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REDACTIE 

 
Was de vorige Koerier een dun exemplaar, deze is wat beter gevuld 
met activiteiten die nog dit jaar zullen plaatsvinden. Allereerst het 
vlootdagenweekend te Hellevoetsluis. De aanmeldingsperiode is 
kort deze keer, ruim een week. Dus per omgaande aanmelden als je 
er bij wilt zijn.  

 
Verder worden de laatste twee activiteiten aangekondigd: de reis naar de fabriek 
te Kehl en de herfstweek in Zeewolde. 
 
Er is slechts één verslag en wel van het familieweekend te Reutum. Ik ben er 
gedeeltelijk bij geweest, hebben jullie kunnen lezen in de vorige koerier. Dineke 
Ooms heeft een uitgebreid verslag van de hele week geschreven. 
 
Verdere heb ik weinig toe te voegen. Het loopt wat mijn redacteurschap betreft 
op zijn eind. Voorlopig ben ik tot eind november ‘vrij’, want dan moet de 
december-editie in elkaar gezet worden en wellicht ook nog de ALV-editie. Maar 
misschien is er ook al een andere oplossing. Afwachten maar. 
 
Als jullie deze koerier ontvangen, hoop ik ergens op een camping te staan. Het 
zal wel weer op Walcheren zijn, want daar fietsen we graag.  
 
Veel leesplezier, 
Jan Nieuwenhuizen 
Redactie BCN Koerier (a.i.) 

 
 
 
 
 

Verschijningsdata BCN Koerier in 2018 
 

Jaargang Uiterste datum inleveren kopij Verschijning ± 
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VOORZITTER 
 

Verrassend Nederland 

 
Zoals jullie weten, kunnen wij door ziekte niet 
ver weg met de caravan dit jaar. Maar toch 
hebben we het aangedurfd om een aantal 
weken met de caravan weg te gaan. Wetend 
dat we ook weer snel terug kunnen als het niet 
zou gaan en dat blijft dan spannend. Het weer 
werkte mee, zag er goed uit en we hebben 
samen met onze vrienden de stap aangedurfd. 
Het begon in Nieuw-Lekkerkerk, waar onze 
kleindochters speelden in Alblasserdam het NK 
waterpolo voor meisjes onder 15 jaar. Mijn 
zoon zei tegen mij: als jij daar nu op een 
camping gaat staan, dan kunnen wij daar bij 
jullie staan en dan kunnen jullie ook nog kijken 
als dit wilt. Dat ging eigenlijk heel goed. Een 

leuke boerencamping aan de Lek met een mooi sanitair gebouw en een leuke omgeving.  
 
Op de camping in Nieuw-Lekkerkerk even rust voor de NK polosters, mijn zoon en dochter en 
vrienden van ons. Vlak bij Kinderdijk, waar veel toeristen zijn, hebben we een kleine fietstocht 
langs de molens gemaakt en dat was toch wel leuk. Alblasserdam is ook een leuk stadje en je kunt 
er heerlijk eten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De molens bij Kinderdijk. 
 
Na het NK en een fietsdag door naar het oosten van het land en wel naar Denekamp. In de jaren 
tachtig hebben wij daar gestaan met onze kinderen. We hadden toen nog een Alpenkreuzer. We 
hebben goede herinneringen aan deze camping maar ja, wel een tijd geleden dat we er waren 
geweest. Normaal herken ik wel het een en ander en hoe het er bij lag. Maar niets van dit alles. 
Het was een totaal andere camping. De indeling was totaal vernieuwd en heeft nu prachtig grote 
staanplaatsen een prachtig toiletgebouw en veel groter dan dat ik kon bedenken. Ik herkende 
eigenlijk niets van vroeger. 
 
We hebben ons kamp hier opgeslagen en hebben nog steeds prachtig weer, dat in Nederland niet 
altijd gewoon is. In de buurt is ook veel te zien zoals het plaatsje Ootmarsum en de omgeving van 
Denekamp. Ook een bezoekje aan Nordhorn in Duitsland is goed te doen en ook Bad Bentheim is 
een leuk historisch plaatsje in de buurt. 
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Maar eerst nog wat over de camping “de Papillon” en 
zijn zeer enthousiaste campingbaas, die veel over 
zijn camping kan vertellen. Ze zijn hier op een 
duurzame manier een camping aan het beheren. Het 
zwembadwater, dat moet worden afgevoerd, wordt 
voor de toiletten gebruikt; er is een zwemvijver met 
een geweldige groot speelkussen en prachtig helder 
water door goed natuurbeheer. Ook de toilet-
gebouwen zijn modern en goed geoutilleerd en 
schoon en ook voor minder valide mensen goed 
toegankelijk. Verder zijn er veel speeltoestellen voor 
de kids en uiteraard een overdekt zwembad, niet 
groot, maar lekker genoeg om even te zwemmen. En 

als het warm is, kan het dak nog open en er is ook een kinderwaterspeelplaats. Er is een bijzonder 
stukje bos met speciale kenmerken, zoals bijzondere bomen en vele vijvertjes met kikkers en een 
nest van een ijsvogel. Ook een visvijver waaraan je kan staan en uiteraard kan vissen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een overzicht van het zwembad en hoofdgebouw met restaurant en receptie. 

 
Naast al deze zaken hebben ze ook een restaurant, maar helaas is dit in het voorseizoen alleen in 
het weekend open. De snackbar is ook aanwezig. Ook is er wifi op de camping, maar daar moet je 
voor betalen.  
Maar goed voor een vakantie in Nederland hebben we mede vanwege het goede weer een zeer 
goede vakantie gehad. En als het zou hebben geregend zijn er ook zaken genoeg die je kan 
ondernemen.  
 
Helaas heb ik weinig Bürstner-eigenaren kunnen spreken. Er waren wel mooie caravans op de 
camping, maar ze moeten wel thuis zijn anders kun je ze niet aanspreken. Een ding is zeker: we 
hebben wel leden nodig om onze club sterk te houden en leden die ook een functie binnen de club 
kunnen en willen bekleden.  
 
Beste allemaal, ik heb nu het geluk gehad dat we nog weg konden, omdat de artsen ons die ruimte 
gaven. Ik realiseer mij dat je behoorlijk baalt, zeker bij dit mooie weer, als je niet weg kunt. Ik hoop 
voor diegenen die ziek zijn, dat ze gauw herstellen en er weer snel bij kunnen zijn. 
 
Paul de Haan 
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SECRETARIS 

 
 
Berichten vanuit de bestuurskamer 
 

Hierbij een bericht vanuit de bestuurskamer. We hebben sinds de vorige 
vergadering van 30 maart nog geen bestuursvergadering gehad. Deze staat 
voor 21 juli, maar dan is de koerier al naar de drukker. Dus is er vanuit de 
bestuurskamer niet zo veel te melden.  
Wel zie ik regelmatig dat er belangstelling is voor de website. Mensen zoeken 

ons regelmatig op. Ik schrijf deze bezoekers een berichtje dat ze lid kunnen worden en dat gebeurt 
ook wel. 
 
Ook zie ik soms dat leden geweigerd worden of dat het niet lukt om in te loggen, neem dan gerust 
contact met ons op. Ton is het meest gespecialiseerd hierin, maar ik kan ook vaak helpen. 
 

Vanuit de bestuurskamer kan ik alleen nog vertellen dat ik zelf momenteel 
niet zo mobiel ben. Na een operatie aan m’n voet zit ik tot 6 augustus in het 
gips en moet het lopen beperken. Als het goed is, ben ik daarna weer volop in 
beweging. 
 
Dit was het wat mij betreft.  
 
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 

 
 
 
 

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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Technische Commissie 
 
 

Met de caravan 100 km per uur op de Duitse autobahn 
 
Wanneer u in het bezit bent van een Tempo 100-ontheffing, mag u met uw voertuigcombinatie 
(caravan, aanhangwagen of vouwwagen) 100 km/uur rijden (in plaats van 80 km/uur) op de 
autosnelwegen in Duitsland. Om voor deze ontheffing in aanmerking te komen dient uw caravan, 
aanhangwagen of vouwwagen aan bepaalde eisen te voldoen.  
 
Voorwaarden  

Om voor een Tempo 100-ontheffing in aanmerking te komen moet aan de volgende voorwaarden 
worden voldaan:  
• Het trekkende voertuig moet zijn voorzien van een ABS-remsysteem; 
• Het ledig gewicht, of massa rijklaar, van het trekkende voertuig mag niet meer bedragen dan 

3500 kg (zie technische gegevens op het kentekenbewijs); 
• De caravan of aanhanger moet gekeurd worden; 
• De caravan of aanhanger moet voorzien zijn van: 

o een oplooprem; 
o hydraulische schokdempers; 
o banden met de juiste Load-index; 
o banden met de juiste snelheidscodering (letters H t/m Z in het kenmerk); 
o banden die niet ouder zijn dan 6 jaar (zie de DOT-code op de zijwang van de band); 
o een goedgekeurde / toegestane antislinger- (stabilisatie) koppeling: 

 Alko / AKS (1300 / 2000 / 2004 / 2004 XL / 3004) 
 Westfalia (SSK 3) 
 Winterhoff (WS 3000 D / WS 3000 H) 

 
Heeft uw caravan of aanhanger geen anti-slingerkoppeling, dan geldt het volgende: 
• Het maximaal beladen caravangewicht mag ten hoogste 80% van het ledig voertuiggewicht 

(massa rijklaar) bedragen; 
• Het maximaal beladen aanhangergewicht mag ten hoogste 110% van het ledig 

voertuiggewicht (massa rijklaar) bedragen. 
 
Beschikt uw caravan of aanhanger wel over een anti-slingerkoppeling dan: 

• mag het maximaal beladen caravangewicht ten hoogste 100% zijn van het ledig 
voertuiggewicht (massa rijklaar); 

• mag het maximaal beladen aanhangergewicht ten hoogste 120% zijn van het ledig 
voertuiggewicht (massa rijklaar). 

 
Bij het ontbreken van een oplooprem en/of hydraulische schokdempers mag het maximaal beladen 
caravan-/aanhangergewicht ten hoogste 30% van het ledig voertuiggewicht (massa rijklaar) 
bedragen. 
 
Voor verdere informatie verwijzen we u naar uw dealer. 
 

Bron: www.tuev-nord.de 
 
 
Technisch weekend 

Het ligt in de bedoeling om volgend jaar weer een technisch weekend te houden. We hebben al 
een aantal ideeën. Mocht u voorkeur hebben voor bepaalde onderwerpen, laat het ons weten. 
Misschien kunnen we die dan meenemen. 
 

Ton Stauthamer 
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Verslag persdagen Bürstner Kehl 26 juni 2018 
 
 

Op 26 juni werden, in het Bürstner Service Center in Kehl, de jaarlijkse persdagen gehouden waar 
de “nieuwe” 2019 modellen werden getoond. Zo’n 75 personen waren die middag aanwezig, 
waaronder ± 10 medewerkers van Bürstner zelf. 

Het thema voor 2019 is: #Wohlfühlen, (#Thuis-voelen). 

 
Eén van de vele quotes die geuit werden, was b.v.: 

“Een caravan of camper biedt alle voorzieningen in een kleine ruimte voor het leven 
tijdens vakantie: keuken, bad, eet- en slaapgedeelte zijn een must voor een mobiel 
vakantiehuis. Dat is op zich al een uitdaging. Bürstner gaat bovendien voor woongenot 
en royaal ruimtegevoel ondanks compacte afmetingen.” 

 
De Bürstner Club was dit jaar, na vele jaren, ook weer uitgenodigd. Ton Stauthamer en Bram 
Sinnige zijn er dan ook naar toe geweest. Er werden een negental caravans en een elftal campers 
tentoongesteld, waar de pers een kijkje in kon nemen en de nodige foto’s konden maken. Verder 
had iedereen de mogelijkheid een testrit met de campers en/of caravans te maken. 

Tijdens de presentaties kwam naar 
voren dat Bürstner speciaal voor de 
Scandinavische landen een “Nordic” 
versie maakt, speciaal geschikt voor 
kamperen in de winters bij sneeuw en 
vorst. De bodem is extra geïsoleerd 
alsmede de wielkasten en de schoon-

watertank is volledig in het interieur geplaatst. Verder zijn wanden en 
dak ook van een betere isolerende waarde. Indien gewenst kan deze 
ook voor de Nederlandse markt beschikbaar gesteld worden. 
Wat betreft de interieurs: Bürstner is helemaal over naar beige en wit, gordijnen zijn plissé-rolgor-
dijnen en in de campers is veel leer gebruikt in deze kleuren. 
Laten we als voorbeeld de “Premio” nemen. Deze krijgt er nieuwe modellen bij te weten: 
De Premio 530 TL en de Premio 550 TK met onder andere de volgende verbeteringen: 
Aan de buitenkant: 
 
 
 
 
 
 
En aan de binnenkant: 
 
 
 
 
 
 
Verder hebben we de banden met Bürstner weer wat steviger kunnen aantrekken en hebben we 
enkele concrete toezeggingen gekregen voor ondersteuning. De flyer wordt gerestyled door de 
marketingafdeling, waarin dan nu ook het “#Thuis-voelen” zal worden meegenomen en voor de 
beurs krijgen we ook extra support. 
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 3-pits gaskookplaat 

 Koelkast, 142 l (waarvan 15 l diepvries) 

 Keukenlades met soft close functie en 

zelfsluitend 

 Afvalhouder aan de opbouwdeur  

 Rookmelder  

 Slaapplaatsen voor tot maximaal 6 personen  

 Stahoogte 198 cm 

 Plafonnière met LED-spots 

 Winterrugleuning voor betere luchtcirculatie  

 5-zones koudschuimmatrassen met 

lattenbodem   

 

 

 GFK-dak , -boeg en -achterkant voor een betere bescherming tegen hagelschade en weersinvloeden 

 Moderne chassis-technologie met antislingerkoppeling  

 Opbouwdeur met 2-punts vergrendeling  

 Watertank 44 l  

 Geringer rijklaar gewicht 

 Wielkastisolatie  

 

 

(Foto’s: Willem D.A. Laros – www.willemlaros.nl) 
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P R O G R A M M A  2018 
 

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 

Freizeitcenter ‘Oberrhein’ 

te Rheinmünster 

Marjan en Wim Goosens 

Marja en Bram Sinnige 

    

246 12 - 21 oktober De Herfstweek 

op camping ‘De Distel’ 

te Zeewolde 

Angelique en Piet 

Schuurmans 

Marja en Bram Sinnige 

 

247 20 januari 2019 Alg. Ledenvergadering  

en Nieuwjaarsreceptie 

in 'Het Bruisend Hart' 

te Hoornaar 

Het bestuur 



 
       Bürstnerclub Nederland                                                 - 9 -                                                           augustus 2018 

 

 
Weekend 243 

 
 
 

XL Familie-/kennissenweekend 
op camping ‘De Molenhof’ 

Kleijsenweg 7, 7667 RS Reutum 
 

———Verslag———  
 

 
23 – 27 mei 

door Dineke Ooms 

 
Woensdag 23 mei 

We zijn aangekomen rond 14.00 uur met een 
stralende zon. Zoals altijd stond de leiding 
klaar om ons te verwelkomen. Dit keer waren 
dat Lenie en Wim Zeestraten met Anneke en 
Ton. 
De camping zag er goed uit en we hadden de 
beschikking over een eigen accommodatie 
voor de club waar we vrij gebruik van de 
aanwezige apparatuur konden maken en 
genieten van koffie, thee enz. 

 
's Avonds is de opening en doet Wim het 
woord. Op het programma staan een fietstocht, happy hours zo mogelijk en een BBQ bij mooi 
weer. Er waren twee equipes die familieleden c.q. vrienden hadden meegenomen, te weten 
Angelique en Piet die met Maarten en Rianne Quint aanwezig waren en wij, Dirk en Dineke, die 
Fred en Bettie Achter meenamen. Later in de week kwamen daar nog Lia en Kees Egbert bij, die 
bij Wim en Lenie hoorden. Al met al hadden we een mooie bezetting met 17 equipes. 
 
Uiteraard gingen er weer kaarten rond voor de zieken die verstek moesten laten gaan, te weten 
Nel de Haan en Cees van der Berg. We hopen hen weer terug in ons midden te zien. 
Ook was er deze week veel te vieren, want deze dag was de verjaardag van Eltjo Lutterop die we 
dan ook toegezongen hebben. 
 
Donderdag 24 mei 

Mijn eigen verjaardag. Als eersten stonden Piet en Angelique in de voortent te zingen. Super leuk! 
Vele felicitaties volgden die dag, daarvoor dank. 
Bij het happy hour die avond in onze miniplaza besloten Roelie en Eltjo en mijn persoon voor wat 
hartige hapjes bij de borrel te zorgen, mede ook, omdat Roelie en Eltjo die volgende dag 45 jaar 
getrouwd waren. Dat viel in de smaak en het was reuze gezellig. 
Die avond zijn Dirk en ik met Fred en Bettie, die die dag 30 jaar samen waren, nog uit eten 
geweest bij Antje en Billy tegenover de ingang van de camping om dit en mijn verjaardag te vieren. 
 
Vrijdag 25 mei 

Roelie en Eltjo 45 jaar getrouwd! Zij ontvingen vandaag hun kinderen en kleinkinderen die twee 
bungalows op het park gehuurd hadden. 
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Op het programma stond een fietstocht van 28 km. Wij hebben er ons (zonder trapondersteuning) 
niet aan gewaagd. Wel gingen we in de middag op de fiets naar Ootmarsum waar de hele club op 
het terras zat. Zij hadden inmiddels al meer dan 42 km op de teller staan! Ootmarsum was erg 
leuk, veel kunst en prachtige dingen gezien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 26 mei 
Jan Miedema is jarig: 84 al weer en nog steeds bij ieder weekend aanwezig! Chapeau Jan, we 
hopen je nog vaak in ons midden te hebben samen met Henny. 
In Weerseloo was er een grote markt vandaag waar echt van alles te koop was. We hebben er een 
aantal uren door gebracht en zagen er ook verschillende mensen van de club die het zelfde idee 
hadden. Nog wat leuke dingen kunnen scoren voor mijn poppenhuishobby ook. 
Dan de BBQ, prachtig weer nog steeds dus een prima avond. 

 
                   Welkom bij de club Joop en Tiny 

 
Ons lid Joop Scheermeijer uit Zoetermeer die twee dagen later op de 
camping gearriveerd was en door hartproblemen niet eerder met de club 
mee geweest was, bedankte iedereen voor het feit dat hij een kaart 
gekregen had van de club tijdens zijn ziek zijn. Het had hem heel goed 
gedaan. Welkom bij de club Joop en Tiny. 
 
 
Na de BBQ werden we verrast met een heerlijk ijsje ons aangeboden door 
Jan Miedema. Dank je wel Jan voor je traktatie. Er werd die avond nog lang 
na geborreld met de meest bijzondere drankjes. 
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Zondag 27 mei: Afscheid alweer. Onder de vlag deed Wim 

zijn woordje, kreeg de campingeigenaar een dankwoord en 
een vaantje en bedankten de gasten, Maarten Quint en Fred 
Achter, voor het leuke weekend waar ze deel van mochten 
uitmaken. 
 
Het laatste woord was voor Jan Miedema die zoals 
gebruikelijk de leiding bedankte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Dank, dank, dank, weekendleiding 
 

    ….kreeg de campingeigenaar  
     een dankwoord en een vaantje … 
 
 

Nog wat ruimte opvullen……. 
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Een XL weekend organiseren 
Vorig jaar kwam Bram met een zeer dringende vraag of wij (Lenie en Wim Zeestraten) hem voor 
een jaar uit de brand konden helpen. Hij had een probleem in de Activiteiten Commissie. Daar was 
ik niet direct voorstander van. Tijdens mijn werkzame leven en de bijbehorende bestuurlijke 
activiteiten heb ik zo vaak mee georganiseerd, dat ik me voorgenomen had gedurende mijn 
‘pensionadotijd’ niet meer zelf te organiseren, maar dat eens heerlijk aan een ander over te laten. 
Lekker makkelijk achterover leunen en profiteren van de inzet van anderen, dat was vooralsnog 
mijn motto. Een jaar dus? Nou vooruit dan maar, een jaar dus! En als groentjes in de commissie 
krijg je dan gelijk een XL weekend toebedeeld. Wat moeten we daar nu weer mee? Met de 
fantastische benoeming tot weekendleiding met Anneke en Ton als ervaren rotten als 
ondersteuning. Of was het nu andersom dat Anneke en Ton de weekendleiding hadden en wij de 
ondersteuning. Helemaal duidelijk is het nooit geworden, maar vast stond dat wij maar een 
camping moesten zoeken. 
 
In ons geheugen wisten we nog dat er een mooie camping in Reutum was: De Molenhof. Daar 
waren we geweest met de Goldwing Club. Gewapend met de vragen die Anneke mij gesouffleerd 
had, maar eens de camping gebeld en na de vragen afgevuurd te hebben de conclusie getrokken 
dat het de moeite waard was een afspraak te plannen. En zo geschiedde het dat we begin 
december 2017 met zijn vieren naar De Molenhof waren getogen. Een plezierig gesprek en het 
resultaat was dat we Bram namens de club een contract konden laten maken waarin de afspraken 
werden vastgelegd.  
 
De tijd vliegt 

Gisteren zijn we thuis gekomen nadat het XL weekend was 
afgesloten. Als weekendleiding hadden we de taak op het veld de 
Bürstner Club vlag te plaatsen. Helemaal goed was dat kennelijk 
niet gedaan, want na een kleine windvlaag lag de vlag weer op de 
grond. Na het ondersteboven weer opgehangen te hebben, was het 
wel de vraag of iemand het zou zien dat die op zijn kop hing. 
Helaas het werd gezien. Stuntje mislukt. Dan maar een nieuwe 
stunt bedenken. We hadden aangekondigd dat de fietstocht op 
vrijdag ongeveer 28 km tot Ootmarsum zou zijn. Beetje 
laagdrempelig houden dus. Nu is een route onthouden niet mijn 
sterkste zijde, dus was het ook geen probleem om heel voortvarend 
van de route af te wijken. Met zijn allen konden we dan ook pochen 
aan de thuisblijvers dat we even naar Duitsland gefietst waren. 
Rustige wegen, smalle paadjes, landelijke bosrijke omgeving zo 
toerden we toch maar even 44 km bij elkaar. Wat te verwachten 
was, dat daar nog lang over gesproken zou worden. Bij de 
gezamenlijke barbecue kwamen de routekwaliteiten van de 
weekendleiding dan ook meerdere keren ter sprake. Stuntje toch 
gelukt. 
 
Familieweekend 

Op het XL weekend was het de leden toegestaan vrienden, familie of bekenden mee te laten 
genieten van de organisatiedrift van de Bürstnerclub. Dan blijkt temeer dat het geen enkel 
probleem is als er een Knaus caravan of een Hymer camper tussen de Bürstnerleden staan. Van 
diverse kanten hebben we als weekendleiding geluiden opgevangen dat de invitees graag weer bij 
een volgend familieweekend zouden komen. Een nieuwe richting voor de Bürstnerclub?  
Dat brengt mij bij de vraag wat de deelnemers van het weekend motiveert om zich in te schrijven. 
Naar een camping gaan waar je als eenling heen gaat, kan betekenen dat het enige moeite en tijd 
kost alvorens je de gezelligheid van de tijdelijke campingburen ervaart. Ga je naar de Bürstnerclub 
dan is gezelligheid gegarandeerd. Er zijn immers altijd gelijkgestemde bekenden die op dezelfde 
golflengte zitten. Geen probleem dat er meerdere groepjes ontstaan als de golflengte verschilt. 
Gezelligheid ontstaat immers alleen als er een ‘klik’ is. De afweging om in te schrijven voor het 
volgende weekend wordt dus bepaald door de ontstane klik. 
 
Wim Zeestraten 
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Weekend 244 

 
 
 

XL Vlootdagenweekend 
op camping ‘‘t Weergors’ 

Zuiddijk 2, 3221 LJ Hellevoetsluis 
Telefoon: 0181 312 430; fam. Riedijk 
info@weergors.nl; www.weergors.nl 

 

———Aankondiging———  
 

 
15 – 18 augustus 

Weekendleiding: Anneke Lemstra en Ton Gollenbeek; Ada en Arie Bos en Rob Beyer 

 
Beste Bürstnervrienden, 
 
We zijn te gast op camping: 't Weergors. 
 
In de gehele vesting van Hellevoetsluis is een groot familie-evenement met stoommachines in 
diverse gedaanten, historische voertuigen, kermis, braderie, muziek, feesttent, oude ambachten en 
speciale activiteiten bij de musea. Vrijdagavond een rondrit met voertuigen door Hellevoetsluis. 
 
We staan, als groep, op Weide 1. We hebben 6 ampère stroom. 
 
Bij aankomst, krijg je bij de receptie, een sep-key, waar € 5,- op staat. Er wordt een borg van € 20,- 
euro voor gevraagd. Deze sep-key is bedoeld voor de douche (€0,10 per minuut) en warm water. 
Opladen kan altijd bij de receptie. 
 
Het sanitair is goed verzorgd. 
 
Verder is op de camping een restaurant/snackbar. Een kleine winkel. Tevens kun je broodjes en 
stokbrood bestellen bij de receptie. Supermarkten zijn in Hellevoetsluis volop aanwezig. 
 
We starten op woensdagavond met koffie en wat lekkers, bij mooi weer, bij de vlag. 
Er wordt dan enige uitleg gegeven omtrent de evenementen en de routes ernaar toe. 
 
De omgeving is ook een fietstocht waard, dit zit tevens in de planning. 
 
We stellen voor, om op zaterdag na een Happy Hour, een gezamenlijke maaltijd te gebruiken. 
Daar mag een ieder wel wat voor doen???? 
 
Zondagmorgen sluiten we het XL weekend af bij de vlag om 11.00 uur. 
 
We hopen op mooi weer en een grote opkomst. 
 
Komt allen naar Hellevoetsluis dan wordt het gezellig. 
 
 
 
 

mailto:info@weergors.nl
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Weekend 245 

 

Fabrieksbezoek 
op Freizeitcenter ‘Oberrhein’,  
Am Campingpark 1, 77836  

te Rheinmünster 
 

———Aankondiging———  
 

 
21 – 30 september? 

Weekendleiding: Marjan en Wim Goosens, Marja en Bram Sinnnige 

 
Fabrieksbezoek Bürstner in Kehl, Duitsland 

 
Het is alweer een aantal jaren geleden dat onze club een bezoek heeft gebracht aan de 
Bürstnerfabriek in Duitsland. In overleg met Robert Klaver (Sales Manager bij de Erwin Hymer 
Group, waar Bürstner ook onder valt) hebben we daarom voor dit jaar weer een bezoek aan de 
fabriek in Kehl in gepland.  
 
We verblijven op camping Freizeitcenter Oberrhein, Am Campingpark 1, 77836 Rheinmünster, 
Duitsland.  
 
De aankomstdag voor deze week hebben we op zondag 23 september gesteld, zodat iedereen de 
tijd heeft om op eigen gelegenheid naar de camping in Duitsland af te reizen.  
 
De camping beschikt over mooi (en vooral schoon!) sanitair. We staan op een groot veld en 
hebben de beschikking over een eigen (open) recreatieruimte. Er is 6 ampère stroom. Helaas is 
het stroomgebruik op nacalculatie. We hebben jammer genoeg geen inclusief overnachtingsprijs 
voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor een hond moet apart betaald worden.  
 
Liefhebbers kunnen in de omgeving mooie fietstochten maken of een hengeltje uitgooien in één 
van de vijvers van de camping. Op dit moment staat het fabrieksbezoek op woensdag gepland. 
(Wijziging onder voorbehoud). 
 
Het programma zal door ons nog nader worden in gevuld, maar reserveer alvast de week van 23 
tot en met 29 september. We houden jullie via de mail op de hoogte. 
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Weekend 246 

 

De Herfstweek 
op camping ‘De Distel’  

Dasselaarweg 53, 3896 LT Zeewolde 
Tel. 036 522 1575 

———Aankondiging———  
 

 
12 t/m 21 oktober 

Weekendleiding: Angelique en Piet Schuurmans, Bram en Marja Sinnige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Herfstweek op camping De Distel in Zeewolde 

 
Het is misschien nog een beetje vroeg, maar we willen jullie hierbij tóch alvast attenderen op de 
herfstweek in Zeewolde van 12 tot en met 21 oktober aanstaande. Noteer deze data dus vast in de 
agenda! 
 
We verblijven op de NCC camping De Distel in Zeewolde, waar we gastvrij ontvangen worden door 
de beheerders, Piet en Coby Verkade. We staan op een eigen veld. We hebben 6 ampère stroom, 
gratis WIFI en warm water.  
 
Buiten de kantine van de camping is er het (verwarmde) NCC Jeugdhonk waarover wij vrij mogen 
beschikken, zodat we daar onze eigen activiteiten kunnen organiseren.  
 
De ligging van de camping leent zich uitermate voor het maken van fiets- en wandeltochten door 
het Horsterwold. Dit is het grootste loofbos van West Europa.  
 
Het definitieve programma wordt begin augustus uitgewerkt. Een tipje van de sluier kunnen we wel 
alvast oplichten: we brengen een bezoek aan kampeercentrum Hendriks in Ermelo en we krijgen 
een rondleiding door de Yakultfabriek (gratis!).  
 
We houden jullie op de hoogte! De weekendleiding, Angelique en Piet, Bram en Marja. 
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Geef de pen maar door! 
 
 
 

Het was wel te verwachten dat we de pen van Els en Nico zouden krijgen! Nou 
bedankt hoor! 

 
 

 
Onze eerste caravan was een Gevaert (Nooit van gehoord – red.). Heel klein, maar wat hadden we een 
plezier. We gingen met vier volwassenen, een kind en een hond. Kortom de caravan en de 
voortent waren vol. 
 
Na 5 jaar, in 1985, wilden we eens wat anders en zijn naar de caravanbeurs gegaan. Deze was 
toen in november. 
 
Daar zijn we het met dhr. Otten van de Gelderse Caravan Centrale eens geworden en kochten 
onze eerste Bürstner Club. 
 
Na de koop zei dhr. Otten dat hij de afgelopen zomer de Bürstnerclub opgericht had en vroeg ons 
lid te worden. Dat hebben we gedaan en tot op heden geen spijt. 
 
De eerste jaren hadden we niet veel tijd om een weekend te bezoeken. We hadden een 
groeten/bloemenkwekerij. Druk, druk, druk. 
 
Na een paar jaar voor het eerst naar een weekend van de club. Dit was op camping de Quak in 
Hellevoetsluis. Toen we daar aankwamen wisten we niet wat we zagen. Een groot veld vol met 
Bürstnercaravans. We werden ontvangen door Jan Miedema en deze heeft ons alles uitgelegd. 
 
Het was een gezellig weekend met als hoogtepunt een heerlijke barbecue op zaterdagavond. Dat 
was keurig verzorgd door de plaatselijke slager. 
 
De jaren daarna hebben we veel weekeinden bezocht en hopen er nog veel te bezoeken. 
 
Ja, dit was onze ‘pen’. We willen hem graag doorgeven aan Jan en Alie Kuiper. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marrie en Rinus de Voogd 
 
 
 


