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Bij voorkeur ingeleverd per mail.  
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DEALERLIJST BÜRSTNER CARAVANS EN CAMPERS 

     

 

ALMELO Bruggink Campers Windmolen 28 7609 NN 0546 82 91 93 

ALMERE BUITEN Almeers Caravan Bedrijf De Draaibrugweg 10 1332 AD 036 540 09 09 

BARNEVELD Gelderse Caravan Centrale B.V. Anth. Fokkerstraat 37 3772 MP 0342 41 50 52 

COEVORDEN Eurotrek Campers Printer 31 7741 ME 0524 59 37 00 

DOETINCHEM Meerbeek Caravans & Campers Nijverheidsweg 41 7005 AS 0314 34 40 46 

DRACHTEN Veneboer Caravans Loswal 30 9206 AH 0512 52 11 11 

EDAM Wamo Caravancentrum Nijverheidsstraat 1 1135 GE 0299 37 18 41 

EMMELOORD Caravan Centrum Emmeloord Bedrijfsweg 7 8304 AK 0527 61 34 38 

GRAVE De Greeff Caravan-Recreatie  A. van Gelderweg 97 5361 CV 0486 47 60 00 

HAAKSBERGEN Henk Pen Caravans BV Westsingel 2 7481 WK 053 572 20 83 

HATTEM De Jong Caravans Netelhorst 1 8051 KE 038 444 37 77 

HILLEGOM DE ZILK Kampeercentrum De Jong B.V. Beeklaan 24a 2191 AB 0252 51 77 17 

NEERKANT Caravancentrum 'De Neerkant' Meistraat 6 5758 AK 077 466 15 06 

OUD GASTEL (Rsd) Mobildrôme & Partners Argon 31-33 4751 XC 0165 57 06 25 

RENSWOUDE CC Van Voorthuizen De Hooge Hoek 1 3927 GG 0318 57 13 64 

RUCPHEN De Vossenhoek Industriestraat 3  4715 RL 0165 34 30 53 

STEIN Caravan & Camper Limburg Mauritsweg 126 6171 AK 046 433 35 74 

ST. OEDERODE Van Uden Caravans Jan Tinbergenstraat 6 5491 DC 0413 47 70 22 

VLISSINGEN Kampeercentrum Mechielsen Gildeweg 35-38 4383 NJ 0118 44 01 00 

ZUIDBROEK Strating Caravans Weg der Ver. Naties 6 9636 HW 0598 63 49 05 

 
 
 
 
 
 
 
 

Denkt u aan onze adverteerders,  

zij denken ook aan ons. 
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REDACTIE 

Met het in elkaar zetten van deze Koerier, ben ik nu drie 
jaar redacteur (a.i.). En het ziet er naar uit dat dat 
voorlopig nog wel zal blijven. Het is inmiddels bekend 
waarom ik drie jaar geleden mijn functie beschikbaar 
heb gesteld. Vanwege mijn gehoorproblemen ‘miste’ ik 
teveel tijdens vergaderingen en dat is vervelend. Het 
maken van de Koerier is op zich best te doen en dat zal 
ik blijven doen zolang er geen opvolger is. Deze 
bekentenis zal er beslist niet toe leiden dat er iemand 

zich aanbiedt om het redactiewerk op zich te nemen. ‘t Is niet anders! 
 
Na een lange tijd van zomerrust wat het redactiewerk betreft, ben ik eind oktober 
uit mijn zomerslaap ontwaakt en voorzichtig weer aan de gang gegaan met het 
op poten zetten van de decembereditie. Naast de vaste rubrieken deze keer een 
verslagje van de caravanjaarbeurs, een verslag van ‘Stampersgat’ (jammer van 

de geringe belangstelling) en een verslag van ‘Dronten’ (grote belangstelling). 
Zoals gebruikelijk in de decembereditie de aankondiging van de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) waar weer een bestuursverkiezing moet plaatsvinden. 
Er zijn wat vacatures, dus houd je niet in en meld je aan voor een 
bestuursfunctie. 
Verder nog de aankondiging van het komende paasweekend en voor zover 
bekend het gehele kampeerprogramma in 2018. 
 
Van het websitefront is weinig nieuws te melden. De site is klaar en moet nu 
worden bijgehouden door enkele (bestuurs)leden. Het is niet de bedoeling dat de 
webmaster dit onderhoud gaat doen. Wel blijft hij op de achtergrond om in te 
grijpen als dat nodig is. Wie kan en wil hier zijn/haar steentje aan bijdragen? 
 
Veel leesplezier, 
Jan Nieuwenhuizen 
Redactie BCN Koerier (a.i.) 

 
 
 
 
 

Verschijningsdata BCN Koerier in 2018 
 

Jaargang Uiterste datum inleveren kopij Verschijning ± 

33e jaargang nr. 1 Editie Algemene Leden Vergadering Begin januari 2018 

33e jaargang nr. 2 18 februari 2018 Eind februari 2018 

33e jaargang nr. 3 20 mei 2018 Eind mei juni 2018 

33e jaargang nr. 4 15 juli 2018 Midden juli 2018 

33e jaargang nr. 5 18 november 2018 Eind november 2018 
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VOORZITTER 
 

Spannende tijden 
 
Op 28 oktober hebben we een soort werkmiddag gehouden en deze werd goed bezocht. De 
aanwezigen hebben zich goed in de materie verdiept. Onze problemen zijn daardoor niet weg, 
maar we hebben wel een aantal goede adviezen gehad waar we mee aan de slag kunnen. We 
willen als bestuur daar nog even over napraten en daaruit onze bevindingen vaststellen. Tijdens de 
ALV zullen we voorstellen aan de leden doen. 
 
Wat er zeker is uitgekomen, is dat we oud-leden nog de mogelijkheid bieden om terug te keren bij 
de club, ook al is het kampeermiddel van een ander merk. We moeten daar wel goede afspraken 
over maken en onze reglementen op aanpassen. Of dit voor de komende ledenvergadering gaat 
lukken weet ik niet.  
Verder werd aangegeven dat men meer geld tijdens de weekenden wil besteden en dat daar best 
een contributieverhoging tegenover mag staan.  
Ook kwam naar voren dat het moeilijk is om nieuwe leden te werven. Toch vinden we dat we hier 
ook aandacht aan gegeven moet worden buiten het oproepen van oud-leden.  
Tot zover over de 28e. 
 
Wij hebben dit jaar ook weer op de kampeerjaarbeurs gestaan. Daar hebben we kennis gemaakt 
met de nieuwe verkoopleider voor Bürstner in Nederland, te weten de heer Robert Klaver. Ik heb 
even kort met hem kunnen spreken en heb begrepen dat hij op 1 januari 2018 gaat beginnen. 
Toch hebben we nu een mooie banner van Bürstner mogen ontvangen en een prachtige balie. 
 
We maken ons echter nog best wel wat zorgen over de relatie met Bürstner. We ontvangen 
namelijk weinig informatie, terwijl je in andere clubbladen wel leest over nieuwe modellen en 
nieuwe ontwikkelingen. Het lijkt wel of we er een beetje bijhangen. Ik vind dit erg jammer te meer 
daar dit wel anders is geweest. Gelukkig was de nieuwe verkoopleider dit met ons eens. We zullen 
het daar nog wel eens over hebben op een later tijdstip. Eerst moet hij zich in de nieuwe baan 
inwerken. 
 
In deze tijd gaan we weer naar de donkere dagen van december. Dit betekent in vele gevallen dat 
de caravan of camper in de stalling staat. We zijn dan met het voorbereiden van de feestdagen 
bezig en ga je kijken wat je dan gaat doen. Welke dagen zijn voor jezelf en welke dagen breng je 
met de familie rond. Dat zijn altijd momenten dat het jaar weer even de revue passeert en je denkt 
dan wat je mooie momenten waren en wat vervelende zaken waren. Maar met de kerst is het fijn 
om bij elkaar te zijn. Ik hoop dat een ieder een fijne kerst zal hebben en gezond het nieuwe jaar in 
gaat. Onder ons zullen er leden zijn die het wat moeilijker hebben en hen wens ik dan alle sterkte 
toe. Hopelijk ontmoeten we elkaar weer op de ledenvergadering en/of de nieuwjaarsreceptie. 
 
Zelf zit ik in een moeilijke periode. Mijn vrouw Nel moet dan op 2 januari naar het VU-medisch 
centrum voor een stamceloogst, dus een spannende tijd voor ons. Daarna een periode rust en dan 
daarna 2 tot 6 weken ziekenhuis. We willen iedereen bedanken die ons een kaartje of een andere 
blijk van belangstelling heeft doen toekomen. Het zal zeker voor ons een zware tijd worden. 
 
Maak er met elkaar iets moois van, 
Paul de Haan 
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SECRETARIS 

 
 

 
 
 

 

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 
 

 
We hebben op 28 oktober bestuursvergadering gehad. Dit was 
voorafgaande aan de middagsessie, waarbij alle leden zijn uitgenodigd mee 
te denken m.b.t. de BCN. Tijdens de bestuursvergadering hebben we ons 
voorbereid op deze sessie.  
Verder zijn we op de beurs in contact gekomen met dhr. Klaver. Hij is de 

opvolger van Jim Looijen voor Bürstner Nederland. We zullen met hem de voorbereidingen voor 
het bezoek aan de fabriek bespreken. 
 
De vernieuwde website is in de lucht, maar om u aan te melden moet u wat geduld hebben. 
Sommigen zijn al aangemeld, anderen nog niet. We zijn aan het proberen alle leden in te voeren, 
maar dit is nog niet gelukt. Als u zich aanmeldt als lid, krijg ik hierover een berichtje en kan ik je 
aanmelding activeren. Hoe het verder gaat verlopen, zullen we u zo spoedig mogelijk uitleggen. 
 
Gelukkig hebben we voor de AC twee equipes bereid gevonden, voorlopig voor een jaar, 
weekenden mee te organiseren. We zullen fam. Ooms/Achter en fam. Zeestraten ondersteunen 
daar waar nodig. We zijn hier heel erg blij mee. 
 
Tijdens de middagsessie kwam naar voren dat we eigenlijk unaniem van mening zijn dat we met 
elkaar de handen uit de mouwen willen steken. We hebben vele handen aangeboden gekregen 
om te helpen tijdens een weekend. Dit kunnen soms kleine dingen zijn, zoals iemand mee op z’n 
plaats zetten, nieuwe leden begeleiden e.d.. 
Ook wordt het op prijs gesteld als we weer naambordjes voor het raam hangen. We zullen tijdens 
de jaarvergadering de uitkomst van deze waardevolle middag bespreken.  
We hebben gemerkt dat we een club zijn die veel voor elkaar over heeft en het met elkaar wil 
samenwerken.  
 
De weekenden zijn altijd gezellig en goed georganiseerd. 
Een pluim voor alle weekendleidingen! 
 
Ik zie jullie graag tijdens de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 20 januari 2018 in Hoornaar. 
Voorafgaande aan de ledenvergadering is er weer een bestuursvergadering op zaterdag 20 januari 
2018. 
 
Voor een ieder fijne dagen en tot gauw. 
 
Hartelijke groeten vanuit de bestuurskamer, 
Marjan Goosens, secretaris 
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+ + + + + + + + + + 
 
 
Bestuursverkiezing 
Op de Algemene Ledenvergadering op 20 januari 2018 vindt weer een bestuursverkiezing plaats. 
De volgende leden zijn aftredend: 
 

Voorzitter   Paul de Haan  aftredend en herkiesbaar 
PR-functionaris  vacature   (Waarnemer Bram Sinnige) 

Redacteur   vacature   (Waarnemer Jan Nieuwenhuizen) 
TC-coördinator  Ton Stauthamer  aftredend en 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  
 



 
       Bürstnerclub Nederland                                                 - 7 -                                                          december 2017 

Vanuit de Activiteiten Commissie 
 
Beste Bürstnervrienden, 
 
Op de valreep van 2017 even een stukje van de Activiteiten Commissie. Als we terugkijken naar 
de weekenden van 2017 mogen wij als AC niet klagen over de opkomst. 
 

Camping “Kooningsveld”, Arnhem: "Het winterweekend" 
Zoals gewoonlijk op de winterweekenden geen grote opkomst. Helaas maar 5 equipes. Maar 
misschien juist daardoor wel extra gezellig! De reacties waren in elk geval erg positief! 

 
Camping “Alkenhaer” in Appelscha: "Het Paasweekend" 
Een grote opkomst: 28 equipes. Helaas waren we verdeeld over drie velden.  
Met name het stampottenbuffet was erg geslaagd. 

 
Camping “Walensbongert” te Troisvierges: "De Luxemburg week" 
Wederom een mooie opkomst: 22 equipes. Vanwege het weer moesten de meeste 
activiteiten op de eerste paar dagen gepland worden. De trip met de trein naar de stad 
Luxemburg was een succes. Het was een geslaagde week en voor herhaling vatbaar. 

 
Camping de Schatberg in Sevenum: "Het familie- en vriendenweekend".  
En weer een mooie opkomst 17 equipes.  
Prachtig mooi weer, dus veel happy hours en lekkere BBQ's! 
 
Camping “Onder de Dijk” te Stampersgat: "Willemstad XL-weekend" 
Een opkomst van 11 equipes. Ook hier helaas verdeeld over drie velden. Wel een eigen 
honk met open haard waar we 's avonds gezellig bij konden praten en wat spelletjes doen. 

 
Camping “t’ Wissentbos”  in Dronten: "De herfst week" 
En weer een mooie bezetting van 21 equipes. Ook hier weer verdeeld over meerdere (3) 
velden, maar schitterend weer voor oktober! Dus ook nu weer zelfs een BBQ!  

 
We kunnen zeggen dat 2017 een geslaagd jaar is geweest met een diversiteit aan activiteiten. 
Helaas hebben we besloten, in verband met de lage opkomst, om het winterweekend voor 2018 te 
laten vervallen. 
 
Kijkend naar 2018 zijn wij (de AC) heel blij met de komst van 2 nieuwe AC equipes te weten 
Dineke Ooms en Dirk Achter en Lenie en Wim Zeestraten. 
Zij hebben de vergadering op 20 november in Dronten bijgewoond en zijn al bezig met de 
voorbereidingen van een weekend en/of week voor volgend jaar. 
 
Volgend jaar zijn de volgende weekenden/weken gepland: 
 

"Het Paasweekend"  (30 maart – 2 april) 
"De voorjaarsweek"  (20 april – 29 april) 
"Het familie XL-weekend" (23 mei – 27 mei) 
"Vlootdagen XL-weekend" (15 augustus – 19 augustus) 
"Bezoek fabriek"   (eind september) 
"Het herfstweek"   (eind oktober) 
 

Zoals velen gevraagd hebben, lopen de weekenden tot zondag en zal de afsluiting voortaan op 
zaterdag(avond) worden gehouden. 
Rest mij iedereen fijne feestdagen en een goed 2018 toe te wensen!! 
 
Tot op de ledenvergadering in Hoornaar, 
met vriendelijke groet, 
Bram Sinnige 
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Public Relations 
 
Beste Bürstnervrienden, 
 
Zie hier een overzicht van de activiteiten van de PR. Eind vorig jaar heb ik dit overgenomen na het 
onverwachte vertrek van Wim Bos. 
 
Er zijn begin van dit jaar (2017) totaal 18 advertenties binnen gehaald. 
 
Ik heb sinds september 2016 twee keer onze deelname aan de caravanjaarbeurs mogen 
organiseren (gelukkig met de hulp van velen van jullie) en Sandra Rutjes heeft op een 
verenigingsmarkt gestaan met haar eigen caravan en het nodige foldermateriaal. 
 
Wat betreft het contact met Bürstner, zoals jullie misschien weten is Jack van de Berg opgevolgd 
door Jim Looier, die inmiddels Bürstner Nederland weer heeft verlaten. Begin september werd ik 
benaderd door Robert Klaver (nu verantwoordelijk voor LMC) die vanaf begin volgend jaar ook 
voor Bürstner verantwoordelijke wordt. 
 
Persoonlijk heb ik het gevoel dat er binnen Bürstner Nederland langzaam een nieuwe wind aan het 
waaien is. Robert had het plan om tijdens de laatste beurs in de jaarbeurs een vaste achterwand 
voor ons te laten maken. Helaas door tijdgebrek is dit niet gelukt. Als alternatief heeft hij snel een 
dubbelzijdige rolbanner geregeld, die wij na de beurs mochten houden voor andere PR 
werkzaamheden. 
Voor eind november of begin december staat in de planning om samen met Paul een afspraak met 
Robert te maken. 
 
Rest mij iedereen fijne feestdagen en een goed 2018 toe te wensen!!! 
 
Tot op de ledenvergadering in Hoornaar, 
met vriendelijke groeten, 
Bram Sinnige 
 
 
 

= = = = = = = 
 
 
 
 

 
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 
 
 

Reisinformatie voor onderweg 
 
Op reis naar Corsica 
Indien men op reis gaat naar Corsica is het verboden om gasflessen mee te nemen op de ferry 
i.v.m. criminaliteit/aanslagdreiging volgens de Franse overheid. Deze kan men aanschaffen op 
Corsica, wat te doen op de terugreis is voor mij onbekend, maar ik neem aan dat er geen 
gasflessen op de boot mogen. 
 
Frankrijk 
Geen flitsers in navigatie door Frankrijk. Mede reizigers opgelet!!! 
Sinds het van kracht worden van decreet 2012-3 op 3 januari 2012, is in Frankrijk het ontvangen 
van waarschuwingen over de locatie van vaste of mobiele flitsers tijdens het rijden verboden. Als 
de service TomTom Flitsers op je navigatiesysteem is geïnstalleerd en je blijft van deze service 
gebruikmaken, kun je een bekeuring krijgen van maximaal €1500. Voor verdere informatie en hoe 
uit schakelen zie de website van TOMTOM 
 
Flitspaalmelder kan fikse boete opleveren 
In sommige landen kan een flitspaalmelder een fikse boete opleveren. Hoe hoog is de boete? Hoe 
zit het met ingebouwde navigatie? Dit zijn nu veel voorkomende vragen op het nieuwe ANWB-
ledenplatform: vakantievraag. De regels en adviezen op een rijtje. 
Er zijn twee manieren om een snelheidscontrole aan te zien komen: radardetectie en 
flitspaalsignalering. Radardetectie vangt het radarsignaal op, bijvoorbeeld van een lasergun. Het 
gebruik en in bezit hebben van radardetectie-apparatuur is in alle landen in Europa verboden, met 
uitzondering van Hongarije, Rusland en het Verenigd Koninkrijk. 
Flitspaalsignalering krijgt zijn informatie via GPS en is vaak onderdeel van een navigatiesysteem. 
Dit is in Nederland wel toegestaan. In veel andere Europese (doorreis)landen mag dit echter niet. 
 
Boetes 
In Duitsland, Zwitserland en Frankrijk is het gebruik én het bezit van alle apparatuur met 
flitspaalsignalering verboden. Niet alleen het navigatiesysteem, maar ook andere elektrische 
apparaten zoals een laptop, PDA of een mobiele telefoon met flitspaalsignalering zijn verboden. 
De boetes zijn fors. In Frankrijk kan het hebben van flitspaalsignalering bijvoorbeeld worden 
bestraft met €1500,- boete. In België en Oostenrijk is apparatuur die zelf actief zoekt naar flitspalen 
ook verboden. GPS-apparatuur die gebruikmaakt van een openbare databank is in die landen wel 
toegestaan. 
 
Verwijderen 
Ga je op vakantie naar óf rijd je door een land met een verbod voor flitspaalsignalering? Dan raadt 
ANWB Rechtshulp je aan om de software op het apparaat in zijn geheel te verwijderen. Het enkel 
uitschakelen van de functie is niet voldoende. Weet je niet hoe? Neem dan contact op met de 
verkoper of de importeur van het navigatiesysteem. Dit kan per systeem verschillen. 
 
Tip 
Tip! In tegenstelling tot de flitspaalsignalering op basis van GPS zijn de analoge kaarten met deze 
informatie niet verboden. Je kunt dus in plaats van flitspaalinformatie op je navigatiesysteem 
gewoon gebruik blijven maken van de papieren versies. 
Wil je meer weten over flitspaalsignalering of heb je een andere vraag over je 
vakantievoorbereiding? Ga dan naar anwb.nl/vakantievraag. 

Bron: Bijlage NU 
 
Ton Stauthamer, 
coördinator TC 
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P R O G R A M M A  2018 
(onder voorbehoud en voor zover bekend) 

 

Weekend Datum Camping en Plaats  Weekendleiding 

    

240 20 januari Alg. Ledenvergadering en 

Nieuwjaarsreceptie 

in 'Het Bruisend Hart' 

te Hoornaar 

Het bestuur 

    

241 30 maart 

- 2 april 

Paasweekend 

op camping  

‘Heumensbos’ 

te Heumen 

Angelique en Piet 

Schuurmans 

Roelie en Eltjo Lutterop 

    

242 20 – 29 april De voorjaarsweek 

op camping 

????????? 

Dineke Ooms en Dirk Achter 

Marja en Bram Sinnige 

    

243 23 – 27 mei XL Familie- / 

kennissenweekend 

op camping 

????????? 

Anneke Lemstra en Ton 

Gollenbeek 

Lenie en Wim Zeestraten 

    

244 15 – 18 augustus XL Vlootdagenweekend 

op camping 

‘ ’t Weergors’  

te Hellevoetsluis 

Anneke Lemstra en Ton 

Gollenbeek 

Ada en Arie Bos 

    

245 Eind september Fabrieksbezoek 

????????? 

Marjan en Wim Goosens 

Marja en Bram Sinnige 

    

246 eind oktober De Herfstweek 

op camping ???? 

Angelique en Piet 

Schuurmans 

Sandra en Patrick Rutjes 

 

247 ?? januari 2019 Alg. Ledenvergadering en 

Nieuwjaarsreceptie 

in 'Het Bruisend Hart' 

te Hoornaar 

Het bestuur 
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Vrijdag de 13e oktober 2017 
Sommigen krijgen bij ‘de 13e’ een onaangenaam gevoel. Anderen hebben daar wat minder last 

van. Zo ook wij. Op deze dag waren wij ingeroosterd om de 
beursstand te ‘bemannen’. Om 9.00 uur zijn we van huis 
vertrokken en zonder enig fileprobleem kwamen we om 10.00 
uur aan bij de Jaarbeurs, parkeervak P4. Bij vorige 
beursbezoeken was dat wel anders. Voordat je Utrecht in 
was!! Kortom het was niet druk, een veeg teken ….?? 
 
We hebben ons aangemeld bij de Bürstnerbalie en hebben 
ons BCN-plekje ingericht. Diverse Koeriers, flyers enz. 

klaargelegd. Dus we waren er klaar voor. Wel stonden we wat achteraf en hadden we uitzicht op 
een prachtige PREMIO caravan, maar ja daar gaat de lol 
vanaf na enige uren. Het is dat de bezoekers soms in de 
rij stonden bij deze caravan, waardoor wij ook wat 
aandacht trokken. Vragen over type caravan, indelingen 
enz. kregen we veel. Wij uitgelegd dat we van de Bürstner 
Club Nederland waren en weg gingen ze. Hopelijk is de 
naam van de BCN blijven hangen! Toch hebben wij ook 
aardige gesprekken gehad, werden Koeriers/flyers 
meegenomen, maar op de 13e geen aanmeldingen, 
ondanks het aantrekkelijk aanbod. 
 
Wij waren dus ingeroosterd op vrijdag. Het rooster zag er als volgt uit:  
 

 Woensdag, 11 oktober Marja & Bram Sinnige 
 Donderdag, 12 oktober Lenie & Wim Zeestraten + Paul de Haan 
 Vrijdag, 13 oktober  Corrie & Jan Nieuwenhuizen 
 Zaterdag, 14 oktober  Dineke & Dirk Ooms + Angelique & Piet Schuurmans 
 Zondag, 15 oktober  Marianne & Ton Stauthamer + Mientje & Hans Cornelissen 

 
Helaas was de aanmelding niet geweldig: slechts één lid. Jammer! 
 
Omdat het zo rond 16.00 uur erg rustig werd op de beurs, besloten we om maar naar huis te gaan. 
We schrokken ons rot van de parkeerkosten: € 16,-! En het ritje naar huis kan in een uurtje, maar 
werd nu 1½ uur vanwege files. Zou dat toch iets te maken hebben met vrijdag de 13e?? 
 

 
‘Druk was het niet, toch hadden we wel aardige gesprekken’ 

 
 
Corrie en Jan Nieuwenhuizen  
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Weekend 238 

 
 
 

XL-weekend 
op camping ‘Onder de dijk’ 

te Stampersgat (N.Br.) 
 

———Verslag———  

 
30 augustus – 
3 september 

door Dineke Ooms 

 
Woensdag 30 augustus 
We zijn in de regen vertrokken maar bij 
aankomst was het droog. Velen hadden 
al een plekje gevonden en het zag er 
weer gezellig uit. 
’s Avonds, zoals gewoonlijk, de 
opening van het weekend in de kantine, 
een sfeervolle grote schuur, waar de 
houtkachel heerlijk brandde en we met 
elkaar op banken aan lange tafels 

konden zitten. We kregen koffie met door Gea zelfgemaakte ‘Arretjes cake’.   
 
Bij de opening door Marja werd ook even stil gestaan bij de 
zieken in de club die we dit weekend weer missen. Na de 
koffie nog een tijdje nagezeten met een drankje aan de bar 
(beheerd door Bram en Cees) en een knabbeltje. 
 
Donderdag 31 augustus 
Een vrije dag, maar 's avonds met de hele club uit eten bij 
"De Family” te Fijnaart". Het eten was er heerlijk en perfect 
verzorgd. 
 

Vrijdag 1 september 
We gingen met elkaar naar Willemstad waar Bram en Marja, met behulp van Cees en Gea en de 
nodige input van Jan en Corrie, een fotospeurtocht voor ons uitgezet hadden. 
Helaas was Ada ziek geworden en kon zij en Arie niet mee. Lenie en Wim 
gingen net als Ton en Anneke op de fiets, de rest met de auto. We hadden 
prachtig weer. 
Bram en Marja hadden hun best gedaan op het kopiëren en in elkaar zetten 
van de opdrachten, zodat elke equipe een exemplaar ter beschikking had. 
Halverwege onze wandeling stond er bij "de Rosmolen" koffie met appelgebak 
voor ons klaar. Het was absoluut een geslaagde ochtend, want bij terugkomst 
op de camping regende en onweerde het. 
Uiteindelijk kwam als winnaar van de fotospeurtocht uit de bus: Corrie 
Nieuwenhuizen (een geboren Willemstadse!!). 

 
      stond bij "de Rosmolen" koffie met appelgebak voor ons klaar …... 
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De Koepelkerk: de eerste kerk in Nederland     Het oude raadhuis 
   gebouwd voor protestantse kerkdiensten   

 

's Avonds quizavond in de kantine, waar de hersenen kraakten door de vele vragen en puzzels die 
ons voorgelegd werden. De volgende equipes hadden een “hoofd”prijs: 

1. Rob en Lenie Beijer 
2. Jan en Corrie Nieuwenhuizen 
3. Ton en Anneke Gollenbeek/Lemstra 
4. Wim en Lenie Zeestraten 
De poedelprijs, een puzzelboek, ging naar Jan 
en Ria Beugelsdijk. De overige equipes gingen 
ook niet met lege handen naar huis. Voor elk 
equipe was er een prijs(je) voor de moeite! 
 
Zaterdag 2 september  
De laatste dag alweer, ter eigen invulling ook. 
En wederom prachtig weer. Meerdere mensen 
gingen daarom even een kijkje nemen op de 
jaarmarkt in Steenbergen.  

's Avonds was er verse groentesoep en broodjes met worst 
in de kantine. Daarna koffie met gebak ter afsluiting van 
weer een heel leuk weekend. En zoals gewoonlijk werd het 
Bürstnervaantje overhandigd aan de campingbaas en zijn 
vrouw. 
 
Zondag 3 september  
We moeten weer naar huis helaas, dus de gebruikelijke 

afsluiting onder de vlag, inpakken 
en wegwezen, maar dat liep voor 
Gea en Cees toch net even 
anders helaas. Bij het dichtgooien van zijn kofferbak kwam de duim van 
Cees ertussen te zitten en dat kwam hard aan. 
Na de eerste hulp van Andre 
en Dirk met een verbandje, 
toch maar even de huis-
artsenpost gebeld en dat 
resulteerde in een bezoek 
aan het ziekenhuis in 
Roosendaal. 
Bram ging mee als chauffeur. 
Rond 16.00 uur waren ze 
weer terug op de camping. 
Gelukkig kon Cees nog wel 
zelf rijden ondanks dat de duim gebroken bleek... 
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Weekend 239 

 
 
 

Herfstvakantie 
op camping ‘’t Wisentbos’ 

te Dronten 
 

———Verslag———  

 
13 – 22 oktober 

 

door Wim Zeestraten 

 
Sybrand en Anja Travaille, de campingbeheerders, stelden vrijdagavond hun verwarmde kantine 
beschikbaar. Hier ging “opperakela” Ab orakelen over zijn mooie Dronten. De Meerpaal, het MEC-
museum en het winkelcentrum kregen zijn speciale aandacht. Ook het fietsprogramma van 15 en 
40 km werd alvast aangekondigd evenals de openstelling van de kantine voor de nodige wijntjes of 
biertjes.  
 
Bram kondigt aan kaarten te sturen naar de zieke leden Bij weekendleiding Anneke en Ton kan 
nog worden opgegeven voor Meerpaal, het technisch mechanisch museum MEC en de 
kaasboerderij Polderzoom. Als spontane opwelling werd een gezamenlijke BBQ op zondag 
aangekondigd, omdat de weersberichten alle goeds voorspelden. Ook kon er worden 
medegedeeld dat er zich een vrijwilliger had gemeld voor een verslag voor de BCN Koerier. 
Kortom nadat we volgegoten waren met info en enige drankjes ging het gezelschap tegen 11 uur ‘s 
avonds naar de caravan/camper om voldaan aan de eerste overnachting te beginnen. 
Wij waren op vrijdag tegen het middaguur aangekomen. Voor het eerst de “opblaas” aanbouwtent 
opgezet en warempel alles paste. Zaterdag naar de winkel BBQ vlees halen voor zondag na het 
fietsen. 
 

14 oktober ‘s morgens uitrusten om daarna 
middels een fietstocht van 36,5 km of 13,5 
km eetlust op te wekken voor de BBQ. En 
om het soft ijsje na de BBQ niet mis te 
lopen, hebben we dat maar aansluitend 
aan het fietsen gedaan. Even over half 4 
terug. Voorbereiding van de gezamenlijke 
BBQ bij 24 graden is eind oktober bijna niet 
denkbaar, maar het gebeurde echt. De 
BBQ begon half 5 en pas half 8, het was al 
donker, ging het laatste duo terug naar de 
camper/caravan. 

 
Morgen maandag staat er niets op het program. Gisteren was ons hondje Japie (door een enkeling 
genoemd de mascotte van de Bürstner Club) van slag. Als die werd opgetild, gilde hij. Vandaag 
ging het weer een stuk beter. We zullen maar denken dat iedereen wel eens een slechte dag 
heeft.   
 
Op maandag 16 oktober gaf Ab een rondje sightseeing Dronten voor speciale genodigden. Om 
vier uur zijn we begonnen om een kring te vormen voor het Happy Hour en deze groeide mede 
dankzij het mooie weer uit tot een grote kring waar plek was voor iedereen. De borrels, kaas en 
worst van goede gevers maakte meerdere rondjes in de kring, totdat om zes uur de zon achter de 
bomen de temperatuur liet dalen. Inmiddels was door de alcohol de sfeer tot optimale hoogte 
gebracht. Deze werd wreed verstoord door Bram met de noodkreet om in de AC mee te helpen 
een weekend te organiseren. Er zijn nu nog 4 koppels, te weten Anneke/Ton, Piet/Angelique, 
Sandra en de jongens en Bram/Marja. Nu zijn Dirk/Diny en wij (Wim en Leny) gevraagd. 
 
Dinsdag 17 oktober begint rustig. Zo zie je er één plastic verzamelen, een ander is weer een 
roestig staafje aan het schuren en met een Action spuitbus aan het aflakken. Verveling of behoefte 
aan werk, geen idee wat daaraan ten grondslag lag.  
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Vandaag naar de Meerpaal. Om 13.10 uur stond er op het bordje bij de vlag. Onze rondleider bij 
de Meerpaal had ook een Bürstnercaravan. Er werd dan ook driftig gepoogd om hem lid van de 
club te maken. Hij moest eerst met zijn vrouw overleggen en dan weet je wel wat er van komt!!!! Al 
met al een geslaagde excursie. ‘s Avonds een stuk kouder dus trok iedereen snel de deur van de 
caravan/camper dicht. 
 

Woensdag 18 oktober: het beloofde weer 
mooi weer. De zon kwam voorzichtig en tegen 
11 uur was het eigenlijk weer goed. Gauw 
naar de markt gefietst, maar dat viel een 
beetje tegen. Dan maar in het winkelcentrum 
nog even shoppen. ‘s Middags naar MEC, wat 
staat voor mechanisch erfgoed centrum. Hele 
zware stoom en oude dieselmotoren, oude 
strijkijzers, gereedschappen. Heel indruk-
wekkend voor de liefhebber van dingen van 50 
tot 100 jaar oud. Als het hek ‘s avonds dicht 
gaat, waren er twee grote gevaarlijk uitziende 

honden om een en ander te bewaken. Reuze interessant. Half vier weer terug dus het Happy Hour 
maar een uurtje eerder gestart. Even een snelle chinees geregeld in de vorm van twee loempia’s 
om de avond door te komen. Op het avondprogramma staat nog linedancen in de kantine voor de 
bewegende liefhebber. Bewegen met polsoefeningen kon ook. 
 
Donderdag 19 oktober weer zon na ‘s nachts het eerste buitje. De 
dames hebben onder leiding van Diny een freubelochtend. Voor 
de mannen dus voldoende o.h. tijd. Vanmiddag geen programma. 
Dat werd dus met de fiets naar Elburg om daar koffie te drinken 
en ijs te eten. Dit had op de camping ook gekund, maar waarom 
zou je het makkelijk maken als je het moeilijk ook kan doen. 
 
‘s Avonds met de medecamperaars Eef en Lieneke ideeën 
uitgewisseld over de gemakken en ongemakken van 
Bürstnercampers. We konden nog luisteren naar een koor in de 
kantine maar daar kwam het even niet van. 
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Vrijdag 20 oktober: Uitgenodigd om koffie te drinken bij de medecamperbezitters en dan kan je je 
verbazen over de soms wel vreemde ideeën van de Bürstnerbouwers. Een lichtschakelaar op het 
voeteneind van je bed dan heb je midden in de nacht plots alles fel verlicht. Of een trapje met 
smalle treden bij het bed, fijn voor pijnlijke voeten. Hoe bedenk je zoiets!!  
 

 
Gauw even boodschappen gedaan en daarna naar de kaasboerderij Polderzoom van Ard van 
Wees. Film kijken en even rondlopen met blauwe plastics om de schoenen waarna sommige zich 
“onevenredig” tegoed gingen doen aan de gratis brokjes kaas. Zo leer je de mensen kennen. 
 
‘s Avonds afscheid van beheerder Sybrand en Anja Travaille. Ze waren hard aan vakantie toe. Ze 
werden dan ook uitgevlagd met een Bürstner Clubvaantje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 21 oktober veel regen ‘s morgens. De voortent van Bram en Marja werd omgetoverd tot 
vergaderzaal van de AC. Hier is gesproken over wie welke weekenden zou gaan voorbereiden. Zo 
leer je ook de bijzondere karaktertrekken van de deelnemers. Het einde van het weekend/week 
nadert, dus de voortent droog gemaakt en einde middag zo goed als droog ingepakt. Tot slot nog 
een laatste en korte Happy Hour. ‘s Avonds zaten we met zijn tienen bij de Chinees om een 
geweldige week Bürstner Club af te ronden. Inmiddels zijn een aantal equipes vertrokken. Niet 
voor iedereen ging dat gemakkelijk. Natte grond en voorwielaandrijving is knoeien met 
rondvliegende spetters bagger. Gelukkig was onze nestor Jan er nog met zijn 4-wiel aangedreven 
Touareg. Jan is niet alleen onmisbaar voor het slotwoord, maar ook onmisbaar voor verzakte 
caravans. Niet tegenstaande was het een grote drukte in de tent van Anneke en Ton waar op 
zondagochtend een bakkie koffie met koek de afsluiting van het weekend en kampeerseizoen 
werd gevierd. Voor een aantal was het “tot volgende week” en voor anderen was het “tot volgend 
jaar”. 
Voor hen die er niet waren: “je hebt wat gemist”. Wat je gemist hebt, kun je nooit meer inhalen. 
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Weekend 240 
 
 

Namens het bestuur van de Bürstner Club Nederland  
 

heb ik het genoegen u uit te nodigen voor de 
 

Algemene Ledenvergadering 
 

op zaterdag 20 januari 2018 
 

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 moet uiterlijk 13 januari 2018 ingeleverd zijn.) 
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Weekend 241 

 
 
 

Paasweekend 
op camping ‘Heumens Bos’ 

Vosseneindseweg 46 
6582 BR Heumen/Nijmegen 

www.heumensbos.nl 
e-mail:info@heumensbos.nl 

 

———Aankondiging———  

 
30 maart – 2 april 

Weekendleiding: Roelie en Eltjo Lutterop, Angelique en Piet Schuurmans 

 

 
 
Yes! Vooruit kijken naar het PAASWEEKEND! Pasen valt vroeg, de zomertijd is ingegaan en het 
kampeerseizoen begint weer.  
Zoals jullie kunnen zien, gaan we naar Heumens Bos. Deze camping hebben we vaker bezocht en 
hij bevalt prima. Ook zij dragen ons een warm hart toe. 
We hebben daar ruime plaatsen op één groot veld, 6 Amp. stroomaansluiting, Wifi, CAI tv-
aansluiting, een campingwinkel, een zwembad (buitenbad), een restaurant. Douchen kost €0,50 
per 6 minuten en warm water is gratis. Voor de slagboomkaart geldt een waarborgsom van €20,00.  
De camping kost €15,00 per nacht. Men mag eerder komen (wel even bellen) en later vertrekken 
(in overleg met de camping) ook voor de prijs van €15,00. 
 
 
Vrijdagavond  
We starten zoals gewoonlijk in het restaurant met koffie. Het eerste bakje is voor rekening van de 
camping, de tweede van de club. Na het openingswoord kunnen we natuurlijk weer lekker 
bijkletsen! 
 
 
Zaterdagochtend 
We gaan naar UTS Verkroost. Het bedrijf waar Piet werkzaam is. Het bedrijf bestaat al meer dan 
100 jaar en is een begrip in Nijmegen en omgeving. Daar gaan we ondervinden wat verhuizen 
inhoudt. HOE, WAARMEE en WAAROM doen we dit. Er zijn verschillende dingen zeer belangrijk 
als men gaat verhuizen. Piet en een collega gaan dit uitleggen. Ook laten zij ons het bedrijf zien. 
Tevens zullen we merken dat verhuizen meer inhoudt dan ‘we gaan van A naar B’. 
 
 
Het bedrijf doet meer zoals: 
 

 facilitaire dienstverlening 
 opslag faciliteiten 
 archiefbeheer en digitalisering van archief 
 kunstbeheer 
 huismeester-/handymanservice 
 ICT-services en cablemanagement 
 bouw- en facilitaire logistiek 
 project management 

 

http://www.heumensbos.nl/
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Daarna is er een mogelijkheid om naar de GREEFF in Grave te gaan. Dit is een Bürstnerdealer. 
A. van Gelderenweg 97, 5361 CV  Grave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grave is een ontzettend mooi stadje om eens te bekijken. Ook steden als Wijchen, Nijmegen, 
Arnhem zijn de moeite waard. Er zijn verschillende musea in de omgeving. Natuurlijk kun je ook 
gaan fietsen, wandelen of van de natuur en de rust genieten. 
 
 
Zondag 
1ste Paasdag en 1 april. Dus pas op!!!! Deze dag is vrij te besteden.  
’s Avonds is er een gezellige avond in het restaurant gepland. Leuk voor iedereen. 
 
 
Maandag  
2de Paasdag, helaas de laatste dag. Afsluiting met koffie bij de vlag. Bij slecht weer in de voortent 
bij Piet en Angelique. 
 
 
Groetjes en tot dan,  
de weekendleiding 
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Geef de pen maar door! 
 

Wij hebben de pen doorgekregen van Wim, Marjan en Richard Goosens. Wij, Sonja 
en Jan Vale, nemen hem natuurlijk aan om een stukje te schrijven voor de koerier. 
 
Wij zijn op 24 en 22 jarige leeftijd zonder kinderen in het najaar van 1992 op een 
camping in Earnewald lid geworden van de Bürstnerclub. Als jullie snel hebben 
gerekend, zijn wij dus 25 jaar lid. Vijfentwintig jaar ouder en twee jongens rijker. 
 

Jan rijdt in het dagelijks leven rond met een vrachtwagen van de firma Spaansen uit Winkel. Hij is 
hierdoor veel van huis. In zijn vrije tijd gaat hij graag een rondje hardlopen.  
Ook zijn wij een aantal jaar actief geweest in de AC, maar omdat wij alleen de weekenden met 
elkaar hebben, werd dit ons iets teveel! 
 
Sonja is vier dagen in de week overblijfmoeder op een lagere school en is het jongste zusje van 
Gerard Philipsen, die ook lid is van de club. Omdat Gerard en zijn vrouw Cobie, en ook een oom 
en tante van ons. lid waren, zijn wij ook lid geworden om toch vaker van de caravan gebruik te 
maken. 
 
Marc is onze oudste zoon (23 jaar). Toen hij een half jaar oud was, ging hij voor het eerst mee 
naar een paasweekend, waar wij niet aansluitend op binnenkomst werden neergezet door de 
weekendleiding, maar alfabetisch op achternaam. Marc werkt sinds een jaar bij Triple in Alkmaar, 
nadat hij vorig jaar zijn HBO studie heeft afgerond. Ze maken daar apps voor mobiele telefoons en 
tablets, denk aan Buienradar, RTL XL, Max Verstappen enz. 
 
Rico onze jongste zoon (20 jaar) treedt in de voetsporen van zijn vader. Hij heeft afgelopen jaar 
zijn opleiding ‘Manager transport en logistiek’ afgerond en ook zijn vrachtwagenrijbewijs gehaald. 
Rico heeft als zaterdag- en vakantiekracht bij de firma Spaansen op het tegelterrein gewerkt, maar 
ondertussen werkt hij bij diezelfde firma fulltime bij de afdeling transport als vrachtwagenchauffeur. 
Jan en Rico zijn nu dus ook collega's!  
 
In die 25 jaar zijn wij al op aardig wat campings geweest met onze club en hebben ook aardig wat 
themaweekenden bezocht o.a. technische, jubileum, stoom, country, de fabrieksbezoeken en niet 
te vergeten het paasweekend waar wij jaarlijks komen.  
 
Dit was een vluchtig kijkje in ons leven. Nu willen wij de pen doorgeven aan Nel en Paul de Haan 
en hopen dat zij ook een leuk stukje willen schrijven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto is uit het smoelenboek en enigszins gedateerd! 
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Het bestuur van de  
 
 

Bürstner Club Nederland 
 
 

wenst u allen 
 
 

gezegende kerstdagen, 
 
 

een goede jaarwisseling 
 
 

en 
 
 

een gezond 
 

 en 
 

voorspoedig kampeerjaar 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


