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REDACTIE 

 
Het kampeerseizoen gaat langzamerhand weer beginnen. 
De ALV is inmiddels weer gehouden in Hoornaar. Het was 
lekker druk en er is heel wat bijgepraat. Verderop in deze 
Koerier een verslag.  
De eerste kampeerbijeenkomst is de altijd druk bezochte 
paasbijeenkomst. Dit keer in Heumen waar we al vaker zijn 
geweest.  

Tevens in deze Koerier de aankondiging van de voorjaarsweek in Nieuw 
Dordrecht en in Reutum het XL familie/kennissenweekend. Kortom een mooi 
voorjaarsprogramma. 
 
Inmiddels hebben jullie u wel gezien dat de koerier nu in kleur (full color) wordt 
gedrukt. En dat is weer een mooie vooruitgang. 
 
De website is inmiddels uitgebreid met de ledenlijst en een aantal bestuursleden 
is druk bezig zich te bekwamen in het werken op de site. Ton geeft in de rubriek 
Technische Commissie de nodige informatie. Zelf vind ik de mailfunctie erg 
praktisch. 
 
En dan nog wat anders. In december stond aangegeven dat Paul en Nel de 
Haan in maart de rubriek ‘Geef de pen maar door!’ zouden verzorgen. Door de 

gezondheidsproblemen van Nel gaat dat nu niet door. Ze hebben wel iets anders 
aan hun hoofd. Het is nu gedaan door Carla en Sjaak Akerboom, die op mijn 
invallijst stonden. Dank daarvoor. Echter nu is dit lijstje leeg. Graag zou ik wat 
mensen op mijn lijstje willen hebben voor het geval dat er plotseling iemand niet 
de rubriek kan verzorgen.  
 

Wie wil als reserve op het lijstje komen te staan? 
 
Geef je op. Ik ben benieuwd. 
 
Veel leesplezier en wellicht tot ziens op een weekend. 
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 

 
 

Na de ledenvergadering en de nieuwjaarsborrel 
 
Beste allemaal, 
 
We schrijven alweer 2018 en er gebeurt veel ons heen. Zo was er laatst een item op RTL-Z nieuws 
over de toekomst van de elektrische auto’s en wat te doen met al die caravans die we dan met die 
auto’s niet meer zouden kunnen trekken. Ik dacht meteen dat dit al in 2030 zo zou kunnen zijn. In 
Frankrijk spelen campings daar al op in om veel van huisjes te plaatsen in plaats van  
campingplaatsen te maken. En je ziet in Frankrijk weinig Fransen met een caravan op de snelweg 
rijden. Die vinden dit veel te duur. Maar wij Hollanders vinden het nog heerlijk met onze caravan 
naar de zon te rijden. En ja, dat is wel duur. Maar goed, als we straks nog maar 100 km per dag 
kunnen rijden en dan een hele nacht aan de laadpaal moeten, is de vraag of er dan genoeg 
laadpalen zijn. Kortom we zijn blij met onze huidige auto’s, maar dat er wat gaat veranderen is 
duidelijk. En als we geen andere auto kopen, mogen we dan nog wel de stad in of sterker een land 
in. En daar komt dan nog bij dat we bijna overal tol moeten gaan betalen: dit jaar al in Duitsland en 
dan volgt België al gauw. Dit zijn zaken die mij wel bezig houden. Ga je nog investeren in een 
nieuwe auto en/of caravan en wat betekent dit dan voor onze club? Nu zal het wel allemaal niet 
zo’n vaart lopen, maar toch ben ik er niet helemaal gerust op.  
 
Dit jaar gaan we gewoon genieten met onze caravan. We hebben mooie weekenden voor de boeg. 
Met Pasen naar het Heumensbos, een camping waar we regelmatig geweest zijn en het altijd 
gezellig is. Daarna is Het Heerenhof te Nieuw Dordrecht aan de beurt. Deze camping ken ik 
persoonlijk niet, maar onze weekendleiders zullen er ongetwijfeld een prachtig weekend van 
maken. Ik heb de website bekeken van deze camping en heb gezien dat het een mooie camping is 
in het mooie Drenthe met veel faciliteiten en ook geschikt voor kinderen. Dus veel redenen om dit 
weekend te bezoeken.  
 
Het familie-/kennissenweekend op de camping de Molenhof is in Reutum, een bijzonder plekje in 
Nederland. Dit weekend is altijd een uitdaging. Hoeveel kennissen en vrienden en/of familie komen 
er? Eind mei is het, dan is het weer wel een stuk lekkerder dan nu. 
 
Wat ook een hele belevenis is, zijn in Hellevoetsluis de vlootdagen met veel gezelligheid en 
vuurwerk en veel zaken te zien. Er zal veel te doen zijn en dit wordt weer een prachtig weekend. 
Midden zomer en dan vlak bij de kust en een leuke plaats! Dit kan bijna niet mis gaan. 
 
Ja en dan gaan we naar de Bürstnerfabriek toe. Welke fabriek weten we nog niet. De 
Bürstnercaravans worden niet in Kehl of Wissenbourgh gebouwd, maar in de fabrieken van LMC in 
Sassenberg in Duitsland. De campers worden nog wel gebouwd bij Bürstner. In oktober is het 
herfstweekend. We zijn nog een geschikte camping aan het zoeken.  
 
Kortom een veelbelovend programma en ik hoop dat veel leden inschrijven op deze weekenden. 
Dan wordt het vanzelf weer heel gezellig op die weekenden. 
 
Ik ga er vanuit dat we er weer gezellige weekenden van maken. Maar toch sta ik altijd even stil bij 
diegenen die er niet kunnen bij zijn om wat voor reden dan ook. Ik wens hen het allerbeste toe en 
hoop dat ze snel weer erbij kunnen zijn.  
 
Paul de Haan, voorzitter 
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SECRETARIS 

 
 

 
 
 

Overleden 
In de maand december 2017 zijn twee leden van de BCN overleden. Op 1 december is overleden 
Henk Krijtenberg (74 jaar) uit Middelharnis en op 11 december is overleden Joke Boyen (85 jaar), 
echtgenote van Siem Boyen uit Steenbergen. 
Diverse leden van de BCN zijn bij de rouwplechtigheden aanwezig geweest. Ook is er namens de 
BCN een bloemengroet gebracht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Henk Krijtenberg        Joke Boyen 
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Berichten vanuit de bestuurskamer 
 
Hierbij een bericht vanuit de bestuurskamer. We hebben op 20 januari 
bestuursvergadering gehad. Dit was voorafgaande aan de Algemene Leden 
Vergadering en nieuwjaarsreceptie. Tijdens deze vergadering zetten we de 

laatste puntjes op de i voor de ledenvergadering. Tot onze spijt ontdekten we dat het verslag van 
de ledenbijeenkomst van 28 oktober 2017 niet in de koerier stond, maar wel op de agenda. We 
zullen dit melden tijdens de ledenvergadering en er een aparte ledenbijeenkomst voor afspreken.  
 
Verder hebben we van Bram verslag gehad over het gesprek met de nieuwe vertegenwoordiger 
van Bürstner Nederland: dhr. Rob Klaver. Dit was een fijn gesprek en hij zal ook bij de volgende 
ledenvergadering uitgenodigd worden. Hij heeft zich zeer positief uitgelaten over de BCN en zal 
ons begeleiden tijdens het bezoek aan de fabriek. 
 
De vernieuwde website is inmiddels een feit. Ton Stauthamer heeft alle emailadressen ingevoerd 
en een ieder van u heeft de gegevens ontvangen. Er zijn al heel wat wachtwoorden gewijzigd. Ik 
krijg wekelijks een overzicht van deze wijzigingen. We willen ook verder kijken hoe we meer 
bekendheid kunnen krijgen via social media. We laten het u weten, zodra we dit uitgewerkt 
hebben.  
 
Alle weekenden voor 2018 zijn ingevuld. Alleen september/oktober kan nog verwisseld worden in 
verband met het bezoek aan de fabriek. Er vindt momenteel een verbouwing plaats en we zijn 
afhankelijk van hoe dit verloopt. We houden u op de hoogte. 
 
Verder hoop ik u allen weer te ontmoeten tijdens het paasweekend. 
 
De volgende bestuursvergadering is op zaterdag 24 maart. 
Voor een ieder alle goeds gewenst en tot snel. 
 
Hartelijke groeten vanuit de bestuurskamer. 
 
 
Marjan Goosens, 
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. 
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PENNINGMEESTER 
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Technische Commissie 
 
 

 
De website 

 
Over de website van de Bürstnerclub worden statistieken bijgehouden over alle activiteiten die op 
de site plaatsvinden, zoals verdachte activiteiten. Kwaadaardige IP adressen die proberen wat op 
de site aan te passen. Deze worden geblokkeerd. Daarnaast zijn er ook uitsluitingen en 
inlogpogingen. 
 
Onderstaand een lijstje met de aantallen van de  eerste twee weken van februari. 

Verdacht activiteiten  656 191 
Kwaadaadige IP adressen 267 70 
Uitsluitingen   305 64 
Inlogpogingen   2 2 
 

Het rapport bevat nog meer gegevens. Onze secretaris krijgt iedere week een rapport. 
 
INLOGGEN 

Mocht u niet kunnen inloggen op de website laat het mij weten. Wij kunnen uw wachtwoord 
aanpassen en u uw inlognaam verstrekken. Deze inlognaam kan niet worden aangepast.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Als u bent ingelogd, klik dan linksboven op ‘Bürstnerclub Nederland’. Vervolgens klikt u op 
‘Dashboard’. Daarna op ‘Profiel’. Hier kunt u de gegevens controleren die wij er in gezet hebben. 
Eventueel kunt u deze aanpassen. U kunt ook de wijzigingen aan ons doorgeven dan passen wij 
dit voor u aan. 
 
Via ‘Email Gebruikers’ kunt u een individueel lid een mail sturen. 
 
Als u op wederom op ‘Bürstnerclub Nederland’ klikt komt u weer op de website. 
 
Mocht u vragen hebben, mail mij. 
 
Ton Stauthamer 
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Kennismaking met dhr. Robert Klaver 
 

Beste Bürstner-genieter, 
 
Zoals de caravans en campers aanvoelen als een warme deken, zo was het onthaal bij mijn start 
als nieuwe salesmanager voor het prachtige merk Bürstner.  
Mijn naam is Robert Klaver en ik ben sinds dit jaar verantwoordelijk voor het merk Bürstner in 
Nederland. 
 
Ik ben 34 jaar oud en woon samen met mijn mooie gezin in het Drentse Emmen, wat mijn 
dagelijkse vertrekpunt is voor de samenwerking met de fabriek en onze landelijk gevestigde 
dealerbedrijven. Voorheen heb ik 12 jaar gewerkt voor een verzekeraar als toeleverancier aan de 
camper of caravan. Maar vanaf nu ben ik verantwoordelijk voor de afzet, productontwikkeling en 
kwaliteitsbewaking van de caravan of camper zelf. Dagelijks bied ik ondersteuning aan dealers en 
heb ik veel contact met de fabriek. 
 
Daarnaast is er ook tijd en ruimte voor vakantie. Vakantieplezier met een caravan of camper kun je 
alleen, gezamenlijk met het gezin of met velen delen. Dit om de mooiste tijd te beleven en je 
onderweg en overal thuis kunnen voelen. 
 
Hetgeen wat mij juist zeer aanspreekt in een Bürstner en wat ik graag met u wil delen. Ook zeker 
belangrijk is het gezamenlijke clubgevoel om ervaringen uit te wisselen, maar vooral ook om 
samen te genieten. 
 
Graag ontmoet ik u persoonlijk, zodat wij van gedachten kunnen wisselen. Dit voorjaar zal ik mij 
persoonlijk aan u komen voorstellen op een gezamenlijke bijeenkomst. Een plek waar je thuis 
voelt.  
 
 
 
Vriendelijke vakantiegroet, 
Robert Klaver, 
Salesmanager Bürstner Nederland  
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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 

‘Het Heerenhof’ 

te Nieuw Dordrecht 

Dineke Ooms en Dirk Achter 

Marja en Bram Sinnige 

    

243 23 – 27 mei XL Familie- / 

kennissenweekend 

op camping 

‘De Molenhof’ 

te Reutum 

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 19 januari 2019 Alg. Ledenvergadering en 

Nieuwjaarsreceptie 

in 'Het Bruisend Hart' 

te Hoornaar 

Het bestuur 
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Verslag van de ALV op 20 januari 2018 te Hoornaar 
door Corrie en Jan Nieuwenhuizen 

 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk werd de Algemene Leden Vergadering van de BCN weer 
gehouden in zalencentrum ‘Het Bruisent Hart’ te Hoornaar. En zoals altijd werd ook deze ALV 
weer vooraf gegaan door een bestuursvergadering tussen 10.00 uur en 11.00 uur, waarna er een 
kascontrole plaatsvond. Om 13.30 uur begon de ledenvergadering. 
 
Voorzitter Paul de Haan begon eerst met een persoonlijke mededeling aangaande zijn vrouw Nel. 
Zij moet in februari een chemokuur ondergaan. Dat kan twee weken, maar ook zomaar acht weken 
in beslag nemen. Al met al dus een spannende tijd voor hen. Vanaf deze plaats veel sterkte 
gewenst. 
 
In zijn openingswoord noemde hij de naam van de nieuwe contactpersoon bij Bürstner: Ronald 
Klaver. De eerste gesprekken met deze nieuwe verkoopleider zijn positief verlopen. Verder werd 
nog even ingegaan op de alliantie met de NCC en ten slotte memoreerde hij de overleden leden, 
te weten Henk Krijtenberg en Joke Boyen. Er werd staande een minuut stilte gehouden. 
 

Daarna werd de agenda vrij vlot afgewerkt. 
De secretaris noemde de leden die zich 
afgemeld hebben, de notulen van de ALV in 
2017 werden zonder opmerkingen 
goedgekeurd. Zo ook de diverse verslagen 
van het secretariaat, de redactie, de AC, de 
TC en de PR. Ton gaf nog een korte 
toelichting op het gebruik van de website en 
er zal in de Koerier een soort handleiding 
worden gepubliceerd. Dat is wel zo 
duidelijk. 
Ook punt 4, de bestuursverkiezing, was een 
hamerstuk. Het verslag van de 
penningmeester kreeg wat meer aandacht, 
maar er waren geen onduidelijkheden en 
de kascontrolecommissie (Janny Harteveld 
en Ab Markhorst) was tevreden. Ab deed 

het woord, gevolgd door applaus voor de penningmeester. Ab is aftredend en Theo Rutten neemt 
zijn plaats in in de kascontrolecommissie. Tevens werd een derde persoon (Peter van de 
Langeberg) als reservelid benoemd. 
 
Punt 8 van de agenda werd geschrapt. Het verslag van de extra ledenvergadering was niet 
opgenomen in de koerier en kon daarom niet besproken worden. 
 
 
 
En dan volgde het huldigen van 
jubilarissen. Altijd weer een 
hoogtepunt op een ALV. 25 jaar lid 
zijn Jan en Sonja Vale en 12½ lid 
zijn Harrie en Mia van Beek en 
Andre en Ria Veldkamp. Zij 
ontvingen de felicitaties van de 
voorzitter en onze secretaris spelde 
het bijbehorende jubileumspeldje op 
bij de heren en de dames kregen 
een bos bloemen. 
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Daarna werden er een heleboel leden die het afgelopen jaar meegeholpen hebben bij het runnen 
van een weekend bedankt en ontvingen zij een enveloppe van de secretaris met ……?  

 
Bram Sinnige en Jan Nieuwenhuizen ontvingen ook een bos bloemen voor hun extra 
werkzaamheden. 
Omdat de Rondvraag deze keer niets opleverde, kon Jan Miedema zijn traditionele dankwoord aan 
het bestuur onder woorden brengen en de leden stemden met applaus daarmee in. 
 
 

 
 
De voorzitter sloot de vergadering en de nieuwjaarsreceptie kon beginnen. Ieder had drie 
consumptiemuntjes gekregen en er ontstond een gezellig samenzijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       Bürstnerclub Nederland                                                 - 12 -                                                                   maart 2018 

(tweede, gewijzigde, aankondiging) 

 
Weekend 241 

 
 
 

Paasweekend 
op camping ‘Heumens Bos’ 

Vosseneindseweg 46 
6582 BR Heumen/Nijmegen 

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

 
 

———Aankondiging———  
 

 
30 maart – 2 april 

Weekendleiding: Roelie en Eltjo Lutterop, Angelique en Piet Schuurmans 

 

 
 
Heumens bos is gemakkelijk bereikbaar via de autoweg A73 Nijmegen/Köln/Venlo. 
Pasen 2018, valt erg vroeg dit jaar, maar dat heeft ook voordelen. Het kampeerseizoen duurt 
langer. 
Zoals jullie weten gaan we naar Heumens bos. Trouwe sponsor en een camping die we graag 
bezoeken en dat hebben dan ook al veel gedaan. We hebben weer het grote veld, gezellig 
allemaal bij elkaar. De camping is bij velen bekend. Ook de omgeving is bekend, maar er is nog 
veel te ontdekken. Helaas gaat door omstandigheden het uitje naar Piets bedrijf niet door. Maar we 
gaan jullie meenemen naar iets anders. 
 
We beginnen even met het begin. Vrijdag is de start van het weekend. U komt aan en wordt op 
een plaats gezet, natuurlijk is er bij ontvangst koffie/thee. ’s Avonds gaan we naar het restaurant 
voor de opening van het weekend. Dit onder genot van koffie/thee. Daarna is er tijd om gezellig bij 
te kletsen. 
 
Zaterdag gaan we naar een atelier. Dit atelier ligt in Heumen, op een afstand van 2,5 kilometer. 
Dus men kan eventueel ook op de fiets. Parkeren is gratis, toegankelijk voor rolstoelen/rollators.  
 

 
Het Ateliermuseum Jac. Maris 

 
Jac. Maris was als beeldhouwer en kunstenaar zeer veelzijdig. Zijn oeuvre is dan ook zeer 
gevarieerd. Het eerste werk is van 1915 en zijn laatste van 1994. In het museum zijn 
beeldhouwwerken, plastieken, tekeningen, schilderijen en nog veel meer te zien. Er zijn dingen 
binnen te zien, maar ook in de prachtige tuin. Tevens is er een horeca gelegenheid. 
 
Er is een expositie van Anneke Kersten. Zij doet aan beeldend weven. Hiervoor gebruikt zij 
verschillend materialen zoals: metaaldraad, papier, linnen, hout, enz. Zij laat zich inspireren door 
kleur, vorm en structuur van het landschap. 
 
Entree is € 5,00 per persoon. We gaan proberen een gids te regelen, dan is zo’n museum altijd 
interessanter. 
 
In de omgeving is van alles te doen. De Greeff in Grave (een Bürstnerdealer ) is nu zijn zaak aan 
het uitbreiden. Dus er is meer te zien. Grave is een mooi bezienswaardig stadje. Als je van het 

http://www.heumensbos.nl/
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museum komt, kun je ook Heumen even in. Malden heeft een leuk en gevarieerd winkelcentrum 
met een supermarkt. Malden ligt tegen Heumen aan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag is het 1ste paasdag.  
Op de camping worden verschillende dingen georganiseerd. Er wordt 
bijv. een buffet georganiseerd en wie daar interesse in heeft, moet even 
contact opnemen met de camping. 
Zondagavond organiseren wij een gezellige avond. Het wordt een 
quiz/spelletjesavond. Niemand is verplicht mee te doen, maar we weten 
dat leden van de BCN van een wedstrijdje houden. Natuurlijk bent u ook 

welkom als toeschouwer. De quizvragen zijn leuk/grappig/moeilijk/makkelijk, dit geldt ook voor de 
spelletjes. Iedereen kan meedoen (is eigenlijk ook de bedoeling).  
 
Maandag is het 2de paasdag en helaas weer de laatste dag van het 1ste Bürstnerweekend 2018.  
’s Morgens nemen we afscheid van het weekend met koffie/thee in de tent van de weekendleiding. 
En gaan we afscheid nemen van elkaar en dan …… 
 
 
Wij hopen op een grote opkomst.  
Tot snel,  
de weekendleiding 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * 
 

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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Weekend 242 

 
 
 

De voorjaarsweek 
op camping ‘Het Heerenhof’ 

Heerenstreek 130 
7885 AV Nieuw Dordrecht 

www.hetheerenhof.nl; tel. 0591 764042 
e-mail: info@hetheerenhof.nl 

 

———Aankondiging———  
 

 
20 - 29 april 

Weekendleiding: Dineke Ooms en Dirk Achter; Marja en Bram Sinnige 

 
Kom óók naar de voorjaarsweek 

 

Tijdens de jaarvergadering van 20 
januari jl. hebben we al aan velen van 
jullie een folder uitgereikt van camping 
Het Heerenhof in Nieuw-Dordrecht 
(Drenthe). 
Deze camping heeft 30 plaatsen en ligt 
op ca. 5 kilometer afstand van Emmen aan de rand van 

Het Ooster Bos. Op Zoover gewaardeerd met het cijfer 9,3! (uit 53 beoordelingen). 
De camping heeft een spiksplinternieuw toiletgebouw met vloerverwarming en 
thermostaatkranen, geen muntjes of iets dergelijks. Gratis warm water, douches en 
afwassen. Onbeperkt elektra, 10 ampère, ruime, niet afgebakende, plaatsen in het groen 
op een perfect grastapijt (dankzij geen plastic in de voortent of onder de luifel). Gratis wifi 
op de gehele camping! Ook campers zijn van harte welkom. Op de camping is een 
camperservicepunt en de campers kunnen eventueel op een verhard deel staan. 
 

 
Gastvrijheid, rust, ruimte, superschoon en het comfort zijn de grote pluspunten van deze 
camping. 
De ligging van de camping is bijzonder geschikt voor een bezoek aan bijvoorbeeld 
Emmen, Wildlands, Veenpark, Bargerveen of Duitsland. Vlakbij de camping is een 
bushalte. 
Natuurlijk hebben wij ook nog een leuk programma samengesteld waar vást wel iets bij zit 
waar je aan deel kunt nemen. Wat te denken bijvoorbeeld van een bezoek aan het 
openluchtmuseum Ellert en Brammert, een fietstocht, een bezoek aan het Van Goghhuis 
met een rondleiding en al of niet een workshop schilderen, een bezoek aan het 
Smalspoormuseum, dat speciaal voor ons opengaat, een gezellige avond waarbij weer 
iets te winnen valt en last but not least: een drie-gangen-keuze-diner inclusief een drankje 
voor slechts € 15,00 per persoon… Wie wil dat nou niet? 
 
Vul daarom vandaag nog het aanmeldingsformulier in, zodat je het niet kunt vergeten en 
zo niets hoeft te missen. Wij kijken uit naar jullie komst! 

 

http://www.hetheerenhof.nl/
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Weekend 243 

 
 
 

XL Familie-/kennissenweekend 

op camping ‘De Molenhof’ 

Kleijsenweg 7, 7667 RS Reutum 
tel. 0541 661 165; www.demolenhof.nl;  

e-mail: info@demolenhof.nl 
 

———Aankondiging———  
 

 
23 – 27 mei 

Weekendleiding: Anneke Lemstra en Ton Gollenbeek; Lenie en Wim Zeestraten 

 
 
Beste Bürstnervrienden, 
 
Dit is een XL-weekend, want het begint al op woensdag. 
 
In mei en het is alweer het derde Bürstnerweekend. We gaan naar Reutum, een klein plaatsje 
tussen Almelo en Ootmarsum op 8 km van Oldenzaal, 15 km van Duitsland en 6 km van 
Ootmarsum.  
 
Hier hebben we een veld voor ons gereserveerd, waar we bij elkaar kunnen staan. 
 
Op de camping is een overdekt zwembad, een verwarmd buitenbad, luxe sanitairgebouwen waar 
(zonder muntjes) gebruik van kan worden gemaakt. Een kampwinkel en snackbar, gratis wifi en 
huisdieren toegestaan. Op site www.demolenhof.nl is uitgebreide info te vinden. 
 
We mogen gebruik maken van een van de zaaltjes voor de welkomstbijeenkomst en ook de 
volgende avonden als er een gezamenlijke activiteit is. 
 
De kosten voor het XL-weekend bedragen € 17,40 per equipe (twee personen) per nacht incl. 
toeristenbelasting. Extra personen € 5,70 p.p. per nacht. 
Degenen die eerder willen komen of langer willen blijven betalen ook € 17.40 per equipe . Zelf 
regelen met de camping. 
 
Over gezamenlijke activiteiten wordt nog nagedacht. 
 
Tot ziens op het XL-weekend. 
 
PS 
Aanmelden: uiterlijk 9 mei 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camping ‘De Molenhof’ 

http://www.demolenhof.nl/
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Geef de pen maar door! 
 

Jan Nieuwenhuizen stuurde ons een mailtje of wij dit stukje wilde schrijven om 
Paul de Haan, die het eigenlijk zou schrijven te ontlasten i.v.m. met ziekte van 
Nel. Tuurlijk doen wij dat met liefde. 
Carla (ik) en Sjaak Akerboom zijn geboren Hagenezen met de genen uit 
Hilversum en Waddinxveen/Kamperland. Wij hebben beiden de lagere school 
en het voortgezet onderwijs gevolgd. 

Sjaak heeft o.a. gewerkt bij KLM en Zürich en ik bij de KNVB en administratief bij de 
Stichting Evangelisch Luthers Tehuis voor Ouderen en daarna als vrijwilliger. 
We hebben elkaar leren kennen bij de turnvereniging CGV Advendo. Sjaak turnde in de 
keurploeg en ik een stukje lager. Tijdens het Sinterklaasfeest vonden de turnvrienden dat 
Sjaak die pas een week uit de militaire dienst was, gekoppeld moest worden aan het 
meisje met het blonde haar. Dus steeds maar weer een afklapdans, zodat ik regelmatig in 
Sjaak zijn armen rondzweefde. Ik vond hem een beetje populair die “witte” met zijn geel 
gebreide stropdasje. Maar toch bracht hij mij naar huis en de rest laat zich raden. 
Verkering volgde, na twee jaar verloven en weer twee jaar verder trouwen. 
In Den Haag was een woning krijgen in die tijd moeilijk, maar wij vonden toch een 
zolderetage in de Teylerstraat. We hadden geen balkon, zonnen deden we op het dak en 
moesten daarvoor door het dakraam klimmen. Geen probleem we waren nog superslank. 
Voor mij werd het moelijker toen ik zwanger werd en niet meer door het raam paste. 
Marco, onze oudste zoon, werd geboren en weldra verhuisden we naar een vierkamer 
woning op het Monnickendamplein waar we onze tweede zoon Robert kregen. Tot 1977 
hebben we daar gewoond en verhuisden toen naar het ouderlijk huis van mij op de 
Soestdijksekade waar ik tot ons trouwen had gewoond. 
We hebben altijd een heel druk verenigingsleven gehad. Sjaak presteerde het om zelfs 
met een verjaardag te roepen “Ik ben zo weer terug” (een uur!) even turnen bij de 
keurploeg, omdat er weer eens een wedstrijd zat aan te komen. 
We gingen met de kinderen vele reizen maken en het liefst naar de zon met de tent en 
later met een gehuurde caravan. Onze eerste eigen caravan was in 1993 een Caravalair, 
een oudje, klein maar gezellig en hebben er leuke reisjes mee gemaakt tot wij in 2000 
onze eerste Bürstnercaravan kochten.  
Op de caravanbeurs in Amsterdam liepen we langs een Bürstnerstand waar Loes Westra 
stond die vroeg of wij een Bürstnercaravan hadden en na een JA werd gelijk gevraagd of 
wij geen belangstelling hadden om lid te worden van de club. Sjaak zei spontaan “Dat 
kunnen we wel eens doen”. Mijn mond viel letterlijk open van verbazing. 
Ons eerste weekend was Leeuwarden, waar we leuk werden ontvangen en naast Nico en 
Els stonden. Gezellige mensen. De vrouwen gingen naar de bingo en de mannen bleven 
in de caravan, want die hadden toen al lichtelijke gehoorproblemen. 

Na Leeuwarden nog vele jaren leuke korte en langere reisjes gemaakt met de club. In 
2007 zelfs met een groep met meerdere clubleden naar Indonesië. Super was deze reis. 
Inmiddels zijn we alweer een Bürstnercaravan verder alsmede drie kleinkinderen, die 
graag bij oma en opa komen logeren in de caravan. 
Wij genieten van alle gezelligheid bij de club en geven een 
pluim aan degenen die het toch maar weer steeds 
organiseren. 
Deze Hagenezen vinden het toch wel leuk om de pen nu 
door te geven en wel aan Nico en Els met de groeten aan 
Groet.  
 
Carla en Sjaak Akerboom 
 


