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SLUITINGSDATUM KOPIJ VOLGENDE
BCN KOERIER:

30 juli 2019
Bij voorkeur ingeleverd per mail.
Inleveradres: redactie@burstnerclub.nl
Eventueel kan inleveren ook schriftelijk.

Ereleden:
Hans Cornelissen
Agnes Dettingmeijer
Jan Nieuwenhuizen
Leden van Verdienste:
Jan Miedema
Ton Stauthamer

VAN DE REDACTIE
De kop is er af. De BCN Koerier van
maart daar staat bij dat ik de redacteur
ben. Ja, ik heb het een
en ander
verzameld en in het model geplaatst wat
door Jan was opgesteld. Hier en daar wat
tekst aangepast en aangeleverde teksten
er in gezet. Op dat moment kom je er nog meer achter
dat de vaardigheid ontbreekt om met het Office
programma de breedte, kantlijnen, foto’s en dergelijke,
aan te passen zoals je dat zelf wil. Wat doe je dan?
Kennis halen waar het te krijgen is. Ton had al
aangegeven dat hij lesgegeven had in het
Officeprogramma, dus Ton maar gevraagd om mij een
keer “bij te spijkeren”. Na een middagje bijscholing in
Voorburg blijkt dat een aanzet om thuis verder te gaan
oefenen. Om daarna opnieuw te bedenken “Hoe deed
die dat ook alweer? ” Ton heeft het model weer
helemaal op zijn kop gezet en er een eigen gezicht
aangegeven. Prima zo. Vinden de lezers de maart editie
van de BCNKoerier mooi, dan verdient Ton dus daar alle
credits. Het is niet goed dat, indien iemand even zijn
taken niet kan doen, er niemand is om het over te
nemen. Nog even blijven oefenen dus.
Een van de vaste onderdelen in de Koerier is “Geef de
pen maar door”. Ja, iets schrijven over jezelf is moeilijk.
Toch geeft het een persoonlijke tint aan de Koerier als
telkens een ander daar een bijdrage voor inlevert. Als
alternatief voor diegene die vindt dat hij of zij niet kan
schijven kan er een oplossing gevonden worden in de
vorm van een interview, waarbij een vragenlijst wordt
afgewerkt en aan de interviewer dan de taak er een
passend verhaal van te maken.
Aanmelden voor een weekend. In de Koerier staat altijd
wel een invulformulier. Het ingevulde formulier uit de
Koerier knippen en opsturen aan Angelique is niet goed
als je de Koerier wilt bewaren. Een foto maken van het
ingevulde formulier met je smartphone en deze foto als
bijlage per email aan Angelique sturen werkt ook
perfect. Voordeel is dat je altijd kan terugzien wat je
ingevuld hebt en je hebt geen verknipte BCNKoerier.
Tot ziens bij het volgende weekend.
Wim Zeestraten, redacteur met een gezonde kleur.
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BESTUUR BÜRSTNERCLUB NEDERLAND
Voorzitter

Paul de Haan

Harpstraat 44

1544 WL Zaandijk

Secretaris

Marjan Goosens

Giessenland 85

4223 MZ Hoornaar

Penningmeester

Ferdinanda vd
Starren

Averdijk 24

3079 GE Rotterdam

Coördinator AC

Bram Sinnige

Celebeslaan 19

1217 GT Hilversum

Elzendreef 61

2272 CH Voorburg

Celebeslaan 19

1217 GT Hilversum

Lijsterbeslaan 14

2461DA Ter Aar

Coördinator TC/
Ton Stauthamer
Adjunct
Public Relations
Bram Sinnige
(a.i.)

Redactie
(a.i.)

Wim Zeestraten

- bestuur@burstnerclub.nl
- voorzitter@burstnerclub.nl
- 075 6228926
- secretaris@burstnerclub.nl
- 06 22056460
penningmeester@burstnerclub.nl
- 010 4791253
- ac@burstnerclub.nl
- 06 28783866
- tc@burstnerclub.nl
- 070 3972289
- pr@burstnerclub.nl
- 06 28783866
- redactie@burstnerclub.nl
- 0172602834

ACTIVITEITEN COMMISSIE
Marja en Bram Sinnige (coördinator)
Angelique Schuurmans(administratie)
Joke en Peter van de Langenberg
Anneke Lemstra en Ton Gollenbeek
Dineke Ooms en Dirk Achter

Celebeslaan 19
Wassenbergstr 31
Fazantenveld 133
Fagotlaan 56
Roggeblom 14

1217 GT Hilversum
5373 CG Herpen
5431 JG Cuijk
3438 CH Nieuwegein
8401 ME Gorredijk

06 28783866
0486 413614
0485 321739
030 6034287
0513 785095

TECHNISCHE COMMISSIE
Ton Stauthamer (coördinator)
Wim Goosens
André Veldkamp
Arie Elferink

Elzendreef 61
Giessenland 85
Gendringseweg 15
Maarten Trompstr 2

2272 CH Voorburg
4223 GZ Hoornaar
7122 MJ Aalten
3223SL Hellevoetsluis

070 3972289
06 51116152
0543 461537
0181 312925

Voor het doorgeven van Lief en Leed mededelingen is een speciaal
mailadres ingesteld. Dit is: liefenleed@burstnerclub.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.
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VOORZITTER
Beste allemaal, soms ben je gewoon aan de beurt.
Dit geldt zeker voor mij. Afgelopen jaar veel vervelende lichamelijke
ongemakken gehad. Dit heeft tot resultaat gehad dat een onderzoek
naar mijn hart is gestart. Na een flink aantal onderzoeken is vast
komen te staan dat ik gedotterd moet worden in de VU te Amsterdam.
Daarna ben ik een aantal dagen in de rust modes en mag niet veel
doen. Als dit allemaal achter de rug is moet ik in Zaandam verder
onderzocht worden. Aan de hand van het resultaat van de
behandeling wordt bepaald wat de verder stappen zullen zijn. In deze
periode zal ik weinig tot geen werk voor de BCN kunnen doen. Het is dan een kwestie van je
niet druk maken en alles gelaten op je af laten komen.
Maar dan begin je wel te denken dat onze club nu wel heel kwetsbaar wordt. Er zijn nog
maar weinig leden die ons helpen in bestuurlijke en commissie functies. Dit betekent dat
onze activiteiten onder druk komen te staan. Zeker nu ook onze secretaris heeft gezegd zich
het einde van dit jaar niet meer verkiesbaar te stellen. Dit kan heel vervelende gevolgen
hebben en het is mogelijk dat het bestuurlijk niet meer zo gaat zoals dit zou moeten. Zeker
nu ook ik in een kwetsbare positie ben gekomen. Ook door 5 tot 6 weekenden per jaar te
organiseren door een AC met veel te weinig leden gaat bij de overgebleven ACleden de lol
er af.
Tevens zijn onze bestaande leden steeds ouder en kunnen we niet van iedereen meer
verwachten dat zij actief zijn bij het kader. We kunnen en mogen echter niet met z’n allen
aan de zijlijn staan en kijken hoe onze BCN naar de knoppen gaat. Dus ik roep een ieder op
om te bedenken hoe we verder moeten gaan en wie wel iets kan doen. Ik kan ook geen
eeuwige voorzitter zijn. Dus we hebben elkaar nodig om verder te kunnen of we moeten veel
nieuwe leden werven in de hoop dat daar nieuwe kaderleden bij zijn. Het jaar 2020 is weer
een lustrum jaar en het zou toch jammer zijn als we geen feestje meer kunnen bouwen.
Als je suggesties hebt om zaken te verbeteren en/of je wilt actief zijn binnen onze club, meld
je dan aan bij het secretariaat, te weten Marjan Goosens.
Eén ding is wel duidelijk: er zijn te weinig kaderleden om de club goed te laten draaien. Dus
laat ons niet in de steek: ik reken op u!
Paul de Haan.

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
e
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Uiterste datum inleveren kopij
31 december 2018 – ALV-editie
17 februari 2019
19 juni 2019
30 juli 2019
17 of 24 november 2019

Verschijning ±
Begin januari 2019
Eind februari 2019
Begin juli 2019
Begin augustus 2019
Eind november 2019

.
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LEDENADMINISTRATIE
Mutaties Ledenbestand
Nieuwe leden
Hartelijk welkom bij de BCN en we hopen u vaak te mogen ontmoeten op onze
bijeenkomsten.
Afmelding leden / donateur

Wijziging Telefoon / E-mailadres
Dringend verzoek
Wil een ieder die een wijziging heeft dit altijd doorgeven aan het
secretariaat, zodat u weet dat het dan -zonder omzwervingenook op de juiste plek terechtkomt.
Graag per e-mail, maar heeft u geen e-mail dan kan het uiteraard
ook telefonisch.
SECRETARIS
Berichten vanuit de bestuurskamer, Marjan Goosens
Hierbij een bericht vanuit de bestuurskamer. We zijn als bestuur bijeen geweest op 30 maart.
We zijn ons er van bewust dat we ook als bestuur erg kwetsbaar zijn. Paul heeft dit in zijn
voorwoord ook aangegeven. Nieuwe bestuursleden zijn altijd welkom.
We merken dat de website steeds vaker bezocht wordt, ook door niet-leden. Deze mensen
benaderen we altijd met de vraag of ze meer informatie willen of een proefweekend bij willen
wonen.
Tijdens de ledenvergadering is er gevraagd of het mogelijk is dat de BCN een AED apparaat
aan wil schaffen. We zullen de kosten van aanschaf en onderhoud uitwerken en bekijken wat
er mogelijk is.
De AC leden overleggen met de bezochte campings ook of er één aanwezig is.
Tijdens het Paasweekend hebben we de eerste “Vrienden van” mogen ontmoeten. Ze waren
al vaker mee geweest met de familie en vrienden weekenden en hadden het prima naar hun
zin. We hopen op meer van deze “vrienden”.
Ook binnen de AC zijn we een kwetsbare groep, wat bleek toen Angelique net voor het
paasweekend uitviel. Gelukkig werd het goed opgevangen. Maar meer AC leden zou fijn zijn.
Ik zou het fijn vinden als iemand mijn taken over zou willen nemen vanaf volgend jaar. Ik ben
bereid je hierbij bij te staan en alvast wegwijs te maken, dus als je het leuk vind om mails te
beantwoorden, post te krijgen en te versturen, de website in de
gaten houden en kandidaat-leden benaderen, neem dan gerust
contact met mij op of een van de andere bestuursleden.
We zullen zeker blij met je zijn..
Vanuit een rustig Hoornaar wens ik een ieder een mooie zomer Bestuurlijk bijpraten
toe en tot snel tijdens een van de mooie weekenden in 2019
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Technische Commissie
Een deel van de activiteiten in het Paasweekend is verzorgd door de technische commissie.
Bij aankomst op vrijdagmiddag werden de caravans gewogen en werd er naar een aantal
technische aspecten gekeken. Spiegels goed afgesteld, werkend mistachterlicht… Als het
mistachterlicht is ingeschakeld en men heeft de caravan achter de auto hangen dan mag het
mistachterlicht op de auto niet branden.
Bij het wegen van de caravans bleek het gewicht tussen links en rechts niet gelijk te zijn.
Soms zaten er grote verschillen tussen van meer dan 50 kg. Één caravan was aan beide
zijden even zwaar. Toeval of zorgvuldig uitgekiend.
Wel waren bijna alle caravans te zwaar. Zou men de 10% regel toepassen dan viel het wel
mee.
Helaas konden we de campers niet goed wegen. De weegschaal ging tot 1000 kg. Bij de
achterwielen ging het mis. Deze waren meer dan 1000 kg per wiel. De voorwielen gaven
geen probleem.
Achteruitrijden met de caravan
Door Wim Goosens was een parcours uitgezet. Met hellingproef.
Stoppen op
helling. Daarna
achterwaarts de
helling af met
linkerbocht
start

20 meter
achteruitrijden en
vervolgens
rechtsom
achteruit en
parkeren in vak

Door Wim was een grote aanhangwagen geregeld. Iets kleiner dan een caravan, wat het
achteruitrijden lastiger maakt. Desondanks lukte het bijna iedereen om met instructie
nagenoeg foutloos achteruit te rijden en in te parkeren. De deelnemers hebben inmiddels
een certificaat ontvangen.
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Verslag weekend 248
Paasweekend op camping “de Loswal” te Maurik. Door Piet Schuurmans
Yes, het kampeerseizoen van de BCN is weer begonnen. En wel in Maurik.
Bij de voorbereidingen merkten we al dat er veel kon en veel mocht. Maar
dat is ook gebleken. Voor ons AC leden was dit super. Want er komt zoveel
meer bij kijken dan men denkt. Helaas had Angelique een scooter ongeluk
gehad, waardoor zij niet volledig haar taken als AC-lid kon volbrengen. Maar
daar was Marjan Goosens, niet alleen nam zij de administratie van het
weekend over, ook tijdens het weekend was zij de helpende hand. Hiervoor
nogmaals dank, we hoefden niets te vragen, je was er gewoon. Super.
Ook had de TC een aantal dingen gepland. Bij aankomst
werd men gewogen. Nee niet de leden (we moeten
vriendelijk blijven, en zeggen dat iemand te zwaar is,Tja),
maar de caravan. Ook keken ze naar verschillende andere
dingen. Ton Stauthamer en Wim Goosens waren zeer
serieus bezig. Alles werd genoteerd. In de loop van het
weekend kreeg iedereen zijn papier waarop alles stond.
En natuurlijk werden er ook tips geleverd om bepaalde
dingen te verbeteren. Als men de controle had overleefd
werden de leden door Ton en mij op hun plek gezet. Helaas hadden we 2 velden, maar op
ieder veld was er gezelligheid. Stond de caravan op zijn plaats, dan was er koffie of thee bij
de dames. Even bijkletsen en bijkomen.
’s Avonds naar de kantine. Hier werden we welkom geheten door de horeca uitbaters. Koffie
of thee werd ingeschonken. Ton opende het weekend.
Hij vertelde wat we gingen doen. En dat de TC wat
ging doen. Ook Albert, de eigenaar kwam aan het
woord.
Helaas moesten er deze keer ook weer kaarten
worden verstuurd. Iedereen die ziek is: Heel veel
beterschap. Na de praatjes van de heren werd er
overal gezellig gekletst aan de tafels.
Zaterdag ochtend: Eieren versieren. Nou dat klonk
makkelijker dan het was. Met een lijmpistool werd er meer dan 9 meter garen gedraaid om
het ei. Als dat gelukt was, dan kon men versieren. Dineke Ooms had prachtige spullen
meegenomen. Wat een toppertje is ze toch. Zij was ook degene die de workshop leiden. Met
héél véél geduld. Want het was een karwei. Maar de resultaten waren geweldig. Dineke,
namens de dames bedankt.
Zaterdag middag: De TC had een aanhangwagen geregeld. Hier mee ging men achter uit
rijden. Klinkt makkelijker dan het is. Maar natuurlijk staan de beste stuurlui aan wal. Deze
deden de proef dan ook niet. Gelukkig waren er genoeg mensen die het lef wel hadden. Het
achteruit rijden werd gecoördineerd door Ton
Stauthamer, Wim Goosens en Jan Vale. Ook waren
er 2 dames die lef toonde. Sonja Vale was de eerste
dame. En ik moet echt mijn pet voor haar afnemen.
Super gedaan. Ook Joke van de Langeberg liet zien
dat ze het kon. Natuurlijk waren er ook mannen die
achteruit reden. Het viel niet altijd mee. De
aanhangwagen schaarde sneller dan een caravan.
Vrijdag avond had Ton gezegd: voor degene die wil
“Zaterdag rond 5 half 6 BBQ rondom de vlag”.
Verschillende mensen hadden geen BBQ bij. Maar er
waren er ook die even naar de Jumbo gingen om een
eenmalige BBQ te halen. Natuurlijk waren er ook
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BBQs die gedeeld werden. Al met al , het was gezellig.
De nacht was minder. Er was verder op een feesttent met een dj die zichzelf graag hoorde.
Als de wind verkeerd stond, konden we meegenieten van de bastonen.
Zondag, eerste Paasdag. Ontbijt in de kantine. Iedereen deed mee. Zo gezellig. Het was in
buffetvorm. En er was voldoende. Koffie, thee en melk. Bruin, wit en krentenbrood. Eieren
(genoeg) ham, kaas en zoetigheid. En dat voor 2,50 (de rest van de kosten werd gesponsord
door de BCN). Daar kan zelfs de HEMA niet tegen op.
De rest van de dag was vrij te besteden. En aangezien het lekker weer was, gingen er
verschillende mensen fietsen. Natuurlijk gingen wij met de auto op pad. Lekker een ijsje
gegeten.
In de middag/avond gingen Ton en ik volleyballen. We hoopte dat er meerdere zin hadden.
Maar alleen Joke deed mee. De rest, tja, we worden
ouder.
Maandag, tweede Paasdag. Het weekend zat er weer op.
Jan de beheerder kwam langs voor de koffie en natuurlijk
voor het vaantje. Jan is een man van weinig woorden,
meer van daden.
Dit weekend was voor mij het laatste weekend/week dat ik
AC-lid was. Het is leuk geweest. Vele jaren hebben
Angelique en ik weekenden georganiseerd. Het is genoeg
geweest. Ik hoop dat anderen het stokje over willen
nemen. Nu ga ik achter over hangen en genieten. Angelique blijft wel AC-lid, zij blijft de
administratie van de weekenden doen. En hand en span diensten verrichten als we op de
camping zijn.
Piet Schuurmans

Eieren decoreren
Op zaterdagmorgen kwamen 9
enthousiaste dames naar de kantine
voor een workshop eieren decoreren.
Allereerst moest iedereen met behulp
van een lijmpistool 9 meter draad/
touw om een piepschuim ei zien te
wikkelen en plakken.
Een tijdrovend werkje, maar met wat
hulp hier en daar is het iedereen
gelukt.
Daarna kon men naar eigen idee
materiaal
voor de
decoratie
uitzoeken
en er kwamen er de mooiste creaties te voorschijn.
Al met al een prachtig resultaat.
Trots op jullie dames! Perfect gedaan !
Dineke Ooms
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Vooruitblik op het 250e Lustrumweekend.

Van 21 tot 25 augustus vieren wij het
250e weekend van de Bürstner club.
D.w.z. de 250e activiteiten bijeenkomst.
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 avond voor jullie in
petto, op de vrijdag .
Het wordt een muzikale avond die
verzorgd gaat worden door een 2 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 tzt.
Tot dan ;
Ton en Anneke , Dirk en Dineke en
Angelique
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Ferdinanda en Willem vertellen:

Wat niet te zien was op de tv tijdens onze rondreis Italië
met Martine van Os en vele anderen.
Al voordat de reis als groep begon was er een
rondleiding door de stad Bologna. Waar je dan altijd
langs loopt is de Neptunus fontein. Deze vrouw is een
niet te missen onderdeel van die fontein. Wat je ook
nog ziet, behalve al die kerken in de stad zijn de 2 scheve
torens, de Torri Asinelli (97m) en Garisenda (48m). Er moeten er zo’n
180 gestaan hebben in de stad. Nu zijn er minder dan 20
overgebleven.
In de San Petronio – waar keizer
Karel V gekroond is - kun je de
langste zonnewijzer ter wereld
zien. Hij is zo’n 66,8 meter lang
en is in de vorm van een
meridiaan ingelegd in het
gangpad.
Tijdens een reisdag kun je zomaar terecht komen in Giro d’Italia.
Helaas moesten we van de weg af toen de ploeg eraan kwam. We
12

hebben wel de
reclame
stoet
gezien,
maar
geen wielrenners.
en Martine in
actie. Dat zie je
natuurlijk niet op
de televisie, maar wij wel. Bij een bezoek aan het
plaatsje Sant’Agata Feltria kwam ook de
cameraploeg.
’s Morgens vroeg werden er al vragen
gesteld door de cameraman
als: “Waar gaan jullie naar toe vandaag?
Mogen we met jullie mee om te filmen?”
Sommigen hadden dat bijna elke dag,
met ons zijn ze slechts één keer
meegegaan.
In een heel oud theatertje daar, het
Angelo Mariani Theatre, waar spontaan
een ACSI-koortje werd gevormd, dat
voor ons ging optreden. Wij waren
slechts
toeschouwers.
Net
zoals
Martine.
In de katholieke kerk, gewijd aan St. Agatha van Catania, kun je een kaarsje ‘opsteken’.
Van het beeld van St Agatha
word je niet echt vrolijk. Om haar
te straffen, omdat ze haar geloof
niet wilde opgeven, werden haar
borsten eraf geknepen. Petrus
genas haar. Er kwam een
aardbeving toen ze op de
brandstapel stond. Gedwongen
door de bevolking werd ze
daarvan
af
gehaald en
het
werd
weer rustig.
Af en toe was er een dag waarop we ons niet hoefden te verplaatsen
van de ene camping naar de andere. Op zo’n dag ga je dan San Leo en
San Marino bezoeken.
San Leo is een heerlijk rustig plaatsje, maar het werd minder leuk toen
men
ons
probeerde
op te sluiten
toen we net
de
crypte
van de Dom
aan
het
bekijken waren.
Zoals te zien is ligt San Marino
evenals San Leo aardig hoog in
de bergen.
In San Marino kwamen we
gelukkig
terecht
op
een
parkeerplaats
naast
de
13

toegangspoort. We liepen zo het
drukke, gezellige stadje in.
Het bekende stadhuis van San
Marino
en
een
gezellig
winkelstraatje.
Ook tijdens een reisdag gingen we
van alles bezoeken, zoals de plaats
Urbino. Ons belangrijkste doel was
een
bijzondere
kerststal
van
stucwerk, Il Presepe in het Oratorio
di San Giuseppe.
Even verderop in het straatje was het
Oratorio di San Giovanni Battista, met
fantastische fresco’s, die het leven van
Johannes de Doper uitbeelden.

Ferdinanda en Willem

Op de camping Perticara in Novafeltria
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P R O G R A M M A 2019
•

Weekend

16

(onder voorbehoud en voor zover bekend)

Datum

Camping en Plaats

247

19 januari

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

248

18 t/m
april

249

17 t/m 26 mei De voorjaarsweek
Fam. Sinnige en
Familie/ Fam. Harteveld
kennissenweekend
op camping Klein Amerika’
te Groesbeek

250

21 augustus –
25 augustus

251

19 t/m 23 XL-weekend
Fam. Van den Langenberg
september
Op camping Elanova te en Fam. Veldkamp
Vorden
in Gelderland

252

18 t/m
oktober

253

20
2020

22 Paasweekend
op camping
‘De Loswal’
te Maurik

Weekendleiding

Fam. Schuurmans en
fam. Gollenbeek

Lustrumweekend
Fam. Ooms/Achter,
Camping De Weyert te Fam.
Gollenbeek.
en
Rolde
Angelique Schuurmans

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

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

Fam. Sinnige en
Fam. Ooms/Achter

Het bestuur

WWW.BURSTNERCLUB.NL
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Geef de pen maar door!
Hier is de pen uit Dronten door Ab en
Marga Markhorst
Jan en Mia bedankt voor de pen.
Wij zijn Ab en Marga Markhorst en kamperen al 43 jaar.
Wij zijn begonnen met een vouwwagen, een “Nimrod” en
toen de jongens groter werden en in een tentje konden
slapen hebben we een caravan gekocht. Dat was een
Chateau. Diederik was zijn naam, Daarna nog 2
Beyerlands gehad. Veertien jaar geleden zijn we door mijn zwager Herman en
schoonzus Jose overgehaald om een Bürstner aan te schaffen en lid te
worden. Daar hebben we nooit spijt van gehad. Wij kamperen graag in Nederland en
komen met de Club op vele mooie plekjes. De gezelligheid met elkaar vinden wij erg
leuk. Nu we met pensioen zijn kunnen we ook vaker mee. Dat is wel onze bedoeling
maar met 6 kleinkinderen gaat dat altijd niet op. Ook van het oppassen genieten wij
want ze zijn zó groot. We hopen nog lang van de Club en het kamperen te genieten.
Groeten van Ab en Marga.
Wij geven de pen door aan Cor en Nel Jansen
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