dat kwam van pas toen we in de kantine 
ons te goed deden aan een aangeklede schnitzel en 
Coupe Alkenhaer. We hoefden niet te zoeken naar 

een plekje, want we waren met z’n vieren. Voor de kok geen overwerk vandaag.  
 
Eerste paasdag werd bij alle clubleden een zakje met chocolade paaseitjes bezorgd. Overdag nog 
de plaatselijke markt en een „kamelenmarkt“ bezocht. Geen kamelen gezien, wel veel oude troep  
zonder waarde. Wat sommige mensen bezielt om wekelijks naar de kamelenmarkt te gaan, is mij 
niet duidelijk. 
 

Voor hen die zich er voor 
opgegeven hadden, was 
er ‘s avonds om zes uur 
een stamppotmaaltijd 
geregeld, rijkelijk voorzien 
van braadworst, stukken 
rookworst, spekjes en 
uitjes met keuze uit 
boerenkool-, bieten- en 
hutspotstamppot. Er was 
genoeg voor allen en na 
de nodige Dame Blanche 

en Coupe Alkenhaers en koffie is ieder voldaan naar zijn Bürstner 
gegaan. Het gebruikelijke Happy Hour is dus eigenlijk in de kantine 
gehouden.  
 
Tweede paasdag is om half elf een slotbijeenkomst in de kantine gehouden. Buiten was geen optie 
met die regelmatig terugkerende regen en hagelbuien.  
 

Ton, Anneke, Arie en Ada bedankt voor alle voorbereidingen van dit weekend. 
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Weekend 237 
 
 
 

Familie / kennissenweekend 
op camping ‘De Schatberg’ 

Middenpeelweg 5, 5975 MZ Sevenum 
Tel. 077 4677777 

www.schatberg.nl; e-mail: info@schatberg.nl 
 

———Aankondiging——— 
 

 
 

16 – 18 juni 

Weekendleiding: Joke en Peter van de Langeberg; Evelyn en Henk Frijters 

 
 

 
 
 
Beste Bürstnervrienden, 
 
Het is weer tijd voor een stukje in het clubblad, want het familie-/kennissenweekend komt er weer 
aan van 16-18 juni. We gaan naar camping “De Schatberg” in Sevenum. 
 
Kosten voor het weekend bedragen € 14,00 per equipe per nacht inclusief toeristenbelasting. 
 
Extra personen niet thuiswonend € 5,75 p.p.p.n. 
 
Luchtbuksschieten kost € 4,00 p.p. Men schiet op een traditionele kaart. Betalen op vrijdagavond 
na de opening. 
 
De camping ligt midden in een mooi natuurgebied van de Peel. Het natuurgebied heeft veel loof- 
en naaldbomen, moerassen en heidevelden. Dus ook een prachtig fietsgebied. Het dorp Sevenum 
is in de buurt en ligt in het land van Peel en Maas. 
 
Dichtstbijzijnde grote steden zijn Venlo, Roermond en Weert, die goed te bereiken zijn voor een 
dagje shoppen. 
 
Zoals altijd op vrijdagavond de opening van het weekend. 
 
Zaterdagmiddag gaan we op de camping luchtbuksschieten. Aansluitend om ± 16.00 uur Happy 
Hour en dan de dag afsluiten met een BBQ op ons veldje. Zelf voor vlees, sausjes en drank 
zorgen. 
 
Degenen die eerder willen komen of langer willen blijven, betalen ook € 14,00 per nacht per equipe 
met maximaal van 3 nachten ervoor en/of 3 nachten erna. 
 

Tot ziens op het weekend. 
 
 
 

Aanmelden: uiterlijk 8 juni 2017 
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Geef de pen maar door! 
 
 
 
 
 

 
 
    

 

 

 

 

door Eltjo en Roely Lutterop 
 
 
We kregen de pen van Jan en Anky Selling en nemen deze graag aan. 
 
Van oorsprong komen wij uit het Groningerland. Eltjo uit Zuidbroek en Roely uit Haren. In 1973 zijn 
we getrouwd en na 6 jaar wonen in Winschoten, werd Emmen in 1979 onze woonplaats. 
 
Na de middelbare school en verschillende vakstudies heeft Eltjo in diverse gemeenten als juridisch 
beleidsmedewerker in het onderwijs gewerkt. Hij is sinds 2011 met pensioen en nog regelmatig 
actief op het gebied van huisvesting van scholen in krimpgebieden in noordoost Groningen.  
In zijn vrije tijd is hij veel bezig met tuinieren. 
 
Roely heeft na de middelbare school op de administratie van diverse bedrijven gewerkt en heeft bij 
het SKW en een paar verenigingen vrijwilligerswerk gedaan.  
Zij is nog steeds actief bezig met sporten (zwemmen en aeronatics). 
 
Inmiddels zijn we opa en oma geworden van Kyra en Suus in Zwolle en Liam en Lynn in Arnhem. 
De kleinkinderen komen regelmatig in Emmen logeren en Wildlands Adventure is dan het favoriete 
uitje. 
 
Sinds 1990 zijn we lid van de BCN. In de beginjaren gingen de jongens mee naar de weekenden. 
De jeugd stond veelal op een apart tentenveld. Arjan en Martin hebben daar leuke herinneringen 
aan. 
 
Ook hebben we een paar keer geholpen met het organiseren van een Drenthe-clubweekend en 
hebben we het bij de BCN prima naar onze zin. 
 
We hopen nog vele jaren te kunnen genieten van mooie weekenden. 
 
Wij geven de pen door aan Wim en Marjan Goosens. 
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AVERO / ACHMEA CARAVANVERZEKERING  met 15% korting, alleen voor BCN-leden 
 

• Eigen risico per schade: € 50,-. Dit eigen risico vervalt echter indien u de schade aan uw 
caravan laat repareren door een met AVERO / ACHMEA samenwerkend schadebedrijf. 

• Inclusief hagelschadedekking. 

• Diefstalbeveiliging: De vereiste wielklem of het disselslot moet VIP/TNO 
goedgekeurd zijn. 

• 5 jaar nieuwwaarderegeling. 

• Hulpverlening in het buitenland. 

• Gratis vervangende caravan indien uw caravan door schade 
onbruikbaar is geworden. 

 
INTERESSE?  Bel of mail met het secretariaat.  
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Er bleef een lege pagina over. 

Daarom alvast wat vooruit gekeken op de week in Luxemburg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een mooi ‘doorkijkje’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gereed om af te dalen in de kopermijn 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Koerier klaar  ….. pitten maar! 

 
 

          Zo laat je een ADHD-hondje uit! 
 


