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Bürstnerclub Nederland

VAN DE REDACTIE
Jan, bedankt. Na vele jaren al je kennis, tijd
en vaardigheden beschikbaar te hebben
gesteld om een mooi clubblad voor de
Burstner Club Nederland te maken, vond je
het tijd om je taak over te dragen. Maar
niemand stond spontaan op. De een houdt
niet van schrijven. De ander vond dat hij andere prioriteiten
had. En ook na langere tijd stond er nog steeds niemand op
om jouw taken als redacteur over te nemen. Omdat ik
redelijk gemakkelijk schrijf en al diverse keren enige kopij
voor de BCN-koerier had ingeleverd, hoorde ik een paar keer
zeggen “joh dat is wel wat voor jou”. Dit is dus altijd de
gemakkelijkste weg. Als een ander het doet, heb ik er geen
last van. Ik heb me van te voren georiënteerd door eerst aan
Jan te vragen wat hij allemaal moest doen om te komen tot
het eindresultaat van een gedrukte BCN-koerier. Dat
allemaal eens aangehoord te hebben heb ik dat maar eens
in een mooie brief aan het bestuur gericht. Beseffende dat
Jan met zijn inspanningen wel een mega portie werk had
verzet, heb ik dus per brief aan het bestuur gevraagd eens
mee te denken hoe een en ander kon worden opgelost. Niet
alleen tekst bewerken, taalfouten corrigeren, ook handigheid
in layout met foto’s en nog een aantal vaardigheden waren
allemaal in Jan verenigd. Daar een opvolger voor te vinden
vereiste een bestuurlijk meedenken. Mijn vaardigheden in
het maken van een mooie layout zijn zeer beperkt. Vroeger
had ik daar immers een secretaresse voor die dat voor mij
deed. Het bestuur nam er veel tijd voor om een reactie op
mijn schrijven te bedenken, maar uiteidelijk in Hellevoetsluis
heb ik mondeling vernomen wat het bestuur bedacht had.
Samen gevat: Wim Zeestraten, redactie, Marja Sinnige
Layout, Ton Stauthamer drukker en adressen aanleveren.
Een splitsing van taken dus. Het lijkt wel zoals het in het
bedrijfsleven gaat. Een man gaat weg en er moeten er drie
voor terugkomen om zijn werk over te nemen. Of het ons
gedrieën gaat lukken, zal de komende tijd gaan blijken.
Zeker is dat we Jan heel dankbaar kunnen zijn voor de vele
inspanningen en tijdsoffers die hij belangeloos aan de club
heeft gegeven. We (het driemanschap) gaan het in ieder
geval proberen er iets van te maken.
Uw (nieuwbakken) redacteur a.i. zonder gezeur,
Wim Zeestraten

-1-

maart 2018

Verschijningsdata BCN Koerier in 2019
Jaargang
34 jaargang nr. 1
34e jaargang nr. 2
34e jaargang nr. 3
34e jaargang nr. 4
34e jaargang nr. 5
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Uiterste datum inleveren kopij
31 december 2018 – ALV-editie
17 februari 2019
19 mei 2019
14 juli 2019
17 of 24 november 2019

Verschijning ±
Begin januari 2019
Eind februari 2019
Eind mei juni 2019
Midden juli 2019
Eind november 2019

VOORZITTER

Wat brengt ons 2019
Na de algemene ledenvergadering gaat eigenlijk het kampeer jaar weer los. De ene kant is het de BCN
en de andere kant is wat je zelf nog gaat doen. Dat moet wel een beetje op elkaar afgestemd zijn om
zeker de weekenden mee te maken en anderzijds veel genot van je caravan of camper te hebben.
Maar goed, dat is een gevecht van iedereen persoonlijk. Maar toch even een lans breken voor de ACleden die voor ons hun best doen om mooie en leuke weekenden te maken. Daar heb ik in ieder geval
bewondering voor. Een programma voor een jaar maken: waar ga ik wel en waar niet mee? Die keuze
maken we niet altijd van te voren. Dit gebeurt ook wel vlak van te voren, zeker als je de tijd zelf kunt
indelen. Als je vakantie moet plannen en dit ook met je werkgever moet afstemmen, is het nog
moeilijker. Dus het gebruik van de caravan is een momentopname en spontane acties om een
weekend weg te gaan. En dan moet de caravan al seizoensklaar zijn. Alles gecontroleerd en dan op
weg. Een camping reserveren of op de bonnefooi weg gaan. De weg er naar toe is vaak ook van
belang zo ook de file gevoeligheid - vooral bij wegwerkzaamheden. Blijven we in Nederland dan is dat
wat makkelijker dan in het buitenland. Dan zijn er vaak verrassingen. Maar ga je met een nieuwe
caravan op weg is het altijd even zoeken hoe de belading moet en of het allemaal aan je verwachting
voldoet. Zo heeft Bürstner de nieuwe Harmony 3 in de showroom staan als toekomstidee. Dat is
natuurlijk een heel andere caravan dan de traditionele caravans. Het zal wennen zijn dat het
caravannen in deze wagen anders is dan bij de bestaande modellen. Alleen al je bed vinden, is een
bijzonderheid. Maar hij ziet er wel prachtig uit.
Ik wil maar zeggen dat soms de wonderen de wereld niet uit zijn. Verder hoop ik van harte dat een
ieder zijn wens in vervulling kan laten gaan voor het jaar 2019 en dat het vast een fijn kampeerjaar
wordt. Er zijn ook dit jaar leden die vanwege hun gezondheid niet kunnen deelnemen. Hen wens ik
veel sterkte en ik hoop dat ze er gauw weer bij zijn.
Paul de Haan.
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SECRETARIS

Mutaties Ledenbestand

Nieuwe leden
48.620 Ted en Soumelia van Varsseveld, Mgr. Nolensstraat 46, 4631 BM Hoogerheide
Tel.: 06 13361431; e-mail: tvanvarsseveld@kpnmail.nl
Hartelijk welkom bij de BCN en we hopen u vaak te mogen ontmoeten op onze bijeenkomsten.
Afmelding leden / donateur
41.577 H.K. Hummelman, Hagelkruis 2, 4751 EW Oud Gastel (gezondheidsredenen)
34.494 H.C.W. van Beek, Tarwebeemd 7, 5551 GG Valkenswaard (gestopt met caravannen)
Wijziging Telefoon / E-mailadres
Het vaste telefoonnummer van familie Philipsen is vervallen.
Dringend verzoek
Wil een ieder die een wijziging heeft dit altijd doorgeven aan het
secretariaat, zodat u weet dat het dan -zonder omzwervingen- ook op de
juiste plek terechtkomt.
Graag per e-mail, maar heeft u geen e-mail dan kan het uiteraard ook
telefonisch.

Berichten vanuit de bestuurskamer
Hierbij een bericht vanuit de bestuurskamer. We zijn al weer in de 2de maand van
het nieuwe jaar. Waar blijft de tijd. We hebben de eerste bestuursvergadering
gehad voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 19
januari.
Tijdens deze vergadering hebben we ons voorbereid op de bovengenoemde
vergadering, waar we een aantal voorstellen uitgewerkt hebben voor de leden.
We hebben een voorstel gedaan om Vrienden van de BCN te kunnen worden. Dit zal nog verder
uitgewerkt worden, maar de reacties en suggesties waren veelbelovend.
Er waren wat misverstanden over de bezetting van de AC, maar dit is rechtgetrokken en de juiste ACleden staan in deze koerier. We kunnen altijd hulp gebruiken binnen de AC.
De functie van redacteur zal worden vervuld door 3 leden, te weten Ton Stauthamer, Marja Sinnige en
Wim Zeestraten.
Ik zelf heb aan het bestuur kenbaar gemaakt dat ik volgend jaar aftredend ben en niet herkiesbaar, dus
als iemand het leuk vindt mijn taak over te nemen, horen we het graag.
Ik zal je zeker ondersteunen daar waar nodig.
Vanuit een rustig Hoornaar wens ik een ieder een mooi voorjaar toe en tot snel tijdens een van de
mooie weekenden in 2019
Voor een ieder alle goeds gewenst en tot snel.
Hartelijke groeten vanuit de bestuurskamer,
Marjan Goosens, secretaris
Bürstnerclub Nederland
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Technische Commissie

Technisch weekend
Ditmaal geen technisch verhaal. Wel wat we met het paasweekend gaan doen.
De bedoeling is dat iedereen niet eerder dan vrijdagmiddag komt.
Bij aankomst op vrijdagmiddag gaan we een aantal technische aspecten nakijken.
Zoals, verlichting, spiegels, gewicht, wieldruk enz. enz.
Om de wieldruk van de caravan en het maximaal aanhangwagengewicht van de auto na te kunnen
kijken is het gewenst om het kentekenbewijs van de auto en caravan bij de hand te hebben. Hierop
staan de diverse gewichten vermeld. De weging vindt niet plaats met geijkte weegplaten zoals de
politie die gebruikt. Het levert wel een indicatie op en of u links zwaarder beladen bent dan rechts.
Mocht blijken dat u veel te zwaar beladen bent dan kunt u altijd nog naar een officiële weegbrug en
daar de combinatie te laten wegen.
Voor u als gebruiker is het o.a. prettig om te weten of uw caravan veel te zwaar is beladen.
Voor spiegels geldt dat de afstand tussen het hart van de beide hulpspiegelglazen minimaal gelijk zijn
aan de breedte van de caravan. Bij de meeste caravanspiegels is dat vrij eenvoudig te meten als je de
portierramen opent en opmeet. Ook als je vanaf de achterzijde van de caravan naar voren kijkt moet je
de spiegels kunnen zien mits de combinatie recht staat. De breedte van de caravan staat vermeld op
het registratiebewijs.
U krijgt de genoteerde gegevens terug.
Voor de zaterdag hebben we achteruitrijden met een grote aanhangwagen gepland. De bedoeling is
dat u met uw eigen auto een parcours met de aanhangwagen achteruit rijdend aflegt. U krijgt
aanwijzingen van deskundigen. Het is geen verplichting om hieraan mee te doen.

Technische commissie

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
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Verslag van de ALV op 19 januari 2019 te Hoornaar
Zoals gebruikelijk werd de Algemene Leden Vergadering van de BCN gehouden in zalencentrum “het
Bruisend Hart” te Hoornaar. Evenals voorgaande jaren werd de ALV voorafgegaan door een
bestuursvergadering tussen 10:00 uur en 11:00 uur. Daarna was de kascontrole gepland. Om 13:30
uur begon de ledenvergadering.
In zijn openingswoord gaf Paul aan dat we meer willen gaan doen op sociale media. Ook de productie
en verzending met name van onze koerier is een belangrijke kostenpost die we goed in de gaten
moeten houden.
Ook kon hij vermelden dat er een oplossing is voor het werk dat Jan Nieuwenhuizen voor ons heeft
gedaan om de koerier in elkaar te zetten ondanks dat hij al een tijdje geleden is afgetreden.
Als lid hebben ook afgezegd Harrie en Mia Verbeek. Harrie en Mia laten jullie weten dat hun caravan is
verkocht.
Ook werd het overlijden van ons oud lid Dhr. Hen van Schaik herdacht. Er werd staande een minuut
stilte gehouden.
Daarna werd de agenda vrij vlot afgewerkt en werden de diverse verslagen goedgekeurd.
Bij het agendapunt Benoemingen en huldigingen is de vraag aan de leden
gesteld of ze er mee akkoord gaan om Jan Nieuwenhuizen ERELID te maken.
Dit werd met groot applaus goedgekeurd, waarna Jan gehuldigd werd.
Piet
en
Angelique
Schuurmans
waren
12½ lid, zij ontvingen
de speld en bloemen.
Ook de weekendleidingen werden bedankt voor
hun inzet.

Hartelijk dank
Op de Algemene Leden Vergadering op
19 januari jl. ben ik officieel afgezwaaid
als redacteur. Dat daar enige aandacht
aan zou worden besteed, verwachtte ik
wel. Groot was echter mijn verbazing toen
de voorzitter in de vergadering een
voorstel aankondigde om
mij
te
benoemen tot erelid van de BCN. De
leden stemden daarin toe en ik ontving
een
oorkonde
met
de
officiële
aankondiging. Tevens ontving ik nog van
de secretaris een bos bloemen en een
VVV-bon. Het kon niet op!
Langs deze weg dank ik de BCN hartelijk
voor deze onderscheiding. De oorkonde
hangt boven mijn bureau.

Bürstnerclub Nederland
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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

18 t/m 22 april

Paasweekend
op camping
‘De Loswal’
te Maurik

249

17 t/m 26 mei

De voorjaarsweek
Familie- /
kennissenweekend
op camping Klein Amerika’
te Groesbeek

250

23 augustus –
1 september

Lustrumweekend
Camping ,De Weyert te
Rolde

Fam. Ooms/Achter,
fam. Gollenbeek en
Angelique Schuurmans

251

19 t/m 23
september

XL-weekend
Op camping Elanova 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

18 januari 2020

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

Het bestuur

Bürstnerclub Nederland

Camping en Plaats
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Weekendleiding
Het bestuur

Fam. Schuurmans en
fam. Gollenbeek

Fam. Sinnige en
Fam. Harteveld en
Fam. Veldkamp

maart 2018

Weekend 248

Paasweekend
op camping “De Loswal”
Rijnbandijk 36
4021 GH Maurik
www.camping-deloswal.nl

19 april t/m 22 april

- - Aankondiging - -

Weekendleiding: Angelique en Piet Schuurmans en Anneke Lemstra en Ton Gollenbeek
Lieve Bürstnervrienden,
Ja, het eerste weekend voor de club in 2019 is met Pasen.
Wij zijn te gast op de camping “De Loswal” in Maurik.
De camping ligt aan het water met voorzieningen voor plezierbootjes.
Bij de slagbomen is het een beetje opletten. Deze bocht loopt erg
ongebruikelijk. Wij kozen voor een groen terrein, waar we allemaal bij
elkaar kunnen staan (lekker gezellig). Alle plekken hebben 6 Amp
stroom. Voor de sleutel, geschikt voor het openen van de poort, dient
een borg betaald te worden van € 20,00.
Het bedrag op de sleutel dient u zelf op te laden. Voor het gebruik van
douche, warm water en openen afvalcontainer, dient u zelf de sleutel op
te laden bij de receptie.
Er is een invalidentoilet aanwezig. Hiervoor de sleutel halen bij de
receptie. Borg € 5,00.
De overnachtingprijs geldt ook voor en na het weekend.
Voor de auto’s zijn aparte parkeerplekken, die staan dus niet naast de
caravan.
De omgeving van de camping heeft veel toeristische fiets- en
wandelroutes.
Toeristisch in de omgeving om te bezoeken
zijn het dorpje Buren en de plaatsen
Maurik, Wijk bij Duurstede en Veenendaal.
De Technische Commissie gaat een groot
deel van het weekend verzorgen.
De Technische Commissie schrijft hierover
een eigen stukje in deze Koerier.
De invulling van ons deel voor dit weekend kon nog niet geheel worden afgerond in verband
met de vakantie van de catering op het moment van dit schrijven.
Wij starten vrijdagavond met een kopje koffie in het restaurant.
Wij rekenen op een grote opkomst voor dit weekend dat onder leiding staat van:
Angelique en Piet Schuurmans en Anneke Lemstra en Ton Gollenbeek

Bürstnerclub Nederland
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Familie en vriendenweek(end)
Weekend 249

camping “Klein-Amerika”
Klein Amerika 3a
6562KC Groesbeek.

17 mei - 26 mei

- - Aankondiging - -

Weekendleiding: Peter, Janny, André, Ria, Marja enBram

Amerika... dichterbij dan je denkt!
Kom en nodig vrienden en familie uit om mee te gaan naar
Klein Amerika!!!
Voor het familie- en vriendenweek(end), van 17 tot 26 mei a.s,
hebben we gekozen voor camping “Klein-Amerika”, gelegen
aan Klein Amerika 3a in 6562KC Groesbeek.
De camping is gelegen op de zuidhelling van Groesbeek, op
ruim 1 kilometer afstand van het centrum, tegen de bosrand van zowel Gelderland als Limburg. Er is
volop rust en ruimte met prachtige vergezichten over o.a. het Duitse Reichswald en het Limburgse
Zevendal en de Sint Jansberg. Door het bos zijn ook omliggende dorpen zoals Mook, Plasmolen en
Molenhoek te bezoeken. Naar Nijmegen stad is het
10 kilometer en Duitsland ligt “om de hoek”. Door het
Reichswald ben je snel in Kranenburg waar het kleine
historische centrum zeker de moeite waard is voor
een bezoek.
De camping heeft 25 staanplaatsen. In 2016 is de
camping vernieuwd en uitgebreid met een gezellige
recreatieruimte, die geheel tot onze beschikking staat!
Verder beschikt de camping over een B&B met 1
ruime boerenkamer en 1 boerensuite; beide met een
eigen badkamer.
Peter, Janny, André, Ria, Bram en ik zorgen voor een
onvergetelijke week met een gevarieerd programma. Een tipje van de sluier? Wat te denken van een
bezoek aan de wijngaard met aansluitend een proeverij van Nederlandse wijn; een bezoek aan een
imker; een gezamenlijk etentje in een restaurant in
Duitsland... Natuurlijk zal er in deze mooie omgeving ook
worden gefietst en naast de welkomstkoffie staat er ook
voor verschillende avonden iets leuks op het programma!
Mis niets en zorg dat je er bij bent! Neem buren, vrienden
en familie mee. Laat ze kennis maken met de BCN zodat
ook zij kunnen meepraten over deze bijzondere week!
Tot ziens in Groesbeek!
Marja

Bürstnerclub Nederland
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Geef de pen maar door!
Hier is de pen uit Limburg
Kamperen doen we al jaren. We begonnen met een vouwwagen, we zijn
toen verschillende jaren naar Domburg geweest. Na een paar jaar van
slecht weer, zijn we overgestapt op een caravan. Die beviel ons ook niet.
Toen hoorden we van vrienden dat er een vaste caravan te koop was, en
die hebben we 9 jaar gehad.
Toen hadden we het ook wel gezien in de Eifel. Daarna zijn we overgestapt
op een klapcaravan Esterel, die vonden we na jaren wat te klein.
Na een jaar weer overgestapt op een caravan Sterckeman, die beviel ons ook niet. In Januari
zijn we naar een caravanshow geweest bij ons in de buurt. Toen was het zo bekeken. We
kochten een Bürstner, en die bevalt ons prima. Na jaren boerencampings bezocht te hebben
zijn we nu lid van de Bürstnerclub.
Het bevalt ons prima.
Afgelopen jaar konden we niet vaak mee, i.v.m. Koningschap van de Schutterij. We hopen het
volgend jaar meer mee te kunnen gaan.
Vele groetjes van Jan en Mia Steijvers
We geven de pen door aan ????????

Bürstnerclub Nederland
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Copyright
De redactie behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen advertenties te weigeren, dan
wel kopij in portefeuille te houden of niet te plaatsen en te retourneren.
Overname van (delen van) artikelen is toegestaan met bronvermelding: de BCN Koerier.
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