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REDACTIE
Enige maanden geleden zat er een e-mail in mijn postbak waarin
stond dat Bürstner bereid was ons wat meer te ondersteunen,
maar ’zij vinden onze koerier niet meer van deze tijd’.
Rouwadvertenties hebben, volgens hen, geen positieve
uitstraling en ook de cartoons vinden zij oubollig. Vandaar maar
een foto van een somber kijkende redacteur hierbij geplaatst. Het
feit dat de koerier niet meer van deze tijd is, aldus Bürstner,
maakte mijn besluit om af te treden definitief. Deze Koerier is de
laatste die ik samenstel. Ik had er echt wel even de pest in. Bijna elf jaar
redacteur, waarvan vier jaar ‘redacteur a.i.’ en dan zo’n opmerking. Ik ben geen
lay-out deskundige, heb geen journalistieke opleiding, maar probeer er toch wat
van te maken. De zienswijze van Bürstner komt dan, eufemistisch gezegd,
vervelend over en dus ………..
Inmiddels is er een oplossing gevonden. Ongetwijfeld zal een en ander nader
worden toegelicht op de ALV. De redacteursfunctie wordt opgesplitst, een
driemanschap gaat aan de slag. In het AC-verslag wordt daar iets over gezegd.
Hopelijk gaat deze oplossing goed werken. Ik wens ze in ieder geval veel succes
en ben bereid om, indien nodig, nog wat bij te springen.
Genoeg gepraat over dit onderwerp. In deze Koerier weer de vaste bijdragen
van de bestuursleden, de verslagen van de weekenden in Hellevoetsluis, Puth
en Zeewolde en een eerste aankondiging van het (onvolledige) programma in
2019. Verder nog wat diverse mededelingen. Kortom er is weer van alles te
lezen.
Voor de laatste keer,
veel leesplezier,
Jan Nieuwenhuizen
Redactie BCN Koerier (a.i.)

Verschijningsdata BCN Koerier in 2019
(onder voorbehoud)
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VOORZITTER
De caravan renoveren
Na tien jaar dezelfde caravan in gebruik te hebben, dan gaat er wel eens iets stuk. Zo ook bij onze
caravan begin vorig jaar. Wij kwamen er achter dat de bekleding van de banken begon los te laten.
Dat is te zeggen de bovenste laag van de skai bekleding liet los. In totaal zijn dit 9 kussens met
skai en stof. Dus het eerste kussen was een soort proefkussen hoe we het moesten doen en of het
dan het gewenste resultaat opleverde. Dat viel gelukkig mee: het loshalen was nogal lastig. Veel
naden en stiksels en vooral weinig ruimte in de naden. Na dit allemaal los getornd te hebben,
konden we nieuwe skai kopen.
Dezelfde kleur lukte niet en dus hebben we de best lijkende kleur gekocht. Deze kwaliteit
was anders dan de bestaande kwaliteit en ook een stuk dikker. Daardoor moesten we meer ruimte
nemen om het weer te laten passen. Om de stof en de skai aan elkaar te krijgen stond de
naaimachine te stampen en had moeite om de stof en de skai door te voeren. Maar uiteindelijk is
het gelukt en konden we een en ander weer in elkaar zetten. Hier zat nog wel een moeilijkheidje in:
op de scheidslijn van de stof en skai zat een polyester strip die door het schuimrubberen kussen
moest worden geduwd. En dat hadden we de eerste keer natuurlijk fout gedaan, dus dit kussen zat
voor geen meter. Daarom anders gedaan en toen zat het goed en wisten we ook hoe we het bij de
andere kussens moesten doen.
Zo hebben we deze kussens een voor een gedaan. Het waren acht kussens. De laatste twee
waren hoekkussens en hier zitten ook hoofdsteunen in en dat was een extra moeilijkheid. Toch
eerst even kijken of we dit zelf zouden kunnen, maar dat viel tegen en daarom maar niet gedaan.
We gingen op zoek naar een stoffeerder die het zou kunnen doen. Gelukkig vonden we er een in
de buurt en deze heeft deze kussens voor ons gedaan. En dat is perfect gedaan. Er is nog een
plaats waar die oude kleur op zit o.a. het hoofdeind van het bed. Samen met de dealer hebben we
dit er echt uit moet slopen. Nu moeten we nog stof kopen om ook dit weer netjes te maken en er
dan weer in te zetten.
Intussen wordt het dak van de caravan vervangen. We hebben dus gelukkig nog wat tijd. De
laatste plek op de wand van het toilet is niet stuk en we weten we nog niet of we dit nog gaan
aanpassen. Onze caravan ondergaat dus een hele renovatie. We hopen dat er niet veel zaken
meer bij komen, want we zijn er nu wel even klaar mee.
We hopen uiteraard dat we volgend jaar met Pasen weer present kunnen zijn. En uiteraard
hoop ik dat we er allemaal weer bij kunnen zijn. Nu is het op naar de Kerst en de jaarwisseling en
dan naar onze ledenvergadering en dan een paar maanden later gaat het seizoen weer van start.
O ja, op de kampeerbeurs kwam ik de caravan van de toekomst tegen. Heel mooi, maar of dit
werkelijkheid wordt, dat weet ik niet.
Fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling.
Paul de Haan
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Berichten vanuit de bestuurskamer
We hebben twee bestuursvergaderingen gehad sinds het verschijnen van de
vorige koerier en wel op 21 juli en op 27 oktober. We zijn druk bezig met de
voorbereidingen voor de Algemene Ledenvergadering van 19 januari 2019.
We zullen een voorstel maken om oud leden te benaderen en dit aan te
passen in het Huishoudelijk reglement.
We hebben ons bezoek aan de fabriek helaas moeten annuleren. Het was niet mogelijk op de
manier zoals we gewend waren. We zullen ons beraden hoe en wanneer we alsnog een bezoek
aan de fabriek zullen brengen.
Wel hebben we ons zichtbaar gemaakt op de Caravanbeurs in Utrecht. Twee nieuwe leden zijn
aan ons ledenbestand toegevoegd. We hopen de familie Brouwer, mevrouw Hendriks en de heer
Lucke binnenkort te ontmoeten.
De website wordt druk bezocht. Mocht u om wat voor reden ook, problemen hebben met inloggen
stuur mij dan een mail dan wil ik u daar graag bij helpen.
De Algemene Wet op de Privacy zullen we tijdens de Algemene Ledenvergadering bespreken. Dit
zal ook in het Huishoudelijk Reglement aangepast moeten worden. We zijn aan het uitwerken wat
we met uw gegevens doen. Dit is gelukkig niet zo veel, maar jullie hebben gezien dat de
inschrijfformulieren al aangepast zijn.
Dit was het wat mij betreft.
Vanuit een rustig Hoornaar wens ik een ieder een mooi najaar toe en tot snel tijdens de Algemene
Ledenvergadering of een van de mooie weekenden in 2019.
Voor een ieder alle goeds gewenst en tot snel.
Hartelijke groeten vanuit de bestuurskamer,
Marjan Goosens, secretaris
Bestuursverkiezing
Op 19 januari 2019 houden weer onze Algemene Leden Vergadering. Tijdens de ALV is er weer
een bestuursverkiezing. Het gaat om de volgende functies:
Penningmeester
PR-functionaris
Redacteur
AC-coördinator

Ferdinanda van der Starren
Bram Sinnige
vacature
Bram Sinnige

aftredend en herkiesbaar
(Nu waarnemer Bram Sinnige)

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
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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

Hallo iedereen,
Zoals jullie weten, verzorg ik de deelnemerslijsten van de weekenden. Dit doe ik met veel plezier,
alleen….... Ik merk dat niet alle aanmeldingen binnen komen. Sommigen hebben problemen met
het versturen via de site. Bij deze wil ik laten weten, als het verzenden om wat voor reden dan ook
niet lukt, stuur even een mail met je naam, lidnummer, weekendnummer en eventueel aankomst
en vertrekdatum.
Tevens zal ik altijd een e-mail sturen als ik de aanmelding binnen heb. Zo hebben jullie ook een
bevestiging dat alles klopt. Mensen zonder mail zal ik bellen.
Heel veel groetjes en ik hoop dat ik het komende jaar veel e-mails moet terug sturen.
Tot het volgende jaar,
Angelique Schuurmans

Bürstnerclub Nederland

-5-

december 2018

Technische Commissie
Gas – Gasafstandschakelaar
Als je gaat rijden met de caravan of camper is het
goed omde gaskranen in de dissel/gaskast dicht te
draaien. Als echter de fietsen op de dissel staan,
geeft dit wel eens problemen. De fietsen moeten er
dan weer af. Gaskraan dicht en fietsen er weer op.
Een hele klus zeker als het regent. Als er een
kantelbare fietsdrager gemonteerd is wordt het wat
makkelijker.
De oplossing is om een Truma
gasafstandschakelaar te (laten) monteren. In de
caravan kun je dan de gastoevoer aan of uit zetten.
Er moet een elektrische afsluiter (12 volt) tussen de drukregelaar en de gasslang gemonteerd
worden. De schakelaar kan bijv. in de buurt van het keukenblok geplaatst worden. Volgens Truma
gemakkelijk en veilig.
Of de
Truma DuoControl CS
Gasdrukregelaar met crashsensor voor gebruik met twee gasflessen
Op de gasdrukregelaar Truma DuoControl CS kunt u twee gasflessen in
uw camper of caravan aansluiten. De installatie schakelt automatisch om
naar de tweede gasfles als de gebruikte gasfles leeg is. De
geïntegreerde crashsensor maakt veilig verwarmen ook tijdens het rijden
mogelijk. Hij voorkomt dat er bijvoorbeeld na een ongeval gas ontsnapt.




Verticale of horizontale montage mogelijk
Eenvoudige reset van de crashsensor
Automatisch omschakelen van de lege naar de volle gasfles

Verzekering
Het is niet meer mogelijk om als lid van de BCN een verzekering met 15% korting af te sluiten bij
Avero. Deze Maatschappij is gestopt met caravanverzekeringen.

Bürstnerclub Nederland

-6-

december 2018

Verslag AC vergadering van 13 oktober 2018,
gehouden op camping “De Distel” te Zeewolde

1. Opening
De voorzitter, Bram Sinnige, opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
Aanwezig zijn: Fam. Sinnige, fam. Gollenbeek, fam. Schuurmans, fam. Ooms/Achter.
Afwezig met kennisgeving: Fam. Van de Langenberg.
Afwezig zonder kennisgeving: Sandra en Patrick Rutjes.
2. Notulen vergadering 31 maart 2018
Geen opmerkingen.
Punt 4 betreffende brainstorm-middag: aanhouden.
3. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen.
4. Mededelingen vanuit het bestuur
Oud leden zullen benaderd worden voor terugkeer in de club.
Jan Nieuwenhuizen stopt per 1-1-2019 als redacteur.
Wim Zeestraten wordt de opvolger als redacteur en verzorgt de kopij, inhoud en teksten.
Ton Stauthamer verzorgt lay-out.
Marja corrigeert de lay-out en teksten zo nodig.
Hierna stuurt Ton Stauthamer het geheel naar de drukker.
De eindverantwoording ligt bij Ton Stauthamer.
5. Terugblik weekenden 2018
Pasen 2018: Piet, taak van AC leden tijdens de weekenden, proberen nieuwe leden te werven,
caravan op de plaats zetten en koffie bij aankomst. Niet de caravan en voortent opzetten.
Dirk: ziet de uitdaging in campings te zoeken en contract te tekenen. Niet het invullen van de
weekenden.
Dineke: vindt het leuk om de invulling van het weekend te bedenken.
Marja: de kampeerweekenden niet te kort op elkaar organiseren. Dit naar aanleiding van
Duitsland, dat niet doorging.
In Reutum was het jammer dat er weinig was georganiseerd. Er was enkel een fietstocht.
Angelique: er komt een stukje in de Koerier over de inschrijving van de weekenden. Er gaat
geregeld iets fout of via de site of er klopt iets niet.
Iedereen die de inschrijving per mail instuurt krijgt een bevestiging van Angelique. Goede actie.
Ton: geen melding.
Anneke: geen goed gevoel over Reutem. Geen goede communicatie geweest.
Hellevoetsluis was prima, ook de organisatie.
Bram Sinnige: Duitsland is afgeblazen. Vanwege het te betalen bedrag van minimaal € 45,00 p.p.
De oplossing was een camping in Puth te Schinnen in Limburg.
6. Weekenden 2019
*Pasen van 19 t/m 22 april. Camping de Loswal in Maurik. Weekendleiding: fam. Schuurmans en
fam. Gollenbeek. Het wordt een technisch weekend, met een activiteit op de zaterdagmiddag.
Ton Stauthamer is voorzitter van de TC, moet goed gecoördineerd worden.
*Voorjaarsvakantie van 17 t/m 26 mei, een familie- en vriendenweekend.
Weekendleiding: fam. Sinnige en …….
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*Lustrumweekend van 23 augustus t/m 1 september.
Het 250ste weekend van de club.
Weekendleiding: fam. Ooms/Achter en fam. Gollenbeek en Angelique Schuurmans.
Locatie provincie Friesland.
*September een XL-weekend van 19 t/m 23 september.
Weekendleiding: fam. Van de Langenberg en fam. Veldkamp.
Camping te Vorden, Gelderland.
*Oktober Herfstweek van 18 t/m 27 oktober,
Weekleiding: fam. Sinnige en fam. Ooms/Achter.
Vakantiecentrum de Lage Kempen te Hechtel-Eksel in België?
7. Reanimatie herhaalcursus
Op zaterdagmiddag 20 oktober 2018 is een demonstratie van een AED-apparaat voor alle leden.
Daarna een reanimatie herhaling voor de AC leden. Verzorgd door H.J. Beeuwkes.
8. Rondvraag
Piet stopt een jaar als AC lid (jaar 2020).
Angelique blijft in de AC de werkzaamheden doen en vormt samen met Dirk en Dineke een drie
eenheid voor het organiseren van een weekend.
Ook de vraag voor het geldbedrag van 15 euro per equipe met Pasen.
Dirk: geen bijzonderheden.
Dineke: geen bijzonderheden.
Ton: voor het lustrumweekend in augustus wordt een bedrag per equipe van het bestuur gevraagd.
Dit wordt besproken door Bram Sinnige in de bestuursvergadering van 27-10-2018.
Ton: Ik heb een lijst rondgestuurd met mogelijke campings voor de club. Graag zie ik dat iedereen
deze lijst eventueel aanvult en opnieuw rondstuurt.
Marja: weekenden niet te kort op elkaar plannen.
Anneke: geen bijzonderheden.
Bram: geen bijzonderheden.
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.
Anneke Lemstra, notuliste.
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P R O G R A M M A 2019
(onder voorbehoud en voor zover bekend)

Weekend

Datum

247

19 januari

Alg. Ledenvergadering en
Nieuwjaarsreceptie
in 'Het Bruisend Hart'
te Hoornaar

248

19 t/m 22 april

Paasweekend
op camping
‘De Loswal’
te Maurik

Fam. Schuurmans en
fam. Gollenbeek

249

17 t/m 26 mei

De voorjaarsweek
Familie- /
kennissenweekend
op camping ‘????’
te ???????

Fam. Sinnige en …..??

250

23 augustus –
1 september

Lustrumweekend
Ergens in Friesland??

Fam Ooms/Achter,
fam. Gollenbeek en
Angelique Schuurmans

251

19 t/m 23
september

XL-weekend
Op camping te Vorden
in Gelderland

Fam. Van den Langenberg en
fam. Veldkamp

252

18 t/m 27
oktober

De Herfstweek
op vakantiecentrum
‘De Lage Kempen te
Hechtel-Eksel in België

Fam Sinnige en
fam Ooms/Achter

253

?? januari 2020

Alg. Ledenvergadering
en Nieuwjaarsreceptie
in 'Het Bruisend Hart'
te Hoornaar

Het bestuur

Bürstnerclub Nederland
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Weekend 244

XL Vlootdagenweekend
op camping ‘‘t Weergors’

15 – 18 augustus

Zuiddijk 2, 3221 LJ Hellevoetsluis

— — — V er s la g — — —
door Gea van der Berg

STOOMWEEKEND HELLEVOETSLUIS
Woensdagmiddag gearriveerd op camping ‘t
Weergors in Hellevoetsluis. Alleen de ingang
en de receptie waren voor ons nog zeer
herkenbaar, doch de camping was helemaal
opnieuw ingericht.
De ontvangst door Ada en Arie en door
Anneke en Ton was allerhartelijkst en wij
willen bij deze nog iedereen dank zeggen
voor alle aandacht tijdens het afgelopen
ziektejaar van Cees. Het was me het jaartje
wel.
We kregen gelijk een tas met erg veel leesvoer. Ze waren waarschijnlijk bang dat we ons anders
zouden vervelen dit weekend, maar het was wel reuze handig. Zo konden we heel gemakkelijk de
weg vinden op Voorne-Putten. ’s Avonds gezamenlijk
koffiedrinken bij de vlag. Voor koffie was gezorgd en
ook was er nog iets lekkers bij.
Ton Gollenbeek opende het weekend en heette
nogmaals iedereen van harte welkom.
Daarna kreeg Rob Beijer het woord. Hij vertelde iets
over Hellevoetsluis en zijn loopbaan bij deze
gemeente. Verder legde hij uit wat er zoal te doen,
maar vooral te zien was dit stoomweekend.

We konden een bezoek brengen aan De Buffel,
een ramtorenschip van de Marine. Het is gebruikt
ter verdediging van de Nederlandse kust, maar
later in gebruik genomen als logement en
opleidingsschip voor de Koninklijke Marine. Ook
konden we nog een zeer beroemd dok bezichtigen
genaamd naar de bouwer ervan: Jan Blanken. Het
schijnt het enige nog bestaande dok ter wereld te
zijn dat geheel van steen is gebouwd.
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De donderdag ging men fietsen, maar wij fietsen
niet. Men schijnt het erg leuk en gezellig te
hebben gevonden en de tocht ging zelfs over
heuvels en door dalen. Toch zijn er nog steeds
mensen die hun accu’s niet voldoende opladen
en ja dan wordt het de laatste kilometers zwaar
trappen.
Wij deden een dagje Ridderkerk (een mens wil
nog wel eens wat vergeten) en Brielle. Brielle
was heel leuk, charmant oud en gezellig. Wij
aten er heerlijke pannenkoeken.
Vrijdag was de dag van vooral veel niksen. Lekker bij de caravan zitten, een eindje wandelen of
een stukje fietsen. Ook de boodschappen werden gehaald. Het was deze dag erg mooi weer en
dus was er aan het eind van de middag natuurlijk Happy Hour bij de vlag. Iedereen schoof gezellig
aan.
Zaterdag was de grote dag! Iedereen moest natuurlijk naar de haven, met auto, fiets of lopen. Wij
gingen lopend. Wat hebben we veel gezien, allereerst de braderie. Nu veel zag je er niet, alleen
maar mensen. Daarna bezochten we de oude vrachtwagens en bussen . Deze waren allen perfect
opgeknapt, men moet wel een grote liefhebber zijn om dit allemaal zo te kunnen doen.
Verder maar weer door de muur naar het stoomgedeelte. Hier keken we onze ogen uit. Je zou
haast zeggen de bemanning in klederdracht en de stoommachines op hun allermooist. Ze stonden
werkelijk te pronken. De kermis hebben we maar links laten liggen. Daarna de weg terug en nog
even langs alle militaire voertuigen. Het valt mij steeds weer op hoe bekrompen deze voertuigen
zijn. Eigenlijk heb je het idee dat alles veel groter is, maar de werkelijkheid laat een ander beeld
zien. Terug naar de camping, onderweg nog een heerlijke kop koffie en een lekker stuk appeltaart
genuttigd. Je moest toch even pauzeren na al dat lopen. Die dag hebben we zo’n 20.000 stappen
afgelegd. Voor deze dag eigenlijk mooi genoeg.
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Maar we waren nog niet klaar. De
pannenkoeken moesten nog worden gebakken.
We kregen allemaal een pak meel, twee eieren
en een pak melk. Om half zes moesten ze klaar
zijn. Als je zoals ik haast nooit pannenkoeken
bakt, is dat een hele opgave.

Maar iedereen heeft heerlijke pannenkoeken
gegeten. Ook wij. De leiding had zelfs aan
stroop en poedersuiker gedacht.

’s Avonds dan nog het vuurwerk. Verschil van mening was er over het tijdstip van vertrek. Een
groep is gewandeld naar het begin van de dijk, wij gingen bij de camping op handen en voeten de
dijk op. Maar gezien hebben we niet veel, want het vuurwerk was precies achter de bosjes.
Gelukkig waren galante ridders bereid ons de dijk af te helpen.
Zondagochtend afscheid bij de vlag. Ton voerde weer het afscheidswoord en bedankte ieder voor
zijn of haar inbreng dit weekend. Jan en Henny werden nog eventjes in de bloemetjes gezet, daar
ze zestig jaar getrouwd waren. Jan nam zoals gewoonlijk het laatste woord en dankte iedereen
voor de felicitaties en het feit dat zij geen pannenkoeken hoefden te bakken.
Men bleef dit keer nog best een tijdje zitten en naar mijn geheugen was dit in lange tijd niet
gebeurd. Leiding mijn complimenten.

. en bedankte ieder voor zijn/haar inbreng …

Bürstnerclub Nederland
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Weekend 245

Camping ‘De Botkoel’
te Puth in Limburg

21 – 30 september?

— — — V er s la g — — —
door Carla Akerboom-Amesz
De zondag voor de Bürstnerweek begon, zijn Sjaak
en ik al naar Limburg vertrokken naar
Altweerterheide. Het was prachtig weer dus fietsen
en in het zonnetje een beetje bruinen. Woensdag
kwamen Nico en Els ons gezelschap houden. Vrijdag
zijn wij gezamenlijk naar Puth gereden, dat was een
fluitje van een cent: 53 kilometer. Bij aankomst op de
camping waren Bram en Marja al aanwezig. Nadat
wij de pootjes hadden uitgedraaid en het elektra
aangesloten, was er ontvangst met koffie en koek.
Zaterdag naar Geleen geweest. Op de camping kwamen er al
wat caravans binnen druppelen. In de nacht harde regen waar
ik niets van heb gehoord. De hele zondag heeft de regen zich
voortgezet. Dat goed is voor de natuur, maar niet voor de club.
De leden die nog binnenkwamen waren, nadat de caravan
stond, verzopen door de regen. Het veld was net een
knollenveld met z’n vele kuilen, maar o zo gezellig met deze
niet te grote groep. Het is een veld waar nog aan gewerkt
wordt.
In de avond naar de loods waar de opening van
deze week en de presentatie van de nieuwe
Bürstnervlag door Paul de Haan plaatsvond. Wat
wel gaaf was, dat alle vlaggen vanaf het begin
van de Bürstnerclub opgehangen waren.
Lekker koffie met cake en muziek verzorgd door
Ton. Aangezien niemand zich meldde op het
verzoek om het verslag te schrijven, heb ik het
ook deze keer voor mijn rekening genomen. Marja
gaf informatie over het programma van de hele
week, wat we konden nalezen in het door haar
verzorgde informatieblad. Applaus voor Marja. Ik
kreeg een bedankje voor de stapel 3D kaarten die
ik heb gemaakt voor de club.
Maandag ontwaken met een zonnetje, hoe prettig is dat na een hele dag met regen. Het was
echter van korte duur, het werd een dag afwisselend met zon en regen. Aangezien het een vrije
dag was had ieder wel iets leuks te doen. Om acht uur ’s avonds koffie drinken in de loods
aansluitend met een bingo en leuke prijsjes die bijna
allemaal aan de zelfde tafel gewonnen werden. Ook
zonder prijs een heel gezellige avond met warme hapjes
door Bram geserveerd.
Op dinsdag schijnt de zon echt en verzamelen we ons
om naar de stroopfabriek Canisius te gaan. Sinds 1903
wordt daar de lekkerste natuurlijke stroop gemaakt. We
werden ontvangen met koffie en Limburgse vlaai van de
warme bakker. Alle stropen en dat zijn heel veel soorten,
worden volgens ambachtelijk familie recept bereid en
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voor 1 kilo zuivere appelstroop wordt maar liefst 7 kilo appelen geplukt en gebruikt uit de eigen
streek.
Het hele proces konden we via een film volgen, waarna we een wandeling door
fabriek, museum en winkel kregen. In de winkel konden we alle soorten proeven en
kopen.
Ook kregen we allemaal (dus per persoon) een doos met drie verschillende potten
appelstroop cadeau.
De middag vrij, dus naar Sittard op de fiets. Heen de berg af, maar terug na een terrasje, een
biertje en wijntje dezelfde berg weer op en dat viel tegen.
’s Avonds in de loods hadden Marja en Marjan bedacht om aan de hand van een plaat zoveel
mogelijk spreekwoorden te vinden. De gekste spreekwoorden werden verzonnen die kant nog wal
raakten, maar één clublid maakte het toch wel heel bont.
Woensdag is het droog, de zon schijnt, velen
zaten heerlijk hiervan te genieten. ‘s Middags
zijn we naar de ALFA brouwerij gegaan.
Ontvangst alweer met koffie en bier en dat
waren er vele die we mochten proeven onder het
genot van hapjes. Iedereen kreeg een glas mee.
‘t Was weer een leuke middag.
Sommigen waren op de fiets en anderen met de
auto. Terug op de camping kwam Marjan
Goossens met het voorstel om in Duitsland bij
een schnitzelrestaurant te gaan eten. Drie BOBS
hebben gereden. In het gezellige restaurant
opende Paul de Haan de ledenvergadering “aan
tafel”. Veel gelachen, heerlijk gegeten van de veel te grote schnitzels, maar gezellig.
Donderdag verzamelen bij de vlag, om een Bokken-Rollen fietsautotocht te maken langs vier culinaire Bokke-rijders traktaties.
1e traktatie was naar “Kasteel Terborgh” waar wij doperwtensoep met
munt hebben gegeten.
2e traktatie was bij “Kasteel Doenrade”, heerlijk op het terras genieten
van een drankje en de lekkere hapjes.
De 3e traktatie was op het terras “Casterie Dobbelsteijn”, een puntzak
in een houder gevuld met patat overgoten met zuurvlees en
mayonaise.
4e Als laatste “Brasserie De Muidermolen”, waar de autorijders
ondertussen problemen hadden kregen met hun “zitvlees” en de
fietsers van een houten “kont”. Deze laatste traktatie bestond uit een
bokkenpoottoetje met ijs en slagroom
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‘s Avonds in de loods een nieuwe opdracht, waarbij we plaatsnamen moesten bedenken. Het
eindresultaat was een leuk spel, maar geen winnaar. Bijna allen hadden alles afgeluisterd van
elkaar, dus iedereen had het goed.
Vrijdag, miezeren van de regen, dichte lucht dus weinig te melden. Wij met z’n vieren naar Heerlen
geweest. Om half zes verzamelen in de loods voor een BBQ waar we tafels vol lekkernijen zagen.
De weekendleiding heeft het beredruk gehad met de voorbereidingen, grote schaal vruchten,
gesneden komkommers en tomaten enz. enz. De BBQ, besteld bij AZ die alles bezorgde, te weten
barbecue, vlees, borden, bestek, sausen, stokbroden, salades en toetje. Applaus voor Marja,
Marjan, Bram, Wim en Ton die de muziek weer voor zijn rekening nam. Hoeveel kale kippen zullen
er nu rond lopen, voordat wij genoeg veren hadden voor deze mensen. Top!!
Nadat we dik en voldaan waren door al dat lekkers werd de uitslag van de spreekwoordenpuzzel
bekend gemaakt. De 1e prijs kreeg Jan Vale, niet omdat hij alles goed had, maar vanwege de
grootst mogelijke onzinnige antwoorden die je maar bedenken kon, waardoor ieder in een deuk
lag. Erg jammer was dat Marja en Bram na afloop van deze geslaagde avond zo moe waren dat
Klaas Vaak ze niet in slaap kon krijgen.
Zaterdag een vrije dag met zon en wat wind, maar dat kon de pret niet drukken. Nog even naar
Duitsland voor boodschappen en tanken voor we zondag weer vertrekken van het ondertussen
vertrouwde groene knollenveld. Het hoofdveld was prima, maar met dit veld is de beheerder nog
druk doende. In de middag waren de meesten bezig met luifels en voortenten van de caravan te
halen. Wat een blote billengezicht zo kaal. In de avond ons laatste gezellige avondje. Sommige
leden waren al vertrokken. De week werd afgesloten door Marja en Marjan.

Aangezien Jan en Hennie Miedema er niet waren,
omdat hun auto er de brui aan gaf voor ze uit
Groningen waren vertrokken, bleek dat er
vervanging van Jan moest komen.
Omdat Sjaak Akerboom de oudste deelnemer was
dit keer, heeft hij alle lieve mensen bedankt die
zoveel werk hebben verricht om van week 245A
(omdat Rheinmünster niet door ging) een succes te
maken.

Ook ik wil de leiding dan ook heel hartelijk bedanken voor alle leuke dagen en avonden die jullie op
zo’n korte termijn in elkaar hebben gezet en Ton voor de gezellige muziek die iedere avond door
de loods schalde. Het is een super 245A week geweest.

.
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De Herfstweek
op camping ‘De Distel’

Weekend 246

12 t/m 21 oktober

Dasselaarweg 53, 3896 LT Zeewolde

— — — V er s la g — — —
door Gea van der Berg

(aangevuld door Angelique Schuurmans en Marja Sinnige)

Na een, voor onze begrippen, voorspoedige reis - bijna geen files - arriveerden we op camping De
Distel in Zeewolde, waar we ontvangen werden door Piet Schuurmans. Die wees ons een plekje
aan waar de avondzon ons zou toelachen. Angelique had de koffie al klaar.
’s Avonds was het gezellig bijpraten in het jeugdhonk van de NCC onder het genot van een kopje
koffie of thee met vlaai en daarna: een drankje en een hapje. We mochten de hele week gratis
gebruik maken van deze ruimte.
Angelique opende de week en vertelde wat ons deze week allemaal te wachten stond. Men kon
zich gelijk inschrijven voor allerlei activiteiten. We hadden al een grote bigshopper van Hendriks
Kampeerwereld ontvangen waar veel kaarten van de omgeving in zaten. Erg handig als je niet zo
bekend bent. De tas kon meteen gebruikt worden om de vuile was in te verzamelen.
Zaterdag hebben wij ons prima vermaakt op de camping, iedereen kon zijn eigen gang gaan. De
één ging wandelen, een ander fietsen of winkelen. Maar ook Jan Miedema wilde deze dag van
zich laten horen (of niet). Hij ging letterlijk van z’n stokje die dag. De ziekenwagen kwam het veld
op en Jan werd er in gedragen. Na een tijdje kon Jan onder begeleiding er zelf weer uitstappen.
Jan voortaan de mensen niet zo laten schrikken, maar op tijd eten en drinken!
’s Avonds zou er een spelletjesavond zijn, maar de meesten kozen voor gezellig kouten onder het
genot van een gratis kopje koffie. Maar vier meiden gingen ‘Keezen’, doch eerst moesten de
spelregels nog opnieuw worden geleerd.
Zondagochtend maakten we onder leiding van
twee enthousiaste mensen van de NCC een
wandeling. Deze leidden de wandeltocht door
de bossen en over de dijk. Ze konden ook veel
vertellen van de omgeving. Tevens moesten
we regelmatig aan de kant, er was namelijk
een wedstrijd voor mountainbikers. Wat een
tempo hadden deze rijders. Zoals zij met volle
vaart van de dijk af reden! Wat is er toch een
mooi stukje Nederland bij gekomen. Na de
wandeling was het koffiedrinken in de kantine
van de NCC, waar we nog meer wandelaars
aantroffen.
En dan ’s avonds de bingo. Je hoort de
mensen zeggen “ik doe maar mee voor de
gezelligheid”, maar ze vinden het toch
allemaal weer even spannend! Het geluk was
die avond weer eens met Marga. Zij haalde
meeste prijzen weg. Ab moest er aan te pas komen om ze te dragen.
Maandag naar Yakult in Almere. Het was verder dan gedacht en men vertrok een half uurtje
eerder. Zoals ons wel vaker overkomt, reden wij weer eens verkeerd en zaten al halverwege
Amsterdam……. We kregen eerst tekst en uitleg over het ontstaan van het drankje Yakult. Dit
werd later onderstreept door het vertonen van een film. We konden ook proeven. Drie soorten
waren er nl.: normaal, light en met vezels en vitamine C. Kleuren rood, blauw en groen. Allerlei
vragen konden worden gesteld waar driftig gebruik van werd gemaakt. Daarna volgde een film
over het bedrijf, waarna we de werking van een en ander konden bezichtigen via een middengang.
Hier zag je hoe één en ander in z’n werk ging. Je mocht niet in het bedrijf zelf en niet fotograferen,
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dit ingevolge de nieuwe privacywetgeving. Toen we weggingen, kregen we allemaal een koeltasje
mee met twee setjes Yakult.

Dinsdag naar tingieterij Flevotin. Onder het genot van koffie met heerlijk gebak werd e.e.a.
uitgelegd over het ontstaan en werking van het bedrijf, geleid door vader en dochter. We kregen te
zien hoe men een mooie roos maakt. Vader was de blaadjes zo regelmatig aan het buigen dat wij
dachten: die breekt dadelijk. Maar je kunt zien, de ervaring leert. Wat een tempo en vooral wat een
liefde voor het vak hadden deze twee mensen. Het was leuk om te zien hoe het proces verliep.
Eerst het gieten in een mal, dan, als het droog is, het eruit halen en het teveel aan tin verwijderen.
Dan de stukjes aan elkaar solderen. Dan afslijpen, zodat alles netjes aanvoelt. Dan in een machine
die hem schuurt/polijst. Zo veel kleine handelingen voor die prachtige roos. Ze lieten ons los rond
lopen na de rondleiding, zo konden we zien dat er ontzettend veel mallen waren. Ook voor het
Wereld Natuur Fonds hebben ze veel werk verricht. Zeer interessant om te zien en te horen.
Daarna was er weer koffie en kreeg ieder nog een leuk cadeautje.
Om vier uur werd begonnen met de barbecue. Een prima tijd, daar de avond al vroeg invalt in de
herfst. Jan Kuiper dacht dat hij bij de indianen was en probeerde met rookseinen ons iets duidelijk
te maken, alleen wij begrepen hem niet.
Woensdag hadden we een vrije dag. Wij togen naar Elburg waar het altijd gezellig is en waar je
heerlijk vis kunt eten. Ook ’s avonds konden we weer eens televisiekijken.
De donderdag was de rondleiding door Harderwijk. De groep was groot, dus werden we in twee
groepen opgesplitst. Wat is Harderwijk toch mooi. Ontzettend veel is bewaard gebleven, heel veel
panden vallen onder monumentenzorg. Beide gidsen vertelden met veel enthousiasme over hun
stad, de geschiedenis en het heden. De rondleiding duurde ongeveer anderhalf uur. De gids
vertelde dat vroeger de stad veel lager lag. Het bovenste stukje van de stadsmuur steekt nog een
klein stukje boven de dijk uit. Doordat de stad veel lager lag, liep deze vaak onder water.
Daarna gingen we naar de palingrokerij. We begonnen met een broodje zalm/paling of een bakje
kibbeling (en geen klein bakje, ook de broodjes waren royaal belegd) met koffie, thee of iets fris.
Toen de tekst en uitleg over de paling. Dries kon ontzettend smakelijk vertellen. Wat hebben we
gelachen, deze man heeft humor! Maar door zijn manier van uitleggen bleef er ontzettend veel
hangen. En de paling die we mochten proeven, was zalig. Kom je een keer in Harderwijk, het is
echt de moeite waard om even langs de viszaak van Dries van de Berg te gaan.
Om zes uur stond er een royaal chinees buffet klaar in de kantine van de NCC. Voor € 15,- p.p.
inclusief twee consumptiebonnen kon iedereen z’n buikje rond eten. Des avonds in het jeugdhonk
weer gezellig (gratis) koffiedrinken. Daarna de borrel met zowel koude als warme hapjes uit de
airfryer.

Bürstnerclub Nederland

- 17 -

december 2018

Vrijdag om half tien naar de kerstshow bij Hendriks. Alweer koffie/thee met iets lekkers. En dit keer
was er arretje-cake. Heb ik, heel spijtig, helaas moeten missen. Het hele bedrijf was al in
kerstsfeer. Een aantal van ons hebben daar dan ook reeds kerstinkopen gedaan. ’s Avonds was
de bar weer open en daar bleek dat veel mensen toch wel van een portje houden…
Zaterdag voor ons naar huis. Je hebt ook nog familiaire verplichtingen. Om 10.00 uur was er eerst
nog uitleg over de werking van een AED, waar iedereen aan deel kon nemen. Helaas konden wij
daar niet bij zijn. Daarna de reanimatie cursus voor AC-leden.
Om zes uur begon de snertavond. Vier grote pannen erwtensoep met (veel) worst. Iedereen kon
zelfs twee keer opscheppen en voor ieder was er roggebrood met katenspek. Om acht uur was de
afsluiting van deze week Zeewolde, met (alweer gratis) koffie en dit keer vlaai van Jan Miedema,
die iedereen bedankte voor de goede zorgen. Ook dat hebben wij moeten missen.
Nu is de caravan weer op stal gezet en is het voorlopig uit met de vakantiepret.
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Super WIFI
Al enige jaren gaan wij naar Walcheren om daar wat rond te fietsen, (historische) markten te
bezoeken, ringrijden en sjezenrijden te bekijken enz. We verblijven dan op een (Vekabo)
boerencamping. Echter onze vaste camping is ermee gestopt
en we moesten dus een ander adres opzoeken. Dat hebben
we gevonden in Gapinge en wel camping ‘Bij de Molen’,
Dorpsstraat 2. Een eenvoudige boerencamping, 15 plaatsen
over twee velden verdeeld, schoon sanitair, een
boerderijwinkel enz. Maar wat ons het meest verraste was de
kwaliteit van de WIFI. Na inloggen probeerde ik mijn KPN iTVapp. En wat was het resultaat? Perfecte ontvangst op mijn
tablet en/of smartphone. Er staan twee masten op het terrein.
Geen storingen, duidelijk beeld. De schotel hoefde niet
gebruikt te worden! Dus weg ermee?? Waarschijnlijk wel,
omdat Canal Digitaal niet meer het signaal doorgeeft via de Astra-satelliet.
Wij zijn benieuwd of jullie ook een dergelijke ervaring hebben. Zo ja, deel het met de leden en geef
het door aan de nieuwe redactie.
Corrie en Jan Nieuwenhuizen

Zondag 14 okt 2018
Dagje kampeer en caravanbeurs Utrecht als vertegenwoordigers van de club. Vanaf camping De
Distel in Zeewolde om 8.00 uur richting Utrecht. Ondanks veel oponthoud in de stad toch om 9.00
uur bij de jaarbeurshallen.
Op naar onze stand en de koffie. Helaas koffiemachine stuk, maar
gelukkig hebben de buren ook koffie en mogen we een cappuccino
bij hen halen.
Half tien, de eerste bezoekers druppelen binnen en onze stand bij de
Bürstner caravans en campers wordt regelmatig bezocht. Meestal
met vragen over de caravans en niet over de club. We verwijzen ze
netjes naar de verkopers, maar vragen natuurlijk ook wel even of ze
al een Bürstner caravan of camper hebben. En of ze op de hoogte
zijn van het bestaan van de Bürstnerclub die hele leuke weekenden
organiseert.
De meeste mensen zijn daar echter nog niet aan toe i.v.m. werk
enz., maar gelukkig zijn er ook oprecht geïnteresseerde
pensionado's. Helaas tekent niemand het formulier, maar beloven
sommige dat ze er op terug komen. We hopen het.
In de pauze was de lunch weer prima verzorgd en ook de
koffiemachine deed het weer. De middag verliep zoals de ochtend.
Leuke gesprekken en veel flyers uitgedeeld.
Dirk deed een rondje beurs en bestelde en passant nog even een
mover voor onze gepimpte Holliday uit 1993.
We gaan het beleven! Geen geduw en getrek meer volgend seizoen.
Om 18.00 uur weer terug op de camping, waar we door Piet en Angelique verrast werden met een
bord heerlijke macaroni bij hen in de caravan. Super!
Dirk en Dineke
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Weekend 247
Namens het bestuur van de Bürstner Club Nederland
heb ik het genoegen u uit te nodigen voor de

Algemene Ledenvergadering
op zaterdag 19 januari 2019
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 12 januari 2019 ingeleverd zijn.)
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Onze Deense zusterclub bestaat 10 jaar in 2019.
Wie belangstelling heeft, kan op de uitnodiging ingaan.
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Geef de pen maar door!
Rinus en Marrie, als eerste bedankt hoor voor de pen!
Kamperen doen we al heel lang. Na een jaar appartement en een jaar tent
was het tijd voor onze eerste caravan.
In 1979 kochten wij als jong, nog niet eens getrouwd, stel een Tabbert 4000
zilver serie de luxe met stromend water door middel van een voetpomp.
Trots reden we, met een Taunus Ghia ervoor, naar tal van campings, waar
iedereen altijd maar dacht dat we het spul van onze ouders mee hadden.
We trouwden en kregen twee kinderen. Een kind in de voortent in de
slaaptent en een in de caravan. Maar uiteindelijk was dat niet ideaal, dus op zoek naar een andere
caravan. Het werd in 1990 een T.E.C met meer ruimte en niet meer iedere avond het bed
opmalen. Water op een accu, een badkamer met wasbak en een losse pottipot waar je gebruik van
kon maken als je de wasbak opklapte. Daar gingen we weer, beklommen bergen, maakten
wandelingen enz.
In 2000 wilden we meer ruimte. De kinderen wilden in een tentje en wij kozen voor een LMC.
Inmiddels waren we ook twee boten – Zodiacs – rijker met buitenboordmotor (één 40 pk en éé 10
pk) die ook mee moesten op vakantie. En ja hoor, alles paste! We hadden wederom veel bekijks
als alles stond en weer opgebouwd was. En zo hebben we weer jaren genoten van vaarvakanties
en het comfort van een heerlijke caravan.
Maar ook dat is een keer aan vervanging toe. Ons oog was al eens eerder gevallen op een
Bürstner, maar die is het toen toch niet geworden. Maar ditmaal was het raak. We stapten erin en
waren verkocht. De club, waar we al een folder van hadden, kwamen we weer tegen op de beurs
en we zijn lid geworden. Vooral niets moet, alles mag, sprak ons aan en heeft ons doen besluiten
om lid te worden.
Langzamerhand werd het weer tijd voor een andere caravan. Kijken, zoeken en nog eens kijken,
even wachten en nog eens wachten. Inmiddels al een hele mooie gezien. maar geen Bürstner.
Er kwamen inmiddels al wat positieve berichten uit de club, dat er ook andere merken zouden
worden toegestaan. We wilden bij de club blijven. Dat heeft ons doen besluiten om de knoop door
te hakken. We zij nu de trotse bezitters van een Engelse Lunar Lexon. We hebben er een heerlijke
herfstweek met de club mee gehad. En in die herfstweek ook heel veel belangstelling en kijkers en
veel positieve reacties gekregen. We hopen nog veel leuke dingen te ondernemen met de club.
Wij geven de pen door aan Jan en Mia Steijvers.

Groetjes, Jan en Alie Kuipers
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