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REDACTIE
Voor u ligt de laatste Koerier van 2016. Twee jaar ben ik
nu redacteur (a.i.). Hoewel ik geen bestuurslid meer ben,
heb ik vrijwel alle bestuursvergaderingen bijgewoond
deze twee jaar. En dat gaat steeds meer problemen
opleveren. Helaas gaat mijn gehoor achteruit en wordt
het voor mij steeds moeilijker de discussies te volgen.
Het is al gebeurd dat ik in de notulen zaken las, die ik
‘gemist’ had. Dat kan zo niet door gaan en daarom stop
ik met bijwonen van de bestuursvergaderingen. Daarom
een dringend verzoek aan alle leden om serieus in overweging te nemen de
redacteursfunctie over te nemen. Ziet u op tegen het in orde maken van de
Koerier, dan desnoods alleen de bestuursfunctie. Dan blijf ik de Koerier
(voorlopig nog) verzorgen. Wellicht dat in de toekomst ook deze
redactiewerkzaamheden kunnen worden overgedragen, maar dat is nu niet
speciaal noodzakelijk. (Verderop in deze Koerier leest u dat er nog mee vacatures in
het bestuur zijn).

In dit nummer weer de vertrouwde bijdragen van bestuursleden, verslagen van
‘Schin op Geul‘ en ‘Reusel’, een eerste overzicht van het programma voor 2017,
aankondiging van de jaarvergadering en het weekend in maart te ?????.
Tevens ook een eerste aankondiging van de bestuursverkiezing die tijdens de
ALV in januari zal plaatsvinden.
Tot slot nog een dringende oproep: In januari komt de ALV-editie van de
Koerier uit. Daarin staat onder meer een overzicht van de e-mailadressen. Daar
wijzigt nogal eens wat in en dat wordt dan helaas niet altijd doorgegeven. Wil
iedereen eens in de editie van januari 2016 kijken of het e-mailadres klopt. Zo
niet geef dat dan door aan de redactie, zodat in januari 2017 een juist overzicht
komt te staan! Alvast bedankt!
Veel leesplezier,
Jan Nieuwenhuizen
Redactie BCN Koerier (a.i.)

Verschijningsdata BCN Koerier in 2017
Jaargang
32e jaargang nr. 1
32e jaargang nr. 2
32e jaargang nr. 3
32e jaargang nr. 4
32e jaargang nr. 5
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VOORZITTER

Het zit niet mee
Het jaar 2016 is een jaar geweest waarin er zaken rond Bürstner en onze club hebben gespeeld,
die niet altijd even leuk waren. Om te beginnen hebben onze penningmeester en redacteur al meer
dan een jaar aangegeven dat ze er mee willen stoppen. Harrie van Beek (penningmeester) heeft
ons laten weten dat hij binnenkort wordt opgenomen en voorlopig niets kan doen voor onze club.
(zie zijn bijdrage in de rubriek Penningmeester). Voor Jan Nieuwehuizen geldt dat hij wel de koerier
kan samenstellen, maar geen bestuursvergaderingen meer aanwezig kan zijn. Tot slot heeft in de
laatste bestuursvergadering Wim Bos bedankt als lid van onze club, dus ook deze bestuursfunctie
is vacant.
Dit is allemaal heel vervelend, omdat het bestuur hierdoor behoorlijk getroffen is. Er worden door
bestuurders nu dubbele functies gedraaid. Bram Sinnige neemt de functie van PR waar en ik zal
de penningmeester vervangen. Dit zijn geen gewenste situaties en ik denk dan ook dat het moeilijk
wordt voor de club als er geen vervanging komt. Het zou betekenen dat we ons bestaansrecht
verliezen als er geen vervanging komt. Ik heb er in ieder geval geen zin in om zo door te gaan. Ik
verzoek dringend een ieder bij zichzelf te rade te gaan en na te gaan wat hij/zij zou kunnen
betekenen voor onze club.
Er zijn ook leuke dingen die spelen. Bram Sinnige en ik zijn bij een aantal campings geweest van
de NCC. Deze organisatie wil graag een associatie sluiten met de BCN, waardoor onze leden ook
van hun terreinen gebruik kunnen maken. Het is wel zo dat dit geld kost en daar komen we op
terug in onze ledenvergadering. Wij zullen hier om uw mening vragen en uitleggen hoe het zal
gaan werken. Bram en ik zijn goed ontvangen en ze zijn zich er van bewust dat wij in het verleden
een wat negatieve ervaring hebben gehad. Zij hebben nu maatregelen genomen die dit moeten
voorkomen. Wij vertrouwen er op dat we een goede samenwerking zullen hebben als we hun
terreinen bezoeken.
We zullen in de komende tijd ook naar een nieuwe website moeten. Achter de schermen wordt hier
aan gewerkt. Wij zoeken leden die ons kunnen helpen met ideeën hoe de website er uit moet gaan
zien. Als je wilt helpen, meld je dan aan bij Ton Stauthamer.
Dit jaar hebben we ook weer op de Kampeer- en Caravanbeurs gestaan.
Helaas hebben we geen nieuwe leden gescoord, maar wel ons weer
gepresenteerd en ik hoop dat er later toch contacten uit voortkomen. Over
de nieuwe modellen zal ik later nog een stukje schrijven. Ook heeft
Bürstner een nieuw logo. We zullen dit geleidelijk overnemen.
Zelf hoop ik volgend jaar weer wat meer op de weekenden te kunnen komen, want vanwege privé
redenen werd het dit jaar helaas alleen het Paasweekend. Ga er van uit dat onze club veerkrachtig
genoeg is en dat we toch van 2017 een mooi jaar kunnen maken.
Paul de Haan.
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Berichten vanuit de bestuurskamer
Hierbij het laatste bericht vanuit de bestuurskamer voor 2016. Wat als een
rustig jaar begon in de bestuurskamer eindigde wat onrustiger. Zoals jullie
inmiddels via lief en leed vernomen hebben, is onze penningmeester
voorlopig uit de roulatie. Hij heeft zijn functie ook neergelegd. Dus zijn we op
zoek naar een nieuwe penningmeester.
Verder heeft onze redacteur aangegeven dat hij om gehoorproblemen niet meer bij de
bestuursvergaderingen aanwezig zal zijn. Zoals jullie weten, is zijn functie al langer vacant. Ook
heeft Wim Bos aangegeven per direct zijn functie als PR man neer te leggen. Zoals jullie zien, zijn
we dus zeer dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Hieronder staat een oproep hoe je
jezelf aan kunt melden. Wij kijken er naar uit.
Gelukkig zijn er ook nog goede berichten, de weekenden voor 2017 zijn gelukkig ingevuld en de
voorbereidingen voor een bezoek aan de fabriek in 2018 gaan ook gewoon door.
Ik wil iedereen fijne feestdagen wensen en een gezond Nieuwjaar en hopelijk tot ziens tijdens de
nieuwjaarsreceptie en Algemene Ledenvergadering op zaterdag 21 januari 2017.
De volgende bestuursvergadering is op zaterdag 21 januari 2017.
Ik wens iedereen alle goeds en hartelijke groeten vanuit de bestuurskamer.
Marjan Goosens,
secretaris
Bestuursverkiezing
Op de Algemene Ledenvergadering op 21 januari 2017 vindt weer een bestuursverkiezing plaats.
De volgende leden zijn aftredend:
Secretaris
Penningmeester
PR-functionaris
Redacteur

Marjan Goosens
vacature
vacature
vacature

aftredend en wel 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, 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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PENNINGMEESTER

Beste leden,
Wij zijn als bestuur van de BCN al geruime tijd op zoek naar een redacteur en een
penningmeester.
Om met die laatste functie te beginnen, wil ik hierbij aankondigen dat het voor mij na dit jaar is
afgelopen met het functioneren als penningmeester. Hier liggen zeker medische problemen aan
ten grondslag. Op 13 oktober jl. heb ik een operatie ondergaan en daarbij is vastgesteld dat er nog
een tweede en zwaardere operatie volgt. Dat zal 22 december plaatsvinden. Het verblijf in het
ziekenhuis zal zeker 10 à 14 dagen vergen en daarna een herstelperiode van minstens 5 à 6
weken. Ik zal dan ook niet op de jaarvergadering verschijnen, omdat ik dan nog zeker geen auto
mag rijden. De honneurs zullen worden waargenomen door een van de andere bestuursleden.
Ik dank langs deze weg de leden voor het in mij gestelde vertrouwen gedurende bijna 10 jaar. Ik
heb deze functie naar eer en geweten uitgevoerd en heb naar mijn idee een gezonde financiële
vereniging achtergelaten. Ik wens mijn nu nog onbekende opvolger alle succes toe om dit werk
voort te zetten.
Ik wens u allen prettige feestdagen en een gezond en gelukkig kampeerjaar 2017.
Harrie van Beek

Beste Mia en Harrie,
Na een periode waarin Mia sukkelde met haar gezondheid, komt nu het bericht dat Harrie al
geopereerd is en dat hij eind december nog een zwaardere operatie moet ondergaan. Dat zijn
geen prettige berichten. Het wordt een spannende tijd voor jullie.
Wij spreken de hoop uit dat de operatie succesvol mag verlopen en wensen jullie heel veel sterkte
toe. We hopen dat de komende winterperiode voldoende tijd geeft voor een spoedig herstel en dat
we jullie op een van onze weekenden weer mogen ontmoeten.
Het bestuur

======
AVERO / ACHMEA CARAVANVERZEKERING met 15% korting, alleen voor BCN-leden
Eigen risico per schade: € 50,-. Dit eigen risico vervalt echter indien u de schade aan uw caravan laat
repareren door een met AVERO / ACHMEA samenwerkend schadebedrijf.
• Inclusief hagelschadedekking.
• Diefstalbeveiliging: De vereiste wielklem of het disselslot moet VIP/TNO
goedgekeurd zijn.
• 5 jaar nieuwwaarderegeling.
• Hulpverlening in het buitenland.
• Gratis vervangende caravan indien uw caravan door schade onbruikbaar is geworden.
INTERESSE? Bel of mail met het secretariaat.
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Technische Commissie

Toekomst wijzigende ondernemingsontwikkeling bij Bürstner in Kehl
Het bedrijf met vestigingen in Kehl en Wissembourg kon zijn marktpositie in de afgelopen twaalf
maanden verder stabiliseren en uitbreiden.
Kehl
De totale markt in Europa kon zich in het nu aflopende boekjaar verder versterken en kenmerkt
zich door solide groei. Zo konden bijv. in Duitsland de toelatingen van caravans in de maanden
september 2015 tot mei 2016 met 8,5 procent stijgen. Analoog positief staat het met de nieuwe
toelatingen bij de campers in deze periode. U kunt zelfs een plus van 19,8 procent noteren.
Wissembourg
Ook Frankrijk boekt in de 12-maandentrend een plus van 3,1 procent bij de caravans en de
campers komen zelfs op heuglijke 15,1 procent. Deze positieve trend weerspiegelt zich natuurlijk
ook in de Bürstner-productiecijfers. Zo kon de oorspronkelijke
planning voor het seizoen 2016 overtroffen worden. Tegen het
einde van het seizoen zullen rond 8600 caravans en campers
gebouwd en verkocht zijn, ca. 70% hiervan zijn campers. Het
oorspronkelijke plan voor seizoen 2016 lag bij 7500 eenheden.
De jaaromzet aan het eind van augustus 2016 zal ca. € 300
mln. bedragen. Dat betekent een behoorlijke groei ten opzichte
van de omzet van vorig jaar (€ 270 mln.). Voor seizoen 2017
rekent Bürstner met de productie van ca. 9400
vrijetijdsvoertuigen op een duidelijk verdere stijging.
Momenteel werken in beide vestigingen 854 medewerkers, waaronder 14 in opleiding op
commerciële en zakelijke afdelingen.
De investeringen van het ondernemen voor het nieuwe boekjaar zullen o.a. uit een nieuw dak voor
de productiehal bestaan. Ook wil men de gehele verlichting binnen het bedrijf in LED veranderen.
Hiervoor worden ca. 9000 TL buizen vervangen, wat niet alleen tot een voelbare besparing aan
elektriciteit zal leiden, maar ook bijdraagt aan een beter milieu. Efficiëntie overwegingen en
bescherming van het milieu zijn belangrijke redenen voor de geplande renovatie van enkele
gebouwen. Hiermee wordt gewaarborgd dat de onderneming met haar productie-installaties en
gebouwen ook op de nieuwste stand van techniek wordt gehouden.
Deze informatie is aan ons via Jim Looijen (salesmanager Bürstner Nederland) verstrekt en gaat
over het algemene stuk over Bürstner en de ontwikkelingen voor de toekomst. In de volgende
koeriers komen we terug op onderdelen die zeer specifiek zijn voor bepaalde modellen caravans
en campers. Mochten er vragen zijn dan is het mogelijk om deze tussendoor te beantwoorden of
informatie toe te zenden. Misschien staat het ook op onze site.
Paul de Haan
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Even een stukje proza uit de AC en een eerste indruk van het nieuwe programma
Het seizoen 2016 is al weer afgelopen en we kunnen zeggen, het was een succesvol jaar! Zeker
als we in ogenschouw nemen dat wij geen hele grote club zijn. Zélfs kamperen in februari schrok
menigeen niet af! Alle overige weekenden werden ook goed bezet, dit tot volle tevredenheid van
de weekendleidingen. Langs deze weg wil ik alle weekendleiding dan ook hartelijk danken voor
hun inzet!
Ik denk dat ik uit naam van alle AC leden mag zeggen “het was fijn om te zien hoe iedereen
genoten heeft en het gaf voldoening dat er aan de geplande uitstapjes enthousiast deelgenomen
werd”. Daar doen we het voor!!!! Óp naar 2017. Laten we er weer zo’n succesvol kampeerjaar van
maken!
Fijne feestdagen en tot volgend jaar.
Bram Sinnige

P R O G R A M M A 2017
(Onder voorbehoud en voor zover bekend)

Weekend

Datum

233

21 januari

234

10-12 maart

Winterweekend
‘t Koningsveld te
Arnhem

235

14-17 april

Paasweekend
op camping ‘Alkenaer’
te Appelscha

236

12–22 mei

Luxemburgweek
op camping
????

237

??? juni

Familie en kennissenweekend
camping ‘De Schatberg’
te Sevenum

238

aug./sept.

Hofstadweekend
???

239

oktober

Verrassingsweekend
op camping ????
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Camping en Plaats

Weekendleiding

Alg. Ledenvergadering en Het bestuur
Nieuwjaarsreceptie
in 'Het Bruisend Hart'
te Hoornaar
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Weekend 231

Drielandenweekend
op camping ‘Vinkenhof’
Engwegen 2a
6305 PM Schin op Geul

1 – 5 september

— — — V e r s l a g— — —
door Anky Selling

Het was voor ons al weer een poos geleden dat we meekonden met een weekend van de BCN.
Voor dit extra lange weekend kwam het gelukkig gunstig uit en we besloten al dinsdag 30
augustus te gaan.
Dinsdag 30 augustus
Een voorspoedige rit bracht ons in Schin op Geul, waar JAN en Hennie Miedema al waren en ook
JAN en Ria Beugelsdijk. Wij mochten als derde JAN op de ons toegewezen plaats gaan staan.
Een dag van bijkletsen, boodschappen doen en genieten van het prachtige uitzicht.
Het restaurant van de camping had een leuk en lekker dagmenu, dus we hoefden niet te koken.
Die avond keken we uit op de groene heuvels waar paarden liepen. De zon ging als een oranje bal
achter de heuvels onder, de paarden stonden daar precies voor. Dit was puur genieten en
kijken........
Woensdag 31 augustus
Prachtig weer maakte ons wakker en na het ontbijt reden we richting Valkenburg. Helaas is
Valkenburg niet meer wat het geweest is. De straatjes waar vroeger veel leuke winkeltjes zaten, is
nu 99% terras geworden. Er is een nieuw winkelcentrum gebouwd inclusief parkeergarage en
loopbanden voor de winkelwagens.
Toen we op de camping terug kwamen, waren de families Van de Langenberg en Veldkamp er
ook. Met elkaar in de zon lekker wat gedronken en weer genoten van de prachtige zonsondergang.
Op het rijtje waar wij met de caravan stonden waren die avond 5 JANNEN geplaatst. JAN en
Corrie Nieuwenhuizen. JAN en Wilma Schuurs kwamen later ook nog.
Donderdag 1 september
Dit was de eerste dag van het BCN-arrangement
en er werden nog een aantal leden verwacht. Wij
besloten naar Aken te rijden om de grote
kathedraal daar te bezichtigen. Het was zeer zeker
de moeite waard.
Toen we op de camping kwamen was bijna
iedereen binnen en konden we twee koppels
verwelkomen die een proefweekend met de BCN
wilden beleven. Ferdinanda van der Starren en
Willem van der Veen kregen een plekje in het
JANNEN-stuk en later ook Dineke Ooms en Dirk
Achter. Leuk deze vier mensen te verwelkomen.
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Om 20.00u was het traditioneel koffiedrinken met vlaai en deze keer was dat heerlijk buiten op het
terras van het restaurant. Er werd uitgelegd hoe onze reis met het Miljoenentreintje eruit zou zien
en de vertrektijd werd afgesproken.
Uiteraard werden de beide koppels die op proef
kwamen aan ons voorgesteld en het klikte
meteen met alle vier!
De kaarten voor de zieken werden rondgestuurd
en er werd nog even verteld hoe het met de
zieken ging. Families Stauthamer, Van Essen en
Philipsen hebben de kaart inmiddels op de
deurmat gevonden. Inmiddels weten we dat de
familie Van Essen het lidmaatschap heeft
opgezegd.
Ferdinanda van der Starren en Willem van der Veen

Vrijdag 2 september
Een dag zonder programma, dus iedereen kon lekker doen wat hij/zij wilde. Wij deden wat
boodschapjes en heel veel leden besloten lekker te gaan fietsen door de prachtige omgeving. Zelf
kozen we voor een
heerlijke luie dag in
de zon.
Om 16.00u was het
HAPPY HOUR en
het was ontzettend
gezellig, want we
hadden zoveel bij te
kletsen.
Na
wat
pushen
pakte Jan Selling de
doedelzak erbij en
de Schotse klanken misstonden niet in de Limburgse heuvels.
Tijdens het happy hour hoor je soms dingen dat je denkt …….?????
Wij weten nu dat Rinus de Voogd zijn sla altijd in de magnetron doet,
omdat hij niet van koude sla houdt! Ander nieuwtje was dat Dineke
en Dirk besloten hadden om lid te worden. Later hoorden wij dat ook
Ferdinanda van der Starren en Willem van der Veen lid zijn geworden
Zaterdag 3 september
Het was nog een beetje heiig toen de BCN tot leven
kwam, maar rond koffietijd scheen de zon weer. Omdat
we deze avond met z'n allen zouden BBQ-en moesten
we nog wat boodschapjes doen. Maar het grootste deel
van de dag zaten we heerlijk in de zon.
Er ontstond ineens het idee om het spel *trapleuninggooien* te voorschijn te halen. Even later zaten de
meesten met een drankje naast het speelveld te kijken
of speelden mee. Twee partijen werden gespeeld. De
eerste ronde won Joke van de Langenberg en de
tweede ronde Jan Nieuwenhuizen. Bekers en medailles hadden we niet, maar de eeuwige roem is
toch ook niet niks. (Zo is dat!! JN)
Onder het spel hoorden we dat Lenie en Wim Zeestraten in Duitsland door de politie waren
aangehouden. Zij reden op hun scooter met blauwe kentekenplaat zonder helm. Dat is in Duitsland
verboden. Met een waarschuwing kwamen ze er vanaf, maar moesten wel naar de grens lopen.
Toen ze bij Vaals waren aangekomen, sprongen ze toch op hun scooters en reden snel Nederland
binnen. De BBQ was heel gezellig en iedereen deed mee. Er werden drankjes, recepten en hapjes
uitgewisseld. Pas toen het wat fris werd, besloten we de boel op te ruimen.

Bürstnerclub Nederland
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Zondag 4 september

Vandaag was de dag van het
Miljoenentreintje. Bij station
Schin op Geul stapten we op
de stoomtrein. Een hele
knorrige oude conducteur liep
boos
kijkend
rond
en
mompelde dingen die we niet
verstonden.
Maar wat leuk om in die oude
trein te rijden! Hele oude
bankjes met fluwelen bekleding, emaillen bordjes aan
de wanden, veel glimmend hout en af en toe de
stoomfluit FUUUUT FUUUUT.
Bij station Kerkrade stapten we uit en hadden we
anderhalf uur ter eigen besteding voor de reis terug
zou beginnen.
We kwamen in het museum CUBE terecht waar we
besloten te gaan lunchen. Er was zelf nog tijd over
om in de binnentuin van het museum te bekijken.
Leuke opstellingen waar vooral kinderen veel van
konden leren.
De terugreis deden we met de railbus. Je hebt het
idee dat je in een hele oude bus zit, maar het
onderstel is een trein. Toch hoor je ook het geluid
van een motor.
De conducteur, die we nu kregen, was een hele lieve
oude man, die duidelijk genoot van zijn
vrijwilligersbaan. Tot in detail vertelde hij over de trein.
Heerlijk om mee te maken.
In de trein was ook een heel oud klein wc-tje. Anneke
Gollenbeek kon het niet laten er even op te gaan
zitten. Wat een leuke dag was dit en weer mooi
weer!!!!
In de loop van de middag werd het heel slecht weer.
Het ging hard waaien en de regen kwam met bakken
uit de hemel.
Onze luifel kreeg aan de twee buitenkanten enorme
bellen van het water en Jan moest er als een
waakhond bij in de buurt blijven om het water eruit te duwen. Tegen de avond was het gelukkig
weer droog.
Maandag 5 september
De laatste dag van een fantastisch en heel gezellig weekend. Rond 11.00u was het traditionele
koffiedrinken bij de vlag. We namen daarna afscheid van de anderen en onder een stralende zon
reden we naar Almere terug.
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Een zonnig weekend
Camping het Vinkenhof was goed bezet. Dat kan ook niet anders als de weerberichten warm weer
voorspellen. We hadden deze keer niet onze fietsen meegenomen, maar twee scooters in de
aanhangwagen gepropt. Dat was een prima idee, want het heuvelachtige landschap werd op deze
manier wel heel erg makkelijk bedwongen. Het ging dan ook perfect totdat we bij Vaals over de
grens naar Aken reden. Daar was de Polizei niet erg gecharmeerd van het feit dat wij zonder helm
reden. Ze zagen wel dat wij vanuit Nederland kwamen en gaven ons geen bekeuring, maar we
moesten wel een helm opdoen. En omdat we die niet hadden, moesten we lopend terug naar de
grensovergang en dat betekent twee km met een scooter in de hand lopend terug naar Vaals. Blij
dat we geen bekeuring hadden gekregen
en teleurgesteld dat we nu een scooter
naar Nederland moesten duwen.
De bbq was een groot succes. Met zijn
allen in een kring rond de vlag en ieder had
zijn eigen vlees e.d. geregeld. Niemand
kon zeggen dat een ander het lekkerste
vlees weggekaapt had.
De excursie naar de miljoenenlijn was wel
gepland, maar hebben we maar geannuleerd. Met een ingepakt been, die niet nat
mocht worden, was dat even geen optie.
Het weerbericht gaf aan dat het eerste uur
de bui nog pittig zou zijn. Daarna hebben we de boel ingepakt, omdat we beloofd hadden dat we
maandag weer zouden oppassen op drie kleinkinderen.
Een rustige reis zonder vrachtwagens op de weg is ook prettig. Terugkijkend op een fijn weekend
van de Bürstnerclub, merken we dat het jaarprogramma nog een activiteit heeft en wel de
negendaagse in Reusel. We zien er naar uit.
Wim en Lenie Zeestraten
======

Caravanbeurs in de Jaarbeurs van 12 t/m 16 oktober
Ook dit jaar zijn we als BCN weer aanwezig geweest op de beurs. We
kregen een plaats toegewezen, wel wat achteraf, maar dat bleek geen
nadeel te zijn. Het was een goede plek waar veel mensen voorbij
kwamen. Het bleek echter dat we voor een nooduitgang waren
neergezet en op donderdag kwam er inspectie van de Utrechtse
brandweer die onze ‘versperring’ niet goedkeurde. Door ons
promotiemateriaal wat dichter bij elkaar te zetten, was de brandweer
tevreden over de uitgang.
Ton Stauthamer en Paul de Haan (woensdag), Corrie en Jan
Nieuwenhuizen (donderdag), Ada en Arie Bos (vrijdag), Agnes en Dick
Schwarz (zaterdag) en Marja en Bram Sinnige (zondag) hebben het
standje bemand. Veel leden bracht het niet direct op, maar we hebben
ons weer laten zien.
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Camping ‘t Plankebrugske
Witrijt 3, 5541SH Reusel
Weekend 232

— — — V e r s l a g— — —

21 – 30 oktober

Marja Sinnige (met dank aan André Veldkamp voor de foto’s)
Soms bedenk je als weekendleiding een activiteit waarvan je op dát moment de gevolgen niet over
ziet…..... Dat overkwam ons ook tijdens weekend 232. Het leek zo’n slim plan.......
Uit ervaring weten we dat er vaak weinig of geen respons komt op de vraag wie het verslag van
het weekend wil schrijven. Zéker als het een verslag over 10 dagen betreft. Daar hadden we dus
het volgende op gevonden: In de envelop van de rode draad vragen we elke dag aan twee
verschillende equipes om een verslag van die dag te schrijven. Dan krijgen we vást wel íets
binnen, zodat het probleem van het verslag ook is opgelost.
Op dat moment konden we niet vermoeden dat bijna iedereen gehoor zou geven aan ons verzoek.
En nu zit ik dus met 17 verslagen... Ik vermoed dat Jan (Nieuwenhuizen) mij dat niet in dank zal
afnemen. Daarom neem ik hierbij de vrijheid om uit elk verslag een passage te nemen onder
vermelding van de auteur(s), zodat de lezers toch een indruk hebben van deze herfstweek. De
deelnemers beloof ik dat zij hun moeite niet voor niets hebben gedaan...
Vrijdag, 21 oktober: Marja Sinnige
Om 9.45 uur staan de eerste deelnemers voor de deur. Jan en Mia Steijvers. Zij nemen, net als
Dineke en Dirk Ooms, Willem en Ferdinanda van de Starren en Eef en Lineke van Anraad voor het
eerst deel aan een lang weekend. ’s Avonds heet ik ze dan ook extra welkom bij de opening met
koffie en heerlijke vlaai, aangeboden door de camping.
Zaterdag, 22 oktober: Anneke en Ton Gollenbeek (schreven het hele verslag op rijm!)
“Een BCN dag van Werken-Doen en Eten
WERKEN voor de club, is vergaderen en denken (AC vergadering, noot Marja)
DOEN: reanimeren, gingen we opnieuw leren,
Een cursus om ons (lees: AC) geheugen op te frissen
Zodat we, als het nodig is, niet hoeven gissen
ETEN: salades maken! We hebben heerlijk gegeten,
Dat zullen we niet snel vergeten!”
Zondag 23 oktober: Carla en Sjaak Akerboom
“Na een heerlijke wandeling hebben diverse leden nog even de Brandtoren beklommen terwijl de
rest de warmte opzocht in het restaurant, waar we een plankje met een kop koffie, een neut en wat
lekkers geserveerd kregen”
Zondag 23 oktober: Dineke en Dirk Ooms
“Na het avondeten nog even bij de jeu-de-boules competitie wezen kijken, waar Hennie Miedema
de sterren van de hemel speelde. Knap hoor!”
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Maandag 24 oktober: Ferdinanda en Willem van der Starren
Stadswandeling Hilvarenbeek en bezoek aan museum ‘De Dorpsdokter’. “De gids, Jeanne,
vertelde over het ontstaan van het dorp en over de oude lindeboom, bijna 500 jaar oud, op de
Vrijthof. Ze bracht ons daarna naar het museum en daar werd haar taak over genomen door Hans
Schoenmaker, die ons in ruim een uur, doorspekt met allerlei anekdotes, van alles en nog wat
vertelde over het leven van een dorpsdokter.”
Maandag 24 oktober: Ada en Arie Bos
“’s Avonds konden we ons vanaf 20.00 uur kostelijk vermaken met twaalf Oud Hollandse Spelen
en als men daar geen zin in had: de bar was open!”
Dinsdag 25 oktober: Marga en Ab Markhorst
“Voor vandaag stond er schilderen op het programma. En dan natuurlijk ’s avonds het jeu-deboules gebeuren. Altijd gezellig, met voor- en nazit.”
Woensdag 26 oktober: Nel en Cor Jansen
“We begonnen de dag met een zonnetje. Om
half elf verzamelen bij de vlag voor de
fietstocht door het Brabantse landschap,
dorpen en bossen.”
Woensdag 26 oktober: Alie en Jan Kuiper
“De dag van de fietstocht en eten wat de pot
schaft! Een heel mooie route met halverwege
een heel gezellige stop. Sfeervol koffiehuisje
met een heel laag deurtje! En niemand heeft
zijn hoofd gestoten!”
Woensdag 26 oktober: Ria en André Veldkamp
“...met Gea en Cees in de auto naar het restaurant. Eerst nog even bij de roofvogels kijken maar
dan toch naar binnen. Drankje vooraf en dan ons verrassingsmenu. In één woord geweldig en
vooral gezellig”
Donderdag 27 oktober: Jannie en Peter Harteveld
“Al puzzelend (rode draad) de ochtend doorgekomen. ’s Middags een gokje gewaagd met “Bingo”.
Er waren leuke prijzen te winnen, met elk drie winkansen per kaart dus vijftien kansen! De opkomst
was best wel groot, zelfs mannen waren aanwezig.”
Donderdag 27 oktober: Gea en Cees van den Berg
“’s Avonds de prijsuitreiking van de versneden
versierde pompoenen (rode draad). De familie Van
Anraad had de eerste prijs met hun stro-pompoen.
Ook hadden zij al de eerste prijs met het
woordspel. Met 376 woorden waren zij nummer
één! Verder werd de avond wederom gevuld met
jeu-de-boules” (de finale)
Vrijdag 28 oktober: Jan en Mia Steijvers
“Vanmorgen vertrokken we met 24 personen naar het Nationaal Museum Speelkaart in Turnhout.
Toen wij daar aan kwamen, kregen we een filmpje te zien van ongeveer 15 minuten hoe het
allemaal ontstaan is.”
Vrijdag 28 oktober: Els en Nico de Maijer
“Toen kreeg een ieder een boekje met een rondleiding door Turnhout. Dus na de gezamenlijke
koffie ging ieder een kant op. Terug op de camping moest er versierd worden. Allemaal van je
eigen caravan iets gezelligs maken. ’s Avonds werd er door Alie en Jan getrakteerd vanwege de
geboorte van hun kleinzoon”.
Bürstnerclub Nederland
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Zaterdag 29 oktober: Lenie en Rob Beijer (Gezamenlijk ontbijt)
“...de spullen voor het ontbijt opgezocht. Door alle haast waren we de boter vergeten, maar daar
had Anneke een antwoord op. Gebruik de onze dan maar even. Al met al toch weer een hartstikke
gezellig gebeuren hoor.
Zaterdag 29 oktober: Jan en Hennie Miedema
“...vertel ik dat wij zaterdag 29 oktober 2016 de voortent opgeruimd hebben, wat het einde
betekent van een prachtige week”
Zaterdag 29 oktober: Lineke en Eef van Anraad
“Zaterdag was de dag dat
er gezellig ontbeten werd in de recreatieruimte;
er toch ook nog ruimte was om te fietsen;
de twee winnaars hun gedicht gingen voordragen;
de uitslag van de “mooist versierde caravan” ’s avonds bekend werd gemaakt;
ook de winnaar van de Sudoku-puzzel die avond bekend werd;
de winnaars van “de Rode Draad” gehuldigd werden;
dat we van elkaar weemoedig afscheid namen en zeiden: Tot de volgende keer!”
Zondag 30 oktober: Piet Schuurmans
“RTL G.P. Dakar Pre-Proloog 2016. Wij als Bürstnerclub waren hierbij. We hebben genoten op
deze dag, vol sensatie en lust voor het oog. Wij mochten meegenieten en ervaren hoe een Dakarrally kan zijn. Deze impressie zal ik in ieder geval nooit vergeten. En bedankt aan degenen die
mee waren om deze mooie dag te mogen beleven.”
Tot zover een bloemlezing uit de vele verslagen. Het was een drukke week. Zowel voor de
weekendleiding als voor de deelnemers. We werden verrast door de spontaniteit waaraan
iedereen mee deed. De grote opkomst bij de activiteiten; de deelname van iedereen aan de
puzzels en opdrachten van “De Rode Draad”; de gezellige, druk bezochte, avonden bij de bar in de
recreatieruimte...
Jullie enthousiasme gaf ons vleugels! Bedankt dat jullie er waren! Jullie waren TOPPERTJES!!!
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Weekend 233
Namens het bestuur van de Bürstner Club Nederland
heb ik het genoegen u uit te nodigen voor de

Algemene Ledenvergadering
op zaterdag 21 januari 2017
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
(Uw aanmelding met uiterlijk 14 januari 2017 ingeleverd zijn.)
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Geef de pen maar door!
Zo, we hebben weer de Koerier in de bus ontvangen. Altijd weer een
verrassing voor ons wat er de laatste tijd is gebeurd en hoe de weekenden
zijn geweest. De meeste leden weten dat we de laatste 13 jaar geen
weekenden meer hebben kunnen meemaken door nasleep ziekte en nieuwe
ontwikkelingen in lichaamstoestand.
Je wil samen nog zo veel, maar helaas je moet dan uiteindelijk wel toegeven
aan je lichaam. Het is niet zo dat we al die jaren achter de geraniums hebben gezeten of
zitten. Nee, dat is niks voor ons beiden, we genieten van elke dag die ons gegeven is en
wordt.
We hebben op Droompark de Hooge Veluwe in Schaarsbergen/Arnhem een mooie
jaarplaats waar we zo vaak mogelijk naar toe gaan. Hier zwemmen we elke morgen om in
conditie te blijven, senioren-therapie zwemmen hebben we het maar genoemd. Heerlijk
met een vaste groep dit te doen en te genieten.
We hopen dat we af en toe eens leden mogen verwelkomen op dit Droompark.
Als het goed gaat en mee zit, zullen we ons sterk maken om weer deel te nemen aan het
bezoek aan de Bürstnerfabriek, indien dit weer gaat komen. Dan zullen we weer gebruik
maken van de faciliteiten van de camping aldaar.
Wel beste mensen, ik hoop dat we op deze manier weer een beetje bij gepraat hebben en
wens jullie allemaal een lang fijne en vooral gezonde tijd bij de Bürstner Club Nederland
toe.
We willen heel graag de pen doorgeven aan Anky en Jan Selling.
Wim en Janna Maris
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Even voorstellen
Laat ik beginnen met ons even voor te
stellen: Wij, Dineke Ooms en Dirk Achter,
hebben elkaar in 2008 ontmoet en wonen
sinds 7 jaar in Gorredijk, een leuk dorp in de
provincie Friesland tussen Heerenveen en
Drachten. Tot die tijd heb ik vnl. in Den
Haag en Zoetermeer gewoond, maar door
mijn Friese roots bracht ik iedere zomer in
Friesland door, waarvan zo'n kleine 20 jaar
met
de
caravan
op
een
mooie
seizoenplaats.
Dirk is Leeuwarder van geboorte, maar heeft ook jaren in Groningen en Drenthe gewoond.
Hij werkte tot zijn pensionering in de zorgsector psychiatrie en daarna als manager op een
sociale werkplaats. Zelf heb ik 40 jaar als apothekersassistente gewerkt en nu werk ik nog
enkele uren per week in de thuiszorg.
Een jaar of vijf geleden kwamen wij voor het eerst met de Bürstnerclub in aanraking op de
caravanbeurs in Utrecht. Het leek ons best leuk ons aan te sluiten, maar lieten het
uiteindelijk toch nog op zijn beloop. Intussen heeft Dirk de caravan compleet verbouwd,
gepimpt en van technische snufjes voorzien. Er staan nog meer plannen op stapel, want
verbouwen en elektronica zijn nu eenmaal zijn hobby.
Inmiddels zijn we van seizoenplaatskampeerders trekkers geworden en hebben we
campings in Duitsland, Luxemburg, België en Frankrijk gezien. Tijd voor de Bürstnerclub,
vonden we, dus hebben we ons aangemeld voor het proefweekend in Schin op Geul begin
september.
We arriveerden als laatsten, niet alleen door de afstand en het slechte weer onderweg,
maar ook omdat wij nu eenmaal geen vroege vogels zijn. Nu weten jullie ook gelijk
waarom Dirk de caravan verbouwd heeft tot "langslaper". Maar hoe dan ook, er was op
ons gerekend; we werden hartelijk ontvangen door de weekendleiding Peter en Joke en
Andre en Ria. We kregen een mooi plekje en Joke maakte koffie voor ons. Wat een
warme ontvangst.
Het weer was intussen ook stukken beter, dus konden we gelijk de luifel er voor zetten.
Intussen kwamen diverse leden ons de hand schudden en daardoor voelden we ons
direct heel welkom. De invulling van de rest van het weekend werd dan ook als heel
positief ervaren. De opening die avond met koffie en Limburgse vlaai, de leuke
gesprekken die we hadden, de happy hours, het werpspel, het muzikale optreden van Jan
Selling, de BBQ en natuurlijk de treinreis met het miljoenenlijntje, hoe leuk was dat! We
hebben ons dan ook direct aangemeld als lid.
Inmiddels zijn we ook mee geweest met de herfstweek in Reusel en ook daar hebben we
genoten. De sticker van de Bürstnerclub Nederland zit inmiddels op de caravan en we
hopen nog vele uitstapjes met de club mee te maken.
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(advertentie)

Kunst en Cultuur in Denemarken
De campings in Denemarken behoren tot de beste in Europa. Denemarken staat voor kwaliteit. Dit
vind je ook terug in de Deense musea die zich voortdurend vernieuwen. Zo vind je musea in de
mooiste moderne gebouwen, maar gelukkig ook nog in grote en kleine monumentale panden.
Hieronder een kleine selectie.
ARoS (zie illustratie)in Aarhus exposeert moderne kunst,
zoals het regenboog-panorama op het dak van Olaffur
Eliasson.
In Silkeborg bewonder je het werk van de Deense
CoBrA-schilder Asger Jorn.
Om een goed beeld te krijgen van de Noordse
schilders die zich lieten inspireren door het zachte licht
van Noord-Jutland reis je af naar Skagen. In het
romantische Skagens Museum hangt werk van Holger
Drachmann, P.S. Krøyer, Anna en Michael Ancher.
Kastelen
Het Deense koninkrijk is één van de oudste ter wereld. Je vindt dan ook door het hele land de
prachtigste kastelen en kasteeltuinen. En de meeste zijn open voor publiek.
Veel oude koninklijke paleizen hebben een nieuwe bestemming gekregen.
Zo huist in Christiansborg in Kopenhagen tegenwoordig het parlement (bekend van de tv-serie
Borgen).
Op Funen (zie illustratie) kun je ’s werelds best bewaarde renaissance waterburcht bekijken namelijk
kasteel Egeskov Slot. Dit prachtige kasteel is gebouwd op palen en de legende gaat dat een heel
bos werd gekapt om de palen te kunnen maken.

Skagens museum

Egeskov Slot
www.visitdenmark.nl/camping
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BURGERS, BOEREN EN BUITENLUI,
BURSTNER LEDEN EN DE REST
Luister, luister en luister
In het weekend van 16 t/m 18 juni is het weer zo ver.
Iedereen is welkom om mee te gaan. Iedereen met een
kampeermiddel (caravan, camper, tent of 2 stokken met
een doek erover). Kent u iemand uit uw omgeving,
nodig ze dan uit voor een echt Bürstnerweekend. Laat
familie, die zegt: ‘Jullie zijn nooit thuis’, weten waarom dat zo is. Laat kennissen, vrienden,
buren en plaatsgenoten zien wat Bürstnerlid zijn inhoudt.
We gaan naar camping de Schatberg te Sevenum. Een prachtige camping waar we al
vaker zijn geweest. Een camping met van alles te doen. Voor groot en klein, voor oud en
jong. Vele dingen zijn gratis: zwembad binnen en buiten, indoor speeltuin, indoor
midgetgolf, speelcourt buiten. En tegen betaling, bowlen, waterskiën en een klimparcours.
Natuurlijk volgt er volgend jaar meer informatie maar geef het door, geef het door.
Eveline en Henk Frijters, Angelique en Piet Schuurmans
+++++++++++++++++

.

Het bestuur van de
Bürstner Club Nederland
wenst u allen
gezegende kerstdagen,
een goede jaarwisseling
en
een gezond en voorspoedig kampeerjaar 2017.

Proost!!
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