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REDACTIE
In de vorige Koerier begon ik mijn bijdrage met een
oproep om spontaan je aan te melden voor het schrijven
van een verslag. Dat heeft nu al tot resultaat geleid. In
deze Koerier zijn o.a. twee verslagen opgenomen van
de week in Kessel en het weekend in Noordwijkerhout.
Twee spontaan (Lenie en Wim Zeestraten) en op
verzoek van de weekendleiding (Nel Jansen en Marga
Markhorst: Kessel en Arie en Elly Elferink:
Noordwijkerhout). Voor zover ik me kan herinneren, is
dit de eerste keer dat er twee leden (Nel en Marga)
hebben samengewerkt om een verslag te schrijven. Zo kan het dus ook!
Verder in dit nummer de aankondiging van de weekenden in september (231
Schin op Geul) en in oktober (232 Reusel).
Van het websitefront is niets te melden. Er is weinig vooruitgang. Er worden op
de oude site geen fotoreportages geplaatst. We weten niet hoe dat moet en via
de nieuwe site zou het anders en eenvoudiger gaan. De inschrijfformulieren
worden erop geplaatst door Ton (helaas is dat door ziekte van Ton niet goed
gegaan met weekend 230) en Ton heeft ook de Koeriers op de site geplaatst. De
ledenlijst wordt bijgehouden door mij. Overigens heb ik onlangs drie typefouten
in de adressen verbeterd. Blijkbaar hebben de betreffende leden ook weinig de
ledenlijst op de site bekeken, anders hadden ze wel aan de bel getrokken, denk
ik zomaar.
Wat mij betreft, tot ziens in Schin op Geul,
Veel leesplezier,
Jan Nieuwenhuizen
Redactie BCN Koerier (a.i.)

Verschijningsdata BCN Koerier in 2016
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BESTUUR BÜRSTNERCLUB NEDERLAND

- bestuur@burstnerclub.nl

Voorzitter

Paul de Haan

Harpstraat 44

1544 WL Zaandijk

- voorzitter@burstnerclub.nl
- 075 6228926

Secretaris

Marjan Goosens

Giessenland 85

4223 MZ Hoornaar

- secretaris@burstnerclub.nl
- 06 22056460

Harrie van Beek

Tarwebeemd 7

5551 GG Valkenswaard

- penningmeester@burstnerclub.nl
- 040 2040837

Bram Sinnige

Celebeslaan 19

1217 GT Hilversum

- ac@burstnerclub.nl
- 06 53699583

Coördinator TC/
Ton Stauthamer
Adjunct

M.L. Kinglaan 173

2552 PR Den Haag

- tc@burstnerclub.nl
- 070 3972289

Public Relations Wim Bos

Wilgenoord 21

2411 TC Bodegraven

- pr@burstnerclub.nl
- 06 18268777

Penningmeester
(a.i.)

Coördinator AC

Redactie
(a.i.)

Jan Nieuwenhuizen

Nwe Dorpsweg 19 4793 BR Fijnaart

- redactie@burstnerclub.nl
- 0168 462800

ACTIVITEITEN COMMISSIE
Marja en Bram Sinnige (coördinator)

Celebeslaan 19

06 53699583

Erasmuspark 56

1217 GT Hilversum
2984 GB Ridderkerk

Gea en Cees van den Berg
Angelique Schuurmans(administratie)

Wassenbergstraat 31

5373 CG Herpen

0486 413614

Joke en Peter van de Langenberg

Fazantenveld 133

5431 JG Cuijk

0485 321739

Anneke Lemstra en Ton Gollenbeek

Fagotlaan 56

3438 CH Nieuwegein

030 6034287

Coby en Gerard Philipsen

Molenvaart 70

1761 AL Anna Paulowna

0223 522580

Sandra en Patrick Rutjes

Burg. Hermsenstraat 16

6566 AE Millingen a/d Rijn

0481 432120

Angelique en Piet Schuurmans

Wassenbergstraat 31

5373 CG Herpen

0486 413614

Ton Stauthamer (coördinator)

M.L. Kinglaan 173

2552 PR Den Haag

070 3972289

Wim Goosens

Giessenland 85

4223 GZ Hoornaar

0183 588898

André Veldkamp

Gendringseweg 15

7122 MJ Aalten

0543 461537

0180 420226

TECHNISCHE COMMISSIE

Voor het doorgeven van Lief en Leed mededelingen is een speciaal
mailadres ingesteld. Dit is: liefenleed@burstnerclub.nl. Uw mededeling
komt dan aan bij Ton Stauthamer die voor verdere verspreiding zorgdraagt.
Verzorging en verzending Koerier: Drukkerij Copy Company, Argon 2, 4751 XC Oud Gastel.
Betalingen
Bank NL62 INGB 0000 3163 85 t.n.v. Bürstnerclub Nederland te Valkenswaard.
Contributie € 45,- per jaar. Entreegeld (éénmalig) € 10,-.
N.B. Wordt u lid in de loop van een jaar dan betaalt u voor dat jaar de contributie, maar is het
daarop volgende jaar vrij van contributie. Een cadeautje van de BCN!!
Copyright
Het bestuur behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen advertenties te weigeren,
dan wel kopij in portefeuille te houden of niet te plaatsen en te retourneren.
Overname van (delen van) artikelen is toegestaan met bronvermelding: de BCN Koerier.
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VOORZITTER

Op vakantie
Dit jaar gaat alles anders dan andere jaren. Alleen al het weer maakt alle
plannen anders dan je van tevoren had gedacht. Wij vertrokken op 4 juni en het was in de ochtend
redelijk warm, dus werd de lange broek al snel omgeruild voor een korte broek. Maar voordat we
voor onze eerste overnachting op de camping waren, werd al snel weer een lange broek
aangetrokken. We hadden niet veel regen, maar toch!
Door Frankrijk trekkend richting Dôle - van droog naar regen - en toch, toen we aankwamen, droog
en mooi weer. Heerlijk genieten van het vakantiegevoel met een stokbroodje en niet hoeven te
doen wat je, als je thuis bent, wel moet. Toch zijn we weer verder gegaan richting Beaune, mede
omdat de camping nog niet goed open was. Het gras moest nog worden gemaaid en het sanitair
blok moest voor ons worden geopend. Uiteindelijk aangekomen bij Lac de Panthier. Daar zijn we
zo wat van de camping gespoeld. Tot overmaat van ramp bleek onze caravan zo lek als een
mandje, het water aan de achterkant stroomde zo de vloer op. Oorzaak opgespoord en
noodreparatie uitgevoerd en gelukkig geen last meer, maar na de vakantie naar de dealer om he t
goed te laten repareren.
Na twee dagen regen zijn we verder gegaan richting Valence en daar hebben we prachtig weer.
We zitten op een camping die iedere dag vol staat en dat in het voorseizoen: ongelofelijk! Er
worden veel bezoekers weggestuurd, omdat er geen plaats meer is. Het is wel een camping met
grote plaatsen en goede voorzieningen. Sommige kampeerders staan al vroeg voor de poort voor
een plekje op deze camping. Wij hebben achteraf geluk gehad dat wij op deze camping terecht
konden. We moesten wel een keer verkassen, maar dat vond ik niet erg. Het is hier een heerlijke
temperatuur en weinig tot geen regen. In de omgeving van Valence kun je langs de Rhône fietsen
en er zijn vele fietsroutes, maar het is ook heerlijk om in Valence te kijken en nieuwe ervaringen
van andere kampeerders te horen.
Nu ik dit schrijf, moet ik nog een week hier blijven en dan terug naar huis. Dat doen we rustig aan
in drie dagen van 350 km per dag en dan zijn we op tijd weer thuis voor de overige afspraken. Met
een temperatuur van 30 graden (of meer) is dat ook nodig.
In onze club is het ook zo dat we op de weekenden elkaar
ontmoeten en deze verhalen met elkaar kunnen delen. Zo
komen er veel verhalen en leermomenten van elkaar en
ook de nodige humor die daar dan bij hoort. Het is nu
eenmaal zo dat onze club niet groter wordt en daar zit nog
wel een probleem. We hebben leden nodig die ook hun
handen uit de mouw steken en helpen met de organisatie
van onze club. Het is eeuwig zonde om de band en de
gezelligheid, die we met elkaar hebben, te verliezen,
omdat we niet voldoende meehelpende leden hebben.
Ik doe dan ook een oproep om bij je zelf te rade te gaan of jij je beschikbaar wil stellen voor een
taak binnen de club. Of aan te geven dat je iemand weet die ons kan helpen. We hebben dus op
korte termijn leden nodig die redacteur of penningmeester willen worden. Jan en Harrie geven al
geruime tijd aan dat ze graag vervangen willen worden. Er zullen in de toekomst meer
bestuursfuncties beschikbaar komen en als het niet lukt om die in te vullen, wordt het erg moeilijk
om de club overeind te houden.
Sommige leden die door ziekte of andere oorzaken niet van de partij kunnen zijn, wens ik veel
sterkte toe en hoop dat we elkaar weer snel ontmoeten. Of ik dit jaar nog veel zal komen, weet ik
niet. Nel wordt eind juli geopereerd aan haar knie en hoe dat dan gaat, moeten we maar even
afwachten. Voor nu veel vakantieplezier en genieten van de caravan.
Paul de Haan.
Bürstnerclub Nederland
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SECRETARIS

Mutaties Ledenbestand

Nieuwe leden
45.606
In december is de familie Heijblom uit Nederweert als nieuwe leden vermeld. Hun
voornamen waren mij toen niet bekend. Inmiddels wel. Het zijn Hilde en Piet Heijblom.
46.610

J.P.M. Steijvers, Veurtje 3A, 6086 CH Neer (Lb) (Mia en Jan)
Tel. 0475 591808; e-mail jpmsteijvers@onsbrabantnet.nl

Welkom bij de BCN. We hopen jullie nog vaak te ontmoeten op onze weekenden.

Verhuisd
Met ingang van 23 juni jl. zijn verhuisd:
22.294

Joke en Siem Boyen, Reginahof 6, 4651 BT, Steenbergen,
0167 564589
Heel veel woonplezier is jullie nieuwe woning.

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.

Berichten vanuit de bestuurskamer
Op dit moment is er niet veel te melden vanuit de bestuurskamer. We
hebben geen bestuursvergadering gehad na 16 april.
Gelukkig zijn er de verslagen van de diverse weekenden, waar Wim en ik tot
onze spijt nog geen deel aan hebben kunnen nemen, maar misschien in het
najaar?
Ik wil iedereen een fijne zomer wensen en geniet van alles om je heen.
Wij zullen naar alle waarschijnlijkheid eind juli vertrekken naar Kroatië voor ca 3 weken.
De volgende bestuursvergadering is op zaterdag 1 oktober a.s.
Ik wens iedereen alle goeds en hartelijke groeten vanuit de bestuurskamer.
Marjan Goosens
secretaris

Bürstnerclub Nederland
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Technische Commissie
Elektriciteit - 12 Volt gelijkstroom
Mistachterlicht
Het mistachterlicht is per 1 juli 2006 verplicht op bijna alle aanhangwagens
(uitgezonderd aanhangwagens t/m 750 kg die vòòr 1 januari 1998 op de weg gekomen zijn).
De mistachterlichtverplichting en het feit dat moderne caravans uitgerust zijn met een koelkast en
vele ook met een accu, is de oorzaak dat het 7-polige systeem voor caravans niet meer voldeed.
Voor caravans zijn daarom andere oplossingen bedacht, die hieronder beschreven staan.
13-polig
Voor uitbreiding van de aansluitpunten is tegenwoordig een 13-polig systeem aangebracht. Er zijn
op dit moment twee uitvoeringen die dingen naar de gunst van de afnemer. Welke het gaat
worden, is op dit moment nog niet in te schatten. Voorlopig worden beide systemen naast elkaar
gebruikt. Het Jaeger-systeem wordt
vooral gepropageerd in Duitsland. De
meeste Duitse caravans hebben
daarom
een
Jaeger-stekker.
Aansluiting op het bestaande 7-polige
systeem van de caravan is alleen
mogelijk met een nogal dure adapter
(verloopkabel). Het andere systeem is
(Multicon) WeSt (Welt-Stecker). Een
adapter is niet nodig omdat het systeem uitwisselbaar met het tot nu toe gebruikte 7-polige
systeem. De zes extra aansluitingen zijn als ronde pinnen bij de rand van de stekker aangebracht.
Op de bijbehorende stekkerdoos zijn bij de rand 6 busjes aangebracht. De overige zeven
aansluitingen zitten op dezelfde plaats als bij de stekkers van het 7-polige systeem. Een voordeel
van het WeSt-systeem is dat een 7-polige stekker in het 13-polige stopcontact past, zodat iemand
die bijvoorbeeld een aanhangertje heeft met een 7-polig systeem en een caravan met 13-polig
systeem beide door elkaar kan gebruiken.
(NB: de oorspronkelijke Multicon met 6 extra randcontacten heeft het loodje gelegd.)
13-polige Stekkerdozen (vooraanzicht) in schema

Aansluiting stekker en stekkerdoos 13-polig (DIN ISO 11446)
Poolnummer DIN-nummer aangesloten verbruiker
1
L
richtingaanwijzer links
2
mistachterlicht
3
31
massa van pool 1-8
4
R
richtingaanwijzer rechts
5
58R
achterlicht rechts
6
54
stoplichten links en rechts
7
58L
achterlicht links
8
achteruitrijlamp
Bürstnerclub Nederland
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draaddiameter
1,5
1,5
2,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
augustus 2016

9*
10
11
12
13

54G

31

constante stroomdraad (tbv verlichting, laden accu) 2,5
const.stroom geschakeld via contact (tbv koelkast) 2,5
massa voor pool 10
2,5
tbv herkenning aanhangwagen
1,5
massa voor pool 9
2,5

* Pin 9 is de "constante stroom"-draad. Volgens ISO 11446 is hij bedoeld voor òf accu laden òf
verlichting. Als pin 10 aangesloten is, dan accu laden via pin 9, anders verlichting via pin 9.
Hiervoor moet een relais aanwezig zijn in de caravan. De gedachte hierachter is: als de koelkast
via pin 10 werkelijk aangesloten is, dan wordt verondersteld dat de combinatie rijdt. Dan is de
verlichting niet nodig in de caravan en kan pin 9 gebruikt worden voor accu laden; als de koelkast
niet aangesloten is via pin 10, dan wordt de caravan geacht losgekoppeld stil te staan en pin 9 is
beschikbaar voor verlichting (constante stroom).
Verbindingen
Zorg ervoor dat de pennen en busjes die met elkaar contact moeten maken goed schoon zijn. Bij
elke radiozaak is contactspray te koop, dat helpt. De binnenzijde van de busjes kan worden
schoongemaakt met wattenstokjes. Heeft u een nieuwe stekker of contactdoos aangesloten, spuit
dan tectyl over de aansluitpunten van de kabels, voordat u de zaak weer in elkaar zet. Dat
voorkomt oxidatie. Bij een nieuwe stekker en contactdoos zijn de pennen en busjes goed schoon.
Maak daar gebruik van en voorzie zowel de busjes als pennen van zuurvrije vaseline of
siliconenspray. Stop de stekker enkele malen in de contactdoos waardoor de vaseline zich als een
dun laagje over de contacten verspreidt. Hiermee wordt een goede bescherming verkregen tegen
oxidatie.
In de caravan worden alle elektrische verbindingen gemaakt met soepel draad.
Schroefverbindingen zoals kroonsteentjes zijn met soepel draad niet zo betrouwbaar. In het
verleden had men de gewoonte adereinden te vertinnen om een verbinding betrouwbaar te maken.
Doe dat beslist nooit en verwijder alle vertinde adereinden. Vertinde adereinden hebben de neiging
uit de schroefverbinding te kruipen. De verbinding wordt dan heet en gaat eerder dan je denkt
branden. Heel bekend is de constante stroomdraad in de stekker naar de auto. Hou in plaats
daarvan de adereinden bij elkaar met een adereind-hulsje, dat met een speciale tang om het eind
geklemd wordt. Zo'n tang met hulsjes mag in de gereedschapskist van de beter doe-het-zelver niet
ontbreken.
Maak verbindingen tussen meerdere draden in een verbindingsdoos niet met een kroonsteen maar
met kabelverbinders.

***********

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.

Bürstnerclub Nederland
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P R O G R A M M A 2016
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
Camping
‘Op hoop van zegen’
te Noordwijkerhout

231

1 – 5 september

3-landenweekend
Camping ‘Vinkenhof’
te Schin op Geul

232

21 – 30 oktober

Herfstvakantie
op minicamping
’ ’t Plankebrugske’
te Reusel

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 (Montferland)
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Jan en Henny Miedema
Piet en Angelique Schuurmans
en
Ton en Anneke Gollenbeek

Cees en Gea van den Berg
Jan en Ria Beugelsdijk

Peter en Joke van de
Langeberg
André en Ria Veldkamp

Angelique en Piet Schuurmans
Marja en Bram Sinnige
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Meivakantie: aspergeweek
op boerderijcamping ‘De Oda Hoeve’
20 – 29 mei

Weekend 229

— — — V er s la g ( 1 ) — — —
Door Nel Jansen en Marga Markhorst

Welkom op de Oda Hoeve
Vrijdag 20 mei, voor de officiële opening, was er al een
happy hour vanwege het natte weer in de voortent van
Piet en Angelique Schuurmans. Het bleek ook de
verjaardag te zijn van Ab Markhorst. Er werd
gefluisterd dat hij 66 jaar was geworden, maar zelf
hield hij het op 38+. Er werd op vlaai getrakteerd,
iedereen dacht dat het een traktatie was van Ab, maar
dat bleek niet zo te zijn. De club trakteerde op
Limburgse vlaai en we hebben toch zitten smullen!
Voor herhaling vatbaar!!!
’s Avonds om 8 uur was dan de
gebruikelijke officiële opening in de kantine
waar Anneke en Angelique het programma
bekend maakten. Iedereen kon opgeven
waaraan men wilde deelnemen.
Ook de campingeigenaar Harry stelde zich
voor en vertelde het een en ander over het
ontstaan van de Oda Hoeve en waarom hij
het boerenbedrijf heeft ontwikkeld tot een
camping.
Zaterdag 21 mei:
activiteiten gepland.

Er

waren

geen

Zondag 22 mei: De fietstocht viel in het water, maar er was
wel een gezellige dag op de Oda Hoeve. In de zorgboerderij
werd koffie en thee geschonken met een lekkere wafel erbij.
Ook werden er werkjes verkocht die gemaakt waren door de
cliënten. Er reden huifkarren af en aan naar diverse
bezienswaardigheden in en om het dorp (vanwege de regen
werd het een rondje). Ook de dames en heren van de AC
hadden van de gelegenheid gebruik gemaakt om een gezellig
Bürstnerkraampje in te richten. In de kantine speelde een
Limburgse blaaskapel dus de sfeer zat er goed in. De

Bürstnerclub Nederland

-9-

augustus 2016

prijsvraag die in de huifkarren lag, is gewonnen door een clublid, deze kreeg een mooi pakket.
Maandag 23 mei: Vanmorgen in de kantine van de camping was er een proeverij uit deze streek.
Wijn ‘Vinea Cura’, jam, allerlei kruiden en nog een paar producten. ’s Middags was de regen een
spelbreker voor de Jeu de Boules.
Dinsdag 24 mei: We hadden vandaag een fietstocht door de bossen. Het werd een leuke en
gezellige tocht, onderweg hebben we gepicknickt in een speeltuin. Er werd zelfs nog even
‘gewipwapt’. En dat op onze leeftijd! Hierna gingen we terug naar de camping. ’s Middags konden
we dan eindelijk een potje Jeu de Boules spelen onder leiding van Roel Witteveen.

Woensdag 25 mei: De Oda Hoeve organiseerde een asperge-ochtend. Eerst een film gekeken en
toen met de huifkar met Harry en zoon, naar Neer. Bij de firma Beeren aangekomen kregen we
een film van het bedrijf te zien en daarna volgde uitleg over de zaden. We hebben gezien hoe
asperges worden gesorteerd op dikte en lengte. Daarna gingen we naar de aspergevelden. Hier
lieten ze zien hoe er gestoken moest worden. Enkele leden hebben het ook geprobeerd. Het was
echt de moeite waard om allemaal van
dichtbij te zien.
Donderdag 26 mei: Met de huifkar op
weg naar Brüggen in Duitsland. Het was
mooi weer en er waren gezellige
terrassen. Wat waren de mannen blij,
want de winkels waren dicht en dus
bleef de hand op de knip.
’s Avonds was er een bingo en
verschillende BCN-leden hebben daar
wat prijsjes weggesleept. Ook de
hoofdprijs (gewonnen door Nel Jansen)!
Dit was een weekendje Oda Hoeve.

Vrijdag 27 mei: Vandaag naar het modernste kasteel
van Nederland geweest en dat staat in Kessel: kasteel
De Keverberg. Daar is het oude en nieuwe
gecombineerd,
heel apart.
Met
vele mooie
vergezichten. ’s Avonds zijn de heren gaan biljarten.

Bürstnerclub Nederland
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Zaterdag 28 mei: Op de fiets naar Steyl. Overgevaren met het pontje en
toen naar het museum: het missiemuseum. Eerst een film gezien,
daarna het museum in. Er was zoveel te zien, je keek je ogen uit. Het
was in één woord fantastisch!
’s Avonds was er in de kantine een video te zien: Andre Rieu op het
Vrijthof.
Zondag 29 mei: Aan alles komt een eind, ook aan deze aspergeweek.
Het was een leuke week en het weer viel achteraf gezien erg mee.
Er werden ook nog prijzen uitgereikt voor het Jeu de Boules. 1ste prijs
Riki v. d. Broek, 2de prijs Andries v. d. Broek en 3de prijs voor Marga
Markhorst.

De finalisten

We willen de weekleiding en de Oda Hoeve bedanken voor hun inzet.

Bürstnerclub Nederland

- 11 -

augustus 2016

Meivakantie: aspergeweek
op boerderijcamping ‘De Oda Hoeve’
20 – 29 mei

Weekend 229

— — — V er s la g ( 2 ) — — —
Door Lenie en Wim Zeestraten

Welkom op de Oda Hoeve
Ja, ook deze keer waren we niet op tijd. Maar
dat heb je als je eerst naar een motortreffen
gaat in Duitsland dat pas op zondag
afgelopen is. Wij kwamen dus op zondag
aan. Bij binnenkomst op de camping stond
het welkomstcomité klaar om ons te
ontvangen, maar dat was iets te voorbarig
ingeschat. Wat bleek? Het was een
OPENDAG voor een aantal bedrijven in
Kessel waaraan de Oda Hoeve ook meedeed
en de Bürstnerclub kon vooraan een
toplocatie inpikken om met een reclamestand
aandacht vragen voor het bestaan van de
Bürstnerclub en nieuwe leden te verleiden tot
het aangaan van een lidmaatschap. En niet zonder resultaat, want na enige aarzeling is er een
echtpaar ingeschreven. Gelijk werden de nieuwkomers uitgenodigd om in de kring tijdens het
HAPPY HOUR plaats te nemen.
We werden netjes begeleid naar de voor ons
bestemde en gereserveerde standplaats die keurig
voorzien was van een betegelde verharding, elektra
aansluiting en een afvoerslang met emmer voor het
afvoeren van afwaswater o.i.d.
Op de maandag was het weer voornamelijk
regenachtig met als gevolg dat het een zeer rustige
dag voor de ‘Bürstnercluppers’. Om nu in de regen
buiten te staan “kletsen” was voor velen geen optie.
De AC had weer een sportieve week voor ons
bedacht. Dinsdag met de fiets op een racevaartje van
13 km per uur kwamen we met de tong op de hielen
aan bij een picknickplek. Om vervolgens weer te
genieten van de eindeloze aspergevelden of plasticvelden. Bij ons in Zuid- Holland zien we dat niet
zo vaak.
Op woensdag zijn
we getrakteerd op
een bedrijfsbezoek
bij de fam. Beeren
die vol trots aangaf
dat ze al generaties
lang gespecialiseerd
waren in aspergeteelt
met
name
jonge plantjes en preiplantjes en aardbeiplantjes. Zo
te zien werd er hard gewerkt en hadden ze het goed
op orde. En wie wilde, kon met blote handen in de
grondruggen zelf asperge steken. Waarom de Limburgers dit het witte goud noemen, ontgaat mij
een beetje. Krom de hele dag de asperges uit de grond steken, in de schuur sorteren en zo gauw
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er een roze kleurtje op zit, brengt het niets meer op, terwijl de smaak het zelfde is. Wat zijn we met
zijn allen toch gek om de roze asperge dan maar niet te eten.
Menigeen had een set Jeu de Boulesballen bij zich en onder leiding van Roel werden equipes
samengesteld met als doel om zoveel mogelijk punten te halen om zo te komen tot een winnaar.
De finalisten waren Riki (winnaar) en Andries (2e) en Marga (3e).
Op donderdag staat een huifkartocht naar het stadje
Brüggen in Duitsland op het programma. De huifkar
werd volgepropt, zodat iedereen de buurman of
buurvrouw als stootkussen had als we voor de
zoveelste keer door een bobbel of gat in het asfalt
een zet kregen. De winkels in Brüggen waren op de
ijsboeren en biertenten na gesloten wegens
Sacramentsdag, maar dat mocht de pret niet
drukken. Een Grimbergbiertje, al dan niet in de
schaduw van een parasol, en mensen kijken, is ook
niet onplezierig. Nietwaar?
Vrijdag werd het modernste kasteel van Nederland e.o. bezocht en wij namen de gelegenheid om
een motortochtje in de regio te maken. Ieder zijn meug. Voor de dames een bingoavond op
donderdag, wat op vrijdag voor de mannen als
tegenhanger een biljartavondje is geworden. Nel
(en Cor dus ook) won de hoofdprijs bij de bingo:
een gratis weekend kamperen op de Oda Hoeve.
Ze zijn dus maar gelijk wat langer gebleven.
Op zaterdag was er voor de belangstellenden nog
een museumbezoek. Ja de organisatoren hadden
zich weer uitgesloofd om de “grijze” menigte in
beweging te krijgen. Bij mij zijn ook de haartjes
grijs geworden en dan moet je het tempo daar ook
op afstemmen en daar is de AC weer prima in
geslaagd.
Ton als spreekstalmeester bedankte bij de sluitingsceremonie alle deelnemers alsmede de
campingeigenaar, zijn vrouw en zoon, waarna tot slot nog een prijsuitreiking plaatsvond aan Riki,
Andries en Marga allen gepromoveerd tot lantaarndrager.
Wat jammer nu dat niet iedereen de afsluitingsceremonie kon afwachten.
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Weekend 230

Duin- en zee-weekend
op camping ‘Op hoop van Zegen’

24 – 26 juni

— — — V er s la g ( 1) — — —
Door Arie en Elly Elferink
Op 24 juni begon het weekend en wij besloten om 2 dagen eerder te vertrekken. We wilden dan
donderdag een vriendin van ons, die redelijk in de buurt woont, bezoeken. Woensdag waren we er
voor de klok van 12 uur met schitterend weer, dus we konden de caravan rustig instellen en de
middag besteden om de omgeving te verkennen. Er waren al wat Bürstnerleden aanwezig en de
weekendleiding was ook net voor ons gearriveerd. Dat was een gezellig weerzien. Ook voor ons is
het een onbekend gebied, dus na een broodje te hebben gegeten, stapten we op de fiets en
gingen op weg. Wel, de duinen zijn schitterend met goede, brede fietspaden en Noordwijkerhout
en Noordwijk zijn erg leuk.
Donderdag dus naar onze vriendin in de stromende regen, maar gelukkig brak de zon omstreeks
12 uur weer door en werd het best wel weer warm. Vrijdag gingen we met Ed en Dinie naar
Noordwijk. Het heeft een gezellig winkelcentrum en een mooie boulevard.

‘s Avonds was er de opening van het weekend. We verzamelden ons in de “recreatieruimte” waar
tevens een paar wasmachines stonden. We pasten er prima in met z’n allen. Dit keer namen we
zelf onze koffie mee, maar Gea trakteerde ons op heerlijke cakejes. Bij haar welkomstwoord gaf ze
ook ons nog wat tips voor de weekendbesteding.
Gea had voor ons een quiz bedacht, waarvan
de vragen gingen over (oude) maten en
gewichten. Het bleek dat we toch niet zo goed
op de hoogte waren van diverse maten en
uitdrukkingen. Na de 19 vragen bleek Eltjo de
winnaar te zijn met 11 goede antwoorden. Hij
mocht als eerste een prijs uitkiezen en dat werd
natuurlijk een fles wijn. Corrie Nieuwenhuizen
was de trotse 2e winnaar met 10 goede
antwoorden. Voor haar was er een lekker
luchtje. Toen verder, 9 goed, niemand. Daarna
kwam ik, 8 goed, hoera. De laatste prijs was
een horloge. Maar Wim Zeestraten had er ook
8 goed, dus moesten we er om loten. Laat ik nu
de winnaar zijn. Gea had dit heel leuk bedacht. Het was zo een gezellige avond, waarop we nu
eens niet meteen na de koffie naar de caravan gingen.
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Zaterdag zijn we naar de visserijdagen in Katwijk gegaan. Wederom op de fiets dwars door de
duinen. Heerlijk. Katwijk was erg gezellig met diverse
standjes. Je kon er ook haring, garnalen, schar e.d.
proeven. Er werd een wedstrijd ringsteken gehouden
waar diverse paard- en wagenbespanningen aan
deelnamen. We hebben ze vele malen langs zien rijden.
Ergens een lekker broodje gegeten en toen naar
Noordwijk waar de veteranen dag werd gevierd. Er was
een vliegshow boven zee. We zagen eerst de
formatievliegers. Dat was al mooi, maar daarna de
stuntvliegers met spectaculaire stunts. Het zag er af en
toe best angstig uit. Ook nog een F16, een Dakota en een
watervliegtuig kwamen voorbij. In Noordwijk nog naar een
restaurant en dan weer terug naar de camping.
Zondagmorgen was er alweer het afscheid van de club. Gea had wederom voor lekkere cake
gezorgd. Zij bedankte ons voor de aanwezigheid en de goede saamhorigheid.

Na het afscheid gingen de meeste naar huis, maar Roelie en Eltjo
wilden nog een weekje op de camping blijven. Dat was wel mogelijk,
maar dan moesten ze wel één plaats opschuiven. Dus dat was
haringen uit de grond, de mover aanzetten en met behulp van
diverse mannen, die de tentstokken vasthielden, werd de caravan
met tent enkele meters verder gereden. Vele handen maken licht
werk.

Wij bedanken de weekendleiding Gea en Kees v.d. Berg en Jan en Ria Beugelsdijk voor het fijne,
gezellige weekend op een zeer goede camping. We hebben het erg naar onze zin gehad.

Ook Lenie en Wim Zeestraten hebben een verslag ingezonden, meer bedoeld als reserve.
Ook dit plaatsen we, want weggooien is zonde.
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Weekend 230

Duin- en zee-weekend
op camping ‘Op hoop van Zegen’

24 – 26 juni

— — — V er s la g ( 2) — — —
Door Lenie en Jan Zeetraten
Midzomer in Noordwijkerhout
Het was een Duin- en Zee-weekend. Deze waren op kijk en loopafstand van de camping. Bijna de
langste dag en de kortste nacht van het jaar. Een ideaal uitgangspunt voor een verblijf in de
nabijheid van strand en duinen. Even flaneren over de boulevard van Noordwijk, kijken naar de
vliegtuig-capriolen die georganiseerd waren ter ere van de Veteranendag. De Haringdag in Katwijk
kon ook velen bekoren. Voor wie de wilde haren nog niet kwijt was, kon zich uitleven bij Haring
Rock. Wij zijn er niet geweest. Het geluid zal wel boven de 100 decibels geweest zijn en daar
kunnen de oren niet zo goed tegen.
Het treffen was op de camping “Op Hoop van Zegen”. De letterlijke betekenis daarvan is eigenlijk
dat we gokken op een beetje geluk. Het zou mooi zijn als
het weer daar ook mee rekening gehouden zou hebben.
Ondanks dat er een harde zandgrond was, waren er een
aantal plassen op het veld, zodat het een vraag was of je
zonder slippen de caravan of camper op de toegewezen
plek kon zetten. Wij zouden de camper op plek 29a zetten.
Dat betekende dat dat het allerlaatste en verste plekje was
en dus kwamen we met doordraaiende voorwielen tot
stilstand. Even achteruit rijden met behulp van de
duwkracht van een drietal Bürstnerclub leden en zo
kwamen we op de goede plek. Nu maar hopen dat het
droog bleef zodat we er op zondag weer normaal weg konden rijden. Dat was dus op hoop van
zegen.
Het was droog gebleven en er deed zich geen probleem
meer voor. Op vrijdagmiddag om 5 uur werd het
traditionele borreluurtje om de denkbeeldige Bürstnervlag
georganiseerd. Hierbij werden we uitgenodigd om om acht
uur bijeen te komen in het washok van de camping. Dit
was een binnenruimte waar twee wasmachines stonden.
Hier hebben we onder leiding van Gea een aantal vragen
beantwoord over de betekenis van oude begrippen. Wie
de meeste vragen goed had beantwoord, kwam in
aanmerking voor prijzen waaronder een fles wijn en een
Rolex horloge. Het horloge was de derde prijs. Kun je nagaan hoe waardevol de fles wijn was!!
De zaterdag is door de meeste deelnemers fietsend
ingevuld naar Noordwijk en Katwijk voor het
boulevardleven. Om vier uur was de eerste ronde van
het borreluurtje. Ook het sterke spul kwam te voorschijn
en we zijn dan ook doorgegaan totdat de fles helemaal
leeg was. ’s Avonds op de fiets nog naar de boulevard
geweest om daar onder het genot van een softijsje naar
de langs flanerende mensen te kijken. Wat hebben we
toch een grote variëteiten rondlopen op deze
aardbodem! Alle kleuren en vormen zijn er in levende
lijven te bewonderen.
Zondagochtend om half elf nog een laatste koffieronde rond de vlag(?) De families Van den Berg
en Beugelsdijk werden bedankt voor de organisatie van het weekend.

Bürstnerclub Nederland

- 16 -

augustus 2016

Weekend 231

Drielandenweekend
op camping ‘Vinkenhof’
Engwegen 2a
6305 PM Schin op Geul
info@campingvinkenhof.nl

1 – 5 september

— — — A a nk o n di g i ng — — —
Weekendleiding: Peter en Joke van de Langenberg - André en Ria Veldkamp

Dit keer zijn we te gast op camping Vinkenhof bij Monique en Berry Weijts met dochter Rochelle en
zoon Didier die al sinds 2009 meehelpen in het familiebedrijf.
Op donderdag 1 september is de opening van het weekend in de kantine met koffie en Limburgse
vlaai.
Vrijdag en zaterdag zijn twee dagen ter eigen besteding.
Valkenburg is een leuk en gezellig stadje om door te wandelen en een terrasje te nemen om wat te
drinken. Ook kun je er met een kabelbaan (stoeltjeslift) omhoog en heb je een prachtig uitzicht
over het dal.
Iedere dag van 16:00 – 17:00 uur Happy Hour om gezellig bij te kletsen.
Zaterdag om ± 18:00 uur BBQ-en. Zelf voor vlees, salades, sausjes en drinken zorgen.
Op zondag 4 september excursie met het stoomtreintje, ook wel ‘miljoenenlijntje’ genoemd. Deze
vertrekt uit Schin op Geul en gaat naar Simpelveld. Door kennissen van ons aanbevolen om dit te
doen. We kunnen met het treintje heen en met de railbus terug.
Kosten hiervan zijn € 12,50 p.p. Dit is een dagkaart. Bij meer dan 20 personen hebben we
groepskorting en betalen we € 10,00 p.p. Excursie is ‘s middags. Zaterdagavond s.v.p. betalen bij
Peter en Joke.
Maandagochtend om 11:00 uur sluiting van het weekend.

Bürstnerclub Nederland

- 17 -

augustus 2016

Camping ‘t Plankebrugske
(gewaardeerd op Zoover met 9,6)

Weekend 232

Witrijt 3, 5541SH Reusel

21 – 30 oktober

— — — A a nk o n di g i ng — — —
Weekendleiding: Angelique en Piet Schuurmans – Marja en Bram Sinnige
Omdat de eerstvolgende Koerier pas eind november verschijnt, informeren wij jullie
nu al over de herfstweek.
Van vrijdag 21 oktober tot zondag 30 oktober kamperen we aan de rand van
Nederland. We verblijven op camping 't Plankebrugske. De camping is landelijk
gelegen (uitzicht op bos en weilanden) tussen twee gezellige dorpen, Reusel en
Bladel, ongeveer 1 km. van het centrum van Reusel. We boffen want eigenlijk is de
camping vanaf 1 oktober gesloten maar speciaal voor de leden van Bürstner Club
Nederland wordt de poort geopend. Dat betekent echter wél, dat het niet mogelijk is
om eerder dan 21 oktober te komen of langer dan 30 oktober te blijven.
We zijn te gast bij Wiek en Miek Lavrijsen. Dat Wiek vroeger hovenier is geweest, is duidelijk te
zien aan het onderhoud van het gazon en de beplanting. Nog nét niet met een nagelschaartje
werkt hij heggen, planten en struiken bij. Zo precies als Wiek de buitenboel bij houdt, zo secuur is
Miek binnen. Het moderne, verwarmde, sanitair is brandschoon, voorzien van zeep en toiletpapier,
papieren handdoekjes en zelfs gastendoekjes. Natuurlijk zijn ook een wasmachine en droger
(tegen betaling) aanwezig. Er staat een grote overdekte recreatieruimte tot onze beschikking en
zelfs een "indoor jeu-de-boulesbaan"!
Dat deze camping (opgericht in 2004) in 2005 de VeKaBo KwaliteitsAward heeft gehad en in 2013
genomineerd is als ANWB camping van het jaar en in 2015 de Zoover Award Winner Gold ontving
zal niemand dan ook verwonderen!
Momenteel zijn wij druk bezig een gevarieerd programma samen te stellen met "voor elck wat
wils". In de herinneringsmail (die Bram eind september zal versturen) zullen we jullie daarover
uitgebreider informeren. Een tipje van de sluier willen we wel oplichten: er loopt een rode draad
door de week, we zijn bezig met het organiseren van een workshop en ook een bezoek aan het
kaarsenmuseum staan op ons lijstje.
Nog even wat feiten op een rijtje:
 Ruime standplaatsen, voorzien van 6A elektrische aansluiting.
 Luxe verwarmd sanitair incl. invalide douche-toilet/gezinscabine.
 Zowel een aanrecht binnen als buiten.
 Overdekte fietsenstalling met oplaadpunt.
 en (voor slecht weer) een gezellige binnen accommodatie.
 De hond is welkom.
 Gratis draadloos internet op het hele camping.
Wandel- en fietsroutes en informatie over de omgeving, ook voor net over de Belgische grens,
verkrijgbaar.
Tip (voor de liefhebbers): op zondag 30 oktober 2016 is het Eurocircuit in Valkenswaard het decor
van de alweer 13e editie van de RTL GP Dakar Pre-proloog. In deze editie krijgen de talloze fans
in Nederland opnieuw de kans om hun Dakar-helden van dichtbij in actie te zien en te ontmoeten
tijdens het grootste ééndaagse Dakar-evenement ter wereld. Er zijn al een aantal mensen die
tickets hebben besteld voor dit evenement en vanaf de camping vertrekken. Hierdoor is carpoolen
mogelijk. We hebben met de campingeigenaren afgesproken dat diegenen, die op zondag naar
Valkenswaard gaan, hun verblijf met één nacht mogen verlengen tot maandagmorgen 31 oktober
(vertrekken vóór 12 uur).
Tickets voor de Dakar Pre-proloog zijn te bestellen via www.preproloog.nl/tickets
Laat deze kans om kennis te maken met deze unieke camping niet voorbij gaan en schrijf vandaag
nog in! Wij kijken naar jullie uit!
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Geef de pen maar door!
Er zijn van die ogenblikken dat je niet weet wat je moet doen. Op de vraag “Wil je
een verhaal schrijven voor de BCN-koerier?” zeg je ‘ja’. Maar dan, waar moet je
over schrijven?
Laten we beginnen met wie we zijn. Ria en Jan Beugelsdijk, beiden geboren in de
Duin en Bollenstreek. Ria is geboren in Noordwijkerhout, Jan in Noordwijk, een
naburige gemeente. We zijn dus kinderen van de zee en de duinen. Een geweldige plaats om te
wandelen en te spelen.
Na ons trouwen zijn we in Noordwijkerhout gaan wonen. Noordwijkerhout is een prachtig dorpje,
dicht bij zee en duinen, te midden van de bollenvelden. Je raakt eraan gewend, maar het is elk jaar
weer geweldig om te zien hoe de bloemen kleuren en geuren.
De bewoners van het dorp hebben een katholieke inslag. Ze zijn goed in het vieren van feesten.
De Oranjefeesten zijn altijd erg gezellig, bijna iedereen doet daaraan mee. Ook in de winter, het
carnavalsfeest, wordt, voor een gemeente boven de grote rivieren, groots gevierd. De hele
Bollenstreek komt dan naar Noordwijkerhout. In 1979 zijn wij Prins en Prinses geweest. Dit blijf je
eigenlijk voor altijd, mensen spreken mij nu nog steeds aan met mijn prinsennaam Bluswater.
Met kamperen zijn we vroeg begonnen. In 1964 zijn we getrouwd en in 1970 begonnen we aan het
avontuur kamperen. Eerst in een tent, daarna een vouwwagen, vervolgens een camper en als
laatste de Bürstner. Met al deze kampeerwoningen hebben we heel Europa bezocht en gezien.
Eerst met de kinderen, later met z’n tweetjes.
Tijdens een kampeerbeurs hebben we kennis gemaakt met de Bürstnerclub. De
kampeerweekenden hebben we altijd als zeer prettig ervaren. Samen met een leuke groep
mensen uit alle delen van Nederland activiteiten doen, het is altijd erg gezellig en leerzaam.
Het gaat goed met ons en we zijn op onze eigen manier druk met de ouderenbond en onze
moestuin. We hopen nog lang mee te kunnen met de reisjes van de Bürstnerclub.

Ria en Jaap Beugelsdijk
En wij geven de pen door aan ………………………...
Helaas is er bij het doorgeven van de pen iets misgegaan. Daardoor staan er puntjes hierboven. Wie van de
leden stelt zich beschikbaar om iets te schrijven, zodat deze rubriek doorgang kan vinden. Eind november
komt de volgende Koerier. Genoeg tijd dus om iets te schrijven. Zo niet, dan is het over met deze rubriek.
De redactie
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Inschrijfformulier voor weekend XL 231
Camping

Camping ‘De Vinkenhof’ Schin op Geul (Limburg)

Datum

1 - 5 september 2016

Naam - Voornaam
Lid nr.
Adres + Woonplaats
Wij komen met

.….

volwassenen

met

…..

kinderen onder de 12 jaar.

met

…..

kinderen boven de 12 jaar

Totaal

…..

personen

Bij eerder komen of later weggaan dit doorgeven aan de camping en ook daar afrekenen!
Aantal
personen
Kosten voor dit weekend per equipe per nacht

Aantal
nachten

€ 19,80

(inclusief toeristenbelasting)

Administratiekosten
Extra personen

€

Of het tarief dat de camping aanhoudt.

Excursie stoomtreintje “miljoenenlijntje “genoemd

4,90

…..

…..

Totaal
€

…..

€

5,00

€

.….

€

.….

Ja/Nee
…..

Totaal
Dit bedrag heb ik gelijk met deze aanmelding overgemaakt op:
NL62 INGB 0000316385 t.n.v. Bürstner Club Nederland te Valkenswaard.
Datum:

Handtekening:

Dit formulier zenden aan:
Bij annulering bellen:
E-mail:

Angelique Schuurmans, Wassenbergstraat 31, 5373 CG Herpen
Tel.: 06-53 699 583
weekend@burstnerclub.nl
ATTENTIE:

De sluitingsdatum voor dit weekend is: 14 augustus 2016
Mocht u onverhoopt na de inschrijfdatum moeten annuleren, dan zullen wij het door u overgemaakte
bedrag verminderd met € 10,-- op uw rekening terugstorten. Indien de camping uw aanmelding toch
aan de BCN in rekening brengt, zal er geen restitutie plaats vinden.
Bij eerder komen en/of eerder vertrek dan opgegeven is, vindt geen restitutie plaats
Let op
Vanwege een nieuw programma hoeft u dus niet meer in te vullen de volgende gegevens:
Kenteken Auto, Kenteken Caravan of Camper, Telefoon Nummer …/ 06….en e-mailadres.
Zijn er wijzigingen, dan deze doorgeven.
Wijzigingen:…………………………………………………………………….…………….……..

Bürstnerclub Nederland

- 20 -

augustus 2016

Inschrijfformulier voor weekend 232
Camping

Camping ‘t Plankebrugske Reusel

Datum

21 - 30 oktober 2016

Naam - Voornaam
Lid nr.
Adres + Woonplaats
Wij komen met

.….

volwassenen

met

…..

kinderen onder de 12 jaar.

met

…..

kinderen boven de 12 jaar

Totaal

…..

personen

Bij eerder komen of later weggaan dit doorgeven aan de camping en ook daar afrekenen!
Aantal
personen
Kosten voor dit weekend per equipe per nacht

Aantal
nachten

€ 15.50

(inclusief toeristenbelasting)

…..

Administratiekosten
Ik ga naar de 13de RTL GP Dakar Pre-proloog

Totaal
€

…..

€

5,00

€

.….

Ja/Nee

Datum aankomst: …………………………………….
Datum vertrek:

…………………………………….
Totaal
Dit bedrag heb ik gelijk met deze aanmelding overgemaakt op:

NL62 INGB 0000316385 t.n.v. Bürstner Club Nederland te Valkenswaard.
Datum:

Handtekening:

Dit formulier zenden aan:
Bij annulering bellen:
E-mail:

Angelique Schuurmans, Wassenbergstraat 31, 5373 CG Herpen
Tel.: 06-53 699 583
weekend@burstnerclub.nl
ATTENTIE:

De sluitingsdatum voor dit weekend is: 1 oktober 2016
Mocht u onverhoopt na de inschrijfdatum moeten annuleren, dan zullen wij het door u overgemaakte
bedrag verminderd met € 10,-- op uw rekening terugstorten. Indien de camping uw aanmelding toch
aan de BCN in rekening brengt, zal er geen restitutie plaats vinden.
Bij eerder komen en/of eerder vertrek dan opgegeven is, vindt geen restitutie plaats
Let op
Vanwege een nieuw programma hoeft u dus niet meer in te vullen de volgende gegevens:
Kenteken Auto, Kenteken Caravan of Camper, Telefoon Nummer …/ 06….en e-mailadres.
Zijn er wijzigingen, dan deze doorgeven.
Wijzigingen:…………………………………………………………………….…………….……..

Bürstnerclub Nederland

- 21 -

augustus 2016
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De smaak van Denemarken
Op vakantie heb je vaak eindelijk tijd voor lekker eten (maken). In Denemarken kun je genieten van
beroemde culinaire hoogstandjes in diverse restaurants of in de zogenaamde kro’s (herbergen). De Denen
staan zelf graag lang en uitgebreid in de keuken en willen dan vooral ook lang tafelen. Dus bestel een
tafeltje of doe als de Denen: vind, vang of verzamel zelf je maal en neem de tijd om te koken en er van te
genieten.

Verse vis en smørrebrød
In de talloze havens van Denemarken kun je
terecht voor een lekker vers visje. En dan is er
natuurlijk
nog
het
wereldberoemde
smørrebrød. Dit rijkbelegde Deense roggebrood
kun je in de meeste kro’s en restaurants
bestellen. Maar niets zo zomers Deens als een
picknick in het bos, op de heide of op het strand
met een paar smørrebrøds in je mand, gekocht
bij de plaatselijke bakker of slager.

New Nordic Kitchen
De New Nordic Kitchen is een waar fenomeen. Hierin draait alles om ‘terug naar de natuur’. Puur eten.
Traditionele en lokale ingrediënten met zorg en creativiteit bereid in nieuwe combinaties. New Nordic
Kitchen heeft niet alleen de smaakbeleving veranderd, maar ook de blik op de natuur.
www.visitdenmark.nl/camping en www.visitdenmark.nl/gastronomie
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