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DEALERLIJST BÜRSTNER CARAVANS EN CAMPERS
HOOGEVEEN

BÜRSTNER NEDERLAND B.V.

Schutstraat 191 – 5

7907 CE

0528 23 48 34

ALMELO

Bruggink Campers

Windmolen 28

7609 NN

0546 82 91 93

ALMERE BUITEN

Almeers Caravan Bedrijf

De Draaibrugweg 10

1332 AD

036 540 09 09

BARNEVELD

Gelderse Caravan Centrale B.V.

Anth. Fokkerstraat 37

3772 MP

0342 41 50 52

BERGSCHENHOEK

Cor Olie Recreatie BV

Weg en Bos 1

2661 DG

010 521 71 18

COEVORDEN

Eurotrek Campers

Printer 31

7741 ME

0524 59 37 00

DOETINCHEM

Meerbeek Caravans & Campers

Nijverheidsweg 41

7005 AS

0314 34 40 46

DRACHTEN

Veneboer Caravans

Loswal 30

9206 AH

0512 52 11 11

EDAM

Wamo Caravancentrum

Nijverheidsstraat 1

1135 GE

0299 37 18 41

EEFDE

Caravancentrum Berkenbosch

Zutphenseweg 98

7211 EE

0575 54 05 40

EMMELOORD

Caravan Centrum Emmeloord

Bedrijfsweg 7

8304 AK

0527 61 34 38

GRAVE

De Greeff Caravan-Recreatie

A. van Gelderweg 97

5361 CV

0486 47 60 00

HAAKSBERGEN

Henk Pen Caravans BV

Westsingel 2

7481 WK

053 572 20 83

HATTEM

De Jong Caravans

Netelhorst 1

8051 KE

038 444 37 77

HEERHUGOWAARD

Mijts Caravans

Pascalstraat 12

1704 RD

072 571 81 15

HILLEGOM DE ZILK

Kampeercentrum De Jong B.V.

Beeklaan 24a

2191 AB

0252 51 77 17

NEERKANT

Caravancentrum 'De Neerkant'

Meistraat 6

5758 AK

077 466 15 06

OUD GASTEL (Rsd)

Mobildrôme & Partners

Argon 31-33

4751 XC

0165 57 06 25

RUCPHEN

De Vossenhoek

Industriestraat 3

4715 RL

0165 34 30 53

STEIN

Caravan & Camper Limburg

Mauritsweg 126

6171 AK

046 433 35 74

ST. OEDERODE

Van Uden Caravans

Jan Tinbergenstraat 6

5491 DC

0413 47 70 22

VLISSINGEN

Kampeercentrum Mechielsen

Gildeweg 35-38

4383 NJ

0118 44 01 00

ZEIST

Erica Recreatie

Aalscholverlaan 5

3704 GZ

030 695 33 49

ZUIDBROEK

Strating Caravans

Weg der Ver. Naties 6

9636 HW

0598 63 49 05

Denkt u aan onze adverteerders,
zij denken ook aan ons.
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REDACTIE
Jammer, jammer, jammer. Dat mag toch wel gezegd
worden. Zijn de mensen van de AC druk bezig om
goede weekenden te organiseren, lijkt het erop dat
alleen het paasweekend belangrijk wordt gevonden.
Ongeveer 30 equipes waren er. Wat te denken echter
van 11 aanwezige equipes tijdens de meivakantie en
10 equipes tijdens het weekend in Meppen. Een
voordeel is wel dat de aanwezigen lekker met elkaar
optrekken en er geen groepjes ontstaan. Wie zei ook
alweer dat elk nadeel zijn voordeel had?! Het lustrumweekend in Voorthuizen zal
wel goed worden bezocht. Ik ben benieuwd hoeveel equipes in Baarle-Nassau
aanwezig zullen zijn.
Goed, even mijn hart gelucht. Nu naar de inhoud van deze Koerier. Het is weer
gevuld met de bijdragen van onze vaste schrijvers en met een zeer uitgebreid
verslag van de meivakantie te Leersum en van ‘Meppen’.
Dan de beloofde routebeschrijving naar camping ‘De Boshoek’ en ten slotte de
de aankondiging van ons laatste weekend dit jaar in oktober. Een uitgebreid
programma met diverse excursiemogelijkheden. Lijkt me zeer interessant.
Even voor de sluitingsdatum werden we toch wel opgeschrikt door het bericht
dat Hans en Mientje Cornelissen een ander type camper hebben aangeschaft en
dat ze dus geen lid meer kunnen zijn van de BCN. In de volgende Koerier meer
hierover.

Tot ziens op een of andere camping,
Jan Nieuwenhuizen
Redactie BCN Koerier (a.i.)

P.S.
De BCN zoekt nog steeds een nieuwe redacteur.
Is er al iemand die zich geroepen voelt?

Verschijningsdata BCN Koerier in 2015
Jaargang
30e jaargang nr. 1
30e jaargang nr. 2
30e jaargang nr. 3
30e jaargang nr. 4
30e jaargang nr. 5
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Uiterste datum inleveren kopij
Editie Algemene Ledenvergadering
16 februari 2015
18 mei 2015
13 juli 2015
16 november 2015
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VOORZITTER

Bah, vies
Ja, de vakantieperiode voor mij zit er alweer op en dit geldt waarschijnlijk voor een heleboel leden
van onze club. Wij beginnen altijd met Hemelvaartsdag en Pinksteren met de hele familie op een
camping; zo ook dit jaar. Ik heb mijn caravan uit de stalling gehaald en dan moet ik hem bij ons op
een parkeerplaats zetten onder de bomen. Nu is dat ook vaak in de vakantie vooral als het warm is
zoals nu, maar toen was het nog gewoon fris. Dus minder handig, zeker omdat in die periode veel
vogels in die bomen zitten. U begrijpt het: op de dag van vertrek de hele caravan onder de
vogelpoep. Ja, dan moet je dan gewoon dat ding aan de auto hangen en op vakantie gaan.
Op onze eerste kampeerplaats (Ede) aangekomen, kon ik het toch niet aanzien zo’n vreselijk vieze
caravan en heb ik zo goed als het mogelijk was de caravan nat gespoten en schoon gemaakt (dit
geheel tegen mijn principe in). Maar goed, het zag er nu toch allemaal wat netter uit. Nog niet
verteld dat ik op deze camping ook onder de bomen stond, dus helemaal schoon was hij ook weer
niet. Na de pinksterdagen naar huis en moesten we hem weer onder de bomen zetten. Echter ik
kon daar niet te lang staan dus heb ik hem voor een week naar de stalling gebracht en toen weer
opgehaald.
Toen ik weg ging met de vakantie: weer onder de vogelpoep. Tijdens mijn vakantie in Boppard in
Duitsland aan de Rijn kon ik pas mijn caravan weer toonbaar maken. Ik heb daar een paar
heerlijke warme dagen beleefd en er is altijd wat te zien. Daarna zijn we verder gegaan richting
Frankrijk via de A61 zo naar Straatsburg. Dan zo naar Molsheim, een kleine gemeente camping
met zwembad van de gemeente aan de overkant. Normaal is het op die camping nooit druk, dus
wij dachten een mooi plekje te kunnen uitkiezen, maar het tegendeel was waar. We stonden weer
onder de bomen. Wel een lekkere grote plaats, maar erg donker door de bomen. Nu gelukkig geen
vogelpoep maar ‘plakspul’ dat naar beneden komt zetten. Volgens Nel komt dit door de luis, die in
die bomen zat. Alles plakte aan elkaar: de caravan en auto kon je niet vast houden. Heel vies. Vlak
voor vertrek van deze camping kon ik mijn auto goed schoon krijgen, maar de caravan alleen een
beetje aan de zijkanten. Helaas.
Wij zijn van deze camping naar Dôle gegaan vlak onder Dijon en kon dus deze keer met mijn
tolpoort scanner zo doorrijden bij de poortjes. Dat is best een leuke ervaring. Iedereen staat in de
rij en jij rijdt met je caravan gewoon door – piep - en de slagboom gaat open. Ja, de verrassing
komt later als je moet betalen, want dat zie je dus later op je creditcard.
Later op de camping heb ik een plaatsje gezocht - niet onder de bomen - en heb de ergste
viezigheid er af gehaald, maar het dak ziet er niet uit. Dus voordat hij naar de stalling gaat wordt
het goed boenen.
Dit verhaal moest mij ook even van het hart. Maar het leven gaat gewoon door. Helaas zie ik dat
het bij onze club steeds een beetje moeilijker wordt, dat ons ledental niet groeit en dat we moeite
hebben om leden vast te houden. Ook worden er andere merken gekocht in plaats van een
Bürstner en dat is jammer. Ik roep ook een ieder op om zo veel mogelijk te doen om onze gezellige
club in stand te houden.
Voor de leden die niet weg kunnen door ziekte e.d. hoop ik dat ze gauw weer meer kunnen doen
op de camping, want dat is en blijft heerlijk.
Paul de Haan
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SECRETARIS

Mutaties Ledenbestand

Dringend verzoek
Wil een ieder die een wijziging heeft dit altijd doorgeven aan het
secretariaat, zodat u weet dat het dan -zonder omzwervingen- ook op
de juiste plek terechtkomt.
Graag per e-mail, maar heeft u geen e-mail dan kan het uiteraard ook
telefonisch.

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
Normaal zou ik in deze koerier iets schrijven over de caravan- en campermodellen
2016. Eind april heb ik nog met Jac v/d Berg contact gehad en gevraagd of hij er
voor kon zorgen dat ik het persverslag van de nieuwe modellen 2016 zou
ontvangen. Niemand van het bestuur kon namelijk naar de persdagen toe en als ik
dan de tekst maar heb, kan ik er iets over schrijven.
Jac heeft beloofd dat hij er voor zou zorgen dat Petra het mij zou toesturen omdat hij in juni (de
persdagen waren in juni) niet meer bij Bürstner werkzaam zou zijn. Zelf hoefde ik daar niet meer bij
Petra naar te vragen, hij regelde dat nog wel. Toen wij 28 juni thuis kwamen van onze ANWB
kampeerreis was er echter niets van Bürstner bij de post. Inmiddels alles weer opgeruimd, dus dan
maar eerst naar Bürstner (Petra) gebeld i.v.m. het persverslag. Helaas het kantoor was wegens
vakantie gesloten. Nu zit er niets anders op, dan te wachten tot na de beurs in Düsseldorf, dan zijn
de nieuwe folders klaar en kun je al het Bürstnernieuws aanschouwen.
Maar er is nog wel iets anders om aandacht aan te schenken.
Per 1 april 2016 gaat Canal Digitaal de abonnementen aanpassen en zijn de goedkoopste
abonnementen verdwenen. Het goedkoopste BasisHD pakket kost momenteel €17,95 per maand,
maar tot 31 juli 2015 af te sluiten voor 12 maanden à €12,95 per maand (zgn. vakantie
abonnement). In dit pakket zitten in ieder geval de meeste Nederlandse zenders opgenomen.
Verder heb je dan het FamilieHD pakket voor €19,95 en dan kun je nog verder met diverse.
betaalde filmabonnementen. Als je HD zenders wilt ontvangen en/of regionale zenders en de
Nederlandse radiozenders dan moet je wel een HD ontvanger hebben en een dubbele LNB (kop).
Een HD ontvanger heeft een HDMI aansluiting en die moet dus ook op de TV aanwezig zijn anders
kun je nog niet optimaal van de geboden zenders profiteren. Dus voor een aantal leden betekent
dit, een dubbele kop, nieuwe ontvanger (receiver) en een nieuwe TV i.v.m. HDMI aansluiting
aanschaffen. Zelf hebben wij zo’n 10 jaar geleden besloten om thuis ook Canal Digitaal te nemen
dan betalen we in ieder geval maar één keer tv-ontvangst kosten.
Een andere mogelijkheid is om Canal Digitaal te laten “varen” en over te stappen op Digitenne.
Dan kun je gratis de zenders NPO 1, 2, 3 en de regionale zenders ontvangen. De RTL en SBS
zenders zijn niet gratis te ontvangen, dan moet je eventueel weer een abonnement nemen bij
KPN. Een nadeel is natuurlijk dat je met Digitenne in het buitenland geen Nederlandse zenders
kunt ontvangen, echter alleen de vrij te ontvangen zenders in het betreffende land.
TC lid Ton Stauthamer kocht in Duitsland een eenvoudige Digitenne ontvanger (± €25,00) en met
een door hem zelf vervaardigde antenne van 2 bierblikjes(!) kan hij de vrij te ontvangen zenders in
binnen- en buitenland zonder verdere kosten ontvangen. Misschien kan Ton in de volgende koerier
een beschrijving geven van de “bierblikjes” antenne?
Namens de TC,
Hans Cornelissen
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P R O G R A M M A 2015
Weekend Datum

Plaats

Weekendleiding

218

17 januari

219

6 – 8 maart

220

3- 6 april

Paasweekend
Anneke en Ton Gollebeek
op camping ‘De Otterberg’ Sandra, Patrick en Danny
te Wijster
Rutjes
Ada en Arie Bos

221

1 – 10 mei

Meivakantie
Gea en Cees van den Berg
op camping ‘De Heuvelrug’ Coby en Gerard Philipsen
te Leersum

222

26 – 28 juni

Camping ‘De Bronzen
Emmer’ te Meppen

Roelie en Eltjo Lutterop
Angelique en Piet Schuurmans

223

21 – 23
augustus

Camping ‘De Heimolen’
te Baarle-Nassau

Joke en Peter v.d. Langeberg
Ria en André Veldkamp

224

17 - 21
september

Jubileumweekend (XL)
op camping ‘De Boshoek’
te Voorthuizen

225

9 – 18 oktober

Bürstnerclub Nederland

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

Winterweekend
op camping ‘Beukhof’
te Lunteren

Agnes en Martin Dettingmeijer
Joke en Peter v.d. Langeberg

Stien en Wim Bos
Marian en Wim Goosens
Marja en Bram Sinnige

Herfstvakantie
Wil en Jan Hoogsteder
op camping
Coby en Gerard Philipsen
’t Akkertien op de Voorst’
te Vollenhove
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Weekend 221

Meivakantie
op camping ‘De Heuvelrug’
te Leersum

1 – 10 mei

— — — — V er sl a g — — — —
Door: Wil en Jan Hoogsteder (t/m 6 mei) en Roelie en Eltjo Lutterop (t/m 10 mei)
Als we na een reisje van
130 km en wat file achter de
rug hebben, arriveren we
voor
een
afgesloten
hekwerk met een flink
kettingslot erop. En dat
terwijl we toch enkele
Burstner caravans zagen
staan op het veldje ernaast.
Ook het volgende clublid
staat plotsklaps achter ons
geparkeerd en te wachten
tot het slot van het hek zal
worden opengemaakt. Maar
niets daarvan. Het is
achteruit manoeuvreren met
hulp van André, want alleen
via een andere inrit is het
campingterrein van deze meivakantie te bereiken. Hadden we dan bordjes over het hoofd gezien?
En dan komt de kampleiding ons verwelkomen en worden de plaatsen aangewezen.
We treffen het, zo zal blijken de komende dagen, want het zonnetje blijft tot na 19.00 uur onder de
luifel schijnen, heerlijk plekje. Het is dan ook niet zo verwonderlijk, dat velen zich de komende
dagen aansluiten in de kring als het weer happy hours is.
Even hierna ontstaat er een file bij de ingang van het terrein en de een na de ander komt achter
elkaar het aanwezige gezelschap vergezellen. Ook de koffie bij Cobie en Gerard staat al te
pruttelen om de gasten, na een min of meer lange reis, te voorzien van een lekker bakkie en
koekie. Klasse.
Daarna worden de caravans uitgebalanceerd, in de juiste positie gezet, worden de luifels en
voortenten aangebouwd en na een paar uurtjes staat alles strak in het gelid. Er zijn deze keer 12
equipes die allen goed gehumeurd zijn dus zal het wel weer een gezellige boel worden. Het is nu
in het zonnetje wachten tot de opening.
Om 20.00 uur is er in de kantine, die we de hele
week tot ons clubhuis hebben omgedoopt, een
gezellig samenzijn met koffie en cake. En ook het
tweede bakkie van de leiding vindt gretig aftrek.
De laatste belevenissen worden uitgewisseld en
Gerard licht het programma voor deze week toe.
Het staat vol leuke activiteiten en interessante
bezoekjes en pas de donderdag is er een
rustdag ingepland, omdat de gevorderde leeftijd
bij de deelnemers toch ook een rol begint te
spelen.
Hierna verschijnt al snel een biertje en glaasje wijn op de
tafels en iedereen vindt het gezellig en blijft lekker hangen
waarbij er natuurlijk ook wat andersoortige verhalen op
tafel komen.
Zo heeft een van de leden de vloerverwarming al
aangezet omdat hij vermoedt, dat hij op het matje vóór het
bed de nacht zal door moeten doorbrengen!!!.
Nadat de nodige biertjes en wijntjes hun weg hebben
gevonden naar die dorstige kelen sluiten we om 23.30 uur
de tap en wensen we eenieder welterusten.

Bürstnerclub Nederland
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De volgende dag, zaterdag 2 mei, is het al vroeg appel, want om 10.30 uur vertrekken de sportieve
leden op de fiets richting Doorn om het Keizerlijk Huis Doorn en de bijbehorende tuinen te
bezoeken. Het zonnetje schijnt lekker, terwijl er
onderweg ook een paar kuitenbijtertjes in dit
fietstochtje
zitten,
dat
via
de
bekende
knooppuntenroute verloopt. Wat later dan verwacht
arriveren we ter plekke. Jan en Henny Miedema
hebben dan al het park verkend in een poging onze
groep te vinden die op dat moment op het terras al
aan de koffie met gebak zit na een ritje van 17 km.
Daarna wandelen we met z’n allen door het park
rondom het kasteel van Keizer Wilhelm II die daar
van 1920 tot 1941 in ballingschap woonde.
Vervolgens nemen we de kortste route huiswaarts om weer op dat zonnig terras rond de luifel van
nr. 12 plaats te nemen. Daar komen later ook alle andere clubleden bij aanschuiven en zo komt de
middag in het zonnetje met grollen en grappen aan een eind. ‘s Avonds is het clubhuis weer open
en wordt er fanatiek ‘gekeest’ en geklaverjast (Amsterdams en Rotterdams) tot de leiding het om
11.30 welletjes vindt en de gasten maant ‘huiswaarts’ te keren.
Zondag 3 mei wordt er ‘s morgens overleg gevoerd onder de vlag over het programma. Het
geplande bezoek aan het Nationaal Militair Museum staat onder druk, omdat er erg veel bezoekers
verwacht worden en omdat hoge heren het museum een bezoek gaan brengen die dag.
Daarom wordt rondje Veenendaal in het programma naar
voren gehaald voor die middag. Vervolgens wordt de
jarige Alie in het zonnetje gezet, een attentie
overhandigd, handen geschud en in de kring, met koffie
en een lekkere koek, dit feit gevierd.
Een paar stoere kerels, Jan K, Eltjo en Gerard zijn de
enige die dan de dreigende wolken trotseren, terwijl de
rest een boek ter hand neemt of visite de nodige
aandacht geeft. Dat laatste was ook een goede keuze. Ze
kwamen in een volle regenbui huiswaarts.
Om 18.00 uur is het weer verzamelen onder de vlag want er
is besloten om samen een eetcafé te bezoeken in Leersum.
Daar treffen we een leuk zaaltje aan voor ons gezelschap van
19 personen. Want ook onze bezoeker en BCN-lid Ed Heintz
is van de partij.
Het is spitsuur in de keuken en we moeten even wachten,
maar dat blijkt de moeite dubbel en dwars waard te zijn,
temeer omdat de sfeer in de groep zeer geanimeerd is.
Plotsklaps lijkt het er op of er een moord in restaurant De Remise zich
heeft voltrokken! Dikke rode bloeddruppels lopen langs het gezicht van
onze AC-voorzitter Bram. Er wordt driftig gespeculeerd of 112 gebeld
moet worden en of Bram gestabiliseerd moet worden. Helaas is er geen
dokter in de zaal en zijn er geen AED-gediplomeerden stand by.
Maar na een doortastend onderzoekt slaagt Marja erin met behulp van
de nodig servetten en ijsklontjes het heftig bloedende oortje van Bram te stelpen. Daarna keert de
rust weer in het gezelschap en worden de eerste grappen over dit voorval gelanceerd. Na de koffie
en de Lekkernij De Remise zoeken we de auto’s weer op en kruipen de meesten onder de wol.
Maandagmorgen ontwaken we weer en om 10.45 arriveert onze ad interim redacteur Jan en Corrie
Nieuwenhuizen. Of we dan om 11.00 uur aan onze fietstocht kunnen beginnen wordt nog een
vraagteken want Jan wil alleen een plaats waar hij de schotel kan opzetten, omdat hij graag tv
kijkt. Na wat heen en weer gepraat kan hij op een veldje ernaast staan en is dat probleempje ook
weer opgelost.
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Daarna besluit een groepje te gaan shoppen in Amersfoort (zonder het beoogde resultaat na ik
later vernam), anderen namen een boek ter hand en de sportievelingen stapten op de fiets en
maakten een rondje Utrechtse Heuvelrug van zo’n 20 km. Bij die groep heb ik me aangesloten en
dat werd beloond met onderweg een lekker kopje koffie en gebak met vanille vla en slagroom! Een
goede keuze dus. Behalve dan voor Jan K. die te weinig zakgeld had meegekregen en nu mee
moest afwassen!
Na terugkomst strijken we neer bij nr. 12 en worden de belevenissen van de dag uitgewisseld
onder het genot van een lekkere verfrissing en hapjes. Er doen zich verder geen bijzondere
wetenswaardigheden voor.
Omdat echter de redacteur van dit artikel op de woensdag weer moet vertrekken, worden de
aanwezigen voorzichtig gepolst om de pen over te nemen voor de dagen na woensdag. Hoewel dit
onderdeel van elk weekend niet zo soepel verloopt werd toch al snel een kandidaat redacteur
gevonden en afgesproken dat Eljo het 2 de deel voor zijn rekening zou nemen. Daarmee was ook
deze hindernis op de woensdag genomen.
Na de Dodenherdenking om 20.00 uur verzamelen
alle aanwezigen zich weer in het clubhuis om van
het aangeboden kopje koffie (€ 0,50) van de
weekendleiding te genieten. Daarna komen de
verhalen en belevenissen weer op tafel. Er volgen
wat verhitte discussies maar de onderlinge sfeer
blijft er goed bij. Grappen en grollen rollen over de
tafel en daarbij ook nog en warme traktatie van Alie
en Jan die een ieder zich goed laat smaken. Om
23.00 uur maant de weekendleiding, ondanks de
regenbuiten buiten, een ieder naar hun caravan te vertrekken, omdat de bar gaat sluiten.
Op Bevrijdingsdag, dinsdag 5 mei, worden plannen
gemaakt om het defilé van oude oorlogsvoertuigen te
gaan bezoeken en de taptoe in Doorn te bezoeken.
Echter de weersverwachtingen gooien roet in het eten.
Daarom wordt het defilé gelaten voor wat het is en
willen we tussen de voorspelde buien door toch de
taptoe bezoeken. Om half elf vertrekken we en rijden
een mooie route door het bos richting Doorn. Daar
kunnen we eerst genieten van klassieke auto’s die voor
Huis Doorn staan opgesteld. Er zijn hele fraaie exemplaren bij.
Na een kopje koffie in de Oranjerie, waar we ook het eerste regenbuitje ontwijken, genieten van
het optreden van een aantal muziekkorpsen. Dan dondert de regen plotsklaps met bakken naar
beneden en zoekt een ieder zijn heil om een beschut plekje te vinden. Het is een ware hoosbui en
na het Wilhelmus rennen de leden van het dan optredende muziekkorps het veld af, hoewel ze al
doordrenkt zijn van de regen. Jammer dat het slot van de taptoe zo moest eindigen.
De lucht is daarna nog dreigend,
maar we stappen op de fietsen en
moeten ook op onze terugreis een
paar stevige regenbuien trotseren
waartoe we niet gewapend waren
en dus klets en kletsnat weer bij de
camping aankomen. Wel hebben we
onderweg nog de stoet van oude legervoertuigen gezien en dat was
toch mooi meegenomen. Nadat we weer ‘opgedroogd’ zijn, worden
de voorbereidingen getroffen voor de BBQ. Deze wordt vanwege het weer georganiseerd in en
rond ons clubhuis. De BBQ’s worden in de hal er naast opgesteld en nadat die ontstoken zijn
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schuiven de deelnemers, en dat zijn er nu 20, rond de tafels om hun hamburgers en anders
lekkers te bakken. En als je geen BBQ hebt meegenomen naar dit BCN treffen, schuif je gewoon
aan bij die van je buurman en koop je zijn goodwill af met een biertje! Al met al een geslaagde
happening waarmee deze dag wordt afgesloten.
Op woensdag 6 mei vertrekken we met 2 auto’s vol
belangstellenden naar het Nationaal Militair Museum in
Soest. De meeste dames blijven achter in de caravan.
Techniek is toch meer iets voor mannen! Op één
uitzondering na, want
Cobie vindt vooral
vliegtuigen interessant
en die waren er in
overvloed. Tijdens de
heenreis maakt Jan M.
melding
van
een
eerder bezoek onder
leiding van Rob Faber dat destijds ook een succes was.
Thans komen we echter in een geheel nieuw museum terecht
op een van de terreinen van luchtbasis Soesterberg. Het museum dat op 13 december 2014 door
Koning Willem-Alexander officieel werd geopend, bevat een indrukwekkende collectie en de vele
verhalen die in 4-persoons luisterboxen worden verteld, nemen je mee in het verleden, heden en
toekomst van de nationale militair. Door de ‘gele’ hoofdroute te volgen komen we langs tanks,
vliegtuigen, pantservoertuigen en helikopters. Alles bekijken in één dag gaat niet lukken. We zullen
er dus nog eens naar teug moeten.
De volgende dag, donderdag, 7 mei, een dag ter vrije besteding. Een mooie zonnige dag. Een
aantal mensen ging naar Veenendaal, anderen gingen een fietstocht maken en weer anderen
kregen bezoek. ’s Avonds werd er in de kantine onder genot van een drankje en een hapje
gekaart, gesjoeld, gekeesd en TV gekeken.

Vrijdag, 8 mei, een sportief dagje. ’s Middags gingen we midgetgolfen bij recreatiepark “Het
Rosarium” in Doorn. Een aantal ging per auto en de peddelaars op de fiets. De fietsers werden bij
het passeren van het Zonnehuis in Doorn verrast. In de tuin liepen onze oud-leden Rob en Astrid
Vader. We zijn er met z’n allen naar toe gereden en het werd een leuke ontmoeting. Bij vertrek
kwam Raymond (de oudste zoon van de familie Vader) aangelopen. In het verleden ging hij vaak
met weekenden mee en maakte deel uit van de grote groep jeugd die destijds hun "eigen"
tentenkampje hadden.

Herkent u Rob nog?
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Aangekomen bij de mooi aangelegde 18-holes midgetgolfbaan (waar de autorijders al stonden te
wachten) gingen we in groepjes van vier met de stick en de bal aan de slag. Sommige holes waren
wel erg lastig, maar het was een leuke middag met als winnaar Arie
Elferink. Ook werd onze Arie uitgeroepen tot dag-recordhouder van het
park, hetgeen hem een gratis
toegangskaart voor het park
opleverde. Proficiat Arie! Na
alle inspanningen hebben we
op het terras van lekkere
drankjes, ijs en appeltaart
genoten. Ook kwam Rob nog
langs om een drankje met ons
te drinken. ’s Avonds was er in
de kantine koffie met koek en
drankjes en hapjes. Er werd
weer gesjoeld en werden diverse kaartspellen gespeeld.
Ook werd vrijdagavond al een deel van de afsluitingsceremonie
gehouden. Bram Sinnige bedankte de boerin voor het verblijf op haar
camping en overhandigde het bekende Bürstnervaantje. De volgende
ochtend werd er om 10.30 uur gezamenlijk nog een koffiemoment
gehouden, sprak Jan Miedema traditioneel een dankwoord uit aan de
weekendleiding (Coby en Gerard), waarna de meeste equipes naar
huis gingen. En dat moest voor 12.00 uur zijn!

Wist u dat…….?


















we in Leersum 10 dagen de beschikking over een kantine hadden;
Gerard en Coby goede barkeepers zijn;
er een raar beest op de camping werd gesignaleerd;
Jan H deze zelfs op de gevoelige plaat wist vast te leggen;
Alie jarig was (en een jaar jonger bleek te worden dan ze dacht);
zij ons heeft onthaald op koek, heerlijke balletjes gehakt en kippenspiesjes;
een nieuwe OV-kaart 11 euro kost, maar een nieuwe bankpas gratis is;
Corrie gelukkig haar portemonnee weer gevonden heeft, mét inmiddels ongeldige bankpas en
OV kaart
Ria, ondanks alle bergen en dalen, alle fietstochten heeft mee gefietst;
Arie nummer 1 was van de dag bij het midgetgolfen;
Bassie 's morgens twee keer een hertje heeft gespot;
Jan N. heel goed bridge les zou kunnen geven;
Roelie regelmatig voor de bal zit;
Jannie al méér dan 25 jaar tevreden is met haar Bos afwasmachine;
Bram extra stokken voor de luifel heeft gehaald en deze heeft geschoord met 5 stormbanden;
we weer een heel gezellige meiweek achter de rug hebben;
we een aantal leden wél hebben gemist...!

Marja Sinnige

Bürstnerclub Nederland

- 12 -

augustus 2015

Camping

Weekend 222

‘De Bronzen Emmer’
te Meppen

26 – 28 juni

— — — — V er sl a g — — — —
Door: Anky Selling

Donderdag 25 juni arriveerden wij op camping de Bronzen Emmer in Meppen. We werden direct
welkom geheten door de twee koppels weekendleiding: Roelie en Eltjo Lutterop samen met
Angelique en Piet Schuurmans. Er werd meteen
koffie voor ons gezet en we konden lekker even
bijkletsen.
Jan was zo blij dat hij op de camping was, dat hij z'n
caravan met de deur naar de heg neerzette.
Het duurde even voor hij dat door had.
We boften dat het prachtig weer was en na wat
snelle boodschappen in het dorp waren we om 4 uur
op tijd voor het borreluurtje aan onze *stamtafel* op
het veld. Heerlijk om met de anderen te praten na
een poos elkaar niet gezien te hebben.
Vrijdag 26 juni vertrokken wij naar Meppen in
Duitsland om lekker te winkelen. De anderen gingen fietsen en wat luieren in de zon. Langzaam
druppelden de laatste drie gezinnen binnen en waren we met tien caravans toen we om 4 uur aan
onze stamtafel verzamelden voor de borrel.
Helaas hielden we het niet droog en kwamen er
opeens overal parapluutjes en parasols tevoorschijn.
Maar dat duurde gelukkig niet heel lang en we lieten
ons niet wegjagen.
Er werd meteen het idee opgevat om de volgende
dag met z'n allen te gaan BBQ-en.
‘s Avonds werd het vertrouwde *koffiedrinken* in de
kantine gehouden.
We werden ontvangen door een heel vriendelijke
gastheer en gastvrouw die ons koffie serveerden met
een Meppens *Slokje*. Een ontzettend lekker lokaal
drankje!
Eltjo Lutterop nam het woord en heette iedereen
welkom. Het programma van de zaterdag werd uitgelegd: naar een zandstrooi-boerderij en naar
een expositie van de NAM.
Er werd nog gezellig een hele tijd in de kantine gezellig gepraat en toen we daarna richting de
caravans liepen, gingen de gesprekken op het veld nog een hele tijd door.
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Zaterdag 27 juni

Na een heerlijk ontbijt met verse broodjes gingen de meesten eerst op stap naar de plaatselijke
supermarkt. Vanavond zouden we immers BBQen en voor het lekkerste vlees moet je vroeg zijn.
Daarna lekker uitgebreid de krant gelezen aan onze stamtafel. De zon kwam maar langzaam op
gang. Het bleef wat kil en winderig.
Bijna iedereen vertrok naar de zandstrooi-boerderij, de Zwaantje Hans-Stokman's Hof. Dit is een
fraai gerestaureerde Saksische boerderij met schuur uit de 17e eeuw. De familie Hans werd in
1885 eigenaar van het pand, na een verbouwing. Zwaantje Hans heeft hier het zandstrooien in ere
gehouden en van deze boerderij een toeristische attractie gemaakt van formaat.
In veel boerderijen in Drenthe trof men vroeger een zandtapijt aan. Vloerbedekking was een
onbekend begrip. Met fijn zand bracht de vrouw van de boer meestal eens in de week een
versiering aan op de kale vloer. Echte kunstwerken waren het! De boerenkeuken zag er dan op z'n
zondags uit.
Sommigen van de aanwezigen mochten wat moois
maken met het zand, maar wat was het moeilijk!
Hierna ging men door naar de permanente
tentoonstelling aardoliewinning NAM, naast de
zandstrooi-boerderij. Na jaren van afwezigheid
kwam de NAM in 2011 terug in Schoonebeek om
weer olie te winnen.
Bij de tentoonstelling kon iedereen ontdekken hoe
aardolie miljoenen jaren geleden is ontstaan in de
diepe ondergrond en hoe men de olie in de jaren
veertig van de vorige eeuw heeft ontdekt. En
waarom de jaknikkers zijn weggehaald en er nu
hightech *hoogrendementspompen* staan rondom
het dorp? Wie dat wil weten moet deze expositie eens bezoeken.
Terug op de camping was het tijd voor het borreluurtje en daarna een ouderwets spelletje
*trapleuning-gooien*.
De BBQ was ontzettend gezellig en er werd nog lang na gekletst in de ondergaande zon.

Daar gaat de ‘trapleuning’.
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Zondag 28 juni
De dag waarop een aantal mensen toch echt weer naar huis moest, maar met een stralende zon.
Eerst natuurlijk afscheid nemen bij de vlag met een
kopje koffie. Angelique nam het woord en bedankte
iedereen voor z'n aanwezigheid en z'n aandeel in een
heel gezellig weekend.
De camping-eigenaar, dhr. Kamping (hoe kan het
lopen...........), was ook aanwezig en kreeg ons vaantje
overhandigd. Hij kreeg een hoop complimenten over de
fantastische camping, de reinheid van de sanitaire
voorzieningen, het mooie zwembad en het behulpzame
en vriendelijk personeel.
Ik weet zeker dat een aantal van ons hier graag nog
een terugkomen.
Het bekende vaantje wordt overhandigd
Wat doen die daar op de tafel???????

Toen kwam de tijd voor een aantal leden om
richting huis te gaan.
Wij besloten nog een stuk te gaan fietsen en
naar de braderie in Aalden te gaan, maar het
betrok al heel snel, dus kozen we ervoor om
toch maar terug te gaan naar da camping.
‘s Avonds gingen we met de fam. Lutterop en
fam. Schuurmans uit eten in het dorp, lekker en
heel gezellig.
Het was een fantastisch weekend, met heel
veel lachen, gezellige borreluurtjes en toch best veel zon.
Fam. Schuurmans en fam. Lutterop, heel erg bedankt voor jullie inzet, gezelligheid, en de
eindeloze hoeveel kopjes koffie met koekjes. We hebben genoten!!!!
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Camping ‘De Boshoek’
Harremaatweg 34, 3781 NJ Voorthuizen
Tel.: 0342-471297
Weekend 224

17–21 september
Jubileumweekend (XL)

— — A a n k o nd i gi n g ( 2) — —
Weekendleiding:

Marja en Bram Sinnige / Marjan en Wim Goosens / Stien en Wim Bos
Hierbij de beloofde routebeschrijving naar camping De Boshoek:
Komend van de A1 neem afslag 16 Voorthuizen. Onderaan de afslag ‘Voorthuizen’ blijven volgen
tot aan de rotonde. Op de rotonde de eerste afslag richting Apeldoorn nemen en het dorp uitrijden,
u rijdt nu de N 344 op. Na ongeveer 2 km naar rechts de Bosweg op en de borden volgen naar "de
Boshoek". Op de T-splitsing linksaf de Harremaatweg op, na ongeveer 1 km treft u aan de
rechterkant de receptie van de camping aan.
Komt u vanuit Stroe of Apeldoorn over de N 344 dan treft u aan de linkerkant cafetaria eethuis 'De
Heuveltjes’ aan. Na ongeveer 500 meter linksaf de Bosweg op en de borden volgen naar 'de
Boshoek". Op de T-splitsing linksaf de Harremaatweg op, na ongeveer 1 km treft u aan de
rechterkant de receptie van de camping aan.
LETOP!!!! Wij staan links, de camping heeft nummerplaat registratie (u hebt bij aanmelding het
kenteken van de trekkende auto moeten opgeven) en de slagboom opent automatisch als het de
nummerplaat van de trekkende auto herkent.
Bram Sinnige, voorzitter AC

Herfstvakantie

Weekend 225

op camping
‘’t Akkertien op de Voorst’
Noordwal 3, 8325 PP Vollenhove
tel. 0527 241378

9 – 18 oktober

— — — A a nk o n di g i ng — — —
Weekendleiding: Wil en Jan Hoogsteder + Coby en Gerard Philipsen
Genieten in een waterrijke omgeving in Noordwest Overijssel. De camping ligt aan de rand van
Vollenhove in een rustige en landelijke omgeving. Vollenhove is een historisch stadje met diverse
havezaten, winkels en horecagelegenheden, de stadskern ligt op ongeveer 500 m van de
camping.
Deze camping is begonnen als SVR-camping maar later flink gegroeid. Eigenlijk is de
camping per 1 oktober gesloten maar voor de BCN blijft ze even langer open. We staan wel
gezellig bij elkaar op het ‘Boekweit’. De plaatsen beschikken over 10 ampère stroom, gratis Wifi,
kabel tv (CAI) en hebben een eigen watertappunt en afvoer. Honden zijn welkom, uitlaten buiten
de camping. De auto mag naast de caravan.
Voor de slagboom en douche is een Sepkaart bij de receptie verkrijgbaar tegen een borg van
€5,-. Ook kun je bij de receptie verse broodjes bestellen of informatie halen.
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We hebben de beschikking over de recreatieruimte (BCN-honk) zodat we ’s avonds hier
gezellig kunnen zitten, kaarten, spelletjes en/of babbelen. We hebben ook een bijzondere
‘zangavond’!!
De prijs per nacht per equipe is slechts € 14,- incl. toeristenbelasting. Deze prijs geldt ook
voor degenen die eerder komen of later weggaan. Wel zelf met de camping regelen!
Routebeschrijving:
Vanaf Zwolle:

• Via Zwolle-Zuid N331 richting Hasselt, Zwartsluis, Vollenhove
• Doorrijden tot rotonde
• Vervolgens de borden volgen "Camping ’t Akkertien op de Voorst"

Vanaf Emmeloord:

• Volg N331 richting Vollenhove,
• Over de brug 1e rotonde rechtdoor
• Vervolgens de borden volgen "Camping ’t Akkertien op de Voorst"

Vanaf Meppel/Giethoorn:

• Doorrijden tot 1e rotonde bij Vollenhove
• Vervolgens de borden volgen "Camping ’t Akkertien op de Voorst"

Het programma:
Vrijdagavond beginnen we met de opening in ons BCN-honk.
We maken een stadswandeling o.l.v. een gids door Vollenhove. De prijs hiervoor is €5,-.
Opgeven op het inschrijfformulier en betalen vrijdagavond aan de weekendleiding.
We gaan een bezoek brengen aan boerderijwinkel en stokerij Verhage. Sinds 2011 heeft dit
bedrijf als eerste fruitteler in Nederland een eigen stokerij. We worden ontvangen met koffie en
appelgebak, daarna een rondleiding, videopresentatie en we gaan diverse likeuren proeven. En dit
alles voor € 10,- p.p. Opgeven op het inschrijfformulier en betalen vrijdagavond aan de
weekendleiding.
Verder brengen we een bezoek aan het voormalig eiland en thans museum Schokland, het
eerste Nederlandse monument dat op de Unesco Werelderfgoedlijst werd geplaatst. We gaan er
gezamenlijk heen, maar ter plaatse bent u vrij om te gaan en te staan waar u wilt.
De Weerribben mogen natuurlijk niet ontbreken in het programma. We gaan op vaarsafari
met een boswachter. De prijs is € 10,- p.p. Opgeven op het inschrijfformulier en betalen
vrijdagavond aan de weekendleiding.
In Steenwijk maken we een ritje met een trein over de ‘wallen’ en bezoeken het Kermis- en
Circusmuseum. De prijs hiervoor bedraagt € 6,50 p.p. Met museumjaarkaart kost het € 2,50 p.p.
Opgeven op het inschrijfformulier en betalen vrijdagavond aan de weekendleiding.
Op eigen gelegenheid zijn er nog diverse mogelijkheden om de dag door te brengen. Informatie is
aanwezig bij de weekendleiding/receptie. We hopen er weer met z’n allen een leuke week van te
maken!
Wil en Jan Hoogsteder
Cobie en Gerard Philipsen
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(advertentie)

Kamperen in de omgeving van 'De Heerweg'
Ben je op zoek naar een mooie kampeerbestemming waar je tevens bijzondere fiets- en of wandeltochten
kunt maken? Het gebied rondom de eeuwenoude
handelsweg 'De Heerweg' (Hærvejen) is een bijzondere
omgeving om te voet of per fiets te ontdekken. De 500 km
lange Heerweg loopt dwars door Jutland, het vaste
gedeelte van Denemarken dat aan Duitsland grenst. Het
verbindt de Duitse 'Ochsenweg' met de Noorse 'Skt.
Olavsleden' en diende vroeger als handelsroute en
bedevaartsweg.
Duizenden jaren geleden werd deze route intensief
gebruikt door pelgrims, veehandelaren, kooplieden, edelen, etc. Door het vele gebruik is er een natuurlijke
route ontstaan en groeide het in de loop der jaren mee met het landschap.
Vandaag de dag biedt de route plekjes voor rustmomentjes,
stilte en ontspanning voor wandelaars en fietsers. Onderweg
kom je langs historische locaties, zoals grafheuvels uit de
bronstijd of overblijfselen van het koninklijk kasteel
Skodborghus. In het gebied rondom het Bølling meer, in de
buurt van de oude Koningstad Viborg, bevindt zich de op
twee na oudste Stenen Tijdperk nederzetting. Hier heeft men
in 1950 de 'Man van Tollund' gevonden, waarschijnlijk het
best bewaarde veenlijk ter wereld.
Meer infomatie over deze omgeving en de kampeermogelijkheden kun je vinden op:
www.visitdenmark.nl/vakantieplus en www.visitdenmark.nl/camping.
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