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REDACTIE 
 
 

Het is september 2006. Er is bestuurscrisis bij de BCN. 
Het voltallige bestuur stapt op. Er ontstaat een 
werkgroep die de lopende zaken waarneemt. 
Ondergetekende neemt de functie van redacteur op 
zich. In maart 2007 maakt hij zijn eerste koerier. Met 
een korte onderbreking in 2014 ben ik dus nu 10 jaar 
bezig met het verzorgen van het clubblad van de BCN. 
Inmiddels heb ik de bestuursfunctie opgezegd, u weet 
waarom. Ik blijf de koerier maken tot dat er een 

opvolger is gevonden. Helaas verloopt dat niet voorspoedig. Echter er is wat 
beweging. Iemand heeft zich gemeld en gaat voorlopig op de achtergrond 
meedraaien. Mocht het bevallen dan zal er een overdracht plaatsvinden. 
 
In deze BCN Koerier weer de gebruikelijke vaste bijdragen van de voorzitter, de 
TC, het verslag van de ALV in Hoornaar en de aankondigingen van de 
‘winterbijeenkomst’, de bijeenkomst met Pasen en de aankondiging van de 
Luxemburgweek. De BCN gaat weer eens naar het buitenland. Leuk.  
 
Bij het overzicht van het inleveren van de kopij is een kleine aanpassing 
aangebracht. De kopij moet 28 mei zijn ingeleverd. Aanvankelijk was dat 21 mei 
maar dan zitten we in Luxemburg of rijden terug naar Nederland. Vandaar! In het 
programmaoverzicht is alvast opgenomen de ALV van januari 2018. Tijdens de 
ALV 2017 kwam het verzoek deze datum ruim van te voren bekend te maken. 
 
Op het websitefront is het nog steeds erg stil. Een oorzaak is dat Ton 
Stauthamer deze maanden wel wat anders aan zijn hoofd heeft (gehad). 
Gezondheidsproblemen, verhuizing binnenkort (daarom in deze Koerier geen 
technische informatie), maar als het allemaal voorbij is, gaat hij er weer 
tegenaan! 
 
Een mooi kampeerseizoen gewenst. 
 
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 
 

Weer een nieuw jaar 
 
Voor ons ligt weer een nieuw jaar, waarin wij met elkaar proberen het beste er van te maken. Na 
de ledenvergadering en de nieuwjaarsreceptie (en de belastingaangiften) gaat het caravanseizoen 
weer beginnen. Ik hoop dat we een mooie zomer tegemoet gaan en dat we veel van de caravan 
kunnen genieten. 

 
Eind vorig jaar is Mijts Campers & Caravans failliet gegaan. Dat is voor diegene die daar hun 
caravan vandaan hadden, heel vervelend. Zeker omdat ze wel een goede reparatie afdeling 
hadden. Ook is het natuurlijk voor de werknemers zeer vervelend. Ik heb begrepen van Bürstner 
Nederland dat er in Heerhugowaard geen vervanging komt en dat we naar een andere dealer 
moeten uitwijken. 

 
We starten dit jaar met het winterweekend op 10 maart te Arnhem op camping Kooningsveld. Ja, 
het is wel vroeg in het jaar, maar ik vertrouw er op dat onze winterkampeerders er plezier aan 
beleven.  
 
Met Pasen staan we dan in Appelscha. Dat is een 
bekende camping, want daar hebben we al eerder 
gestaan. Na wat speurwerk zag ik dat het in 
april/mei in 2013 was. Het uitrijden was niet altijd 
even makkelijk en je kan net verkeerd uitkomen voor 
de slagboom. Dus opgelet. Ook de omgeving is leuk. 
Een ritje naar Roden en dan kom je ook nog wat 
hunebedden tegen. Nu hopen we natuurlijk dat we 
mooi weer hebben in die periode, want dan hebben 
we het gezellig met elkaar. Als het regent is dat toch 
wat minder, omdat we dan meer in de caravan 
zitten. Wat ik me nog wel kan herinneren, is dat er 
geen kabel tv was. Wel kan de schotel geplaatst worden.  
 
Verder zou het fijn zijn als er nog meer nieuwe leden komen. Het is belangrijk dat we opvolging 
krijgen om de continuïteit van onze club te behouden en om alles te kunnen blijven doen van wat 
we gewend waren. Er moet natuurlijk ook vervanging komen voor bestuursleden, want die kunnen 
niet eeuwig aanblijven. Zeker voor een voorzitter is het zinvol om niet te lang aan te blijven om 
geen tunnelvisie te krijgen.  
 
Maar goed, het is hard nodig om ook leden te werven op de sociale media. Deze media worden 
steeds belangrijker in de huidige maatschappij. Het nieuws van de dag gaat altijd heel snel via de 
sociale media. Jan Selling beheert ook een account van onze club en daar komen nu nog weinig 
reacties, maar het zou leuk zijn als we dit kunnen intensiveren. Kortom er is altijd voldoende te 
doen binnen onze club. En dat brengt ons toch bij de leden, die helaas door omstandigheden er 
niet bij kunnen zijn. Dat is voor hen niet leuk. We wensen hen veel sterkte en gaan er vanuit dat ze 
volgende keer er wel weer bij zijn. 
 
Paul de Haan 
 
 
 
 

Koninginnedag in Appelscha 
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SECRETARIS 
 
 

 
 

Berichten vanuit de bestuurskamer 
 
Hierbij het eerste bericht vanuit de bestuurskamer voor 2017. De eerste 
bestuursvergadering is zoals gebruikelijk ’s morgens voorafgaande de 
Algemene Ledenvergadering. 
Harrie kon vanwege gezondheidsreden niet aanwezig zijn op zijn laatste 

bestuursvergadering. Gelukkig kon Ferdinanda van de Starren wel aanwezig zijn. Zij is tijdens de 
Algemene Ledenvergadering voorgesteld als onze nieuwe penningmeester. Hier waren geen 
bezwaren tegen. 

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. We zullen in de koerier uiteen 
zetten wat de diverse functies inhouden. Wat betreft de redactie heeft Jan Nieuwenhuizen 
aangegeven de koerier wel te willen blijven maken, maar geen bestuursvergaderingen meer bij te 
wonen. En voor PR zoeken we nog een nieuw bestuurslid. Belangstellenden kunnen zich altijd 
melden bij een van de bestuursleden. 

Ook kunnen we altijd helpende handen gebruiken bij de AC. Meld je hiervoor aan bij Bram of 
Angelique. 

We hebben voor 2017 een werkweekend gepland, datum volgt nog. We bekijken om dit op 
een dag te doen op een locatie waar dit mogelijk is. Ideeën zijn welkom. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we gesproken over de Alliantie 
overeenkomst met de NCC. Na wat overwegingen hebben we met elkaar besloten dat we het een 
jaar zullen proberen. We mogen als leden van de BCN gebruik maken van de terreinen van de 
NCC. Mocht u meer informatie wensen, dan  kunt u zich wenden tot het bestuur. 

Verder wil ik nog melden dat de Algemene Ledenvergadering voor 2018 is op zaterdag 20 
januari, wederom in Hoornaar. 

De volgende bestuursvergadering is op zaterdag 18? in maart. 
Ik wens iedereen alle goeds en hartelijke groeten vanuit de bestuurskamer. 

 
Marjan Goosens, secretaris 
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Tijdens de ALV werd opgemerkt dat het wellicht goed zou om de werkzaamheden te vermelden 
van de vacante bestuursfuncties. Het gaat nu nog om de vacature van redacteur en de PR. 
 
Functieomschrijving redacteur 
Naast het bijwonen van 3 à 4 bestuursvergaderingen per jaar, is de hoofdtaak van de redacteur 
het samenstellen van de BCN Koerier. Elk jaar een ALV-editie en 4 ‘gewone’ koeriers. 
De ALV-editie is wat indeling betreft ieder jaar hetzelfde. Een model ervan kan ieder jaar weer in 
gebruik worden genomen. De 4 ‘gewone’ koeriers met de clubactiviteiten hebben inmiddels ook 
een indeling die min of meer vaststaat. Beide modellen moeten wel aangepast worden als er 
nieuwe ontwikkelingen zijn of als de redacteur een nieuwe opmaak wil of ……?? 

Ongeveer twee weken voor de inleverdatum van de kopij stuurt de redacteur een herinnering 
naar het bestuur om kopij in te leveren. Na ontvangst van de kopij komt het belangrijkste: het 
indelen en het corrigeren van de kopij en het aanbrengen van illustraties vnl. zelfgemaakte foto’s. 
Een lastige klus! Het blijft het meest tijdrovende werk.  

Ieder jaar maakt de redacteur een overzicht m.b.t. het aanleveren van de kopij als het 
weekendprogramma bekend is.  

De redacteur maakt eenmaal een verslag nl. het verslag van de ALV. 
 
Andere werkzaamheden (die evt. nog gedaan zouden kunnen worden door de ‘oude’ redacteur): 
- Ledenlijst en verzendlijst bijhouden in WORKS. Via deze lijsten worden etiketten geprint voor 

de verzending van de Koeriers. Breng deze etiketten naar de drukker + de kopij in PDF-
formaat op een USB-stick. (Dat laatste kan ook via de mail).  

- Aangeven wat op de voorzijde moet worden gedrukt (bijv. Jaargang 32 – maart 2017. Het aantal 

etiketten en het oplage aantal). 
- Ledenlijst bijhouden in WORD om af te drukken in de ALV-editie incl. de telefoonnummers. 
- Lijst met mailadressen bijhouden. (samen met Ton) 
- Hou het rooster van aftreden/benoemen van bestuursleden bij. 
- Maak eenmaal per jaar een oplage-overzicht voor de drukker als de advertenties bekend zijn. 
- Haal de niet-verzonden Koeriers op bij de drukker en geef die aan de secretaris. Van de ALV-

editie krijgt elk bestuurslid een extra exemplaar en wat er dan nog overblijft gaat de papierbak 
in. 

- Hou ook nog een lijst met oud-leden bij. Waarom? Weet ik niet. 
 
Website (zodra de oude website uit de lucht is, stopt de redacteur met websitewerkzaamheden) 
Hou nu de ledenlijst up-to-date en pas evt. de teksten op de site aan en vul het jaarprogramma in. 

 
* * * * * * * * 

 
Functieomschrijving Public Relatie  
 
Het onderhouden van contact met Bürstner Nederland. 
Het onderhouden van contact met Bürstnerdealers. 
Het onderhouden van contact met adverteerders. 
Het onderhouden van contact met de drukkerij van de Koerier. 
Het bedenken van ledenwervingsactiviteiten. 
Het bedenken van nieuwe promo-materialen. 
Het inventariseren & beslissen van beurzen en evenementen waaraan BCN deelneemt. 
Het beheren van beursmaterialen. 
Het organiseren en deelnemen aan beurzen. 
Het arrangeren van beursbezetting. 
Het bijwonen van de bestuursvergaderingen. 
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PENNINGMEESTER 
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P R O G R A M M A  2017 
(onder voorbehoud en voor zover bekend) 

    

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 

Camping ‘De Schatberg’ 

te Sevenum 

 

    

238 31 augustus -3 

september 

Hofstad XL weekend 

Op camping ????? 

 

    

    

239 13 – 22 oktober Herfstvakantie 

op camping ???? 

 

 

    

240 20 januari 2018 Alg. Ledenvergadering en 

Nieuwjaarsreceptie 

in 'Het Bruisend Hart' 

te Hoornaar 

Het bestuur 
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Weekend 233 

Algemene Ledenvergadering en 
Nieuwjaarsreceptie te Hoornaar 

 
—————Verslag————— 

 
21 januari 2017 

Door: Corrie en Jan Nieuwenhuizen 

Zoals gebruikelijk werd ook dit jaar weer een Algemene 
Leden Vergadering (ALV) gehouden in ‘Het Bruisend 
Hart’ te Hoornaar. Ook deze keer werd er door het 
bestuur eerst in de ochtenduren een bestuurs-
vergadering gehouden. Daarna werd er een kascontrole 
gehouden, er werd geluncht en zo rond half twee gingen 
de leden de vergaderzaal in. Een ieder tekende de 
presentielijst, men kreeg drie consumptiemunten per 
persoon en om half twee opende de voorzitter de 
vergadering. 

In zijn openingswoord sprak hij over de 
ontwikkelingen bij Bürstner en de gevolgen die dat had voor ons als Bürstnerclub. Het gaat bij 
Bürstner iets minder en de onderneming heeft zich aangesloten bij de Hymergroep. De nieuwe 
contactpersoon werd Jim Looyen. De eerste contacten verliepen wat stroef, maar geleidelijk aan 
gaat dat beter. Veel opvallende wijzigingen zien we nog niet, alleen is er een nieuw logo in gebruik 
genomen. 

Het beloofde werkweekend in 2016 is helaas niet doorgegaan door diverse misverstanden, 
maar in 2017 zal een dergelijk weekend zeker gehouden worden.  

Ook de bestuursproblematiek wordt besproken. 
Het plotselinge vertrek van de PR-man is een 
tegenvaller. Voorlopig neemt Bram Sinnige deze taak 
op zich. Gelukkig is de functie van penningmeester wel 
ingevuld. Ferdinanda van der Starren heeft dit op zich 
genomen.  
 Op 5 mei 2016 is overleden Ellen van Schaik. 
Staande nemen wij een minuut stilte in acht om haar te 
gedenken. 
 Hierna gaan we verder met de afwerking van de 
agenda. De secretaris vermeldt een achttal afmeldingen 
en leest een brief voor van Harrie van Beek.  

 
Beste leden van de BCN, 
Graag had ik vandaag mede achter de bestuurstafel willen zitten om mijn laatste jaarverslag te 
presenteren, maar een zware operatie op 15 december en daarna een verblijf van 2 weken in het 
ziekenhuis verhinderen dit. Ook mag ik deze maand nog zeker geen autorijden en moet ik aan mijn 
verder herstel werken. We waren al geruime tijd bezig om een nieuwe penningmeester te vinden 
en op de valreep van 2016 zijn we daarin geslaagd. Ferdinanda van der Starren heeft zich bereid 
verklaard om mijn taak over te nemen. Ik heb gelukkig nog vrijwel het hele jaar 2016 op papier 
kunnen zetten. Op een paar maanden na ben ik dan 10 jaar penningmeester van de BCN 
geweest. Met veel plezier heb ik deze taak gedaan gesteund door een goed team. Ook Ferdinanda 
zal merken dat er een goed team haar bijstaat. Ik wens haar in elk geval veel succes en ik dank 
hierbij de leden voor het in mij gestelde vertrouwen. 

Ik wens u allen, mede namens Mia, een goed caravanjaar 2017 en hoop u ergens weer op 
een camping te ontmoeten. Het ga u goed. 
 
Harrie van Beek 
 
De aanwezigen ontvangen deze brief met applaus. 
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De notulen worden goedgekeurd, er zijn geen vragen m.b.t. de verslagen van het 
secretariaat, de redactie, de AC, de TC en de PR. De bestuursverkiezing is inmiddels een 
hamerstuk: Ferdinanda van der Starren is officieel benoemd tot penningmeester. Gefeliciteerd! De 
overige vacatures hopen we spoedig te kunnen invullen.  

Ook de financiële stukken worden zonder verdere vragen goedgekeurd. Joke van de 
Langenberg en Ab Markhorst hebben dit jaar de stukken gecontroleerd en Joke doet verslag 
ervan. (Zie elders in deze Koerier het getekende verslag). De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit Ab 
Markhorst en Janny Hartenveld. Als reserve wordt Theo Rutten ‘aangewezen’. 

Dan komt de alliantieovereenkomst met de NCC ter sprake. Tegen een bijdrage van € 100,- 
kunnen we als BCN gebruik maken van de NCC-campings. Ook kunnen de leden individueel 
gebruik maken van deze campings. Opgemerkt wordt dat weinig campings beschikken over 
ruimtes om als club een weekend te openen of af te sluiting. De camping in Zeewolde heeft dit wel. 
Er wordt besloten hiermee verder te gaan, maar een en ander kritisch te bekijken. Er wordt 
gesproken over het in gebruik nemen van een rapportageformulier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           25 jaar lid van de BCN     12½ jaar lid van de BCN 
 

En dan het hoogtepunt van deze ALV: huldiging van onze jubilarissen. 25 jaar lid zijn Arie en 
Elly Elfering en Theo en Wil Rutten. 12½ jaar lid zijn Henk en Evelien Frijters en Ab en Marga 
Markhorst. De heren krijgen de speld en de dames de bloemen. Daarna worden de leden van de 
AC bedankt voor het organiseren van de weekenden. Ze ontvangen een attentie. Piet Schuurmans 
maakt alvast wat reclame voor het familieweekend in juni 2017. 

Bij de rondvraag vraagt Nico de Maijer of het mogelijk is vroegtijdig bekend te maken 
wanneer de ALV wordt gehouden. De secretaris antwoordt dat in principe de een na de laatste 
zaterdag in januari gebruikelijk is, maar dat dat weleens anders kan zijn als bijv. de zaal niet 
beschikbaar is. We zullen in de Koerier de datum opnemen, zodra deze vaststaat. 

Wim Zeestraten stelt voor een functie omschrijving op te nemen in de Koerier m.b.t. de 
vacatures in het bestuur. Wellicht helpt dat de vacatures in te vullen. Wordt toegezegd. 

Dan wordt er nog wat opgemerkt over het Hofstadweekend in augustus/september. Ook Jan 
Wagter stelt iets aan de orde maar door de gebrekkige, dan wel niet gebruikte geluidsinstallatie 
heeft de redacteur daar weinig van meegekregen. 

Nadat Henk Frijters aandacht gevraagd heeft voor zijn nieuwe werkzaamheden in Oostenrijk, 
neemt Jan Miedema het woord en bedankt traditioneel het bestuur voor hun werkzaamheden. 

Daarna begint de nieuwjaarsreceptie en die verliep erg gezellig. 
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Weekend 234 

Winterweekend 
op camping ‘Kooningsveld’ 

Hartenkoning 20a  
6816 TK Arnhem 
Tel.: 06 53745399 

 

———Aankondiging——— 

 
 

10 – 12 maart 

 

Weekendleiding: 
Joke en Peter van de Langenberg, Angelique en Piet Schuurmans en/of Ria en André Veldkamp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Arnhem-Noord, dicht bij de Veluwe, bevindt zich minicamping Kooningsveld met 15 
kampeerplaatsen op het park van ’s Koonings Jaght. Dit eerste weekend van 2017 verblijven we 
daar van 10 – 12 maart. 
 
Kooningsveld is geschikt voor kampeerders, caravan- en camperbezitters. De minicamping is 
tevens geschikt voor mensen met een beperking. Er is een aangepaste douche- en toiletruimte, 
een gemeenschappelijke keuken en wasmachine. 
 
Daarnaast is het prachtige park voorzien van verharde paden, zodat mensen in een rolstoel ook 
kunnen genieten van de prachtige omgeving. 
 
De minicamping ligt in een zeer bosrijke omgeving, terwijl u op de kampeerplaatsen heerlijk van de 
zon kunt genieten. Of dat in maart ook al zo is …..?? 
 
De kosten zijn € 13,- per equipe per nacht. Sluitingsdatum aanmelding 
is 26 februari 2017. 
 
Op vrijdagavond vindt de opening plaats met koffie onder de 
overkapping of bij slecht weer in een voortent. 
 
Op zaterdag gaan we naar het museum van de oude vliegbasis 
Deelen. Informatie over dit museum kunt u vinden op 
www.museumvlbdeelen.nl 
 
Helaas is op zondag weer de afsluiting van het weekend bij de vlag of 
onder de overkapping bij slecht weer. 
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Weekend 235 
 
 
 
 
 

Paasweekend 
op camping ‘Alkenhaer’ 

Alkenhaer 1 
8426 EP Appelscha 
Tel. 0516 432600 

 

———Aankondiging——— 

 
 

14 – 17 april 
 
 
 
 
 

 
Route: Op de N381 afslag Elsloo richting Appelscha en volg de borden richting camping. 
 
Beste Bürstnervrienden, 
 
Dit weekend zijn we te gast bij fam. Bron op camping Alkenhaer te Appelscha. De camping 
beschikt over mooie velden en een mooie kantine waar we gebruik van kunnen maken. Er is een 
mooi sanitair gebouw, tevens sanitaire units per veld. Deze zijn extra voor ons open tijdens het 
paasweekend. Er is ook een snackbar aanwezig aan de voorkant van de kantine. 
 
De omgeving is bosrijk, je kunt prachtig fietsen in het Drents-Friese wold met zijn vele routes. In 
Appelscha staat de uitkijktoren de Bosberg. De toren is verhoogd en bovenin kijk je nu over de 
bomen. De toren is voorzien van een lift en de uitkijkposten zijn voorzien van glazen vloeren. 
Achter de toren is een verhard bospad aangelegd van 2 km lengte. Heerlijk wandelen kan dus ook. 
De kosten voor de uitkijktoren zijn € 2,00 p.p. 
 
In Appelscha is er op eerste Paasdag tevens een markt met streekproducten. 
 
We starten het weekend op vrijdagavond met koffie, met wat lekkers, in de kantine om 20.30 uur. 
 

Zaterdag gaan we naar een museum in Noordwolde, 20 km 
van de camping. Het is het Vlechtmuseum, gevestigd in 
een oude vlechtschool. Je kunt precies volgen hoe de 
oorsprong van het rietvlechten (en de veranderingen) zijn 
ontstaan aan de hand van video’s en voorwerpen. Zeer de 
moeite waard. In de hal is tevens een mooie wereldwinkel. 
De kosten voor dit museum zijn € 7,50 p.p. Personen met 
een museumjaarkaart hebben gratis toegang. Opgave en 
betaling op vrijdagavond na de koffie bij Ton. 
De planning is ‘s middags. Museum is open tot 17.00 uur. 
 

Zondag, eerste paasdag, bij goed weer, een mooie fietstocht voor de liefhebbers in het bosrijke 
Appelscha in combinatie met de markt. 
 
Zondagavond gaan we om 17.30 uur uit eten, jawel, in de kantine op de camping. We hebben 
gekozen voor een stamppottenbuffet. Er zijn drie verschillende stamppotten met spek en worst. 
Kosten voor dit buffet zij € 10,00 p.p. Het wordt echt smullen geblazen. Drankjes zijn voor eigen 
rekening. 
Om de tafels leuk te dekken in paassfeer, vragen we om wat paaskleedjes en servetten mee te 
nemen. De leiding maakt het dan gezellig. 
 
Maandag, tweede paasdag, nemen we afscheid van elkaar bij de vlag om 10.30 uur. 
 
We hopen op mooi weer en heel veel Bürstnervrienden. Tot dan. 
 
Weekendleiding: Ton Gollenbeek, Anneke Lemstra met assistentie van Arie en Ada Bos. 
Technische man: André Veltkamp. 
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Weekend 236 
 
 
 

Luxemburgweek 
Camping ‘Walensbongert”  

te Troisvierges (nabij Diekirch), Luxemburg 
 

———Aankondiging——— 

 
 

12 – 22 mei  

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

 
Ja, jullie lezen het goed! We gaan weer "over de grens"! Denk 
nu niet "Oeps, Luxemburg, dat is wel érg ver", want de 
camping bevindt zich op slechts 288 kilometer afstand van 
Utrecht, in het noordelijkste puntje van het land, nét over de 
grens met België. Vanuit de camping kan je leuke uitstapjes 
maken in het land zelf, maar ook naar België en Duitsland. Dat 
zijn dan mooi drie vliegen in één klap! Als jullie daar tenminste 
nog aan toe komen, want de weekendleiding heeft weer een 
gevarieerd programma in petto. 

 
Wat te denken van bijvoorbeeld een bezoek aan 

Vianden, met z'n oude binnenstad, kasteel en kabelbaan; een 
fietstocht (e-bikes zijn eventueel te huur voor € 23 per dag) 
met een excursie in de vleermuistunnel; een wandeling door 

de 
stadstuin; 

met de trein naar de hoofdstad Luxemburg met 
een bezoek aan de Kazematten; jeux-de-
boules en boogschieten; een gezamenlijk 
etentje en/of ontbijt of een bezoek aan de 
wereldberoemde tentoonstelling "The Family of 
Man" in het kasteel van Clervaux (in 2003 werd 
The Family of Man op de Memory of the world-
lijst van UNESCO geplaatst). Het is zo maar 
een greep……. 
 

En dan de camping! Walensbongert, met ruime plaatsen en 10 Ampére stroom. Maar liefst 
vier sterren staan garant voor goed sanitair. Aan de rand van het bos én op loopafstand (200 
meter) van het dorp. Met gratis WIFI en warme douches. Tegen gereduceerd tarief kunnen we 
gebruik maken van het naastgelegen gemeentelijke zwembad. 

 
Kortom, het belooft weer een verrassende week te worden. Aarzel dus niet en vul vandaag 

nog het aanmeldingsformulier in (in ieder geval voor 25 april), zodat jullie niets hoeven te missen! 
 

Tot ziens in Troisvierges! 
Camping "Walensbongert", Rue de Binsfeld, L-9912 Troisvierges, Tel.: +352 99 71 41 
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Geef de pen maar door! 
 
Wij kregen van Wim en Janny Maris de pen en natuurlijk pakken we die 
aan! Maar wie zijn wij???? 
 

Ik, Jan Selling, werd geboren op 15 december 1953. 
 
Via de basisschool en de LTS kwam ik in allerlei banen terecht van de 
jachtbouw tot timmerman in de pakhuisrenovatie, onderhoudsmonteur 
bij een woningbouwvereniging, assistent bezigheidstherapeut in een 
psychisch geriatrisch verpleegtehuis, conciërge op een scholen-

gemeenschap tot buschauffeur. Dit laatste vanaf 1980 tot heden. Over een paar jaar hoop 
ik in goede gezondheid met pensioen te gaan. 

In mijn vrije tijd besteed ik veel tijd aan mijn grote hobby doedelzak spelen. Eigenlijk 
moet ik elke dag oefenen om de juiste conditie te houden en nieuwe nummers in de 
vingers te krijgen. Op allerlei competities timmeren we met onze band, Beatrix Pipeband, 
flink aan de weg. Hoogtepunt was het meedoen aan de wereldkampioenschappen in 
Schotland, waar we zesde werden. Voor een niet Schotse band is dit een enorme 
prestatie. Zo'n mooi resultaat hadden we nooit durven dromen. Augustus aanstaande 
doen we weer mee en wie weet......?? Op een paar BCN-weekenden heb ik, op verzoek, 
wel eens gespeeld, maar dat is enger dan spelen voor duizend mensen die je niet kent. 

Tussen alles door ben ik opa van drie kleinkinderen van nu 5, 8 en 12 jaar. Ook daar 
geniet ik enorm van. Dagjes weg met ze is heerlijk. 

We staan elk jaar met onze caravan tijdens de maanden april, mei en juni op een 
camping in Ermelo waar we iedere vrije dag genieten van de prachtige natuur. De hei ligt 
nog geen vijftig meter van onze caravan af. Wat wil een mens nog meer? 
 

Ik, Anky Selling, werd geboren op 13 juli 1954. 
 
Als klein meisje vertelde ik al aan iedereen dat ik later gymjuf zou worden. Ik heb ook jaren 
gymnastiekles gegeven bij een turnvereniging aan peuters, kleuters, wedstrijdturnsters, 
tieners, volwassenen en aan een groep mensen met een verstandelijke beperking. Dat 
laatste gaf me enorm veel voldoening. Maanden werken aan iets als een ‘gewone’ koprol 
en dan zien dat het uiteindelijk lukt, is geweldig! Ook heb ik een jurycursus gevolgd om bij 
officiële wedstrijden te mogen jureren. 

Door de jaren heen werkte ik daarnaast op de salarisadministratie van een 
ziekenhuis, financiële administratie van een verpleeghuis, polikliniekadministratie in een 
ziekenhuis, bij een tandarts en als laatste op de leerlingenadministratie van een 
scholengemeenschap.  
 Alsof het nog niet druk genoeg was met een man die onregelmatige diensten draaide 
en twee opgroeiende dochters, besloot ik er nog een studie in de psychologie bij te doen. 

Kennelijk duurde bij mij destijds een etmaal 34 uur�!!  

In 1996 kreeg ik van de ene op de andere dag vreselijke rugpijn en uitval van de 
beide benen en was mijn turnleven voorbij. Veel operaties volgden en ik moest mijn baan 
op school opgeven. Het gaat gelukkig wat beter, zodat we nog lekker met de caravan op 
pad kunnen. Daar genieten we allebei enorm van. En kunnen wij niet weg, dan willen de 
dochters er met hun gezin maar wat graag in! 

We hebben het bij de BCN prima naar onze zin. Helaas kunnen we vaak niet mee 
door de weekenddiensten van Jan. 

 
De pen geven wij door aan Roelie en Eltjo Lutterop. 
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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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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.  
 
 


