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VAN DE REDACTIE 

 
Langzaam worden er veranderingen 
doorgevoerd. Voor sommigen misschien 
veel te rigoureus. Wat vast staat, is dat 
de BCN Koerier een andere indeling en 
dus uitstraling zal krijgen. Niet dat de 
vorige niet goed was. Vanuit Bürstner 
was aangedrongen op enige veranderingen en 
actualisering van foto’s. Een toegevoegde sanctie om 
vooralsnog toegezegde financiële support zolang op te 
schorten gaf in ieder geval stof tot nadenken. Dat leidde 
er toe dat tijdens het weekend in Groesbeek in klein 
comité (met zijn vieren) het een en ander is uitgewisseld 
over wat we zouden willen veranderen. We hebben ons 
niet alleen laten leiden door wat Bürstner wil, maar 
vooral ook waar we het met z’n vieren over eens waren. 
Het moet immers een Koerier van en voor de leden van 
Bürstner Club Nederland zijn. Om dan het spreekwoord 
“Nieuwe bezems vegen schoon” te gebruiken geeft dat 
ruimte voor eigen invulling door het “comité” .Tot heden 
zijn bij mij geen negatieve berichten binnen gekomen 
over de aanpassingen. We zullen dus doorgaan op de 
ingeslagen weg. Wel zullen we de planning beter op 
elkaar moeten afstemmen om te voorkomen dat er 
ergens vertragingen ontstaan. Een weekend 
aankondigen in de BCN Koerier als bijna het weekend  
begint, heeft immers geen zin. In deze Koerier zal dus 
de info moeten staan van het Lustrumweekend, het XL-
weekend en de Herfstweek. In drie maanden tijd twee 
weekends en een week. We hebben er zin in en de tijd 
is in de agenda gereserveerd. Wat we daar voor nodig 
hebben is zin, tijd, enthousiasme en gezondheid.  
Ook het “tweede huisje” moet technisch in orde zijn. De 
caravan of camper moet een betrouwbaar middel zijn 
anders verpest dat ook het enthousiasme voor het 
volgende weekend (of week). Als trotse bezitter van een 
Bürstnercamper hebben we dit jaar de vering een 
update gegeven. Door het gewicht en belading had de 
voorvering, maar ook de bladvering achter, aan vitaliteit 
ingeleverd. Vóór nieuwe veren en achter extra veren 
laten monteren. Het overhellen in de bochten is 
daarmee heel beperkt geworden en dat geeft weer een 
stabieler voertuig. Een blijde rijder is ook wat waard. Tot 
ziens op het komende Bürstner Lustrumweekend. 
 
Wim Zeestraten, redacteur  
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Bij voorkeur ingeleverd per mail.  
Inleveradres: redactie@burstnerclub.nl 
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BESTUUR BÜRSTNERCLUB NEDERLAND 
 

- bestuur@Bürstnerclub.nl 
     

Voorzitter Paul de Haan Harpstraat 44 1544 WL Zaandijk - voorzitter@Bürstnerclub.nl 
- 075 6228926 

Secretaris Marjan Goosens Giessenland 85 4223 MZ Hoornaar - secretaris@Bürstnerclub.nl 
- 06 22056460 

Penningmeester Ferdinanda vd 
Starren Averdijk 24 3079 GE Rotterdam 

- 
penningmeester@Bürstnerclub.nl 
- 010 4791253 

Coördinator AC Bram Sinnige Celebeslaan 19 1217 GT Hilversum - ac@Bürstnerclub.nl 
- 06 28783866 

Coördinator TC/ 
 Adjunct 

  Ton Stauthamer Elzendreef 61 2272 CH Voorburg - tc@Bürstnerclub.nl 
- 070 3972289 

Public Relations 
(a.i.) Bram Sinnige Celebeslaan 19 1217 GT Hilversum - pr@Bürstnerclub.nl 

- 06 28783866 
 
Redactie  
(a.i.) 

Wim Zeestraten Lijsterbeslaan 14 2461DA Ter Aar - redactie@Bürstnerclub.nl 
- 0172602834 

 
 
 

ACTIVITEITEN   COMMISSIE 
Marja en Bram Sinnige (coördinator) Celebeslaan 19 1217 GT Hilversum 06 28783866 
Angelique Schuurmans(administratie) Wassenbergstr  31 5373 CG Herpen 0486 413614 
Joke en Peter van de Langenberg Fazantenveld 133 5431 JG Cuijk 0485 321739 
Anneke Lemstra en Ton Gollenbeek Fagotlaan 56 3438 CH Nieuwegein 030 6034287 
Dineke Ooms en Dirk Achter  Roggeblom 14 8401 ME Gorredijk 0513 785095    

 
 
 

  

TECHNISCHE   COMMISSIE 
 Ton Stauthamer (coördinator) Elzendreef 61 2272 CH Voorburg 070 3972289 
 Wim Goosens Giessenland 85 4223 GZ Hoornaar 06 51116152 
 André Veldkamp Gendringseweg 15 7122 MJ Aalten 0543 461537 
 Arie Elferink Maarten Trompstr 2 3223 SL Hellevoetsluis 0181 312925 

 
 
 
 

Voor het doorgeven van Lief en Leed mededelingen is een speciaal 
mailadres ingesteld. Dit is: liefenleed@Bürstnerclub.nl. Uw mededeling komt dan aan bij Ton 
Stauthamer die voor verdere verspreiding zorg draagt. 
 

Verzorging en verzending Koerier: Drukkerij Copy Company, Argon 2, 4751 XC Oud Gastel. 
 
 
Betalingen 
Bank NL62 INGB 0000 3163 85 t.n.v. Bürstnerclub Nederland te Rotterdam.  
Contributie € 45,- per jaar. Entreegeld (éénmalig) € 10,-. 
N.B. Wordt u lid in 2019 dan mag u op camping De Boshoek buiten het hoogseizoen, 
vakanties en feestdagen, een lang weekend of een midweek doorbrengen. Neemt u 
daarvoor contact op met ons secretariaat. 
 
 
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. 

mailto:bestuur@burstnerclub.nl
mailto:voorzitter@burstnerclub.nl
mailto:secretaris@burstnerclub.nl
mailto:penningmeester@burstnerclub.nl
mailto:ac@burstnerclub.nl
mailto:tc@burstnerclub.nl
mailto:pr@burstnerclub.nl
mailto:redactie@burstnerclub.nl
mailto:liefenleed@burstnerclub.nl
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VOORZITTER 

 
Wel of niet met vakantie 

 
Hallo allemaal, 
In de vorige Koerier meldde ik u dat ik hartproblemen heb waar ik zelf niet 
veel van merkte. Maar toch vond de cardioloog het verstandig om verder 
onderzoek te doen en daar kwam uit dat ik hartritmestoornissen heb en wel 
zodanig dat er een defibrillator geplaatst moet worden. Maar goed, eerst is in 
de VU een vernauwing weg gehaald en een stent geplaatst en dan straks de 
volgende stap. Wanneer dit gaat gebeuren - geen idee - maar ik mag dan 
twee maanden geen auto rijden. Dat hakt er bij mij nogal in, want dat betekent 
dat je dan ook niet naar de BCN activiteiten kan.  

Voordat ik met vakantie zou gaan, werd ik door de VU opgeroepen voor een gesprek. Daarin 
werd vermeld dat het beter was om niet op vakantie te gaan. Zij hadden echter een totaal 
ander beeld van mij. Uiteindelijk mocht ik van mijn cardioloog toch met vakantie. Dus wij hals 
over kop afspraken gemaakt om toch naar Frankrijk te gaan. We gingen zaterdagmorgen 15 
juni in de stromende regen op pad richting Arlon in België (bij veel kampeerders bekend als 
Camping Official van Marja uit IJmuiden). Je kunt daar goed staan en lekker eten en het was 
mooi weer toen wij daar aan kwamen. Dus meteen de korte broek aan en even gauw tanken 
in Luxemburg, waar de diesel € 1,05 was in plaats van de ongeveer € 1,30 in Nederland of 
de € 1,48 In Frankrijk. Dus dat was heel fijn. Nog even wat fruit gehaald en we waren klaar 
voor de volgende dag. Wat wel opvalt, is dat veel oudere kampeerders (grijze golf) op pad 
zijn. Veel mensen op de terugreis. Zij zijn al in mei richting het zuiden gegaan en komen dan 
zo rond eind juni weer terug. Ook kampeerders die nog naar het zuiden gaan net als wij.  
De tweede dag (zondag) was het heel rustig op de weg - geen vrachtverkeer - en dat scheelt 
aanzienlijk. In midden Frankrijk aangekomen hebben we twee dagen rust gepland. Daarna 
zouden we naar Valance gaan, maar die camping was vol. In het voorseizoen camping vol, 
dat is tegen alle principes in, maar goed we moesten wat anders. Dus een camping in Privas 
in de Ardèche. Zij hadden plek zat zeiden ze. We hebben daar ongeveer 18 dagen gestaan 
en kregen precies de hittegolf over ons heen. Blij met een goed zwembad en een grote 
boom, want anders was het bijna niet om uit te houden. Temperaturen van 45 graden waren 
geen uitzondering. Wat ook erg opviel was dat op dit soort campings kampeerders jaren 
achtereen komen en altijd op de zelfde plaats willen staan. Zo hebben wij kampeerders 
gesproken die hier al 10 jaar achter elkaar komen. Bijzonder hoor.  
Het valt dus op als je niet altijd het zelfde doet en dat geldt zeker voor onze BCN die 
probeert een gevarieerd programma te maken voor een heel jaar en dan ook nog met 
gezellige activiteiten. Dat moeten we wel met elkaar in ere houden en er zorg voor dragen, 
dat dit kan blijven doorgaan. Dit betekent in de praktijk dat er meer leden zich zouden 
moeten aansluiten bij de AC, anders kan dit niet zo doorgaan. Let wel, onze club heeft zeker 
10-AC equipes nodig om goed te draaien, zodat het ook voor deze leden te doen blijft om 
actief te blijven. Nu is het zo dat er nog maar 3 equipes over zijn en dat is echt te kort. Ik 
vertrouw er op dat er zich snel nieuwe equipes zullen aanmelden, zodat onze weekenden 
niet in gevaar komen. 
Ik weet dat ik geluk heb gehad om toch met vakantie te kunnen gaan, maar er zijn leden die 
dit om wat voor reden niet konden en dat is jammer. Hopelijk kunnen zij de volgende 
weekenden er weer wel bij zijn. Dat hoop ik van ganser harte. Voor een ieder die nog weg 
gaat met vakantie: een fijne vakantie en voor alle anderen tot gauw op een weekend. 
 
Paul de Haan  
 

 
Verschijningsdata BCN Koerier in 2019 

. 

 
  

Jaargang Uiterste datum inleveren kopij Verschijning ± 
34e jaargang nr. 5 17 november 2019 Eind november 2019 
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LEDENADMINISTRATIE 

 
 
Mutaties Ledenbestand 

 
 
Vrienden van de Bürstner Club Nederland  
R. en M. van de Braak-Quint, Den Bogert 16  5374 AW Oijen 
F. en B. Achter-Helfferich, Jister 7, 8404 GX Langezwaag 
K. en L. Egberts,  Lijsterbeslaan 1 , 2461DA Ter Aar  
Hartelijk welkom bij de BCN en we hopen u vaak te mogen ontmoeten op onze 
bijeenkomsten. 
 
 
Afmelding leden / donateurs 
Geen afmeldingen 
 
 
Wijziging Telefoon / E-mailadres 
Geen wijzigingen 
 

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. 
 
 
 
 

SECRETARIS 

 
Bericht vanuit de bestuurskamer, Marjan Goosens 
 
Hierbij een bericht vanuit de bestuurskamer. We zijn als bestuur bijeen 
geweest op 30 maart jl. Er is momenteel niet veel te melden. De volgende 
bestuursvergadering is op zaterdag 10 augustus. 
 
We hebben geen mutaties ontvangen. Ik heb wel diverse Koeriers opgestuurd 

naar kandidaat-leden die de website bezochten of via via over ons gehoord hadden. 
 
Wij zijn zelf druk bezig met de voorbereidingen op onze zomervakantie. We gaan de zon 
opzoeken met de caravan. Bestemming is nog onbekend, maar het zal best ergens mooi 
weer zijn. 
 
We vinden het leuk om in te stappen en niet exact te weten waar we heen gaan. We vinden 
Duitsland, Oostenrijk en Kroatië mooie landen om heen te gaan. 
Wie weet komen we onderweg nog caravans / campers van de club tegen. We letten er wel 
altijd op en heel soms zie je inderdaad onderweg een caravan/camper met de herkenbare 
sticker voorbij komen. 
 
Vanuit een rustig Hoornaar wens ik iedereen een mooie zomer toe en tot snel tijdens een 
van de mooie weekenden in 2019. 
 
Hartelijke groeten vanuit de bestuurskamer, 
Marjan Goosens 
Secretaris 



8 
 

Technische Commissie 

 
Digitenne 
Het afgelopen jaar heeft KPN in heel Nederland het digitale signaal van 
Digitenne vervangen door een HD signaal. Degene die een abonnement op 
Digitenne hadden, hebben een nieuw kastje ontvangen van KPN. Voor wie de 
signalen van de Free to Air zenders van Digitenne gebruikte was het afgelopen. 
Als men in een bos staat, is er geen schotelontvangst en kon men wel Digitenne 
gebruiken. Sommige TV’s en decoders konden de ongecodeerde zenders van 

Digitenne (Ned 1, Ned 2, Ned 3), ontvangen.  
Als men toch gebruik wil maken van Digitenne, dan kan men een decoder huren bij KPN. 
Ook is het mogelijk om zelf een decoder aan te schaffen. Vanaf € 45 zijn er decoders te koop 
waarmee men de ongecodeerde zenders van Digitenne kan ontvangen. Let wel op dat de 
decoders aan de juiste specificaties voldoen. Dergelijke decoders zijn niet te gebruiken met 
de gecodeerde zenders bij Digitenne. 
 
Op mijn zoektocht naar een goedkope decoder kwam ik een leuke decoder tegen met veel 
mogelijkheden. (€79,-) 
 
DE “XSarius Sniper Combo HD H.265” 
 
Volgens omschrijvingen op diverse sites is deze 
decoder geschikt voor de satelliet (Canal Digital 
kaart) of bijvoorbeeld andere satellieten zoals 
hotbird/eutelsat. Ook is deze decoder geschikt voor de Digitenne free to air zenders en zelfs 
voor de kabel. De decoder heeft geen common interface slot. De decoder is daardoor niet 
geschikt voor Joyne. Wel kan er een kaart van bijv. Ziggo in. Kan men ook via de kabel naar 
digitale TV kijken. Ook kan men deze decoder zowel bedraad als draadloos op internet 
aansluiten via een apart aan te schaffen wifi adapter (€10,-) en dan heeft men ook de 
beschikking over internet, tv en radiozenders. Zelfs een harde schijf kan via USB 
aangesloten worden. Foto’s en films kunnen dan op de tv worden weergegeven of 
opgenomen. Volgens de beschrijving heeft de decoder ook auto DiSEqC aansluiting. 
Hiermee wordt een automatische schotel gericht op de juiste satelliet. Er zullen waarschijnlijk 
nog andere decoders zijn met dezelfde mogelijkheden. Ik heb ze nog niet gevonden. Er zijn 
diverse webwinkels waar deze decoder gekocht kan worden. 
 
Ton Stauthamer 
 

Aankondiging: Lustrumweekend 250   21-25 augustus 2019. 

 
Van 21 tot 25 augustus vieren wij het 250e weekend van 
de Bürstnerclub.  D.w.z. de 250e activiteitenbijeenkomst. 
Daarom willen we dit weekend graag een extra feestelijk 
tintje geven. 
Dankzij sponsoring van een van onze leden kunnen wij 
dit nu waar maken en hebben we een leuke 
vrijdagavond voor jullie in petto. 
Het wordt een muzikale avond die verzorgd gaat worden 
door een twee-mans formatie onder de naam Cosy. 
Zij spelen al jaren op feesten, partijen en dansavonden 
in hun eigen regio en komen nu voor ons naar Rolde. 
We hopen natuurlijk op een grote opkomst en dat de 
voetjes van de vloer gaan. 
De rest van het weekend programma volgt t.z.t. 
 
Tot dan, 
Ton en Anneke , Dirk en Dineke en Angelique 
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Activiteiten Commissie 

 

NOODKREET! 
Lieve Bürstnervrienden, 
 
Even een stukje proza, lees: “NOODKREET”, uit de Activiteiten Commissie. 
18 mei hebben wij in Groesbeek onze 1e AC-vergadering van 2019 gehad. 
Helaas moesten we vernemen dat Joke en Peter van den Langenberg de 
AC per 1 januari 2020 gaan verlaten. Er blijven nu nog 3½ equipes over om 
5 á 6 weekenden per jaar te organiseren wat eigenlijk een onbegonnen zaak 

is. Dit betekent dat ieder AC-equipe 2 weekenden per jaar zou moeten organiseren… 
 
Ondanks dat moet ik zeggen, dat het heel leuk is om een weekend in elkaar te zetten. Maar 
jullie begrijpen vast wel dat we echt méér actieve AC-leden nodig hebben om deze klussen 
te klaren en om toch ook weer eens nieuwe ideeën te kunnen presenteren. 
Ik heb in de afgelopen jaren regelmatig bij iedereen lopen lobbyen om meer mensen in de 
AC te krijgen. Ik kreeg wél toezeggingen van mensen om een ondersteunende rol te 
vervullen, maar niet om een week of weekend te organiseren… 
Als we op de komende ledenvergadering in januari 2020 geen nieuwe AC-leden hebben 
mogen verwelkomen, kunnen wij als AC niet garanderen dat we in 2021 nog wel de 5 á 6 
week/enden kunnen organiseren, (met 3½ equipe is dit eigenlijk niet mogelijk) en dat zou 
toch wel erg jammer zijn.  
Ik wil jullie dan ook vragen nog eens goed na te denken of je misschien de moeite wilt 
nemen om één weekend voor je rekening te nemen met ondersteuning van één of twee 
andere equipes, zodat de huidige AC wat meer rust kan krijgen. Uiteraard zullen we jullie 
daarbij wel begeleiden. 
Ik kijk dan ook erg uit naar de reacties en/of ideeën die jullie per mail ac@Bürstnerclub.nl 
aan mij sturen, zodat we deze ideeën kunnen uitwerken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bram Sinnige 
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Weekendverslag 249 Dineke Ooms 

 
Familie-kennissenweekend, Camping Klein Amerika te Groesbeek 
 
Week 249.vrijdag 17 mei- 26 mei 2019 
Locatie: camping Klein Amerika te Groesbeek. 
  
Bij onze aankomst om 14.30 uur werden we ontvangen  door Marja en 
Bram die dit weekend de leiding hadden en door hun ondersteuning 
Peter en Janny Harteveld. Koffie met een speculaasje gaat er altijd 

wel in na een lange rit. 
We kregen een plekje aan het eind van het veld tegenover Fred en Bettie (broer en 
schoonzus van Dirk) die al wat eerder gekomen waren. Altijd handig en hulp 
gegarandeerd. 
Om 20.00 uur in de aan ons beschikbaar gestelde ruimte door Leon (de eigenaar van de 
camping) de opening door Marja. 
We werden verrast met abrikozen vlaai bij de koffie (van de leiding).   
Er was weer een leuk programma voor ons samengesteld wat natuurlijk ook weer 
gepresenteerd werd in een leuk verzorgd A4-boekje.  
Zonder dat we het wisten, bleken Fred en Bettie zich aangemeld te hebben als leden 
van Vrienden van de Bürstner Club. Hoe leuk is dat! Welkom.  
  
Zaterdag, om 10.00 uur, hadden we een vergadering van de activiteiten commissie over 
het programma voor het volgend jaar. Helaas slinkt het aantal leden die zich hier voor 
inzetten en wij zijn dan ook dringend op zoek naar enthousiaste mensen die willen mee 
helpen leuke weekenden te organiseren.  
  
Die dag was verder ter eigen besteding en 's avonds konden we weer terecht in de bar. 
  
Zondag: Het eerste nieuws die ochtend was dat Duncan voor Nederland  het 
songfestival heeft gewonnen. Proficiat! 
Het is prachtig weer vandaag en daar boffen we mee, want we houden rommelmarkt op 
de camping. Die middag veranderden er de nodige spullen van eigenaar. 
  
Maar dan is er slecht weer op komst. Om 19.30 uur barst de bui los, hagel, regen en 
onweer! 
Om 20.00 uur bingo in de kantine! Zoals gewoonlijk veel animo en veel leuke prijzen 
ook. Onze nieuwe ‘Vrienden van .’. .zetten gelijk de toon door alle grote prijzen weg te 
slepen. Tja... Dat was nu ook weer niet direct de bedoeling natuurlijk....  
  

Maandag: Redelijk weer vandaag. 
Voor vanavond staat er “uit eten met de hele club” op het 
programma. We gaan naar Duitsland. Vlak over de grens in 
Kranenburg eten we bij El Torro. Een driegangen menu naar 
keuze én een drankje voor een leuke prijs. 
Bram had gezorgd dat de keuzemenu's weer keurig uitgeprint op 
tafel lagen. Top! Ook het eten was heerlijk en prima verzorgd. 
 
Dinsdag: Deze middag stond er een bezoek    

van een imker op het programma. Ook hiervoor was weer redelijk 
wat belangstelling. Het was dan ook zeker de moeite waard en 
heel interessant.  
We hoorden dat een bijenvolk uit 30 tot 50.000 bijen bestaat, te 
weten 1 koningin, enkele 10-duizenden werksters en enkele 
honderden darren.  
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De laatsten hebben geen angel, hun taak is de koningin te 
bevruchten. Daarna worden ze door de werkbijen verwijderd, de 
zogenaamde darrenslacht. De steriele werksters hebben als taak 
de koningin te verzorgen, deze legt zo'n 2000 eitjes per dag, in 
totaal legt ze ongeveer 60.000 eitjes. 
Als haar taak volbracht is, vertrekt ze, waarmee de komst van 
een nieuwe koningin verzekerd is. De werksters hebben nu de 
taak de larven van voedsel te voorzien, het halen van stuifmeel 
en nectar. 
De bijen leven in houten kasten met houten ramen. Ze hebben 
een vlieggebied van ongeveer 4 km rondom de kast en zorgen 
voor de bestuiving van diverse gewassen. Tuinders zijn dan ook 
blij als een imker zijn kasten op hun terrein wil plaatsen. De bijen 
produceren vervolgens honing en bijenwas. 
In China zijn geen bijen. Daar krijgen schoolkinderen een 

verplichte vakantieweek, waarin ze met kwastjes fruitbomen moeten bestuiven. 
  
Omgaan met bijen is rust..... 
Als de imker de honingraten uit de kast haalt voor inspectie is rust geboden, anders 
kunnen de bijen agressief worden en aanvallen. Goed beschermende kleding is dan ook 
gewenst. De imker haalt de door de bijen verzegelde raten uit de kasten, slingert de 
honing eruit, zeeft de honing en doet de honing in potten. 
Er bestaan verschillende soorten honing, maar Acaciahoning is de beste honing. Deze is 
ook geschikt voor diabetici. Het is een zachte geurige honing die nauwelijks uit 
kristalliseert.  

Wondhoning. 
Honing met een vochtgehalte van 17,4% is 50 jaar houdbaar. 
Honing met een vochtgehalte van 19% is maar 20 jaar houdbaar. 
Honing in de thee verliest al zijn werkzaamheid bij een temperatuur 
van boven de 40 graden. Voeg honing dus pas toe als de thee iets is 
afgekoeld. 
Ook maken bijen pure, rauwe honingraat op een velletje bijenwas in 
houten raampjes. Dit is 100% eetbaar en wordt verkocht in vierkantjes.  
 
Bijenkoninginnen kunnen ook bevrucht worden in een laboratorium. 
Dit gebeurt onder hoge druk, daarna krijgt ze een sticker op de rug met een nummer.  
Vorig jaar was dat rood, dit jaar is dat groen. 
Onze Imker bestelt zijn koninginnen in Slovenië. Deze kosten rond 90 euro per stuk en 
worden per post verzonden. Dit gebeurt in een speciale enveloppe met een houdertje 
waarin ruimte is voor de koningin, vocht en voedsel en 6 -8 werkbijen om de koningin 
tijdens de reis te verzorgen. 

  
Tot zover dit verhaal met dank aan Theo 
de imker. 
Na afloop kregen we allemaal een pot 
honing naar keuze mee en konden we ook 
nog honing kopen als we wilden. 
 
Dank zij het mooie weer werd op zondag bij 
menige caravan een uitstalling gemaakt van 
allerhande goederen, te mooi om weg te 
gooien en misschien wel leuk voor een 
ander. Met een beperkt publiek zal de omzet 

niet een tot “scheeflopen” reden hebben gegeven. Dan zit er dus maar een oplossing op en 
dat is inpakken en afwachten op betere tijden.  
Het was absoluut een geslaagde middag. 
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Vervolg verslag weekend 249 door Marianne Stauthamer 

 
Woensdag 22 mei. 
Het weer zat ons erg mee. ’s Morgens waren wij vrij, sommigen maakte 
er gebruik van om even naar Groesbeek te gaan en anderen gingen 
genieten van het zonnetje. ‘s Middags hebben we een excursie met de 
eigenaar Leon van de camping naar zijn wijngaard. Leon is lid van de 
Groesbeekse wijnboeren die samen een wijntje maken en eens per 
maand onder het genot van uiteraard een wijntje bij elkaar komen.  
Leon vertelt met veel plezier en passie over de wijngaard en de 

verschillende wijnen. Hij neemt je mee naar zijn 
wijngaard om je het niet alleen te vertellen, maar 
hier kan je ook echt zien hoe het er uit ziet. In het 
voorjaar van 2006 zijn er in Groesbeek 
verschillende wijngaarden aangelegd, zo ook bij 
Leon zijn bedrijf. Er zijn toen 2000 stokken witte 
druiven {Cabernet Blanc} en 2000 stokken blauwe 
[Regent en Cabernet Colonjes] gepoot. Een stam 
kan minimaal 12 tot 40 jaar worden. 4000 stokken 
is 4000 flessen wijn. Deze wijn van Nederlandse 
bodem geeft een verrassende smaak. In 2017 zijn 
er nog eens 250 Cabernet Blanc bij gepoot. Naast 
het maken van verschillende wijnen, wordt er ook 
puur druivensap gemaakt.  
Aansluitend hebben wij nog een wijnproeverij 
gehad op het terras van de camping met diverse hapjes erbij die door 
zijn vrouw waren klaargemaakt. De wijnproeverij viel goed in de smaak 
bij de BCN leden. Leon had ook een rode wijn en een rosé die we met 
z’n allen ook erg lekker vonden. Degenen die geen wijn dronken, 
kregen het eigengemaakte druivensapje. Er werden uiteraard door 
BCN leden ook wijnen gekocht.  
’s Avonds om 8 uur was de bar weer open voor een gezellig praatje, 
drankje en een hapje.  

 
 
 
 

Donderdag 23 mei 
Er staat een “wijnroute” fietstocht op het programma. Om 13 uur verzamelen. Er gingen 6 
koppels mee.  De route is ongeveer 30 km, maar uiteraard werd het meer. Was best wel een 
pittige route, veel heuveltjes tegen gekomen. Cor Jansen en ik hebben geen E-bike, dus 
moesten wij ons best doen. Het weer was perfect. Bij Berg en Dal hebben we een pauze 
genomen om iets te drinken. Koffie, ijs of wat fris. Terug in Groesbeek is een ieder z’n eigen 
weg naar de camping gegaan. ‘s Avonds was de bar weer vanaf 8 uur open.  
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Vrijdag 24 mei. ter vrije besteding. Het was super weer, wel 28 graden. Ik denk dat de 
meeste leden op het veld hebben gezeten. Er was een BBQ gepland om 18 uur. De leiding 
had een BBQ besteld bij AZ uit Sevenum, die het op de camping bezorgde, te weten de 
barbecue, het vlees, borden, bestek, sausjes, stokbroden en salades. We hebben eerst 
gezamenlijk een drankje gedronken, terwijl Janny en Marja alles gereed maakten voor de 
BBQ. Na een half uurtje kon het festijn beginnen. Tegen half negen kregen we nog koffie, 
maar eerst nog een toetje. Nog even wat bij zitten kletsen en rond half 11 was het over en 
sluiten.  
 
Zaterdag 25 mei. 
Luifeltjesdag. Morgen, zondag, gaat iedereen weer op weg naar huis of verder door op 
vakantie. Dan staat het maar klaar voor vertrek.  
Om 15 uur neuswielwerpen. Dat werd gedaan met het neuswiel van een caravan. Dus best 
zwaar nog. Men mocht eerst proefgooien. Peter Harteveld die mat de afstanden. Ieder heeft 
3 keer mogen gooien. Het aantal meters werd opgeteld. ‘s Avonds was de prijsuitreiking.  
 
Heren.       Dames          

Piet Schuurmans   37,70     Marja Sinnige    19,90 
Peter Harteveld      30,20     Tiny Scheermeijer 17,30 
Bram Sinnige    28,50    Janny Harteveld  12,20 
Joop Scheermeijer               25,80 
Jan Kuiper                  25,00 
Cor Jansen    23,30 
Maarten Quint                        22,60 
Gerard Philipsen           22,00 
Piet Brouwer       20,50 
Rinus de Voogd            18,20 
Jan Miedema                13,50 
 
Piet en Tiny kregen een onderscheiding en Jan Miedema en Janny Harteveld kregen de 
poedelprijs. De bar was ‘s avonds weer open en er werd getrakteerd door Jan Miedema op 
gebak ter ere van zijn 85ste verjaardag. Zoals gebruikelijk bedankte Jan de weekendleiding. 
Marja en Bram, Peter en Janny bedankt voor jullie enorme inzet van deze week. Ton 
bedankt voor de muziek. Het is een super 249 week geweest.      
Zondag 26 mei.          
Iedereen gaat weer zijn eigen weg.                   
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Aankondiging: XL-weekend 251    19-23 september 2019 

 
Camping Elanova    
Bleuminkmaatweg 1   7251  MS  Vorden   
Telefoon 0575-467524 
www.elanova.nl 
e-mail: info@elanova.nl 
 
Weekendleiding: Joke en Peter van de Langenberg en Ria en André Veldkamp  
 
Beste Bürstnervrienden, 
Weekend 251 op camping Elanova is een XL-weekend, want het begint op donderdag en 
eindigt op maandag. Deze keer gaan we naar Vorden, naar wijnhoeve en minicamping 
Elanova van de familie Roth. 
De camping is gelegen in het oosten van het land in het mooie Achterhoekse 
coulissenlandschap, grenzend aan landgoed ’t Zelle. 
 
De afstanden tot andere plaatsen zijn: Ruurlo 4,5 km.; Hengelo 6 km. en Vorden 8 km.  
We staan gezamenlijk op een veld voorzien van stromend water, 10 Amp. stroom en wifi. 
 
Op zaterdagmiddag hebben we een wijnproeverij van ongeveer 1,5 uur. Kosten € 12,50 p.p.. 
Wijnproeverij opgeven op het aanmeldingsformulier en betalen bij de weekendleiding. 
 
Over andere activiteiten wordt nog nagedacht. 
 
Tot ziens op het XL-weekend. 
Joke, Peter, Ria en André  
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Aankondiging: Herfst-weekend 252    18-27 oktober 2019 

 
Hallo allemaal, 
Van 18-27 oktober 2019 staat weer ons jaarlijkse 
herfstuitstapje gepland. 
We gaan naar het buitenland en wel naar  Hechtel-Eksel in 
België. Een tiental kilometers van de Nederlandse grens 
ligt het vakantie- centrum "De Lage Kempen" midden in 
een prachtig natuurgebied met mogelijkheden voor 
wandelen, fietsen, midgetgolf en nog veel meer. 
  
Bram, Marja, Dirk en ik zijn nog druk bezig weer een leuk 
programma samen te stellen. 
Enkele opties zijn bijv. een hele bijzondere drukkerij in 
Beringe, een Alpaca boerderij in Peer, een Turkenmarkt in 
Heusden-Zolder en kijk eens op de site ”fietsen door de 
bomen”. Dit fietspad is dit jaar geopend en voert onder 
andere langs de zeer indrukwekkende Duitse 

begraafplaats. 
Daarnaast hebben de camping-beheerders Gonnie en Marc een mooie ruimte voor ons 
beschikbaar waar we bij slecht weer ook heerlijk kunnen vertoeven. 
 

NB: Wifi is helaas niet gratis in België. U betaalt voor een week onbeperkt €20,00 voor 2 
toestellen. Bij het eetcafé is het gebruik wel gratis. 
 

Voor zover even dit voorproefje. 
We hopen natuurlijk weer op een grote opkomst. 
Tot dan, Dineke, Dirk, Bram en Marja 
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Belangrijk! Belangrijk! Belangrijk! 

 
 Kom erbij!!! 
 
Bij het controleren van de teksten voor deze Koerier kwam ik drie keer 
een oproep voor meer AC-leden tegen. Onafhankelijk van elkaar 
benadrukten Paul, Dineke en Bram dat we om mensen zitten te 
springen. Dat de nood hoog is zal nu bij iedereen dan ook wel 
duidelijk zijn. 
 

Toch zijn er wel veel mensen die bereid zijn tot hand-en spandiensten, maar die op 
zien tegen het organiseren van een weekend, gewoon omdat ze niet precies weten 
wat ze moeten doen. Daarom doe ik daarover nu een boekje open. 
 
Tijdens de AC-vergadering in april/oktober bepalen we met elkaar de datums van de 
weekenden van het volgend jaar en wie welke weekend wil doen. Wil je één 
weekend organiseren, dan is dat goed, wil je er meer organiseren dan is dat ook 
prima.  
Als je weet welk weekend je gaat organiseren bedenk je met wie je dat zou willen 
doen. Soms heb je daarover al gesproken met mensen binnen de club en anders 
kunnen wij (de AC-leden) je wel vertellen wie hand- en spandiensten willen 
verrichten. Als jullie elkaar hebben gevonden bepalen jullie in welke streek je een 
camping wilt zoeken. Je put uit eigen ervaring, die van vrienden, familie of kennissen, 
of je raadpleegt het internet (wij kijken ook altijd bij Zoover en de ANWB naar het 
aantal goede reviews). Soms, als wij geen inspiratie hebben, zoeken we op het 
internet bij de SVR en de Vekabo naar een aantal campings in de streek waar we 
heen willen. Dan trekken we er in het najaar met het hulpteam een gezellig dagje 
voor uit en gaan die campings bekijken.  
Er zijn wel een paar dingen bij het kiezen van een camping waar rekening mee moet 
worden gehouden: 

 honden moeten zijn toegestaan;  

 er moet minimaal 6 amp stroom zijn;  

 een ruimte voor de welkomstkoffie; 

 schoon sanitair;   

 er moet een invalidentoilet/douche aanwezig zijn. 
Als we allemaal bij elkaar kunnen staan, er een AED is en WIFI, dan is dat een pré. 
Maar… kortom, JULLIE kiezen dus waar en wanneer we naar deze camping gaan. 
 
Onze ervaring is inmiddels dat veel campingeigenaren graag een groep ontvangen 
en bereid zijn daar iets extras voor te doen. Zo hebben destijds Miek en Wiek 
(Plankebrugske) hun camping speciaal voor ons nog een week opengesteld, terwijl 
ze eigenlijk al per 1 oktober gesloten waren en Leon en Antoinette (Klein Amerika) 
hebben geen boekingen genoteerd van “vreemde” kampeerders voor de periode dat 
wij er waren.  
Is er een camping gevonden, dan bel je met de camping om een afspraak te maken. 
Met de campingeigenaar lopen jullie de checklijst door die de AC daarvoor gebruikt. 
Naar aanleiding van deze lijst maakt Bram een contract op met de camping voor het 
weekend.. 
Omdat we een groep zijn krijgen we vaak korting of ACSI prijzen, maar soms ook 
niet. Maar JULLIE bepalen of deze camping het wordt en of je je kunt vinden in de 
prijs!  
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De regel is dat er per weekend tenminste één activiteit wordt georganiseerd (sorry, 
een fietstocht wordt daar niet toe gerekend). Wij kijken altijd op het internet wat er te 
doen is in de omgeving. Vaak zijn de campingeigenaren echter zó enthousiast dat zij 
ook ideeën aandragen. Dat is fijn want zij kennen de omgeving het best. Samen met 
het hulpteam stel je het programma op. Jullie bepalen samen dan wat er gedaan 
wordt en hoe. Wil je ’s avonds wat organiseren? Prima! Geef je er de voorkeur aan 
om ’s avonds niets te doen? Oók goed! Wil je een programmaboekje maken? Leuk! 
Heb je daar geen zin in of zie je dat niet zitten? Er zal écht niemand zijn die je dat 
kwalijk neemt! 
Het belangrijkste is dat wij als Bürstner Club Nederland weer een paar dagen bij 
elkaar kunnen komen om elkaar weer eens te spreken en gezamenlijk iets te 
ondernemen!!!  
Ongeveer twee weken van te voren is de sluitingsdatum voor het weekend. Jullie 
ontvangen dan van Angelique de deelnemerslijst. Deze wordt ook naar het bestuur 
en de camping gestuurd. 
 
Meestal gaan wij (al of niet met het hulpteam) een dag van te voren naar de camping 
zodat we iedereen op de 1e dag van het weekend kunnen begroeten met koffie of 
thee. Dat is erg leuk want je spreekt zo iedereen weer eens.  
De eerste dag wordt iedereen zijn plaats aangewezen. Meestal wordt er gewoon aan 
gesloten, maar als wij een lang weekend organiseren (9 dagen) houden wij er 
rekening mee dat niet iedereen dezelfde dag aan komt en/of vertrekt. Daardoor kan 
het gebeuren dat wij plaatsen toewijzen, zodat er geen gaten vallen als mensen 
eerder weg gaan. Ook houden wij rekening met mensen die slecht ter been zijn. 
Soms heeft de camping echter al een indeling gemaakt waar we ons dan aan 
moeten houden. 
De vlag wordt opgezet (meegebracht door iemand van het vorige weekend) en de 
kaarten voor de zieken uit de kist gehaald. 
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De eerste avond wordt er koffie/thee geschonken. Deze krijgen we van de club. Vaak 
schenkt de camping deze, zo niet, dan zetten we zelf koffie. Als iedereen binnen is 
heet één van ons de leden welkom en vertelt over het programma. Vervolgens gaan 
de kaarten rond. Het weekend kan beginnen! 
 
 
Onze ervaring is dat er, eenmaal op de camping, altijd mensen zijn die ons 
aanbieden om te helpen. Met koffie schenken, met de vlag opzetten, met “het voorop 
rijden” tijdens een fietstocht, noem het maar! Dus als AC-lid hóef je niet alles alleen 
te doen. Maar, we hebben wél nieuwe AC-leden nodig die het contact met een 
camping leggen en die een activiteit bedenken (al is het er maar één).  
Kom en overtuig je. Ervaar hoe leuk het is als je bij de voorbereiding betrokken bent 
en geniet van de voldoening als je na het weekend de enthousiaste reacties hoort 
van de deelnemers! 
 
 
Wij, Angelique, Anneke, Bram, Dineke, Dirk, Ton en ik zullen aspirant AC-leden waar 
mogelijk bij staan. Aarzel dus niet en meld je vandaag nog aan. Er is geen enkele 
reden om er tegen op te zien. Wij helpen jullie graag! 
Aanmelden kan via ac@burstnerclub.nl 
 
 
Tot gauw! 
Marja 
 

 
 

 
  

mailto:ac@burstnerclub.nl
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         Inschrijfformulier voor weekend 250 
 

Camping Camping ‘de Weyert’ te Rolde 

Datum 21 ~ 25 augustus 2019 
 

Naam - Voornaam  

Lid nr.  

Adres + Woonplaats  

   

Werkelijke aankomstdatum .. / .. / ..  

Werkelijke vertrekdatum   .. / .. / ..  

   

Bij eerder komen of later weggaan dit doorgeven aan de camping en ook daar afrekenen! 
  Aantal 

personen 
Aantal 
nachten Totaal 

Kosten voor dit weekend per equipe per nacht 
Inclusief toeristenbelasting p.p.p.n. € 17,20   € …... 
Administratiekosten     € 5,00 
Extra personen (niet thuiswonende kinderen, kleink. of vriend(in)  

Of het tarief dat de camping aanhoudt. €  ...  € .…. 

 €  …  € … 

 €      
       Totaal     € .…. 
 

Dit bedrag heb ik gelijk met deze aanmelding overgemaakt op rekeningnummer: 
 

NL62 INGB 0000316385 t.n.v. Bürstner Club Nederland te Rotterdam.  
 
Ten gevolge van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming geef ik met het insturen van dit formulier 
de BCN toestemming de benodigde gegevens voor het verblijf op de camping aan deze te verstrekken. 

 
Datum:        Handtekening:  

 
 

Dit formulier zenden aan: Angelique Schuurmans, Wassenbergstraat 31 5373 CG Herpen 
of per e-mail naar:  weekend@Bürstnerclub.nl 
Bij annulering bellen: Tel. :   0486 413614 
  Mobiel : 06-28 258 766 

 
ATTENTIE: 

 
De sluitingsdatum voor dit weekend is: 07  augustus  2019 

 
Mocht u onverhoopt na de inschrijfdatum moeten annuleren, dan zullen wij het door u 

overgemaakte bedrag verminderd met € 10,-- op uw rekening terugstorten. Indien de camping uw 
aanmelding toch aan de BCN in rekening brengt, zal er geen restitutie plaats vinden.  
Bij eerder komen en/of eerder vertrek dan opgegeven is, vindt geen restitutie plaats. 

* * * * * 

Kenteken auto, caravan of camper, Telefoonnummer, GSM-nummer of e-mailadres gewijzigd? 
Hier de wijzigingen vermelden: 

  

mailto:mgoosens@zonnet.nl
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P R O G R A M M A  2019 
• (onder voorbehoud en voor zover bekend) 

 
 

Weekend Datum Camping en Plaats  Weekendleiding 
    

247 19 januari Alg. Ledenvergadering 

en Nieuwjaarsreceptie 
in 'Het Bruisend Hart' 
te Hoornaar 

Het bestuur 

    

248 18t/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 Klein Amerika’ 
te Groesbeek 

Fam. Sinnige en 
Fam. Harteveld  
 

    

250 21 augustus – 
25 augustus 

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 
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Inschrijfformulier voor weekend 251 

 
 

Camping Camping ‘ Elanova ’ te Vorden 

Datum 18 ~ 22 september 2019 
 

 Naam - Voornaam  

Lid nr.  

Adres + Woonplaats  

   

Werkelijke aankomstdatum .. / .. / ..  

Werkelijke vertrekdatum   .. / .. / ..  

   

Bij eerder komen of later weggaan dit doorgeven aan de camping en ook daar afrekenen! 

  Aantal 
personen 

Aantal 
nachten Totaal 

Kosten voor dit weekend per equipe per nacht 
Inclusief toeristenbelasting p.p.p.n. 

€ 18,00   € …… 

Administratiekosten     € 5,00 
Extra personen (niet thuiswonende kinderen, kleink. of vriend(in)  

Of het tarief dat de camping aanhoudt. 
€  ...  € .…. 

 €  …  € … 

 €      
       

Totaal     € .….  
Dit bedrag heb ik gelijk met deze aanmelding overgemaakt op rekeningnummer: 

 
NL62 INGB 0000316385 t.n.v. Bürstner Club Nederland te Rotterdam.  

 
Ten gevolge van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming geef ik met het insturen van dit formulier 
de BCN toestemming de benodigde gegevens voor het verblijf op de camping aan deze te verstrekken. 

 
Datum:        Handtekening:  

 
 

Dit formulier zenden aan: Angelique Schuurmans, Wassenbergstraat 31 5373 CG Herpen 
of per e-mail naar:  weekend@Bürstnerclub.nl 
Bij annulering bellen: Tel. :   0486 413614 
  Mobiel : 06-28 258 766 

 
ATTENTIE: 

 
De sluitingsdatum voor dit weekend is: 04  september  2019 

 
Mocht u onverhoopt na de inschrijfdatum moeten annuleren, dan zullen wij het door u 

overgemaakte bedrag verminderd met € 10,-- op uw rekening terugstorten. Indien de camping uw 
aanmelding toch aan de BCN in rekening brengt, zal er geen restitutie plaats vinden.  
Bij eerder komen en/of eerder vertrek dan opgegeven is, vindt geen restitutie plaats. 

* * * * * 
 

Kenteken auto, caravan of camper, Telefoonnummer, GSM-nummer of e-mailadres gewijzigd? 
Hier de wijzigingen vermelden: 

mailto:mgoosens@zonnet.nl
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Geef de pen maar door! 

 
. 

Cor en Nel Jansen 
 

  

 
 

Cor en Nel uit het dorp Vleuten tegen “Utreg” aan. Allebei 
geboren en getogen.  
Op vakantie in Frankrijk ontmoeten wij Roel en Diet Witteveen die 
al jaren lid waren en zo zijn wij ook lid geworden .We vielen met 
onze neus in de boter want dat was gelijk met ‘t 25 jarig bestaan 
van de Club.  

Eenmaal met pensioen hebben we diverse Europese groepsreizen gemaakt. Hierbij 
kwamen we met excursies op plekken waar je normaal niet zo gauw komt. Zeker niet 
als je de taal niet machtig bent en de weg niet weet.  
De laatste jaren doen we fietsgroepsreizen in Nederland of een boeren camping. Wij 
kampeerden vanaf onze verkeringstijd eerst in een tentje. Toen de kinderen kwamen 
hadden we een vouwwagen en daarna diverse caravans. Nu hebben we al 11 jaar 
een Bürstner en dit zal vermoedelijk de laatste zijn. Verder zien we wel wat de 
toekomst ons brengt en genieten we van de korte vakanties in ons eigen land. 
 
Groeten Cor en Nel Jansen  
 
 
Wij geven de pen door aan Arie en Elly Elferink 
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Inschrijfformulier voor weekend 252 
 

Camping Camping ‘de Lage Kempen’ te Hechtel-Eksel (België) 

Datum 18 - 27 oktober 2019 
 

 Naam - Voornaam  

Lid nr.  

Adres + Woonplaats  

   

Werkelijke aankomstdatum .. / .. / ..  

Werkelijke vertrekdatum   .. / .. / ..  

   

Bij eerder komen of later weggaan dit doorgeven aan de camping en ook daar afrekenen! 

  Aantal 
personen 

Aantal 
nachten Totaal 

Kosten voor dit weekend per equipe per nacht 
Inclusief toeristenbelasting p.p.p.n. € 17,50   € …… 

Administratiekosten     € 5,00 

Extra personen (niet thuiswonende kinderen, kleink. of vriend(in)  

Of het tarief dat de camping aanhoudt. €  ...  € .…. 

 €  …  € … 
Let op!!!  WiFi   niet inclusief   € 6 p/d  € 20 

p/w  
             Totaal     € .…. 

 
Dit bedrag heb ik gelijk met deze aanmelding overgemaakt op rekeningnummer: 

 
NL62 INGB 0000316385 t.n.v. Bürstner Club Nederland te Rotterdam.  

 
Ten gevolge van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming geef ik met het insturen van dit formulier 
de BCN toestemming de benodigde gegevens voor het verblijf op de camping aan deze te verstrekken. 

 
Datum:        Handtekening:  

 
 

Dit formulier zenden aan: Angelique Schuurmans, Wassenbergstraat 31 5373 CG Herpen 
of per e-mail naar:  weekend@Bürstnerclub.nl 
Bij annulering bellen: Tel. :   0486 413614 
  Mobiel : 06-28 258 766 

 
ATTENTIE: 

 
De sluitingsdatum voor dit weekend is: 04 oktober 2019 

 
Mocht u onverhoopt na de inschrijfdatum moeten annuleren, dan zullen wij het door u 

overgemaakte bedrag verminderd met € 10,-- op uw rekening terugstorten. Indien de camping uw 
aanmelding toch aan de BCN in rekening brengt, zal er geen restitutie plaats vinden.  
Bij eerder komen en/of eerder vertrek dan opgegeven is, vindt geen restitutie plaats. 

* * * * * 

Kenteken auto, caravan of camper, Telefoonnummer, GSM-nummer of e-mailadres gewijzigd? 
Hier de wijzigingen vermelden: 

mailto:mgoosens@zonnet.nl
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