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REDACTIE 
 

De laatste jaren laten wij, Corrie en Jan, de eerste BCN-
bijeenkomst met Pasen aan ons voorbij gaan. Voor ons is het 
kampeerseizoen met de week in Drenthe begonnen. En dat is 
niet helemaal jofel gegaan. Allereerst hebben we op de 
heenweg op een parkeerplaats bij een tankstation schade 
opgelopen aan de caravan, overigens eigen schuld dikke bult.  
In de loop van de week kreeg ik last van een pijnlijke 

linkervoet en dat werd zo ernstig dat we op Koningsdag vervroegd naar huis zijn 
gegaan. Op de huisartsenpost te Roosendaal dacht men aan jicht en na wat 
onderzoek bleek dat ook het geval te zijn. Maar goed, we houden de moed er 
maar in en hebben de Koerier weer samengesteld. 
 
Uiteraard weer verslagen van de gehouden bijeenkomsten:  

- Paasbijeenkomst geschreven door Marian Goosens; 
- de Drentheweek door de familie Schuurmans. 

 
In deze Koerier geen aankondiging en inschrijfformulier voor een weekend. De 
laatste activiteiten (vlootdagenweekend, fabrieksbezoek en de herfstweek) 
worden opgenomen in de augustus-editie. 
 
Bijzonder is de korte, maar indrukwekkende brief van Nel de Haan. Zij heeft een 
zeer zware tijd achter de rug. Ze is nu weer herstellende en dat gaat moeizaam. 
Vanaf deze plaats het allerbeste gewenst en hopelijk tot ziens op een weekend, 
wanneer dan ook. 
 
Mijn oproep in de vorige Koerier je aan te melden voor mijn reservelijst voor de 
rubriek ‘Geef de pen maar door’ heeft niets opgeleverd. Jammer, maar het kan 
nog!  
 
Ten slotte nog dit. Als 2018 voorbij is, ben ik vier jaar redacteur (a.i.). Dat vind ik 
wel genoeg en daarom heb ik mijn ‘ontslag’ als redacteur ingediend bij het 
bestuur. Als er voor dit lopende jaar geen oplossing komt, dan ben ik bereid de 
nog te verschijnen koeriers te verzorgen, maar m.i.v. 2019 is het echt gedaan.  
 
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 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 

 
Beste Allemaal, 
 
We gaan weer richting de zomervakantie en dat betekent dat we gaan puzzelen: waar gaan we 
heen? Dat is natuurlijk altijd leuk, omdat je dan nieuwe dingen gaat doen of dezelfde vakantie die 
je altijd doet, maar dan net even anders. Kortom het is een tijd dat je bezig bent met plannen en 
zaken te regelen. De keus is soms lastig en soms ook niet. Ga je naar het buitenland of blijf je in 
Nederland? Als je in Nederland blijft heeft onze club een paar leuke weekenden in de planning 
staan.  
 
Maar in het buitenland in de vakantieperiode is dit altijd weer een andere ervaring. En spanning 
hoort er altijd wel bij: wat is er anders en wat ga je anders doen? Ik betrap mij er zelf op dat, als we 
richting Frankrijk gaan, we vaak naar dezelfde doorreiscampings gaan. Dit heeft te maken met het 
gemak. Je kent de weg, maar soms toch weer niet. We zijn afgelopen jaar dus op de camping in 
Arlon in België geweest en daar tank je dan ook omdat het tankstation tegenover de camping ligt. 
Dit is lekker makkelijk, maar wel duur. Dus wij als goede Hollanders zeggen dat bij een van de 
medewerkers aldaar. Deze zei dat we gek waren en dat we 5 minuten moeten rijden en dan zitten 
we in Luxemburg en tank je behoorlijk goedkoper. 
 
Zo hebben we allemaal wel zaken die zomaar anders kunnen dan je altijd dacht. Deze ervaring 
kom je ook tegen in de club. Vorig jaar hebben we een werkmiddag gehad en daar hebben we het 
over onze club gehad en hoe we verder moeten. Zeker met leden die ons hebben verlaten door 
een ander merk caravan of camper te kopen, maar onze club toch wel missen.  
 
Als bestuur moeten we aan de bak om dit allemaal in een reglement te gieten. Maar één ding 
kwam er uit: oud-leden mogen wel terugkomen, ook met een ander merk caravan. Ze worden dan 
lid onder andere voorwaarden. Deze voorwaarden zijn nu nog een lastig punt, omdat we nog geen 
beeld hebben hoeveel belangstelling hier voor is. Maar we gaan hier wel mee aan de slag. Kom je 
toevallig oud-leden tegen, dan kun je ze vertellen dat we hier mee bezig zijn en dat zij zich kunnen 
aanmelden. Ook leden die nu een andere caravan kopen (liever niet) mogen gewoon blijven.  
 
Dit allemaal is een doel om ons ledenaantal weer wat op te vijzelen. En het verheugt mij dan ook 
dat er twee nieuwe leden zijn bijgekomen te weten: de familie Bijma (Willem en Hilda) uit 
Emmeloord en mevrouw Harteveld (Tineke). Ik heet hun van harte welkom bij onze club. 
 
We gaan eind september naar de fabrieken in Kehl. Voor diegenen die hier al geweest zijn, is het 
niet zo bijzonder, maar voor diegenen die dit nog niet gezien hebben is dit een leuk uitje. Ook 
vanwege de omgeving: vlakbij Frankrijk en ook het Zwarte woud is vlakbij. Ook is Straatsburg een 
prachtige stad. Dus het kan een leuke week worden. Bram Sinnige schreef hier al over in een 
aankondiging via de mail. Hoe het programma er precies gaat uit zien, is nog onbekend, maar als 
het weer meezit is het daar goed vertoeven. Ook de camping is een prachtige camping met goede 
voorzieningen. 
 
Zoals jullie weten is mijn thuissituatie zo dat ik niet weet of ik er bij kan zijn, maar ik hoop van wel. 
Dat brengt mij ook bij andere leden die om wat voor reden er niet bij kunnen zijn en dit moeten 
missen. Ik hoop van harte dat deze leden weer gauw beter zijn en weer kunnen aansluiten bij de 
activiteiten die de club organiseert.  
 
Ik wens jullie allemaal veel Bürstner kampeerplezier. 
 
Paul de Haan 
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Onderstaande brief is tijdens het paasweekend voorgelezen door de secretaris. 
In overleg met Nel plaatsen we deze brief ook in deze koerier. (red). 

 

Nel de Haan 
Harpstraat 44 
1544 WL Zaandijk 
 
Zaandijk, 26 maart 2018. 
 
Lieve Bürstner vrienden en vriendinnen, 
 
Nadat bij mij in augustus vorig jaar de ziekte van Kahler was vastgesteld, ben ik door een redelijk zware 
periode van chemobehandelingen gegaan. Nu was in maart het klapstuk van de behandelingen en heb ik de 
zwaarste chemo gehad en zijn mijn stamcellen terug geplaatst. Deze behandelingen vonden plaats in het 
VU te Amsterdam, waarna ik voor de “dip” overgebracht werd naar het Spaarne Gasthuis te Hoofddorp. 
Deze laatste 14 dagen in het Spaarne Gasthuis zijn zeer zwaar geweest: ik kon letterlijk bijna niets meer.  
Nu ik eenmaal thuis ben, is het nog niet veel beter. Het eten lukt slecht en ik rust zeer veel. In al die tijd 
hebben jullie aan mij gedacht door het sturen van kaarten en lieve berichten. Ik ben jullie daar zeer 
dankbaar voor. Het geeft een warm gevoel en ondersteuning die ik echt kan gebruiken. 
 
Ik wil jullie daarvoor hartelijk bedanken en een fijn paasweekend toe wensen. En ik hoop natuurlijk er weer 
snel een keer bij te kunnen zijn!  
 
Jullie zijn echt geweldig en nogmaals bedankt. 
Nel de Haan 
 
 

= = = = = = = 
 
 
Een weekje kamperen bij de NCC 

Het beloofde een mooie week te worden zo medio april. Zoals we al op de 
ALV aankondigden, zouden we een keer gaan kamperen op een van de 
terreinen van de NCC. Nu Agnes haar rug het weer aardig toeliet, hadden wij 
ons oog laten vallen op "Het Roois Klumpke" in St. Oedenrode. 
We werden hartelijk ontvangen door de beheerders van het terrein, Monica en 
Nico Noordermeer, die over het terrein vertelden en ons naar onze besproken 

plaats bracht en mededeelden dat we 6 Ampère stroom hadden en niet over de meter gingen. De 
auto mocht bij de caravan staan. 
 
Het is een mooi en goed onderhouden terrein met grote zonnige plaatsen. Het sanitair is op dit 
terrein wat gedateerd maar wel schoon. 
 
St. Oedenrode ligt in een mooie omgeving waar naar hartenlust gewandeld en gefietst kan worden.  
Genoeg informatie hierover is bij de receptie verkrijgbaar. Voor boodschappen kan je naar St. 
Oedenrode of Schijndel. 
 
Bij het afrekenen moesten we het normale NCC-tarief betalen en voor stroom het gemiddelde 
verbruik van de NCC-ers op dit terrein. 
 
We hebben genoten op "Het Roois Klumpke" en gaan er beslist nog eens een keertje naar terug. 
En wie in de aspergetijd daar gaat kamperen.......... Op loopafstand zijn genoeg asperges bij de 
boer te koop. 
 

Agnes en Martin Dettingmeijer 
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SECRETARIS 

 
 

Berichten vanuit de bestuurskamer 
 

Hierbij een bericht vanuit de bestuurskamer. We hebben op 31 maart 
een kleine bestuursvergadering gehad tijdens het Paasweekend. Paul 
en Jan waren er niet bij. We hebben vooral gesproken voor de nieuwe AVG 
ofwel de privacywet. We zullen voorlopig de inschrijfformulieren 
aanpassen, waarop een ieder toestemming geeft dat we de gegevens die 
nodig zijn, aan de camping door mogen geven. Tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering 
zullen we dit aan de leden voorleggen.  

We zullen de fabriek gaan bezoeken in Kehl en wel in de periode van 21 t/m 30 september. 
De aankondiging zal in de koerier vermeld worden. Maar NOTEER DEZE DATA VAST.  

Het was een korte vergadering en de volgende vergadering is op 21 juli a.s. 
Vanuit een zonnig Hoornaar wens ik een ieder een mooie zomer en tot snel tijdens een van 

de weekenden. 
Voor een ieder alle goeds gewenst en tot snel. 
Hartelijke groeten vanuit de bestuurskamer. 

 
Marjan Goosens, secretaris 
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Technische Commissie 
 
 
 
 
 
 

 
 

Onderhoud leidingen en watertank 

 
Wanneer de caravan een tijdje niet gebruikt wordt, is het handig om in het snoertje van de 
waterpomp een zogenaamd kroonsteentje te monteren of een andere losneembare verbinding of 
schakelaar om zo het pompje uit te kunnen schakelen. Zet de boiler schakelaar op nul, draai de 
aftapkraantjes van de boiler open en maak van het kroonsteentje een draad los of schakel  de 
eventuele andere verbinding uit. Open nu de keuken en/of toiletkraan en na enkele minuten zal de 
boiler leeg zijn en sluit u een van de kranen en zet de andere kraan open in de warme (rode) 
stand. Nu kunt u via deze kraan de warme leiding leeg blazen, als de leiding leeg is, voelt u bijna 
geen weerstand meer bij het doorblazen. Zet nu de kraan open in de koude (blauwe) stand en 
blaas nu de koude leiding leeg. Sluit nu de kraan en herhaal deze procedure bij de andere kraan.  
 
Maak nu de watertank leeg, laat hem drogen en laat de kranen en de aftapkraantjes half open 
staan. De elektrische verbinding van de pomp moet ook onderbroken blijven, anders gaat de pomp 
draaien omdat de kranen openstaan. Ik ben zelf met een openstaande kraan ooit weggereden. Met 
een lege watertank en draaiend waterpompje tijdens het rijden, blijft er niets meer over van een 
waterpomp dan wat gesmolten plastic.  
 
Als de caravan nu naar de stalling wordt gebracht zal het laatste water uit de leidingen via de 
aftapkraantjes weg lopen. Na de stallingsperiode sluit je de kranen en aftapkraantjes, herstel je de 
elektrische verbinding van de pomp en kan de watertank weer gevuld worden. Ook is het aan te 
bevelen om de watertank en leidingen na langdurige stilstand (winterperiode) te reinigen. In de 
handel zijn hiervoor diverse middelen te verkrijgen.  
 
 

Bandenspanning. 

 
Regelmatig moet de bandenspanning van caravan en auto gecontroleerd en bijgevuld worden. 
Vaak zijn wieldoppen vuil en is het erg lastig om het ventieldopje er af te draaien. Wanneer men 
een stukje koperen waterleiding heeft liggen van 10 mm is dit prima geschikt om als sleutel te 
dienen om deze dopjes eraf te draaien. Het stukje waterleiding hoeft niet groter te zijn dan 5 cm. 
Werkt prima. 
 

Ton Stauthamer 
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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 21 – 30 

september 

Fabrieksbezoek 

Camping te Rheinmünster 

Marjan en Wim Goosens 

Marja en Bram Sinnige 

    

246 eind oktober De Herfstweek 

op camping ???? 

Angelique en Piet 

Schuurmans 

Sandra en Patrick Rutjes 

 

247 20 januari 2018 Alg. Ledenvergadering  

en Nieuwjaarsreceptie 

in 'Het Bruisend Hart' 

te Hoornaar 

Het bestuur 
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Weekend 241 

 
 
 

Paasweekend 
op camping ‘Heumens Bos’ 

Vosseneindseweg 46 
6582 BR Heumen/Nijmegen 

 

———Verslag———  

 
30 maart – 2 april 

door Marjan Goosens 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Op vrijdag kwamen we rond de middag aan op de camping in Heumen (We waren niet de laatsten, zoals 

meestal het geval is). We werden hartelijk ontvangen door Eltjo Lutterop en Piet Schuurmans, die ons 
een plaats aanwezen. We stonden naast de nieuwe leden Corrie en Johan Doorhof, waar we gelijk 
kennis mee gemaakt hebben. 
Daarna hebben we rustig aan de spullen uitgepakt en de luifel er aan gezet. Bewust rustig aan, 
want Wim was de maandag er voor 4 meter naar beneden gevallen van een ladder en had de 
nodige inwendige en uitwendige kneuzingen. Maar het lukte en we waren klaar voor een nat, koud 
maar gezellig paasweekend. 
 
Op vrijdagavond dronken we de gebruikelijke koffie in het restaurant, waar het eerste kopje van de 
club was en het tweede van de camping. Hiervoor nogmaals onze hartelijke dank. 
Eltjo opende het weekend en heette de nieuwe leden, familie Doorhof en familie Kouwenhoven, 
van harte welkom en sprak de hoop uit dat ze zich thuis zullen voelen bij de BCN. 
 
Verder kregen we uitleg over het weekend. Op zaterdagmorgen naar het Jac. Maris Atelier 
Museum (het uitstapje naar het werk van Piet kon door omstandigheden niet doorgaan). Naar het 
museum kon men lopend, op de fiets of met de auto. Het was niet ver. 
 
Op zondagmorgen een wandeling langs de vennen en op zondagavond een gezellige quizavond. 
Al met al weer een mooi programma met voldoende ruimte om met elkaar bij te kletsen of iets 
leuks te doen.  
 
Ik zelf heb het woord nog even gevraagd, want de familie Philipsen waren niet op de Algemene 
Ledenvergadering aanwezig, maar wel 25 jaar lid. Zij hebben alsnog de bijbehorende speld en 
bloemenbon mogen ontvangen. Verder heb ik een mooie brief van Nel de Haan ontvangen die ik 
voorgelezen heb. Dit was erg indrukwekkend. Ook vroeg ik wie het stukje wilde schrijven, maar dat 
kon ik best zelf vond men, dus hierbij mijn verslag. 
Na een gezellige avond in het restaurant vertrokken we in de stromende regen richting caravan 
voor een korte nacht (ik slaap slecht met regen). 
 
Op zaterdagmorgen vertrokken Marianne Stauthamer en ik te voet naar het Jac Maris Atelier 
Museum, de anderen (24 personen) gingen op de fiets of met de auto. We werden deze morgen 
welkom geheten door onze gids, dhr. Leo Ewals. Hij vertelde eerst dat er een tentoonstelling is 
over weefkunst van Anneke Kersten. Zij was ook aanwezig. 
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Om 10.00 uur begon dhr. Ewals te vertellen over 
Jac. Maris (1900-1999) tot 11.30 uur toe. 
Onvoorstelbaar wat een kennis deze man had van 
Jac. Maris en alles om hem heen. We mochten 
tussendoor vragen stellen. Hij vertelde dat we in het 
enige Atelier Museum van Nederland zijn. Het is in 
1913 in Den Haag gebouwd voor een 
tentoonstelling van Staatsbosbeheer. 
Jac. Maris heeft beide wereldoorlogen meegemaakt 
en wist al heel jong dat hij kunstenaar wilde 
worden. Hij ging in de leer bij Achilles Moorbach in 
Kleve en na de 1ste wereldoorlog had hij het wel gezien en ging hij backpacken. In 1923 is hij 
getrouwd met Willie Vermeer uit Nijmegen, maar ze hadden moeite het hoofd boven water te 
houden en hij werd al snel failliet verklaard.  
Het Atelier Museum werd na de tentoonstelling verkocht en naar Heumen verplaatst, waar Jac. 
Maris het ging huren. Hij heeft er tot zijn dood gewoond en gewerkt.  
Hij heeft in zijn leven veel kunstwerken gemaakt voor kloosters, kerken en later ook voor scholen 
en ziekenhuizen. Eerst maakte hij vooral kruizen voor het Roomse leven, later maakte hij ook 
portretten. 
 

Het Atelier Museum staat vol met werken van hem. Ook 
de stukken van blauw keramiek die hij in de jaren 60 
maakte zijn er te zien. 
Hij kreeg ook wel opdrachten om meerdere dezelfde 
stukken te maken, maar dat vond hij niets. Hij vond dat 
elk stuk uniek moest zijn.  
Hij was gefascineerd door de bizon, hier is ook heel veel 
van terug te zien. 
 
Veel van zijn werken zijn te vinden in het Haagse 
archief. 
 
 
 

Nadat dhr. Ewals stopte met vertellen - hij raakt er nooit over uitgepraat volgens mij - hebben we 
de werken van Jac. Maris en van Anneke Kersten bewonderd en hebben we een rondleiding door 
de beeldentuin gehad. 
 

Al met al een geslaagde morgen, met 
mooie kunstwerken. Hierna ging een 
ieder z’n eigen weg, en zijn Marianne en 
ik weer heerlijk terug gelopen naar de 
camping. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De zaterdagmiddag was vrij te besteden. Wij hebben deze gebruikt om bij De Greef in Grave naar 
de nieuwe Bürstnermodellen te gaan kijken. We hebben onze indeling niet gevonden, dus we 
ruilen hem nog niet in. Nadat we gezellig een bakkie koffie en thee gedaan hadden zijn we weer 
richting camping vertrokken. 
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Op zondagmorgen zijn we met 14 personen en 1 hond vertrokken naar de 
vennen waar we een heerlijk rondje hebben gelopen We hebben er van 
alles gezien tot een genezingsboom waar van alles in hing tot een stuk van 
een klooster.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na afloop met elkaar nog iets gedronken in het pannenkoekrestaurant en zijn we weer richting de 
camping vertrokken. Een mooi tochtje van ca 3.5 km. 
 
‘s Middags zijn we op de camping gebleven. Het was vrij fris, dus bleven de meesten in hun 
kampeermiddel. 

 
 
 
 
 
’s Avonds was er een gezellige 
quizavond in het restaurant. Er deden 30 
personen mee. We werden in groepjes 
verdeeld en kregen diverse opdrachten 
van spreekwoorden, rebussen, 
zoekplaatjes en beeldvragen. Alles had 
met kamperen en Pasen te maken en 
leuk opgezet. Tussendoor werden we 
verwend met lekkere hapjes en na afloop 
was er voor iedereen een aardigheidje. 
 
 
 
 
 

 
 
Op maandag was dit gezellige weekend weer afgelopen. We sloten af buiten bij de vlag met het 
laatste woord van Jan Miedema, waar iedereen zich bij aansloot. 
 

WEEKENDLEIDING,  
 

HARTELIJK DANK VOOR JULLIE ENORME INZET. 
 

HET WAS GEZELLIG. 

 
 
Hierna vertrokken de meeste deelnemers weer huiswaarts. 
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Weekend 242 

 
 
 

De voorjaarsweek 
op camping ‘Het Heerenhof’ 

Heerenstreek 130 
7885 AV Nieuw Dordrecht 

 

———Verslag———  

 
20 - 29 april 

door Angelique en Piet Schuurmans 

 
Donderdag 19 mei, ’s morgens bijtijds op pad. Op naar een 
Bürstnerweekend in één of ander gat. Bij aankomst zeer 
verbaasde blikken van de weekendleiding. “Wat we hier al 
deden?” (We waren een dag te vroeg!!) De weekendleiding was 
al druk bezig met voorbereiden van hun gekweten taak, die als 
zo vaak de vakantieweek maakt. 
Maar we waren toch welkom op deze mooie zomerse dag. 
“Vond de campingbeheerder het goed?” was de vraag die op 
hun tong lag. Dus legden wij onszelf deze schriftelijke straf op 

voor een stukje in de koerier. Wordt weer top!! 
Genietend van het schitterende zonnetje aan de lucht, bouwden we ons tweede huisje op met een 
diepe maar trotse zucht. En toen het eenmaal stond? Een sigaartje, een drankje en wie doet je 
wat? Nou de weekendleiding dus: ”Hoe doe je dat?” 
 
De vlaggenmast bestaat uit vier delen. Boven zit een dop, onder een rood omhulsel, de tweede 
heeft een kier en dat rijmt weer op vier. ( hi,hi,hi) 
 
Vrijdag aankomst van bijna de hele club. ’s Avonds koffie, fris, bier en wijn in de campingpub. 
 
Zaterdag een dag ter vrije besteding. Heerlijk in het zonnetje met een dikke pil. Ook deze dag 
kwamen er weer leden van ver erbij, zodat we gezellig stonden zij aan zij. Laat in de middag happy 
hour voor iedereen, van de aanwezigen misten we er géén. 
 
Met een groepje gingen we naar de kermis. Die was er, dat stond in het boekje. Wij zoeken, de 
jeugd had lol, die was al om het hoekje. “Waar is hij dan gebleven?” “Stukje fietsen, dat duurt maar 
even”. Nou, niets gevonden daar, van een koude kermis kwamen we thuis, het was klaar. 
 
Zondag 13.00 uur, fietstocht door het Drentse land, door de 
polder, langs slootjes, bossen en zand. 23 Kilometer. Jan 
Kuijper reed voorop en voerde het tempo aan, elektrisch 
wel te verstaan. 
 
Maandag, vertrek naar Ellert en Brammert, een museum, 
oud, vol oud, met oud, van oudsher het oude thuis en met 
een herberg, een smederij en natuurlijk her en der, een 
Drentse kei.  

De overlevering vertelt over twee reuzen: vader Ellert en 
Brammert, de zoon. Ze woonden in een hut onder het 
heideveld. Wie durfde te passeren was een held. Vele 
werden beroofd en neer geslagen. Zo versleten die twee 
hun dagen. Marieke werd gegijzeld en moest het huis 
schoonmaken, maar daardoor konden ze niet meer 
samen op pad, er moest er een waken. Tijdens het 
scheren van Ellert sneed zij zijn strot door en vluchtte 
naar huis. Brammert kwam thuis en volgde haar spoor. 
Het gezin vluchtte het dorp uit, samen met de 
‘dorpenaren’ en lieten Brammert achter, die schavuit. 
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In de avond werd er bingo gespeeld. Onder het genot van een hapje en een drankje heeft niemand 
zich verveeld. De prijzen waren helaas niet op mijn kaart gevallen, maar natuurlijk op andere 
getallen. 
 

 
Geconcentreerd getallen controleren,    maar ook lachen, gieren, brullen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaart vol: PRIJS! 
 
Dinsdagavond, lekker gaan eten met de hele club bij Your Place te Emmen. Waar ieder zich rustig 
liet temmen. Keuze uit een drie gangen menu. Twee soorten soep, vier soorten hoofdgerecht, ijs 
en een consumptie passeerde de revue. Het was een gekakel aan het begin, daaruit blijkt, 
iedereen had het naar zijn zin. Ook Robert Klaver van Bürstner Nederland was aanwezig. Om met 
ons te brainstormen, zo was hij hier weer bezig. Ook gaf hij een rondje weg voor ons vertier, voor 
wat fris, wijn of bier.  
 

 
Woensdag (gehaktdag, Vincent mist een oor!!!!) Bezoek aan het Van Goghhuis te 
Veenoord/Nieuw-Amsterdam. Hier is te zien, zijn slaapkamer, zijn werkkamer, verschillende 
brieven en zelfs een stoel waar hij op zat. Boven was veel te zien. Hennie ging met de stoeltjeslift 
naar boven. 
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De gids vertelde over het leven van Van Gogh hier. Dat deed hij uitgebreid en met zeer veel 
plezier. Vele schilderijen van het Drentse landschap heeft Van Gogh gemaakt, ongeveer 40 stuks, 
werken die nu nog steeds je hart raakt.  
“Drenthe U te beschrijven zo als ’t zou behoren gedaan te worden zie ik geen kans toe daar de 
woorden mij ontbreken”. Uitspraak van Vincent van Gogh. 
 

 
Donderdag in Erica naar het smalspoormuseum toe. De tweede keer voor deze club, maar we 
waren het nog niet moe. Rijdend in een treintje door het gebied, veen, klei, vennen en vergeet mij 
niet. Regelmatig stonden we even stil, dan vertelde de gids zijn verhaal en dat maakte een groot 
verschil. Er was een turfstrooiselfabriek, de enige in originele staat. De fabriek en de remise zijn 
een rijksmonument, dus bekijk het goed, als u er eens bent.  
Interessante werkplaats vol met ijzer, dat maakte ons nog veel wijzer. Althans voor de oplettende 
leden onder ons, bij de rest verdween het in die grote spons.  
 
Vrijdag 27 april, oranjeborrel en een oranjequiz in de campingpub. Toosten, 
Hiep Hiep Hoera, Leven de Koning, als wonnen wij de cup. Een gezellige 
avond vierden wij, moeilijke vragen, maar wel met prijzen erbij.  
 
Zaterdag, alweer de afsluiting van deze tien dagen. Voor ieder wat wils, niks 
moet, voor alle lagen. Wij hebben in ieder geval genoten van het 
enthousiasme van de weekleiding, Dineke, Marja, Dirk en Bram. Bedankt 
mensen, jullie kunnen er wat van. 
 
Lieve mensen:  
Maak plannen of je het eeuwig leven hebt en leef alsof het je laatste dag is. 
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Geef de pen maar door! 
 

‘De pen’, wie had ooit gedacht dat wij die zouden krijgen. Nou Carla en Sjaak, 
bedankt hoor!  
 
Wij, Nico en Els de Maijer, komen uit Groet, waar we heerlijk wonen. Strand, 
duinen, polder en de steden dichtbij. (Groet ligt in Noord Holland tussen 
Schoorl en Petten – red.) 

Maar ondanks dat we mooi wonen, wil je toch je grenzen verleggen, want ze 
zeggen niet voor niets dat het gras bij de buren altijd groener is. 
 
Wij zijn ooit begonnen met een kleine Adria voor drie personen, maar daar wij 
met zijn vieren waren had Nico voor het slapen onderweg bedacht om een 

hangmat boven het bankje te maken. Zo konden we mooi knus slapen. Toch maar eens rond 
gekeken om een grotere caravan aan te schaffen en zo zijn we op een Bürstner uitgekomen.   
 
Bij de aanschaf kregen we een flyer om eventueel lid te worden van de Bürstnerclub. Eerst een 
keer gekeken en toen toch lid geworden, nu alweer zo’n 22 jaar geleden. De eerste jaren zijn we 
niet veel meegegaan, daar we een aannemingsbedrijf hadden en weinig tijd om met de caravan er 
op uit te trekken. Later wel veel leuke weekends meegemaakt, niet alleen in Nederland, maar ook 
in Oostenrijk, Duitsland, Luxemburg en België. Vooral in België leuke, maar ook minder leuke 
herinneringen, want tijdens de eerste nacht dat we daar waren, ‘hebben ze onze fietsen geleend 
en nooit meer teruggebracht’! 
 
Terwijl we dit schrijven, zitten we in Heumens Bos van het paasweekend te genieten, gezellig. 
Verder hebben we ook leuke reizen gemaakt naar verdere oorden met het vliegtuig. Overal is het 
mooi, als je het maar wil zien! Zo genieten we nu ook veel samen van onze kleinkinderen: twee 
parmantige mannetjes waar we veel plezier mee beleven. 
 
De meesten van jullie weten wel dat wij geen schrijvers zijn, maar we hebben het toch geprobeerd. 
Hierbij willen wij ‘de pen’ graag doorgeven aan Marrie en Rinus de Voogd. Heel veel succes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nico en Els de Maijer 
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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.  
 
=========================================================================== 
 
Ook deze pagina moet vol! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Je drinkt wat in de campingpub en doet dan niet raar, maar wel wat bijzonder! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                              Gezellig!          Altijd leuk dat schommelen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Heerlijk op het terras in Klazienaveen                              maar het weer werkt niet altijd mee 


