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REDACTIE
Nog een maand en dan is 2015 ook weer voorbij. Een
jaar dat ik me iets anders had voorgesteld vanwege het
feit ik mijn oude werkzaamheden bij de BCN weer heb
moeten oppakken. U weet allen waarom, daarom er nu
maar niet meer op terugkomen.
Oproepen voor een nieuwe redacteur hebben tot nu toe
niets opgeleverd. En dat is jammer. Of is er toch iemand
die het wel wil proberen …….?
Hoewel deze dikke decembereditie de laatste is van 2015, staat het blad ook in
het teken van de activiteiten die in 2016 gaan plaatsvinden. We kijken terug op
een aantal activiteiten, te weten het weekend in Baarle Nassau, het
jubileumweekend in Voorthuizen en tenslotte het herfstweekend in Vollenhove.
De AC heeft weer een programma ontwikkeld voor 2016. Het is nog wel niet
geheel definitief, maar de eerste activiteiten in 2016 zijn bekend. Allereerst de
vertrouwde ALV-vergadering met aansluitend de nieuwjaarsbijeenkomst. Een
bijzonder weekend wordt er in februari gehouden.
Wellicht heeft u gezien dat de startpagina van de website gewijzigd is. Dat de
website moest worden gemoderniseerd was duidelijk. Echter de manier waarop
een eerste aanpassing gerealiseerd is, is minder goed gegaan en heeft geleid tot
het terugtrekken van onze webmaster. We hebben dus nog een vacature.
Hopelijk worden de diverse vacatures ingevuld op
ledenvergadering. In ieder geval tot ziens op die vergadering.

de

aanstaande

Jan Nieuwenhuizen
Redactie BCN Koerier (a.i.)
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VOORZITTER

Op de beurs bij Bürstner
Dit jaar hebben we als vanouds weer met onze stand op de kampeer- en caravanbeurs in de
jaarbeurs te Utrecht gestaan. Onze stand werd bemand door de families Marian en Ton
Stauthamer, Nel en Paul de Haan, Ada en Arie Bos en Wim en Stien Bos. Als club zijn we
natuurlijk dankbaar dat deze families daar gestaan hebben en onze club daar hebben
vertegenwoordigd.
Heel bijzonder, omdat door een reorganisatie bij Bürstner er een nieuwe verkoopleider is voor
Nederland die ook LMC in zijn portefeuille heeft. De vorige verkoopleider, Jack van der Berg, was
ook op de beurs aanwezig alleen niet meer voor Bürstner, maar als vertegenwoordiger van een
verzekeraar van kampeermiddelen. Toch elkaar gesproken en hem veel succes gewenst met zijn
nieuwe baan. Tevens heb ik hem gezegd dat we als BCN veel samen hebben door gemaakt en
dat we hem zeker niet zullen vergeten. We zullen hem op de hoogte houden van het reilen en
zeilen van onze club, hetgeen hij zeer waardeerde.
En dan de stand van Hymer waar alle grote merken bij elkaar stonden, zoals Dethleff, LMC, Hymer
en uiteraard ook Bürstner. Op de stand ook nog met Guido Moosmann gesproken, die na zijn
huwelijk Guido Venter heet. Hij zei mij, dat we als club voor hun nog steeds waardevol zijn, maar
dat hij begrijpt dat wij het moeilijk hebben. Ook in andere landen is het lastig voor clubs. Tevens is
er nog even gesproken over andere merken in clubs zoals in Engeland en Zweden. Hij vertelde mij
dat er bij Hymer wel zaken aan het veranderen zijn. Zo lopen er nu caravans van Bürstner bij LMC
van de band en zo zijn er nog een aantal zaken, die in de groep tot kostenbesparing moeten
leiden. Het kantoor van Bürstner in Hoogeveen is gesloten en Petra Lankenau werkt nu vanuit
huis.
Wel is het zo dat de merken van Hymer hun eigen identiteit blijven behouden en dat het niet zo is
dat er merken verdwijnen. Sommige modellen echter zullen soms alleen bij een merk zijn en
andere modellen weer bij een van de andere merken. Net waar ze het beste resultaat behalen.
Het bezoek aan de stand van Bürstner was behoorlijk en we hadden ook veel bezoek aan onze
balie. De verkoopleider van Bürstner Nederland - Jim Looyen - is ook bij ons langs geweest en het
was een korte, maar goede kennismaking. Wij hopen op een goede samenwerking. Wel heb ik
hem gezegd, dat wij als club graag op de hoogte blijven over nieuwtjes en feiten van Bürstner. Wij
willen niet weg bezuinigd worden.
Op de beurs hebben we toch weer 3 nieuwe leden gescoord en dat is super. Wij hopen de families
op een weekend kunnen begroeten het zijn: Jan en Marga Kievid uit Utrecht, Wim en Lenie
Zeestraten uit Ter Aar en Jack en Toos Gerrits uit Twello. Allemaal van harte welkom bij onze club.
Voor ons allemaal staan nu de donkere dagen van de winter weer voor de deur en dat betekent
voor de meeste leden dat de caravan in de stalling staat en men zich zal voorbereiden op de
feestdagen. Dat is zeer gebruikelijk en ik hoop dat u allemaal zeer gezellige dagen tegemoet gaat
en dat ook in goede gezondheid. En daarna gaan we beginnen aan 2016. In 2016 zullen we elkaar
weer zien op de weekenden. We beginnen zoals gewoonlijk met de Algemene Leden Vergadering
en de Nieuwjaarsreceptie. Ik wens een ieder een hele fijne kerst en jaarwisseling en dat we maar
gezond mogen blijven.
Tot de volgende keer!
Paul de Haan
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Berichten vanuit de bestuurskamer
Op 21 november hebben we de laatste bestuursvergadering gehad van 2015.
We zijn bezig met de voorbereidingen voor de Algemene Leden Vergadering
op zaterdag 16 januari 2016. De weekenden zijn al grotendeels ingevuld en
dat is fijn. AC en TC leden zijn altijd welkom. We zijn echter nog naarstig op
zoek naar nieuwe bestuursleden. Zoals jullie op de volgende pagina kunnen
lezen zijn Harrie en Hans aftredend en niet herkiesbaar. En er is nog steeds een vacature bij de
redactie. Dus schroom niet, als je iets voor de BCN wilt doen. Je bent van harte welkom.
We kunnen terugkijken op een mooi kampeerjaar met gezellige weekenden en een 6de
lustrumviering in Voorthuizen. Al met al genoeg reden om er voor 2016 weer een mooi kampeer
jaar van te maken.
Nieuwe leden zijn ook nog steeds van harte welkom. Hoewel we de afgelopen periode vier nieuwe
leden welkom mochten heten (drie tijdens de caravanbeurs in Utrecht en één telefonisch).
Op dit moment is er verder niet zo heel veel te melden vanuit de bestuurskamer.
Mijn volgende verslag zal zeker langer zijn.
De volgende bestuursvergadering is op zaterdag 16 januari 2016 voorafgaande de Algemene
Leden Vergadering in zalencentrum Het Bruisend Hart te Hoornaar.
Ik wens iedereen fijne feestdagen en een gezond Nieuwjaar. De hartelijke groeten vanuit de
bestuurskamer.

Marjan Goosens, Secretaris
Bestuursverkiezing
Op de Algemene Ledenvergadering op 16 januari 2016 vindt weer een bestuursverkiezing plaats.
De volgende leden zijn aftredend:
Penningmeester
Activiteiten Commissie
Technische com./adjunct
Redacteur

Harrie van Beek
Bram Sinnige
Hans Cornelissen
vacature

aftredend en niet herkiesbaar
aftredend en herkiesbaar
afgetreden/niet herkiesbaar??

Het bestuur brengt u het volgende onder de aandacht. In artikel 8.2 van de Statuten staat:
De benoeming van bestuursleden geschiedt door de Algemene Ledenvergadering uit een
voordracht van het bestuur. Tevens kunnen de leden een voordracht voor een bestuurslid
doen. Dit moet op voordracht van 20 leden van de vereniging. De voordracht van het
bestuur wordt bij de oproep tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering
meegedeeld. Een voordracht van 20 leden moet tenminste veertien dagen voor de
vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
In het Huishoudelijk Reglement wordt dit in artikel 12.3 nader gepreciseerd:
Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris
aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste 20 stemgerechtigde leden en dient
vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende
kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.
Het bestuur adviseert de leden, die een voordracht willen indienen, niet te wachten tot de editie van
de BCN Koerier die in januari uitkomt (de zgn. jaarvergaderingeditie), aangezien de
verschijningsdatum krap 14 dagen voor de datum van de jaarvergadering is. Het kan dan wel eens
te kort dag zijn om te voldoen aan de laatste regel uit Art. 8.2 van de Statuten.
Marjan Goosens, secretaris
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Technische Commissie
Digitenne
Zoals in de vorige Koerier vermeld een beschrijving voor het maken van een
antenne voor Digitenne (DVB-T) van 2 blikjes bier (lege!).
Canal Digital past voor sommige abonnementen een forse prijsverhoging toe. Dit omdat NPO
geen vergoeding meer geeft voor het doorgeven van deze zenders. Een mogelijk alternatief is
Digitenne.
KPN, die Digitenne (DVB-T) verzorgt, geeft de zenders NPO1, NPO2, NPO3, de regionale TV
zenders en radiozenders gratis door. Deze zenders zijn met een free to air decoder gratis te
ontvangen in Nederland. Deze decoders beginnen met een prijs van €20,- voor een laptop. Zelfs
voor een tablet en smartphone kan men een decoder kopen. Bij de wat nieuwere tv kan het zijn dat
de decoder al ingebouwd is. Men heeft dan niets nodig.
Als uw tv een Common Interface Slot heeft, dan is het uit te proberen. Een Common Interface Slot
is een opening in de tv van 0,5 x 5 cm. In de gebruiksaanwijzing van de TV moet dan staan of de
TV geschikt is voor DVB-T.
KPN heeft tot januari 2017 de uitzendrechten. Daarna is het niet zeker of KPN met het uitzenden
van het DVB-T signaal doorgaat. De overheid en de omroeporganisaties willen dat het nieuwe
DVB-T2 signaal wordt uitgezonden. KPN wil niet de kosten
van nieuwe decoders op zich nemen die dan nodig zijn. De
overheid wil dat het signaal tot 2020 wordt uitgezonden. Door
wie?? Binnenkort zou de beslissing moeten vallen.
De antenne
Wat u nodig heeft, zijn twee lege blikjes bier, antennekabel,
antenne plug, soldeerbout, soldeer en schuurpapier om een
stukje van het blik schoon te schuren. Er kan niet op de
bovenkant van het blikje gesoldeerd worden. Bovenkant is
aluminium. Onderste blikje omdraaien en in de bodem een
gat maken voor de kabeldoorvoer.
Bron: De Bron
Op de website allekanalen.nl is ook een groot aantal tv
zenders te ontvangen. Men heeft dan wel een internet
verbinding nodig.
Ook FM radio verdwijnt op den duur. Hiervoor zou DAB+
moeten komen. Met geschikte apparatuur is dit al te
ontvangen.
Ton Stauthamer

Vers van de pers een bericht uit het A.D van 17 november jl.
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Beste Bürstnervrienden,
Het seizoen 2015 zit er al weer op en ik mag zeggen het is een roerig jaartje geweest. Afgelopen
januari nam ik het stokje over van Bert Smit die helaas de club had verlaten. Op de eerste AC
vergadering meldden Angelique en Piet Schuurmans dat ze na de vele jaren AC even een pauze
wilden. Tot slot meldde de familie Hoogsteder dat ze een ander merk camper gekocht hebben en
als zodanig dus ook vertrekkend zijn. Dit betekent voor de AC dat de weekendadministratie, die
Wil Hoogsteder op zich heeft genomen, niet meer door haar gedaan kan worden. In totaal wordt/is
de huidige AC met zo’n 30% gereduceerd.
De AC roept daarom alle leden op, die het leuk vinden om jaarlijks een weekend te organiseren
met één of meerdere andere equipes, om in de AC plaats te nemen! Zet dus eventuele twijfels
over boord en meld je aan! Op deze manier kunnen we toch minimaal zo’n 6 keer per jaar een
weekend of week realiseren.
Voor 2016 zijn we hard bezig en hebben we de volgende weekenden op de planning staan:

P R O G R A M M A 2016
(onder voorbehoud en voor zover bekend)

Weekend

Datum

226

16 januari

227

19 – 21 februari

228

25 – 28 maart

Paasweekend
Bram en Marja Sinnige
op camping
Gerard en Cobie Philipsen
‘De Zeven Linden’ te Baarn André en Ria Veldkamp

229

20 – 29 mei

Aspergeweek
Ton en Anneke Gollenbeek
(Meivakantie)
Sandra Rutjes en the boys
op camping ‘De Oda Hoeve’
te Kessel (Noord Limburg)

230

24 – 26 juni

Duin- en zeeweekend
Cees en Gea van den Berg
Camping ‘??’ te Noordwijk Jan en Ria Beugelsdijk

231

1 – 5 september

3-landenweekend
Omgeving Vaals

232

21 – 30 oktober

Herfstvakantie
op camping
’??’ te ??

Bürstnerclub Nederland

Camping en Plaats

Weekendleiding

Alg. Ledenvergadering en Het bestuur
Nieuwjaarsreceptie
in 'Het Bruisend Hart'
te Hoornaar
Winter- /Vrienden en
Familieweekend
op camping ‘De Byvanck’
te Beek (in Montferland)
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Jan en Henny Miedema
Piet en Angelique Schuurmans
en
Ton en Anneke Gollenbeek

Peter en Joke van de
Langeberg
???????????
????????????????
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Weekend 223

Op camping ‘De Heimolen’
te Baarle Nassau

21 – 23 augustus

————Verslag————
Door: Jan en Ria Beugelsdijk
Een deel van de deelnemers aan dit weekend kwam op donderdag
20 augustus aan op de camping. Als je dan denkt: ‘Wij zijn de
eersten’, dan heb je het mis. Er waren al leden aanwezig. Dus het
was direct gezellig.
Het stellen van de caravan was niet zo eenvoudig, het waterpas
zetten ging niet zo gemakkelijk. Als ik iets in mineur moet zeggen
van de camping? Wat moet ik zeggen, ik weet het niet.
Vrijdag, mooi weer, de meesten waren mooi op tijd. Wat wil je? We
zaten gedeeltelijk in het buitenland. Dat was weer iets anders. Leuk!
Maar als de gemakkelijke dingen zijn gesteld, zoals voortent of luifel,
dan wordt het lastig. De TV aansluiting! Mensen, mensen, wat een
ramp! De meesten hebben er geen verstand van. En de paar leden
die er wel wat van af weten, maken overuren. Uiteindelijk draaien de
meeste televisietoestellen en is er beeld.
Vrijdagmiddag 4 uur bij de vlaggenmast een drankje, uiteraard op
eigen kosten, dit om penningmeester te vriend te houden. Wat
was het warm, veel te warm zelfs. De drank smaakte niet zo
goed. De club kennende is dat vreemd, maar ja met de natuur valt
niet te spotten.

Op
vrijdagavond
werd
het
weekend in de kantine van de
camping geopend. Er was een
jarige, maar neem het me niet
kwalijk, ik weet het niet meer wie
(Marja Sinnige, red.). Getrakteerd
werd er op cake met slagroom.
Heel lekker.

En op vrijdagavond is het altijd bijzonder leuk. Al die
bekenden van de club weer zien. Jammer, veel te weinig
leden. Jammer, jammer, jammer.

Bürstnerclub Nederland
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Zaterdag boogschieten
Voor het een wedstrijd
tweemaal proefschieten
wapentuig. Voor deze
wapenvergunning aan te
boog zijn € 250,-.

zou worden, mochten we
om te wennen aan het
wapens hoeft men geen
vragen. De kosten van een

Het wedstrijdschieten was spannend en leuk. We
hadden een jury, maar soms dacht ik ‘ja, ja’!?!
Laten we eerlijk zijn, het boogschieten was zeker niet
gemakkelijk. Het geheel was erg interessant en leuk.
De terechte winnaars waren Stien en Wim Bos.

Na het eten was het tijd om na te praten en nieuwtjes uit te wisselen en Anky en Jan Selling te
feliciteren met hun 25 jarig lidmaatschap van de BCN. Gefeliciteerd!

Na wat onweer en regen sluiten we als gewoonlijk af bij de vlag en was er weer een geslaagd
weekend ten einde. Onze dank gaat uit naar de leiding van dit weekend: BEDANKT.
Nadat de camping wat rijplaten had gelegd, konden de caravans vertrekken na weer een leuk
weekend.
Jan en Ria Beugelsdijk
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Jubileumweekend 224

Op camping ‘De Boshoek’
te Voorthuizen

17 – 21 september

————Verslag————
Door: Angelique Schuurmans m.m.v.
Anky Selling, Danny Rutjes, Anneke en Ton Gollenbeek
De club bestaat 30 jaar! En dat moet gevierd worden en wel op de camping waar het begon!
1983: Mary en Eric Otter starten een camping in Voorthuizen. De
vader van Eric had de camping “De Boshoek” en een
caravanhandel “De Gelderse Caravan Centrale”.
1985: Mary en Eric kopen een extra stuk grond waar men toeristen
op wil herbergen. Ze schrijven via het klantenbestand van de
caravanhandel verschillende mensen aan (deze bestond voornamelijk uit
Bürstner eigenaren). Het werd een succes. Kees Otter kwam in contact
met Daaf Schols en samen hebben ze gebrainstormd: het resultaat
“De Bürstnerclub”. Kees doet de caravancentrale over aan Joop
Koot en de camping wordt overgenomen door Mary en Eric Otter.
Daarom gingen we feesten op deze startplek. Het is een prachtige camping. Aan de ene kant van
de straat zijn de huisjes, receptie, supermarkt, midgetgolfbaan, kapsalon, zwembad en nog veel
meer. Aan de andere kant zijn de velden voor de caravans/campers, kinderboerderij, speeltuin,
verschillende sportvelden en een prachtig toiletgebouw.
Het woord ‘weekend’ staat tussen haakjes omdat het een XL-weekend was: en wel een weekend
van 5 dagen. Mijn baas ziet een weekend toch als iets van twee dagen, raar, maar ik vind een
weekend van 5 dagen niet verkeerd.
Mensen die op donderdag binnen kwamen, hoefden niet naar de receptie. Doordat de kentekens
van de auto’s doorgegeven waren, gingen de slagbomen omhoog en werd je welkom geheten via
het elektronisch bord. Netjes kwam er te staan “Welkom Bürstnerclub”. Vrijwel meteen hing er een
bordje met: STOP, melden bij de weekendleiding. Deze zaten met smart te wachten op iedereen.
En néé, niet omdat het regende. Men moest een envelop trekken uit de doos en daar stond dan je
plaatsnummer op. Ook zaten er muntjes voor de horeca in. Voor ieder gezinslid drie stuks. Zoals ik
al zei, het regende de hele dag door, dat was wat minder. Misschien dat de AC hier iets aan had
kunnen doen. Bijv. een hélé grote paraplu, die alle velden kan bedekken. Ook kreeg men een
linnen tas met ons logo erop. Daarin zaten twee sleutelhangers, folders, een boekje waar men van
alles in terug kon vinden en een fluorescerend geel vestje voor pech onderweg. En niet te vergeten
het programma boekje, waar alles duidelijk werd vermeld. Dit ritueel vond ook plaats op de vrijdag.
Donderdagavond om 20.00 uur werden we verwacht in het restaurant. Er was vervoer geregeld
voor mensen die slecht ter been zijn. In het restaurant stonden de kopjes al klaar samen met de
kannen thee en koffie. Ook waren er petitfours met
ons logo er op. Leuke binnenkomst!
Ook waren Ada en Jaap Kraijo aanwezig. Zij
hadden voor het weekend een hotelsuite op de
camping gehuurd. Ik heb van hen gehoord dat dat
zeer goed bevallen is en dat ze zo vaker bij de
clubweekenden aanwezig willen zijn.
Eerst werden we welkom geheten door Chantal, zij
was de tussenpersoon voor de horeca. In het kort
vertelde ze wat we dit weekend in het restaurant
gingen doen. Daarna nam Bram het woord. Ook hij
heette ons namens de weekendleiding welkom.
Helaas waren er wat afmeldingen. Fam. Beugelsdijk, die zouden door omstandigheden zaterdag
pas komen. Fam. Van Essen zij konden niet komen kamperen maar op de feestavond zouden ze
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aanwezig zijn. Fam. van Laar moesten afzeggen door omstandigheden. Fam. Schwarz moesten
afzeggen, omdat Agnes was gevallen vanaf het keukentrapje. Ook had Mart Stenfert afgezegd
vanwege persoonlijke redenen. Voor iedereen heel veel sterkte en veel liefs van de clubleden.
Bram vertelde dat er zaterdag kaarten rond zouden gaan. Het was een gezellig kippenhok. Tja,
iedereen moest toch bijpraten met iedereen. Je ziet elkaar namelijk niet iedere week.
Vrijdag: de ochtend start goed. Marianne en Ton Stauthamer zijn oma en opa geworden van een
kleindochter. Nogmaals ‘Van Harte Gefeliciteerd’. Zij gingen ons dus even verlaten. Deze dag
waren er drie activiteiten georganiseerd. Een fietstocht met de boswachter. Een rit met de huifkar
en een spelletjesmiddag. Helaas kon ik niet overal aan meedoen dus heb ik ook anderen gevraagd
om wat voor mij op te schrijven. Het verslag van de spelletjesmiddag is geschreven door Anky
Selling.
De spelletjesmiddag werd gehouden in de kantine van de Boshoek. Het recreatieteam legde met
veel geduld uit hoe ieder spel gespeeld moest worden en hoe de puntentelling werkte. De spellen
waren heel divers. Een kleine opsomming:
- Stenen 3 bij 3 naast en op elkaar gestapeld. Steeds mocht iemand een steen uit de stapel
trekken. Dat ging natuurlijk lang goed, tot iemand die ene verkeerde steen pakte en de hele
stapel omviel.
- Shuttlewip, een bord vol gaten met scores erbij. Op een soort kiepplankje moest de shuttle
gelegd worden en daarna gaf je een tikje op de kiepplank. De shuttle moest dan in een van de
gaten komen. Lukte dat, dan kreeg je de score die erbij stond.
- De zenuwenspiraal, wie kent hem niet van de TV? Het lijkt zo makkelijk, maar voor je het wist
ging de toeter af omdat je toch met de ring de spiraal had aangeraakt.
- Schrijven om een hoekje: kijkend in een spiegel moest je een route maken met een stift op een
papier dat onderaan de spiegel lag. Alles werkte *anders*, want links bleek rechts te zijn en
andersom. Wilde je naar boven met je hand, dan bleek dat dus naar onderen te moeten.
Hilarisch!
- Ringwerpen op een rechtopstaande plank. Daar staken pennen uit met een score erbij. Ook
hier leek het zo makkelijk, maar de meeste ringen verdwenen op de grond, onder veel gelach.
- Gatenkaas, een blokje aan een touw hing op een soort rechtopstaand stuk kaas. Je moest het
blokje proberen bovenaan het stuk kaas te krijgen voor een hoge score door middel van twee
touwtjes aan het blok. Trok je te hard of te zacht aan een touw dan verdween het blok in een
gat met een hele lage score.
- Wiebeltafel. Aan het einde van de wiebeltafel zaten drie gaten met een score erbij. Door de
tafel op te tillen of schuin te houden ging de bal rollen en moest je proberen deze in een van de
gaten te krijgen.
Er waren nog meer spellen, allemaal makkelijk lijkend, maar best moeilijk te spelen. Belangrijkste
is dat we enorm veel plezier gehad hebben. Uiteindelijk bleek Theo Kooiman de grote winnaar te
zijn, een lekkere fles wijn was zijn beloning.
Voor de fietstocht heb ik hulp gekregen van Danny Rutjes en
Anneke en Ton Gollenbeek. Onder begeleiding van de
boswachter Ad Vermeij ging men op pad. De fietstocht ging
richting Putten via de bossen van Garderen. De boswachter zelf
was een rustige man, met veel anekdotes over de natuur en
over de legendes uit deze omgeving.
Onderweg kwamen ze in het bos met de “dansende bomen”. Dit
is een soort oerwoud met kromme, in wonderlijke bochten
gegroeide eiken en beukenbomen. Als het nevelig is lijken de
stammen wel te bewegen. Het bos is een paradijs voor vogels,
edelherten, dassen en wilde zwijnen. Nu denkt u natuurlijk waar zijn de rechte bomen, nou die zijn
in het verleden gerooid, zodat men er planken uit kon zagen.
Ook kwamen ze langs het Zwolsche gat. Dit is een grote kuil tussen de heuvels. Vroeger stond er
een klooster met vele torens en werd het omgeven door een gracht. Maar de overste en al zijn
monniken hadden hun ziel verkocht aan de duivel. Ze leiden een leven in overdaad en weelde.
Midden in de nacht werd er een zwart mis gehouden, waar ook de heksen en spoken uit de
omgeving aan deelnamen. Men dronk wijn uit emmers de duivel zelf zorgde dat de voorraad nooit
opraakte. Ook werd er gedanst, gevloekt en gezongen tot in de vroege morgen. Dit heeft geduurd
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tot een stormachtige kerstnacht, al eeuwen geleden. Midden in de nacht klonk er een hevige
donderslag. Het klooster was verdwenen en op die plek was een diepe kuil ontstaan. De aarde had
zich geopend en weer gesloten. Sinds die tijd klinkt er om middennacht uit de diepte een vreemd
geluid. De klokken van het verzonken klooster beginnen onregelmatig en schor te luiden, alsof ze
alle gebarsten zijn. Eerst zacht, maar steeds harder en angstiger. Dan komen de geesten van de
monniken te voorschijn. Al klagend wandelen ze in een sombere rij, langzaam en gebogen gaan
ze rond het gat, waaruit een blauwe gloed opstijgt. Dit gaat door tot aan het daglicht, dan vluchten
ze plotseling jammerend weg in de duister van de sombere kuil. (volgens mij lijkt het verhaal van het
spookhuis uit de Efteling hier op).

Zoals men op de foto’s heeft kunnen zien, was het geen gewone
fietstocht. Soms moest men klunen. Ook de bosgrond had niet al
het water kunnen verwerken. Onderweg kregen ze ook nog een
versnapering, een Veluws kruidenbitter. Op de terugweg, heeft
men ook even gestopt
bij een kerk, waar de
grafsteen van Klaas
van Essen ligt. Deze
wordt nog steeds
onderhouden door de
koninklijke familie. Klaas werd geboren in 1783 en is
gestorven in 1867. Hij is nooit getrouwd geweest. Klaas
was een schaapherder. In 1811, tijdens de
Napoleontische overheersing, moest iedereen in dienst.
Klaas verzette zich daar tegen. Klaas trok alle
pamfletten van de overheid van de bomen. Als straf
hiervoor werd hij gevangen gezet in Utrecht. Klaas ontsnapte en verborg zich op de heide tussen
Uddel, Garderen en Kootwijk. Ondanks dat de Fransen zich terug trokken, zocht Klaas de mensen
niet meer op. Hij vervreemdde steeds meer van zijn familie en anderen. Weinig mensen wisten
dan ook dat hij contact had met Koning Willem III en zijn broer prins Frederik. Deze drie heren
hebben uren met elkaar van gedachten gewisseld in de plaggenhut van Klaas. Willem III gaf 3 jaar
na het overlijden van Klaas opdracht om een grafzerk voor hem te maken. Op de steen staat
gebeiteld: ‘Hier rust Klaas van Essen, geb. 25 Februari 1783. Overl. 16 Januari 1867. In leven
schaapherder aan het Uddelermeer. De dankbare Prinsen uit het huis van Oranje. Z.M. Koning
Willem III, Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden”. Zou Klaas familie kunnen zijn van ….????? Tja,
zo leer je nog wel eens wat en dat tijdens een fietstocht.
Er waren twee huifkartochten. Via Sandra Rutjes
heb ik wat te horen gekregen over de eerste rit. Het
was een rit om de camping heen. Best wel een
grote ronde. De huifkar werd bestuurd door
Hermien Bax, zij kreeg ook hulp van een meisje,
maar daar weet ik de naam niet van. Hermien geeft
ook paard- en ponyrijlessen. Onderweg zagen we
veel mooie huizen, boerderijen en campings. Héél
véél campings. In alle maten en prijsklassen.
Volgens
Hermien
zou
het
aantal
vakantieparken/campings wel tot ± 70 kunnen
oplopen. In de zomer wordt Voorthuizen dan ook
overgenomen door de toeristen. Wat wel raar is,
tijdens de eerste rit zag Wim Bos steeds shoarma
in de wei staan. Wij van de tweede rit zagen rosbief, ribeye en ossenhaas lopen in de wei. In onze
huifkar zaten Riki en Andries aan het einde. Zij gaven instructies aan de auto’s die achter ons
reden. Als ze konden passeren, gaf Andries hun een seintje. Helaas was er een boer, ja een echte
boer, die niet luisterde. Met tractor en aanhanger passeerde hij ons terwijl er een tegenligger
aankwam, deze trok snel zijn auto naar rechts. Dit was nog niet het ergste. Achter de aanhanger
kwam nog een man in zijn scootmobiel. Het ging echt net goed, anders hadden we BHV (Bedrijfs
Hulp Verlening) moeten toepassen. Mensen even geduld, dat scheelt voor ons een hartverzakking.
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In de huifkar stond een picknickmand. Hierin zat wat lekkers om te knabbelen en wat om te
drinken. Al met al, ik vond het ontzettend leuk en zoals ik van anderen heb vernomen, hebben zij
ook genoten. En er werd veel gekletst. Of er wat zinnigs werd gezegd, dat laat ik in het midden.
Terug op de camping bleek er een ambulance onze kant uit te komen. Rob Beijer had Lenie in de
caravan gevonden. Ze was onwel geworden. Samen zijn ze met de ambulance naar het
ziekenhuis gegaan. In de avond konden ze weer naar de camping (ze werden opgehaald door
Wim Goosens). Lenie heeft gruis (en niet zoals Rob zegt grind) in haar gehoorgang. Ze heeft
medicijnen en oefeningen meegekregen. Tegen Rob was gezegd, dat hij extra lief moest zijn voor
Lenie. Maar wij weten dat Rob altijd lief is. Lenie veel beterschap.
Om 19.30 uur werden we verwacht in het restaurant. Natuurlijk
was er weer een shuttledienst. Bij de deur werden we opgewacht
door Chantal en Wim Bos. De dames kregen een oranje slinger
omgehangen en de heren kregen een oranje pet. Bijna geen pet
paste. Onze heren hebben dus toch een groot hoofd. Maar of dat
allemaal gevuld is met verstand, ik weet het niet!? Het mag
duidelijk zijn, we gingen het spel “Ik hou van Holland” spelen. De
dames tegen de heren. Er werden teamcaptains aangewezen. Bij
de dames was dat Roelie Lutterop, bij de heren was dat Ab
Markhorst. Er werden verschillende rondes gespeeld.
-

-

-

Wie kan zich het snelst verkleden, er werd een koffer neer gezet. De spullen die er in zaten
moesten snel aangetrokken worden. Marian Goosens stond het dichtst bij en heeft alles door
gegeven/gegooid.
Spelletje ‘Ja/Nee’’: Hier streed Els Maijer tegen Jan
Vale. Het viel toch wel tegen om geen ‘ja/nee’ of ‘eh’
te zeggen. Hilarisch voor de omstanders.
Topografie: De spelleider wees een plek aan op de
kaart en men moest raden welke plaats het was. Er
viel wel over te discussiëren of het antwoord klopte, er
stonden geen rondjes op de kaart.
Schattingsvragen: bijv.: Hoeveel liter melk heb je
nodig voor 1 kilo kaas? Of hoeveel procent vet moet
een haring bevatten voordat hij een Hollandse nieuwe
genoemd kan worden. Dit viel best wel tegen, omdat je het niet op je telefoon mocht opzoeken.
Moeilijke woorden spellen: Nou deze waren echt niet leuk. Ze waren echt moeilijk.
Het verjaardagsfeestje: Er werden 3 dames en 3 heren in een kring gezet. Om de beurt kregen
zij het cadeau op schoot. Oftewel de bom. Als men de vraag goed had beantwoord, mocht men
het cadeau doorgeven. Dit ging door tot de bom afging, wie hem dan vast had, had verloren.
BCN-vragen: Er waren vragen gemaakt die betrekking hadden op de BCN. Bijv.: Hoeveel
leden kwamen uit Amersfoort in al die 30 jaar? Hoeveel weekenden hadden we al gehad?
En natuurlijk ‘Maak het lied af’: Er werd een liedje gedraaid en als dat stopte, moesten de
dames met een ratel draaien, de heren hadden ‘handjes’ die ze snel moesten laten klapperen.
Degene die het snelst reageerde, moest het liedje afmaken. Ik zal maar niks vertellen over de
zangkwaliteiten. De jury van ‘Holland got talent’, was niet omgedraaid, maar weggevlucht! Bij
iedere ronde werden er nieuwe mensen naar voren gehaald door de teamcaptains. Maar
iedereen bemoeide zich ermee, dus iedereen is in principe aan de beurt geweest.

Tijdens de avond werden wij op de hoogte gehouden hoe het met Lenie was. Hiervoor onze dank,
want iedereen was toch ongerust. Ook moest er op het eind aan het rad gedraaid worden. De
dames stonden al voor en toen Roelie ook nog 100 punten draaide, was de strijd gestreden. Wij
hadden gewonnen. Alle dames kregen een tas van de Vrijbuiter en hierin zat een bidon. In
verschillende bidons zaten gele briefjes. De mensen met een geel briefje moesten naar voren
komen. Nu weten we ook waarom de spelleider op de hand van de dames was. Nel de Haan had
een geel briefje. Hierop stond een opdracht, breng morgen twee gebakken eieren naar Nel en Paul
de Haan. Tja, voor Nel een thuiswedstrijd. Ik zelf moest twee koffie-verkeerd brengen naar Marja
en Bram Sinnige. Afina Wagter moest een verhaaltje voor komen lezen bij Stien en Wim Bos.
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Marian Stauthamer moest een broodje haring naar Marjan en Wim Goosens brengen. Ze was zelfs
speciaal naar de markt geweest, terwijl de leiding had bedacht een broodje met een tentharing!
Zaterdagochtend werden de opdrachten uitgevoerd. Iedereen kreeg een beloning. Nel kreeg een
elektrische koeltas van Dometic group, ikzelf kreeg een bus ontkalker, Afina kreeg een leesboek,
Marian kreeg toiletvloeistof. Alles is vastgelegd en te zien op Facebook en dan moet men kijken
onder Burstnerclub Nederland (degene waar ons logo bij staat). Is men nog geen lid van de site
even een vriendschapsverzoek en men wordt toegevoegd.
De zaterdagochtend en middag waren vrij te besteden. Vele mensen
gingen kijken naar het bloemencorso, oftewel Floriada Voorthuizen.
Naar wat ik gehoord en op de foto’s gezien heb, was het prachtig en
zeker de moeite waard.
Zaterdagnamiddag en avond werden we weer verwacht in het
restaurant. Ook hier weer was de shuttledienst in gebruik. Joke en Gert
van Essen, Bert Kelder en Jannie en Wim Maris waren ook gekomen.
Iedereen moest hun natuurlijk welkom heten, hierdoor was de start wat
rommelig. Men moest namelijk om kwart voor 6 er zijn en om kwart
voor 6 kwamen de kommetjes soep al op tafel. Dus iedereen ging snel
zitten. De weekendleiding kreeg niet eens de kans om een minuut stilte
te vragen voor wie daar behoefte aan had. Dan zelf maar even een
momentje pakken om te bidden.
Na de soep nam Paul de Haan het woord. Allereerst werd er een minuut stilte gevraagd voor
Aartje van Klompenburg. Zij was lid vanaf het eerste uur. (zie de rouwbrief elders in deze editie - red.)
Hierna werden Ada en Jaap Kraijo naar voren geroepen. Zij kregen
nog een speldje i.v.m. hun 12½ jarig jubileum. Toen ze dat waren,
waren ze namelijk in Spanje en dit was de eerste keer dat ze er weer
bij waren. Ook kreeg Lenie Beijer
een bloemetje. Iedereen was erg
geschrokken en blij dat het
achteraf meeviel. Het bloemetje
was een opkikkertje. Ook vertelde
Paul dat er verschillende leden 30
jaar lid waren. Zij hoefden niet
naar voren te komen. Dit waren
Gea en Cees v.d. Berg, Ada en
Arie Bos, Mientje en Hans Cornelissen, Agnes en Martin Dettingmeijer, Sonja en Ernst Donker,
Joke en Gert van Essen, Henny en Jan Miedema en Mart Stenfert.
Na het woordje van Paul werd het buffet geopend. Deze was goed
verzorgd. Er stonden twee identiek gevulde tafels. Dit was wel zo
makkelijk, de doorstroom was wat sneller. Er was keuze genoeg: vis,
vlees, groente, aardappelen/friet en salades. Ook was het prettig dat het
buffet werd aangevuld, ook het vlees. Zelf had ik iets anders. Zoals jullie
weten, was ik net geopereerd aan mijn maag en ik was bang dat ik niet
mee kon doen met het eten. Bram heeft mij donderdag in contact
gebracht met Chantal. Zij zei: kijk even of er iets voor je bij ligt, zo niet
geef het dan even door dan kan de kok een visje voor je in de pan
leggen. Eerst heb ik wat geprobeerd van het buffet, maar dit was echt te
zwaar voor me, dus ik ging naar de bar. Daar waren ze op de hoogte van
mijn afspraak met Chantal en ze zouden het doorgeven aan de kok.
Binnen een mum van tijd had ik een bord met zalige vis en garnalen.
Hiervoor nogmaals mijn dank, het was super lekker. Dus mensen als je
een afwijkend eetpatroon hebt, geef het door.
Tijdens het eten was er een zanger op de achtergrond, hij begeleidde zich zelf op de gitaar. Lekker
oude nummers. Tijdens het eten was zijn volume aangepast, maar na het eten, toen de tafels aan
de kant werden geschoven, ging het er wat harder aan toe. Zodat de voetjes van vloer konden.
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Volgens mij waren veel mensen moe of zaten ze vol van het eten, want er waren maar een paar
die de vloer op gingen. Al met al het was een geslaagde avond.
Zondagmorgen was er sluiting onder de vlag. Iedereen kon lekker koffie/thee krijgen met een
plakje cake. Ook moest iedereen een lootje trekken uit de emmer. Waarvoor zou later worden
verteld. Vanuit de camping was Claudia gekomen. Wim
nam het woord, hij bedankte Claudia voor alles, gaf aan
dat we met z’n allen genoten hadden. Natuurlijk kreeg zij
van hem het bekende BCN-vaantje. Claudia gaf aan dat
het personeel ook had genoten van ons en dat ze hoopte
dat we weer een keertje terug kwamen. Ook had ze een
leuke verrassing voor nieuwe leden. Als nieuwe leden
willen, kunnen ze een midweek of een weekend bij hen
op de camping komen staan voor niks. Dit moet wel via
Marjan Goosens of Wim Bos geregeld worden. Dit is
misschien wel een leuke manier om Bürstner bezitters
over de streep te trekken. Na deze woorden kreeg Claudia een groot applaus.
Er werd ook verteld dat Marriet en Daan Zuiddam een kaart hadden gestuurd om de club te
feliciteren met hun 30-jarig jubileum. (Later thuis kwam er een email waarin Joke en Siem Boyen
ons ook feliciteerde.)
Hierna kregen we te horen waarvoor de lootjes waren. Er lagen spullen die geschonken waren
door sponsoren. Sommige waren nieuw, andere wat ouder, maar dat mocht de pret niet drukken.
Wim Bos kreeg van Marian Goosens iedere keer iets in zijn hand gedrukt, overal stond al een
nummer op. Degene met het juiste nummer kreeg het artikel. Er waren: regenjassen, paraplu’s
(het was eindelijk droog) producten van 1.2.3., raamsluitingen, boeken, tassen, bidons en gele
hesjes. Ik zal best wel iets vergeten zijn, daarvoor sorry. Het leuke was dat iedereen iets had. En
zoals de weekendleiding zei, nu hebben we alle geschonken spullen door kunnen geven.
Hier na wou Jan Miedema het woord nemen, maar Jan Selling moest er even tussen door.
Hilarisch, hoe mensen reageren als iemand anders als Jan Miedema het woord neemt. Maar Jan
Selling heeft de traditie niet verbroken. Hij wilde nog eenmaal vermelden dat er op Facebook een
site van de Bürstnerclub is (degene met ons logo). Iedereen kan zich aanmelden en er leuke
dingen opzetten. Van dit weekend staan er verschillende dingen op. Leuk om te zien.
Hierna was Jan Miedema echt aan de beurt. Zoals we
gewend zijn van Jan bedankte hij de weekendleiding voor
al hun goede zorgen. Op het einde raakte hij wat
geëmotioneerd. Maar Jan niet alleen jij, want velen hadden
natte ogen. Het is niet niks 30 JAAR BÜRSTNERCLUB.
Hierna werd er nog wat gekletst, maar ook moesten
mensen gaan opbreken, waaronder wij. Dus van de
zondagmiddag en de maandagochtend heb ik niks.
Tot besluit wil ik nog verschillende mensen bedanken:
Claudia te Grotenhuis, zij was contactpersoon van de
camping; Chantal v. Swieten, zij was contactpersoon van de horeca; boswachter Ad Vermeij;
huifkarbestuurster Hermien Bax en natuurlijk al het overige personeel van de camping en horeca
van camping de Boshoek.
De sponsoren: 1-2-3 producten; Thetford; Kampeerwereld Hendriks; De Vrijbuiter; Dometis;
A.A.S. caravanschadehersteller. En ook zij die ik vergeten ben!
En natuurlijk moet ik ook de weekendleiding bedanken.
Stien en Wim Bos, Marjan en Wim Goosens, Marja en Bram Sinnige: Het was geweldig!!!
Ook wil ik alle clubleden die er waren hartelijk bedanken. Met z’n allen hebben we er een leuk XLweekend van gemaakt.
Groetjes en tot snel, Angelique Schuurmans
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Weekend 225

Op camping
‘’t Akkertien op de Voorst’
te Vollenhove

8 – 18 oktober

————Verslag ————
Door de ‘mystery writer’ Carla Akerboom-Amesz
BÜRSTNER HERFST 10 DAAGSE 2015
Woensdag 7 oktober kwamen wij aan op camping 't Akkertien in
Vollenhove en verbaasd waren wij niet dat wij daar al onze Pater
familias Jan Miedema en Hennie aantroffen. De eerste plek moesten
wij vrij laten voor de leiding. Het was een grote plek, maar ook een
zandbak, dus er naast aansluiten, zoals het hoort. De fam. De Mayer
kwam later in de middag en werd er een potje Keezen gedaan.
Donderdag 8 oktober begon met regen. De zandbak begon op een
zwem/modderbad te lijken, wel ondiep, maar toch, als dit zo door
gaat, wordt het pootje baden. In de middag toch maar fietsen over de dijk waar de koeien lagen en
stonden op het fietspad. Snel er door met de zadelhoes van Nico op mijn hoofd om het haar een
beetje droog te houden. Bij terugkomst toch zon en meer caravans, gezellig hoor.
Vrijdag 9 oktober begint met regen, weer nieuwkomers en er wordt heel wat afgezoend. Gelukkig
wordt het droog. Bij terugkomst van een 37 km lange fietstocht zaten de nieuwkomers al gezellig in
twee clubjes bij elkaar. 's Avonds de opening door “KING” Jan die een opsomming maakte van alle
activiteiten die voor aankomende week op het programma staan. Er blijft weinig tijd over voor
verveling! Jan heeft niet gevraagd wie het verslag wil schrijven, wat echter niemand weet, is dat
Jan enorm kan slijmen en dat deed hij bij mij, zodat je moeilijk nee kan zeggen tegen zo'n
liefdevolle “slijmbal”. Het werd een leuke avond.
Zaterdag 10 oktober vroeg op. 10.00 uur verzamelen om een
stadswandeling te gaan maken met gids in Vollenhove. De
gids vertelde heel interessant over het verleden van
Vollenhove. Na anderhalf uur wilde hij nog wel verder gaan,
maar een terrasje bij de
haven leek ons ook wel
aantrekkelijk. Dus op
naar de koffie, vis en
zon. Terug op de
camping heerlijk in het
zonnetje lezen en sommigen een uiltje knappen. Ook heeft
een van de leden vannacht een droom gehad en wel de
volgende. Er kwam een boot vol vluchtelingen aan voor de
Italiaanse kust, alleen waren het geen mensen uit verre
landen maar een boot vol Bürstner vluchtelingen. Hoe gek
kun je dromen, omdat je deze week een boottocht met de club gaat maken door de Weerribben.
Jan en Alie nodigden iedereen uit bij hun caravan in het Hollandse zonnetje om een Spaanse
Sangria te komen drinken. Super gezellig en heerlijke sangria. Toen de zon onderging en het
kouder werd druppelde ieder naar zijn eigen hut.
Zondag 11 oktober begint met een koude wind. Lekker de kachel aan,
maar de zon doet ook zijn werk. Het is rustig op de akker, want ieder
gaat gauw zijn hutje weer in. Om 13.00 uur verzamelen voor een
fietstocht over de dijk met al z’n wildroosters. Hoewel geen wild, maar
Bürstnergangers die in file rijdend over de poeppaden en een straffe
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wind die steeds harder ging waaien door het polderlandschap bij gehucht “Muggenbeet”
aankwamen op een verwarmd terras waar de koffie en appelgebak heerlijk smaakte. De zelfde
lange polderweg weer terug totdat de ophaalbrug bij Vollenhove voor een simpel bootje open ging
en de groep in twee groepjes werd verdeeld, wat nu net niet de
bedoeling was. Terug op de camping naar het honk om een
‘Proatpoal’ te drinken, zodat we weer warm werden van binnen
(een neut dus). Terug in de caravan even de binnenkant van mijn
oogleden bekeken om in de avond weer naar het honk te kunnen.
Hoe gezellig kunnen we het hebben!
Maandag 12 oktober het is weer koud met een gure oostenwind,
met dikke jas aan naar het toiletgebouw. Kom ik toch nog een ‘diehard’ tegen in ochtendjas en blote benen. Het tweede leidingteam, Cobie en Gerard, komen het
veld op rijden. In de middag vertrekt een ploeg op de fiets en anderen in de auto naar
boerderijwinkel Verhage, waar wij werden ontvangen met koffie
en net gebakken warme appeltaart met slagroom. Wij kregen
uitleg over diverse soorten appels, peren en insecten. Ook een
luizenfilm die een kijkje geeft op het telen van deze fruitsoorten.
Daarna een rondleiding binnen en buiten het bedrijf. Van de
kou buiten naar de likeurstokerij waar we diverse
eigengemaakte likeuren hebben geproefd en uitleg kregen over
al deze producten. De fietsers konden op de terugweg naar de
camping in ieder geval zingen “Ik heb zo'n warm gevoel van
binnen”.
Dinsdag 13 oktober, vroeg uit de veren. 9.45 uur
verzamelen om met auto's naar de Weerribben te rijden
voor een vaartocht (vandaar die droom). In Ossenzijl, bij het
bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer, stond kapitein
Sijbrand van de fluisterboot ons al op te wachten om
anderhalf uur met ons te gaan varen. Als je dan bedenkt dat
Sijbrand, 5 kwartier in een uur kletste, kun je nagaan
hoeveel informatie wij hebben gekregen. Maar een reuze
gezellige man. Bij terugkomst ging een deel direct naar de
koffieautomaat, maar
sommigen naar het
plaatselijk restaurant voor overheerlijke koffie en ja, je begrijpt
het natuurlijk, appeltaart. 's Avonds naar het honk waar nog
nagepraat werd en voetbal gekeken, wat verloren tijd was,
omdat Holland niet doorgaat. Jammer, jammer, jammer.
Woensdag 14 oktober, een ochtend vrij. Het is niet zo koud
meer, de wind is gaan liggen, maar de zon laat verstek gaan.
In een rij auto's naar Schokland. De geschiedenis van
Schokland bestrijkt vele duizenden jaren en is veel te lang om
dit te beschrijven (dus even het internet op). Wel wil ik kwijt dat Schokland op de wereldlijst van
Unesco staat. Wij hebben het museum bezocht, film gekeken, kerk in en er weer uit op weg naar
alweer koffie met ….. Toch weer een gezellige middag zonder zon maar vrolijke mensen. Er wordt
wat afgelachen in deze groep.
Donderdag 15 oktober, een vrije dag die op verschillende manieren werd ingedeeld. Wij zijn
vandaag even op familiebezoek geweest in Rutten. Komen we ook niet iedere dag. In de middag
regen en deze werd steeds harder. Bij thuiskomst was de zandbak achter de caravan van Jan
veranderd in een zwem/modderbad, ook de rest van het veld was drassig geworden. Net komt Wil
ons vertellen dat Marga vanochtend vroeg is opgenomen in het ziekenhuis van Lelystad met
klachten aan haar nieren. Ab is later deze dag de caravan komen ophalen die met vereende kracht
voor vervoer is klaar gemaakt. Marga, en natuurlijk ook Ab, het allerbeste gewenst van ons
allemaal. 's Avonds naar de kantine waar het Vollenhoves visserskoor aan het oefenen is. Heel
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spontaan werd het Bürstnerkoor hierbij betrokken en weldra stonden wij met wiegende heupen
mee te zingen. Nog een poosje naar het honk voor een nootje en drankje.
Vrijdag 16 oktober, lekker laat wakker, hoort echt bij dit weer. Kijk voorzichtig uit het raam en zie
een droge dichte grijze lucht. Vandaag weer een vrije dag om zelf iets te ondernemen, als we maar
op tijd terug zijn om gezamenlijk in de “Herberg” te gaan eten. Jammer, tijdens de koffie begint het
toch weer te regenen dus iets bedenken voor de middag. Dit wordt de orchideeënkwekerij en de
boerenwinkel waar wij eerder waren geweest. Nog even een potje keezen en daarna naar het dorp
om met z'n allen te gaan eten. Het was reuze gezellig, maar op het eten was nog wel het een en
ander aan te merken. De pompoenensoep bestond uit een blokje bouillon met wat courgette en de
pompoen was nergens te bekennen. Deze was de weg kwijt geraakt tijdens het koken. Maar het
toetje was heerlijk evenals ook de hertenbiefstuk. Door de regen terug naar de camping waar het
intussen een echt modderpoel was geworden.
Zaterdag 17 oktober, het
is droog en mistig, maar o
zo saai. Alle tenten en
luifels zijn nat en willen niet
drogen
zonder
een
zonnetje. Dan maar de
binnenkant wat ruimen. In
de middag naar Steenwijk
waar we overstapten in
een treintje dat ons naar het
Kermis- en Circusmuseum
bracht. Een uniek en knus
museum
om
met
kleinkinderen heen te gaan.
Een circus, kermisafdeling
met stoomcarrousels tot
draaimolens in miniatuur
en alles draait. Ook een film
van circus Krone gezien.
Na een leuke middag hard
aan de arbeid om alle
tenten en luifels in te
pakken. In de avond in het honk werden Jan en Hennie Miedema gehuldigd omdat dit hun 200ste
keer was dat zij met de Bürstnerclub op stap waren. Ik wil namens alle kampeerders Jan, Wil,
Cobie en Gerard bedanken voor de organisatie en alle leuke activiteiten. Jan vertelde dat er een
verslag wordt gemaakt door een ‘mystery writer’.

Zondag 18 oktober, om elf uur afsluiting in het honk, met koffie en speculaas. Na een evaluatie
door Jan en de mededeling dat ook
hij een camper heeft gekocht van
een ander merk, nemen we
allemaal afscheid van elkaar. Veel
zoenen en knuffels en de Herfst 10
daagse is nu echt ten einde.
Nog een vraagje aan het bestuur,
ander manier toch een oplossing
toch al heel lang lid zijn te kunnen
deze nu wel snel leeg loopt en
toegevoegde waarde hebben. Het
kunnen
slagen
voor
een

om te bedenken of er op de een of
kan worden gevonden. Leden die
behouden voor de club aangezien
deze leden voor de club een
is jammer dat zij niet hebben
Bürstnercaravan of camper.

Onze ‘mystery writer’
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Weekend 226
Namens het bestuur van de Bürstner Club Nederland
heb ik het genoegen u uit te nodigen voor de
Algemene Ledenvergadering
op zaterdag 16 januari 2016
van 13.30 tot 15.00 uur
in zalencentrum “Het Bruisend Hart”
Dirk IV Plein 32
4223NJ Hoornaar
tel: 0183-589834

Aansluitend is de nieuwjaarsreceptie en dan
hopen wij met u het glas te heffen op het nieuwe jaar
Het einde van deze receptie is gepland rond 17.00 uur.

Marjan Goosens,
secretaris
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Weekend 227

Camping ‘De Byvanck’
Melkweg 2, 7037 CN Beek (Montferland)
0316 531413; www.byvanck.nl

19 – 21 februari

— — — Aa n k o n di g i n g— — —
Weekendleiding: fam. Miedema, fam. Schuurmans en fam. Gollenbeek
Dit weekend gaan we anders doen dan normaal. Of eigenlijk toch niet. Het is namelijk al een keer
eerder gedaan op deze manier. Ik hoor u denken: ”Op welke manier dan?” Nou, niet alleen leden
zijn welkom, maar ook hun familie, vrienden of kennissen met een caravan zijn welkom. De
caravan/camper hoeft nu niet van het Bürstner merk te zijn. Waarom doen we dit? Onze kennissen
zijn de eerste keer mee geweest en hadden het zo naar hun zin, dat ze vroegen wanneer we weer
zo’n weekend zouden doen. Dus hebben we de stoute schoenen aangetrokken en toestemming
gevraagd. Hopelijk krijgen we dit weekend meerdere caravans/campers. Hoe meer zielen hoe
meer vreugd.
Zoals jullie hebben gelezen gaan we naar het plaatsje Beek, gemeente Montferland. Aan de voet
van de Peeskesbult ligt het pittoreske dorpje Beek (Beak). Het kent een klein maar gezellig
centrum en is voor veel wandelaars, hardlopers en fietsers de uitvalbasis voor sportieve
activiteiten. Ondanks dat Beek een kleine gemeenschap is, kent het een rijk verenigingsleven.
De naam Beek is ontstaan doordat het beekje 't Peeske vroeger door dit dorp liep. Verschillende
primitieve ijzersmelterijen waren aan het beekje gelegen. Vlakbij Beek is het landgoed de Bijvanck
gelegen, dit landgoed dateert uit de 14e eeuw. Het landhuis staat vooral bekend om de oude
verhalen, sagen en geheimzinnigheden. Op het landgoed zijn vele archeologische vondsten
gedaan, zoals de vondst van een aantal munten uit de 14e eeuw. Helaas voor ons is het kasteel
Byvanck alleen toegankelijk voor de eigenaren. Maar het landschap erom heen is wel te
bewandelen.
Camping de Byvanck is een nette camping met de toeristenvelden
vooraan. Net na de kantine kunnen we onze caravans/campers
plaatsen. Ik zeg kantine, maar het is eigenlijk een mini-resto. Er is
een mogelijkheid om wat te eten. Op de camping hebben we 6
ampère, draadloos internet, CAI-aansluiting met 37 kanalen,
verwarmd zwembad en een sauna. Het sanitair is naast het miniresto en is van alle gemakken voorzien. We staan op de camping
voor € 12,-- per nacht per equipe. Daarbij komt € 1,-- toeristen
belasting per persoon per nacht. De slagboom en het sanitair werken met sleutels. Deze krijgen
we zonder dat we borg hoeven te betalen. Erg netjes.
Als activiteit gaan we naar het “Openbaar Vervoer Museum” te
Doetinchem. Het museum bevat een waardevolle collectie op gebied van
tram, trein en busvervoer. Hierbij moet men denken aan schaalmodellen
van treinen, trams en bussen. Ook zijn er voorwerpen die te maken
hebben met het openbaar vervoer. In het museum is ook een restauratie
aanwezig waar we eventueel gezellig een kopje koffie of thee kunnen
drinken (www.ovm-doetinchem.nl).
Natuurlijk kunnen we ter plaatse nog van alles verzinnen om met de groep te doen. Dit kunnen we
bespreken en op het bord noteren. Wij hebben er zin in.
Vergeet u niet uw familie, vrienden en kennissen uit te nodigen. Zij moeten ook een formulier
invullen of een e-mail sturen met hun gegevens. Naam, adres, woonplaats, kenteken auto, merk
caravan/camper en eventueel kenteken en met hoeveel personen ze komen. Deze gegevens
moeten naar: weekend@burstnerclub.nl. Het zal duidelijk zijn de vrijdag en zaterdag betalen we
aan de penningmeester, de dagen die men eerder komt of later gaat, moeten betaald worden aan
de camping. Neem van te voren even contact op met de camping.
Zoals gezegd hebben we er zin in. Groetjes en tot februari.
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Geef de pen maar door!
Agnes Dettingmeijer vroeg mij vlak voor het uitkomen van het
augustusnummer van de koerier of ik de pen over wilde nemen voor de
volgende koerier. Ondertussen had er bij ons “iets” plaatsgevonden, maar
daarover later meer. Ik vertelde haar dat ik al altijd een TC artikeltje schreef in
de koerier en dat ze misschien beter een ander kon zoeken. Na enig
aandringen heb ik toch toegestemd, omdat zij al laat was met het indienen van
haar verhaal bij onze redacteur. Naar later bleek zelfs te laat en zodoende
geen “Geef de pen maar door” in het augustusnummer, dus verschijnt het in
een volgend nummer (maart – red.).
Volgens mij heb ik al een keer iets geschreven over het ontstaan van de club, maar een aantal
punten wil ik nog wel een keer aanhalen. Na een klein artikeltje in een KCK in het voorjaar van
1985 stond een oproep voor de mogelijke oprichting van een “Bürstnerclub” voor caravanbezitters.
Een aantal bezitters van een Bürstnercaravan, waaronder wijzelf, hebben daarop gereageerd en
zo werd er in september 1985 op camping De Boegspriet in Voorthuizen de Bürstner Club
Nederland opgericht. We waren toen met ± 42 equipes aanwezig en allen werden lid. Er werd een
bestuur gevormd en de Bürstner Club Nederland was een feit.
Het volgende weekend in 1986 was het paasweekend ook op camping De Boegspriet in
Voorthuizen. Inmiddels was het ledental al gestaag gegroeid en een jaar later werd er al over
gedacht dat er misschien een ledenstop ingesteld moest worden, maar zover is het gelukkig nooit
gekomen. De weekenden begonnen eigenlijk pas op vrijdag na de middag, maar een aantal leden
was er al vaak eerder, die hadden geen schoolgaande kinderen en konden dus ’s morgens al
komen. Na 5 jaar werd het eerste lustrum gevierd en toen konden we al terug kijken op diverse
geweldige weekenden. Enkele hoogtepunten waren wel de twee lange wijnfeestweekenden in
Altenahr (kapotte Kruk) en het mosselweekend in de provincie Zeeland.
Het ledenaantal zat zo meest rond de 130/140 en bleef stabiel tot de bestuurscrisis in 2006.
Daarna is het teruggevallen naar 80/90 leden en momenteel zijn er ± 80 equipes lid. Het eerste
lustrumfeest was geheel verzorgd door eigen leden, de latere lustrumfeesten werden ook mede
verzorgd door de eigen leden, maar dan aangevuld met b.v. muzikanten. Wij, en verschillende
ander equipes, hebben vele Bürstnerweekenden meegemaakt. Alleen de laatste jaren bezochten
wij, maar ook andere equipes, de weekenden minder.
Zo rond het 10-jarig jubileum vroeg een vroegere TC coördinator, Pieter Oosterhuis, wat we
vonden van de weekenden in het algemeen. Ik heb toen geantwoord: wij hebben er Nederland
mee leren kennen, want vakanties vierden we altijd in het buitenland. En dat was ook zo, de
weekenden werden over het hele land gepland, van Noord naar Zuid en van Oost naar West en
alles daar tussen in.
Sinds 2011 zijn we als “technisch echtpaar” bij de ANWB begonnen als technisch begeleider bij
ANWB kampeerreizen. Die reizen zijn hoofdzakelijk in het voor- en najaar en daar vallen ook de
meeste weekenden van de Bürstner Club in. Dit jaar kwamen we eind maart terug van het inkorten
van de winter in Spanje en was het heel vroeg Pasen, dus hebben ook niet deelgenomen aan het
paasweekend. En het 30-jarig jubileum hebben we ook niet mee kunnen maken, omdat we op 19
september pas terug konden komen van onze ANWB-reis “Centraal Europa”.
Nu dat “iets”! Als wij tijdens de caravan en camperbeurzen in Düsseldorf en Utrecht waren, keken
we de laatste jaren steeds toch altijd wel naar de nieuwe indelingen. Eerder hadden we ooit
gezegd: dit is onze eerste, maar ook de laatste camper. Onze camper heeft een zgn. Frans bed,
een ruime toilet-/doucheruimte, een perfecte zithoek en de nodige bergruimte. Dus waarom
zouden we iets anders willen? Mientje gaf aan dat ze wel een keer twee lage eenpersoons bedden
zou willen en ik zou graag meer toegangen hebben aan de buitenzijde tot de bergruimte. We
hebben natuurlijk eerst de Bürstnermodellen bekeken en die hebben een model met twee lage
eenpersoons bedden en de badruimte achterin. Doordat de badkamer achterin zit, ziet de camper
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er heel ruimtelijk uit en dat wilden wij nu juist. De ruimte onder de bedden was ook van buiten uit te
bereiken, maar de tafel en stoelen wilden we graag onder de badruimte kunnen leggen en ook
wilden we nog een plaats voor het reservewiel. En bij dat Bürstnermodel hadden we niet die ruimte
onder de badruimte die wij graag wensten en zodoende zijn we voor een nader merk (Dethleffs)
gevallen. We waren ons er terdege van bewust welke consequenties dat voor ons zou hebben
betreffende het lidmaatschap van de Bürstner Club. Het is natuurlijk jammer dat ook enkele andere
leden een ander merk kampeermiddel hebben gekocht en dus geen lid meer kunnen zijn van de
Bürstner Club.
Overigens denk nu niet dat een ander merk altijd beter is of meer heeft, niets is minder waar. Het
ene merk heeft pluspunten, voor- en nadelen, maar een ander merk heeft weer andere en die zijn
ook nog gebruikers afhankelijk. Waarmee ik maar wil zeggen “Als Bürstner het biedt, zoek het dan
bij een ander niet”. In ons geval “vielen” wij voor een indeling die Bürstner niet had en dan gebeurt
er “iets”.
Graag geef ik de pen door aan Cees en Gea van den Berg voor een volgende koerier (juni – red.). In
de eerst volgende koerier komt dan alsnog de “pen” van Agnes en Martin Dettingmeijer.

Hans en Mientje Cornelissen

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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Diverse mededelingen
(ingezonden mededeling)

Nieuwe leden via andere wegen
Huidige situatie
Tijdens het afgelopen jubileum (XXL) weekend heeft onze voorzitter Paul wederom aandacht
gevraagd voor het teruglopende ledenaantal van de BCN. Ook heeft hij verteld welke acties er
gaan lopen. Tijdens de afsluiting noemde Wim ook het aanbod van De Boshoek om zodoende aan
nieuwe leden te komen. Thans zitten we nog op 73 leden waarvan de helft één of meerdere keren
op een BCN-weekend aanwezig is. Paul maakt zich samen met de andere bestuursleden zorgen
over de toekomst en de levensvatbaarheid van onze club. Daar zijn verschillende redenen voor te
benoemen.
- We zien allen dat door de toenemende, hoger wordende leeftijd van de leden en de daarmee
gepaard gaande gezondheid er steeds leden afvallen en we dus als club aan het ‘krimpen’ zijn.
- Ook besluiten leden tot koop van een ander merk caravan omdat Bürstner beperkte
keuzemogelijkheden heeft.
- De toenemende vrije tijd van de leden, waarvan er ruim 80% niet meer actief is op de
arbeidsmarkt, maakt het lidmaatschap minder aantrekkelijk. Zij zijn niet meer zo afhankelijk van
de BCN-weekenden, omdat ze van hun caravan kunnen genieten op het moment dat hen dat
het beste uitkomt en vaak ook langer en vaker onderweg zijn.
- Verder is waar te nemen, dat steeds meer jonge gezinnen door hun drukke levenspatroon en
verplichtingen zich niet willen binden aan een club en kiezen voor individuele vrijheid.
- Alle acties die zijn genomen om nieuwe leden te werven hebben een minimale respons
opgeleverd.
Al met al zijn er genoeg redenen om ons zorgen te maken over de levensvatbaarheid en het
voortbestaan op termijn van onze BCN-club.
Toekomstige mogelijkheden
Als je echter onze club zou vergelijken met een onderneming die in ‘slecht weer’ terecht komt dan
zullen er allerlei mogelijkheden worden onderzocht om continuïteit te waarborgen. Vanuit die
invalshoek wil ik een inbreng leveren die wellicht tot frisse gedachten en mogelijkheden leidt om de
continuïteit van onze gezellige BCN-club te ondersteunen.
Daartoe zijn een aantal mogelijkheden en alternatieven.
A. Kopieer de oplossing van de Engelse Bürstnerclub en laat leden die voor de 1ste keer een
ander merk caravan of camper kopen lid blijven van de club.
B. Als keuze A wordt overgenomen kunnen de leden die de afgelopen jaren hun lidmaatschap
hebben opgezegd uitgenodigd worden wederom aan te sluiten als lid van de BCN.
C. Fuseren met een andere caravanclub is ook een alternatief, maar daar kleven andere
bezwaren aan. Je hebt dan wel ineens een groter ledenaantal, maar de identiteit en cultuur en
gewoontes van onze club komen dan onder druk te staan. Daarbij doet zich op het gebied van
financiën een ander probleem voor gezien onze reserves. Het zou jammer zijn als die voor de
leden grotendeels verloren gaan aan de club waarmee je zou fuseren.
D. De mogelijkheid van ‘samenwerking’ met een of meer andere clubs is ook een alternatief om
meer keuzes te krijgen in het deelnemen aan weekenden over en weer. Om dan toch wat
‘dichter bij huis’ te blijven zouden dat de clubs kunnen zijn die onder de Hymer-vlag in de markt
vertegenwoordigd zijn.
E. En onze site zou er een flinke opknapbeurt moeten krijgen, want die ziet er te oubollig uit en
werft naar mijn idee beslist geen nieuwe leden.
Ik ben benieuwd wat er op dit moment leeft onder de leden van onze club als het gaat om het
voortbestaan ervan. Daarnaast kan die mening of wat er leeft onder de leden, informatie zijn voor
het bestuur bij hun overwegingen te trachten de ‘krimp’ in de club een halt toe te roepen. (……*)
Jan & Wil Hoogsteder
*) De tekst die tussen de haakjes heeft gestaan, betrof een voorstel om een enquête te houden via de website over de punten A t/m E.
Dat leek het bestuur wat ingewikkeld en we bereiken daar niet alle leden mee. Wel vragen we uw mening over deze materie kenbaar te
maken. Graag zenden naar het secretariaat.
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