
1 
 

 
 
  

In dit nummer: 

Verslag weekend De Weyert Rolde 

Verslag weekend Elanova Vorden 

Verslag week De Lage Kempen Hechtel 

En nog veel meer 

JAARGANG 34 . JUNI 2019 

bcn 

Koer

ier 

 

JAARGANG 34 . november 2019 



2 
 

  



3 
 

 
 

VAN DE REDACTIE 

 

 Eind juli kwam bij mij de augustus  

BCN Koerier binnen. Wegens vakantie 

van de drukker een paar dagen naar 

voren gehaald dus kwam die al in juli in 

de brievenbus. De juni Koerier was 

nogal vertraagd en door een  

herstelbezorging”?” van Post NL kwam deze bij mij pas 

begin juli binnen. Dat is dan TWEE in een maand. Erger 

moet het niet worden! Maar we zullen er geen gewoonte 

van maken. En “we“ is het kleine commité waar ik in de 

vorige BCN Koerier over schreef. Een en ander iets 

beter op elkaar afstemmen en dan zal het goed komen. 

Als deze Koerier bij u in de bus ligt is het November/ 

December en dan zijn alle weekenden  voorbij en het 

einde van 2019 komt met rasse schreden naderbij. Op 

naar Sinterklaas en Kerstmis, Oud en Nieuw. |Dan kijken 

we weer tegen een nieuw jaar aan. Het enige om 

daarvan te kunnen genieten is voldoende gezondheid 

om je ding te doen. En een van die dingen kan de 

Burstnerclub zijn. Als je gezelligheid zoekt dan ga je het 

liefst naar een plek waarvan je verwacht dat er gezellige 

mensen zijn. Als dat nog compleet gemaakt wordt door 

de activiteiten die de Activiteiten Commissie voor je 

bedacht hebben dan resteert de positieve herinnering en 

de motivatie voor de volgende inschrijving. Tussendoor 

blijft er genoeg tijd over om de andere hobby's bij te 

houden. Wat hebben we toch een luxe leven.  Hoort 

daar een luxe uitgevoerde BCN Koerier bij dan is tijdige 

kopij inlevering daar een onderdeel van. De een  zal dat 

makkelijker afgaan dan de ander. Iets schrijven voor een 

clubblad  is niet voor iedereen gemakkelijk. Veel 

waardering heb ik dan ook voor de moeite die de AC 

leden zich getroosten om elk weekend weer tot een 

succes te maken. Ook dat vereist vaardigheden en grote 

inzet.  

Mijn vaardigheden  op redactioneel vlak worden elke 

keer een beetje beter. Foto’s plakken in een artikel, 

vergroten, verkleinen, bijsnijden, pagina indeling en 

zorgen dat de Koerier het meervoud is van 4 bladzijden 

om te voorkomen dat er lege pagina’s zijn. Ook als 71 

jarige ben je nooit te oud om te leren. 

 

Wim Zeestraten, redacteur met een goed humeur 

34e jaargang, nr.5 november  2019 
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SLUITINGSDATUM KOPIJ VOLGENDE 

BCN KOERIER: 

20 december 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 
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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 v.d. 
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  Bram Sinnige Celebeslaan 19 1217 GT Hilversum - pr@Bürstnerclub.nl 
- 06 28783866 

 
Redactie  

 
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 en Piet 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
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VOORZITTER 

 

Beste Allemaal, 

Het gaat alweer naar het einde van het jaar. Dat betekent dat er  weinig 

meer de caravan en of de camper wordt gebruikt. Alles staat voor dan een 

beetje stil. Dit betekent misschien dat we nu al weer een beetje aan het 

volgende jaar aan het denken zijn.  En in  het jaar 2020  bestaan we dan 

alweer 35 jaar.  Ja en hoe gaan we dit dan vieren en hoeveel leden staan 

hierbij op om ons te helpen. Dat is wel belangrijk om te weten, want ons 

kader wordt wel erg smal dus zijn er op dat gebied flinke tekorten. Dat is jammer, want dat 

houdt in dat we misschien een aantal weekenden moeten schrappen. Dat is niet leuk, dus ik 

reken op jullie voor hulp. 

Ook hebben we dit jaar weer op de caravanbeurs gestaan. Dit keer stonden we niet op de 

stand van Bürstner maar weer in de tussengang tussen hal 7 en 12. Het was geen verkeerde 

plek en we hebben veel aanloop gehad. Zelfs nieuwe leden aan overgehouden. Dit zijn de 

familie Ippel, de familie Poppe en de familie Esseboom. Ik heet jullie van harte welkom in 

onze club. Ik hoop jullie gauw te ontmoeten.   

Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van Henny Miedema. Henny is een van 

de trouwste bezoekers van onze weekenden samen met haar man ons lid van verdienste 

Jan Miedema. Samen hebben ze als lid van de activiteitencommissie veel voor onze club 

betekend. Ik wens Jan en verdere familie veel sterkte in de komende tijd. Kort voor Henny ’s 

overlijden  hebben we aan Jan tijdens het weekend in Rolde tijdens ons 250e weekend een 

fotoboek aangeboden met foto’s van hun beiden tijdens de vele weekenden.  

Ook hebben we een bericht van overlijden gehad van Agnes Dettingmeijer. Agnes was erelid 

van onze club. In de tijd dat zij samen met Martin in de AC zat hebben zij vele weekenden 

georganiseerd. Als AC coördinator heeft  zij vele jaren het bestuur ondersteund met de 

organisatie van de AC. Tijdens de vorige bestuurscrisis in 2006 stond zij samen met Martin 

weer op om de AC weer te helpen.  We wensen Martin en overige familie veel sterkte  toe. 

Het einde van het jaar betekent ook dat de feestdagen er weer aankomen en dat we dan 

weer met de familie deze dagen doorbrengen. En dan denk je altijd weer aan de leden die dit 

jaar behoorlijk ziek zijn geweest. Ik wens hen dan ook een spoedig herstel en dat ze weer 

gauw aan onze activiteiten kunnen deelnemen.   

Op 18 januari 2020 houden we onze ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie. Ik hoop u dan 

weer te treffen.  

 

Paul de Haan 

 

 

Verschijningsdata BCN Koerier in 2020 
(onder voorbehoud) 

Jaargang Uiterste datum inleveren kopij Verschijning ± 

34e jaargang nr. 1 20 december 2019 – ALV-editie Begin januari 2020 

34e jaargang nr. 2 17 februari 2020 Eind februari 2020 

34e jaargang nr. 3 19 mei 2020 Eind mei juni 2020 

34e jaargang nr. 4 14 juli 2020 Eind juli 2020 

34e jaargang nr. 5 17 november 2020 Eind november 2020 
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LEDENADMINISTRATIE 

 
 
Mutaties Ledenbestand 

 
Aanmelding leden / donateurs 
Marcel en Mathilde Garretsen Irisstraat 32, 3202 RL Spijkenisse  Lidnr. 49.621 
Jaap en Erna Ippel Keern 9 1671 GK Medemblik   Lidnr. 49.622 
Familie Poppe Jasmijnstraat 11 4725 AS Wouwse Plantage  Lidnr. 49.623 
Fam. Esseboom Sonerf 5 5035 GT Tilburg     Lidnr. 49.624 
 
Hartelijk welkom bij de BCN en we hopen u vaak te mogen ontmoeten op onze 
bijeenkomsten. 
 
 
Vrienden van de Bürstner Club Nederland  
Geen mutaties 
 
Afmelding leden / donateurs 
Fam. Doorhof-Stoks lidnr. 47.613 
 
Wijziging Telefoon/E-mailadres 
E-mailadres Theo Rutten is gewijzigd in rutten158@kpnmail.nl 
  
 

Uit de Bestuurskamer 

 
 

Hierbij een bericht vanuit de bestuurskamer. We zijn als bestuur bijeen 
geweest op 10 augustus 2019.  
De volgende bestuursvergadering is op zaterdag 30 november. 
En dan denk je er gebeurt niet zo veel in die bestuurskamer, maar niets is 
minder waar. Paul is onlangs geopereerd en mag tot eind november geen 
auto rijden. Ton zit in de lappenmand en mag geen auto rijden. Dus via de 
mail en de telefoon hebben we vaak overleg gehad. 

Soms hebben we geen mutaties, en dan ineens hebben we er zomaar 4 nieuwe leden bij. 
Allemaal van harte welkom. 
 
Helaas hebben we ook verdrietig nieuws ontvangen, te weten op 27 augustus is Henny 
Miedema overleden. We wensen Jan en de familie heel veel sterkte met dit grote verlies.  
Maar we ontvingen nog meer verdrietig nieuws, op 1 oktober is ons ERELID Agnes 
Dettingmeijer zeer plotseling overleden. We wensen Martin en de familie ook heel veel 
sterkte met dit verlies. 
 

We hebben nog een opzegging ontvangen vanwege gezondheidsreden. Dit vinden we ook 
altijd jammer, maar men mag altijd donateur worden, dus wie weet. 
 
Ik wens een ieder een fijne tijd, deze donkere dagen voor alle feestelijkheden die er 
aankomen en hoop jullie tijdens de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 18 januari 
2020 te ontmoeten. 
Voor een ieder alle goeds gewenst en tot snel. 
Hartelijke groeten vanuit de bestuurskamer. 
 

Marjan Goosens 
Secretaris 
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Om alvast rekening mee te houden: 

 
 

Weekend 253 
 

Namens het bestuur van de Bürstner Club Nederland 

 
Heb ik het genoegen u uit te nodigen voor de  

 

Algemene Ledenvergadering  
 

Op zaterdag 18 januari 2020 
 

Van 13.30 uur tot 15.00 uur 
 

In zalencentrum “Het Bruisend Hart” 
 

Dirk IV Plein 32 
 

4223 NJ Hoornaar 
 

0183 589834 
 

Aansluitend is de nieuwjaarsreceptie en dan 
 

hopen wij met u het glas te heffen op het nieuwe jaar. 
 

Het einde van de receptie staat gepland rond 17.00 uur. 

 

 
 

De aanmelding moet voor 10 januari binnen zijn 
 

Graag aanmelden bij Angelique via mail weekend@burstnerclub.nl of  schu3448@planet.nl   

mailto:weekend@burstnerclub.nl
mailto:schu3448@planet.nl
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Overige mededelingen 

 
De AC kreeg op de camping in Hechtel-Eksel (BE) een mailtje van Henk Frijters over 
Eveline."Eveline wordt vandaag geholpen aan haar knie ze ligt in het AZ Monica in de 
Harmoniestraat te Antwerpen. 
Bezoek is van 14.00 tot 19.30 uur 
Na woensdag gaat ze naar ons oude huis Deken Verbiststraat 3 2910 Essen (BE) Doe 
iedereen de groeten namens ons." 
Groetjes Henk” 

 
De redactie kreeg van Jan Miedema het verzoek het volgende op te nemen: 
 
Beste en lieve vrienden, 
 
2019 is bijna ten einde, er is veel gebeurd. 
Het was haar grote hobby en ze heeft er erg van genoten. 
 
Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor de hulp en bijstand die 
wij en ik hebben mogen ontvangen. 
 
Hartelijke groeten, Jan Miedema 
 
Nog een berichtje namens Rob Beijer: 
 
Zoals de meesten inmiddels gehoord hebben zijn Rob en Lenie Beijer niet meer bij de laatste 
weekenden geweest. Gezondheidsproblemen bij Rob, die nu aan het revalideren is. Via het 
secretariaat heeft hij laten weten dat hij iedereen bedankt voor de toegestuurde kaarten en 
bloemen die hij mocht ontvangen. Namens de Club: Rob wordt maar gauw beter. 
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Technische Commissie 

 
Inloggen op de website 
Van een aantal leden hebben wij vernomen dat het inloggen op de website 
problemen geeft. 
Als u op de website inlogt met een verkeerde naam of wachtwoord heeft u nog 
twee mogelijkheden om de juiste gegevens in te voeren. Na drie pogingen 
wordt u geblokkeerd voor 99 minuten. Ook op een andere pc, laptop of tablet 
zal het dan niet meer lukken. De blokkering  wordt ingesteld op het IP-adres 

dat u van uw provider ontvangt, niet op dat wat uw router geeft. Als u na 99 minuten opnieuw  
drie maal probeert en het lukt wederom niet wordt u weer voor 99 minuten geblokkeerd. Als 
het na een derde poging nog niet lukt dan wordt u voor langer dan een week geblokkeerd. 
Mocht u na het een keer geprobeerd te hebben niet kunnen inloggen stuur dan een mailtje 
naar tc@burstnerclub.nl Wij kunnen de inlogcode aanpassen. 
Als u zelf het van ons gekregen wachtwoord wilt wijzigen moet u onderstaande stappen 
nemen. De inlognaam kan nooit gewijzigd worden. 
 
 
Wijzigen wachtwoord 
 
 

Als u bent ingelogd klik dan linksboven 
op Burstnerclub Nederland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vervolgens klikt u op Dashboard 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna op profiel 
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U krijgt nu dit scherm. Naar beneden 
scrollen tot gebruikersbeheer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hier ziet u de knop wachtwoord 
genereren. Als u op deze knop klikt 
wordt er een wachtwoord gegenereerd 
dat u niet wil gebruiken. U kunt hier ook 
een eigen wachtwoord intikken. Als u 
een zwak wachtwoord intikt dan krijgt u 
de melding zwak wachtwoord. Onder de 
knop verschijnt  er dan een vakje dat  u 
moet aanvinken als u toch dit 
wachtwoord wil gebruiken. Vervolgens 
moet u verder naar beneden scrollen tot 
u bij de knop profiel bijwerken komt. Op 
deze knop klikken en het wachtwoord  
en of wijzigingen worden opgeslagen.  
 

 
Als u deze handeling niet doet worden 
de aanpassingen niet verwerkt 
Als u andere gegevens wijzigt en u wil 
dat deze vastgelegd moeten worden, 
moet u ook op deze knop klikken. Als 
uw email adres wijzigt kunt u dat ook op 
deze wijze aanpassen. De inlognaam 
kan niet worden aangepast. 
Mocht u er niet uitkomen stuur dan een 
mail naar tc@burstnerclub.nl met daarin 
de gevraagde aanpassingen en wij 
zullen die uitvoeren. 

 
  Ton Stauthamer 

 
 
  

mailto:tc@burstnerclub.nl
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ActiviteitenCommissie 

 
Beste Bürstner vrienden, 
 

Zoals jullie waarschijnlijk weten hebben wij 

ook dit jaar weer op de kampeer- en 

caravanjaarbeurs gestaan. Dit jaar hebben 

we, in tegenstelling tot voorgaande jaren, 

niet op de Bürstnerstand gestaan maar hebben we van 

Bürstner een eigen stand gekregen in de doorgang van hal 

7 naar hal 12.Deze was aangekleed met een Bürstner 

Premio, die ter beschikking was gesteld door ACB, onze 

dealer uit Almere. 

Bürstner had verder voor 2 stoelen, een tafeltje met plantje en zelfs een kaarsje gezorgd 

zodat de uitstraling  “Overal Thuis Voelen”  ook tot uiting kwam. Evenals voorgaande jaren 

had Bürstner voor de inwendige mens van de standbezetting 

gezorgd met een lekkere lunch en de nodige drankjes. Een 

voordeel van een eigen stand was dat we op deze manier 

meer contact met beursbezoekers hadden. Ook met diegenen 

die (nog) geen Bürstner hebben. Zo konden we de “Vrienden 

van de Bürstner Club” ook mooi promoten. Een mooi resultaat 

van deze beurs is dat, in tegenstelling tot andere beurzen, er 

dit jaar concreet 2 nieuwe leden zich op de beurs aangemeld 

hebben en er 10-tallen serieus geïnteresseerd waren om met onze club in zee te gaan. 

Rest mij nog de families Scheermeijer, Wagter, Henk Frijters, Peter Harteveld en Paul de 

Haan, die dit jaar op de beurs hebben gestaan, hartelijk te bedanken voor hun extra inzet 

voor de club. 

 Bram 

Bestuursverkiezing 

Op 18 januari 2019 houden weer onze Algemene Leden Vergadering. Tijdens de ALV is er weer een 
bestuursverkiezing.  
Het gaat om de volgende functies:  
PR-functionaris Bram Sinnige (Nu waarnemer Bram Sinnige)  
Redacteur vacature  
Secretaris Marjan Goosens aftredend en niet 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 Bürstnerclub Nederland - 5 - december 2019 
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 
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Verslag weekend 250 De Weyert Rolde door Jan en Sonja Vale 

 
Bij onze aankomst op zondag 18 augustus werden wij hartelijk ontvangen 
door de campingeigenaar, we mochten een plekje uitzoeken op de ijsbaan 
waar al twee equipes stonden, dus netjes aangesloten. Druppelsgewijs 
kwamen er op maandag, dinsdag en op woensdag steeds meer caravans 
en campers bij, Ton en Dirk hebben iedereen die aankwam naar hun 
plaats begeleid en Anneke en Dineke zaten heerlijk in het zonnetje klaar 
met de welkomstkoffie. Door het mooie weer was het al een gezellige boel 
op het veld ‘s middags en moest het “weekend” nog beginnen. 

Woensdagavond heeft Ton ons allen hartelijk welkom geheten op het  250ste evenement in 
de kantine van de camping, we hebben genoten van de koffie/thee met een plakje cake van 
de camping! Na de koffie heeft de campingeigenaar een powerpoint presentatie laten zien 
over het nationaal beek- en esdorpenlandschap de Drentsche Aa, na deze interessante 

uitleg bleven er nog velen gezellig voor een drankje zitten.  
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Donderdagmiddag was er een uitje naar het speelgoedmuseum in Roden gepland voor wie 
er heen wilde. Er is een groep op de fiets gegaan en de rest carpoolend met de auto, de 
fietsgroep zat bij aankomst heerlijk op het naastgelegen terras te lunchen. In het museum 
was vooral oud speelgoed te zien zoals poppenhuizen, blikken speelgoed, oude beren, 
poppenwagens, lego en buiten waren er stelten, trapauto’s fietsen en ook een draaimolen 
waar een paar clubleden in hebben gezeten, dan komt het kind toch weer even in je naar 
boven al draaide hij wel in een pittig tempo door!  
Vrijdagmiddag was er om 12.30 uur een fietstocht, aangezien wij niet hebben mee gefietst 
heeft Anneke wat hoogtepunten voor mij opgeschreven zodat het toch bij het verslag kan. De 
fietstocht was een route van 30 kilometer uit het boekje van de camping (nr 1) De voorste 
fietser had een veiligheidsvestje aan net als de achterste, dat wil nog wel eens helpen bij het 
oversteken de auto’s stoppen dan vaak voor de groep!! Het was een prachtige route door  

bos en heide velden, ze zijn door dorpjes 
gefietst met namen zoals Nooitgedacht, 
gestopt bij een ooievaarsnest, 
hunebedden een monumentale steen 
gezien en een overstekende 
schaapskudde! Het was lekker 
vertoeven op het terras maar de tocht 
weer hervat richting de camping. Super 
tocht en erg gezellig! 
 
Vrijdagavond was er om 19.30 uur koffie 
drinken in de kantine, er is gezongen 

voor de jarige Nel Jansen en voor Jan Vale die de volgende dag jarig zou zijn. Ter 
gelegenheid van het 250ste evenement kregen we koffie met gebak, om 20.00 uur begon 
"duo Cosy" te spelen (mogelijk 
gemaakt door de sponsoring 
van Janny en Peter Harteveld) 
erg gezellige muziek om op te 
stijldansen, te line-dancen en 
om mee te zingen, kortom een 
zeer geslaagde avond ook 
doordat het volume zeer 
aangenaam was en steeds na 
een nummertje of vijf ook even 
een pauze  
 
Zaterdag was een vrije dag om 
te besteden, door het mooie 
weer zaten er aardig wat 
clubleden op het veld voor koffie. Menig fiets werd weer klaargezet om een rondje te fietsen 
door de schitterende omgeving en om boodschappen te doen voor de barbecue ’s avonds. 
De bbq zou om 18.00 uur beginnen maar is een half uurtje uitgesteld door het mooie weer. 
Er is weer flink gesmuld en naderhand hebben Nel en Jan getrakteerd op een ijsje voor hun 
verjaardagen. 



15 
 

En dan zijn we toch weer bij de zondag 
aanbeland, de dag van de afsluiting en 
de dag van het einde van onze vakantie. 
Angelique heeft de campingeigenaren 
Frits en Anneke bedankt met het vaantje 
voor het prettige verblijf op hun camping, 
ook dank naar Dineke, dank voor het 
regelen van duo Cosy en de line dance 
dames. De campingeigenaar heeft ook 
een woordje gesproken, hij bewonderde 
onze club voor de prettige omgang met elkaar, niets moet maar alles mag mentaliteit, ook hij 
heeft staan te genieten van ons tijdens de feestavond en zelfs een dansje gedaan achter de 

bar met zijn vrouw! Na deze mooie woorden nam ook Paul nog het woord, Nestor Jan 
Miedema werd in het zonnetje gezet, hij dacht het laatste woord te hebben maar kreeg door 
Marjan Goossens een mooi fotoboek door der jaren heen overhandigd, 220 weekenden 
aanwezig is toch wel heel veel!! Jullie snappen dat hier de nodige emoties bij iedereen naar 
boven kwamen, zijn dochter Wilma bedankte iedereen aangezien Henny niet mee was, 
daarna nam Jan Miedema toch het laatste woord om iedereen te bedanken en is zeer blij 
met zijn cadeau! 
 
 

 
 
Janny en Peter nogmaals dank voor de sponsoring, de weekend leiding ook bedankt voor de 
geweldige uitjes en het regelen van het weekend! 
 
Wat ons betreft was het een gezellig, respectvol, emotioneel, geweldig mooi weekend met 
een gouden randje! 
 
P.S. een paar dagen na het weekend bereikte ons het droevige nieuws dat Henny Miedema 
was overleden, bij deze willen wij de familie sterkte wensen! 
 
Lieve groeten Jan en Sonja Vale 
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Verslag XLweekend 251 Vorden  Elanova door Angelique Schuurmans 

 
Het weekend ervoor zijn Piet en ik al gearriveerd. We zagen het bordje net 
op tijd om te kunnen remmen zonder strak in de gordel te schieten. Het 
bleek, dat hier meerdere last van hadden. Het weekend dat wij er waren 
was er ook een club. En wel met oude motoren. Prachtige machines. 
Bij aankomst werden wij verwelkomd door Jose. Zij runt samen met haar 
man Rob de Roth de camping en de wijngaard. We kregen tekst en uitleg 
over het terrein. Het sanitair zag er netjes uit. Ook stond er een kleine 
caravan waarin folders uit de omgeving lagen. 
Donderdag de 19de begon het weekend. We waren met 13 equipes. ’s 

Avonds was er koffie/thee in de schuur. Ouderwets zaten we dicht tegen elkaar aan op lange 
banken aan lange tafels. Het leek wel of er 
een wijnfeest gehouden zou worden. De 
flessen lagen in kratten klaar. (maar daar 
zijn we netjes van af gebleven). De 
koffie/thee en koekjes kregen we van Joke 
en Peter Langenberg, omdat dit hun 
laatste weekend als AC Leden zou zijn. 
Natuurlijk kregen we te horen wat het 
programma was, en konden we lekker bij 
kletsen. 
Vrijdag morgen zijn de heren naar 

Brummen geweest. En wel naar Galerie Aaldering. Dit 
bedrijf is bekend van de tv. Het is een familiebedrijf dat in 
1975 is gestart. Nico begon met 3 personeelsleden, deze 

zijn nog steeds 
werkzaam voor hem. 
In 1987 verhuisde het 
bedrijf naar 
Brummen. Momenteel zit de zoon Nick ook in de directie. 
Samen met zijn vader heeft hij het bedrijf laten groeien. 
Nico met zijn passie voor de auto’s en Nick meer de 
zakelijke kant. Nico begon aanvankelijk met Alfa Romeo. 
Zijn grote liefde, zoals hij vaak zegt. Later kwamen daar 
voornamelijk de Italiaanse en Engelse klassiekers bij.  
Nu zijn zij een van de grootste dealers van Europa. Ook 

rijden ze zelf nog vaak rally’s met de auto’s.  Het pand heeft 4 verdiepingen met gemiddeld 
350 auto’s. De prijzen van de wagens varieerden van 50.000 duizend naar wel 1 ½ miljoen. 
Waar de heren wat moeite mee hadden, was dat er auto’s stonden die ze vroeger zelf 
hadden gereden en weg hadden gedaan. Deze stonden daar toch met een aardig 
prijskaartje eraan. Hadden ze die oude auto maar bewaard. Natuurlijk moest er ook even 
gedroomd worden. Welke zou men uitkiezen als 
geld geen bezwaar was… Tja, dromen… 
 
Zaterdagmiddag was er een wijnproeverij. Hier 
zijn Piet en ik niet bij geweest, maar Carla 
Brouwer is zo lief geweest om een stukje te 
schrijven.  
Onder de stralende zon vertelde Rob zeer 
onderhoudend hoe deze wijnhoeve van 1,5 ha 
(6000 wijnstokken) tot stand is gekomen. In 
2008 is de familie hier komen wonen en 
ontstond het idee om een wijngaard te 
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beginnen. De naam van de wijnhoeve Elanova is ontstaan uit de 2 voornamen van de 
dochters Elise en Annabel + Nova (nieuw). Het heeft letterlijk en figuurlijk heel wat voeten in 
de aarde gehad, want de gemeente bezorgde hem heel wat kopzorgen wat betreft 
bestemmingsplan, vergunningen e.d. In het najaar van 
2010 dus 2 jaar later, werden de eerste druiven 
geoogst. In het jaar daarvoor is de wijnhoeve 
toegetreden tot de Coöperatie van de Achterhoekse 
Wijnbouwers. Hierdoor kunnen de wijnbouwers 
intensief samenwerken, van elkaar leren en is er een 
risicospreiding. Bovendien wordt er ook gewerkt met 
andere druivenrassen waardoor er een breder 
assortimens mogelijk is. Rob vertelde met gepaste 
trots dat er al meerdere internationale prijzen in de 
wacht zijn gesleept. De wijnen worden op milieuvriendelijke wijze verbouwd en deze zijn ook 
online te koop.   
Na de stralende zon was het even wennen om in de enorm oude donkere varkensstal wijn te 
proeven. Naarmate het proeven vorderde werd het er steeds sfeervoller! We begonnen met 
het merk Solaris (wit) Johanniter en de Cabernet Cortis. 5 Wijnen in totaal. En mocht je 
denken dat een beetje goede wijn uit Frankrijk, Chili of Australië komt, dan heb je het mis! 
Aan het eind van de proeverij raadde hij ons aan om vooral de wijnkaart te bestuderen als 
we uit eten gaan en dan naar Achterhoekse wijnen te vragen, dit gaan we zeker doen. 
 
Carla, nogmaals bedankt voor je stukje. 
Natuurlijk had iedereen wel gezien dat de wijnstokken er nu niet goed bijstonden. Ik wilde 
graag weten hoe dit kwam (beetje nieuwsgierig). Hij vertelde mij: dat ze hier op oergrond 
stonden en dat er na een aantal jaren de bodem niet meer geschikt was voor de wijnstokken. 
Aan het einde van het seizoen zouden ze ook ergens anders verder gaan. Deze wijnstokken 
zouden verdwenen en er zouden schapen op komen. Totdat de bodem weer hersteld zou 
zijn. 
 
In de vroege avond was er spontaan een BBQ georganiseerd. Je weet natuurlijk nooit wat 
het weer doet in September. Gezellig in de kring rondom de vlag. Wat een weertje. Zo lekker  
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dat Peter en ik in de auto sprongen om ijs te 
gaan halen als toetje. Nou daar zei niemand 
nee tegen. 
Zondagochtend, tja . Koffie bij de vlag en 
afscheid nemen van het XL Weekend. Jose en 
Rob werden hartelijk bedankt voor alles. Nog 
even genieten, dan opruimen en ja , weer naar 
huis. 
Ria en Andre Veldkamp bedankt voor jullie taak 
als weekendleiding en TC. 
Joke en Peter hartelijk bedankt voor jullie 
laatste weekend als AC leden. 
 
Angelique Schuurmans 
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Beste Bürstner Club Nederland lezer,  
Zoals reeds vermeld op het digitale portaal werken Aveco Verzekeringen en Bürstner Club Nederland 
sinds de afgelopen Kampeer en Caravan Jaarbeurs samen. Een erg leuk initiatief waar wij graag deel 
van uit maken. Voor zowel camper- als caravanklanten hebben wij een leuke actie samengesteld.  
Camper  
Alle camperklanten kunnen gebruik maken van de speciale Bürstner camper verzekering. Een unieke 
verzekering, ontwikkeld in samenwerking met Bürstner Nederland, speciaal voor Bürstner 
camperklanten. 
Caravan  
Alle caravanklanten ontvangen 10% korting in het eerste verzekeringsjaar. 
Ons gezamenlijke doel is om de samenwerking in de komende jaren verder te versterken en uit te 
breiden waar mogelijk zodat u altijd zorgeloos van uw camper- of caravanvakantie kunt genieten.  
Veel vakantieplezier toegewenst!  
 
Met vriendelijke groet, 
Het Aveco team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

Verslag De Lage Kempen door Gea van de Berg 

 
Camping De Lage Kempen in Hechtel-Eksel (België). 
Wij vertrokken vrijdagochtend bijtijds want we gingen helemaal naar België. 
(Oost en Noord-Nederland is verder). Maar zoals tegenwoordig gebruikelijk is 
het filerijden of langzaam rijdend verkeer. We troffen het en kwamen tegen de 
middag bij camping De lage Kempen. Het was nog wel even zoeken want ook 
een bungalowpark met de zelfde naam was in de omgeving. 
Na het inchecken werden we door de kampleiding hartelijk ontvangen met 
koffie, koek en Belgische bonbons en kregen we een plekje toegewezen. ’s 

Avonds om acht uur  werd de week  
geopend in een soort kantine-kelder-
clubhuis en konden we gezellig bijkletsen 
onder het genot van een kopje koffie of thee 
met een Brusselse wafel. Later op de avond 
werd de bar geopend. Marja was de kassier, 
Dirk en Bram zorgden voor de drankjes en 
Dineke verrichtte het openingswoord en 
zorgde voor de hapjes.  
Zaterdag om 10.00 uur was de AC-
vergadering (niets van meegekregen). Wij 
hadden de tijd om nog enkele boodschappen te doen en zijn ’s middags op advies van Jan 
Schrijver de blauwe route gaan lopen. Een erg mooie wandeling . Onderweg kwamen we 
allerlei dieren tegen, weliswaar van hout gemaakt. Zij zouden in het bos moeten leven, maar 
ik heb geen dier gezien enkel een kraai horen krassen. 
Wennen was het wel even want velen van ons hadden geen televisie of radio .Dus was het s 
avonds zoeken naar ander vermaak. Dit werd dan puzzelen, lezen of ander vermaak,  
zondags heeft  het bijna de gehele dag geregend. Enkelen hebben nog geprobeerd een kort 
fietstochtje te maken of een wandeling over de camping. Wij bleven binnen. ’s Avonds was 
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de Bingo. Natuurlijk kwamen we allermaal voor de GROTE prijzen. Het was gezellig maar 
soms ook erg spannend, vooral als je nog maar één cijfer moest en Marja deze maar niet 
noemde.  Wij gingen er met het boek ‘Koken op de Camping vandoor’.  Bij de bovenuitgang 
van de kelder moest je goed opletten. Hier was een vrij hoge waterkering geplaatst. Ik lag er 
dus languit overheen. Maar het boek was nog heel en schoon. 

‘s Maandags was het dus om één uur 
verzamelen bij de vlag om een leuke 
fietstocht te gaan maken. Gekozen was er 
voor  “fietsen door de bomen”. Waarbij je  
middels een  hoog gelegen fietspad 
tussen de kruinen van de bomen door kon 
fietsen.  Wij kozen voor wandelen met een 
klein groepje en hebben het fietspad door 
de kruinen  van de bomen  dus gelopen. 
Wel heel erg leuk. 
Dinsdag was ter eigen invulling. Beetje 

opletten was het wel in België. Een pinautomaat vinden was moeilijk.  
De automaten waren, i.v.m. de vele plofkraken zoveel mogelijk naar binnen verplaatst. De 
winkels kenden verschillende openingsdagen. De bakker was maandag en dinsdag gesloten, 
weer een anderen alleen op dinsdag, maar velen op woensdag en donderdag. Dit gold ook 
voor het restaurant op de camping. Kom daar bij ons eens om, met onze 24-uurs economie. 
’s Avonds was het gezamenlijk eten bij de Egyptenaar. Het eten was prima maar de 
restauranthouder had waarschijnlijk weinig ervaring met zo’n grote groep. Had je erg veel 
honger dan moest je toch wel even geduld hebben, maar ook bij de bediening ging er veel 
mis. 
Woensdag 23 oktober gingen we naar de Alpaca-boerderij in Kaulille.  
Een bijzondere ervaring was het wel. Eerst werd verteld hoe de 
boerderij reilde en zeilde  en konden we heel veel nieuws opsteken. Dat 
er zuigelingen waren, pubers, volwassen mannen en vrouwen (maar 
wel gescheiden van elkaar, (dus om de beurt naar buiten) en senioren. 
We leerden alles over de oorsprong van de alpaca, hun aard, hun wol, 
hun eten etc. Later die middag gingen wij naar buiten en mochten we 
een rondje oefeningen lopen met Fritske en Bam-Bam. Fritske was de 
ondeugendste en Bam-Bam  de gemoedelijkste. Maar echte 
knuffelbeesten bleken het niet te  zijn.. Al met al toch wel een aparte ervaring. 
Donderdag was ter vrije besteding. Er werd weer gefietst, gewinkeld of gewandeld. ’s 
Avonds was de bar open. 

Vrijdagmiddag  midgetgolfen. We werden verdeeld in groepjes en 
iedere groep kreeg een hole toegewezen, zodat de wachttijden flink 
ingekort werden.  Wederom een gezellige middag onder  fraaie 
weersomstandigheden.  Mijn stick had ik uitgeleend aan Arie, won hij 
er toch mooi de  tweede prijs mee. De eerste prijs was voor Lenie. ’s 
Avonds in het clubhuis was de prijsuitreiking,  dit alles weer onder het 
genot van een drankje en een hapje, 
Zaterdags kon ieder weer z’n eigen gang gaan. Sommigen gingen al 
naar huis en weer anderen namen de tijd om de caravan al wat voor 
te bereiden op de winterslaap. Wim en Lenie hadden de pech dat de 
camper niet wilde starten. Zelfs moest er hulp van buiten aan te pas 
komen.  Uiteindelijk lukte het toch en konden ze nog naar de 
verjaardag van hun kleindochter. 
’s Avonds was de afsluiting in het clubhuis. Ook nu weer de 

benodigde drankjes en hapjes. Omdat Jan Miedema al was vertrokken deed Nico nu het 
afscheidswoord.  We  kregen allemaal nog een leuk Belgisch afscheidscadeautje mee. 
Wij vertrokken zondags na een week vol ervaringen en clubgezelligheid. Wel was het 
wennen geweest aan het geschut van het Belgisch leger en daverend lawaai van de 
Belgische luchtmacht.  Maar ja, elk land zal toch een geoefend leger moeten hebben. 
 
Gea 
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P R O G R A M M A  2020 
• (onder voorbehoud en voor zover bekend) 

Weekend Datum Camping en Plaats  Weekendleiding 
    

253 18 januari Alg. Ledenvergadering 

en Nieuwjaarsreceptie 
in 'Het Bruisend Hart' 

Het bestuur 

   
 

 

254 10 t/m 13 april Paasweekend 
camping Reusterman te 

Barchem 
 

Fam. Gollenbeek-Lemstra  en 

Fam. Brouwer 

    

255 13 t/m 17  

mei 

De voorjaarsweekend 
in Friesland 

Fam. Achter-Ooms en 
Fam. Achter-Hellferich  
 

    

256 26 t/m 28 juni 
 

Familie/vrienden 

weekend 
Biesbosch  

Fam. Goosens en  

Fam. Harteveld 

   
 

 

257 26 t/m 30 

augustus 
 

Jubileumweekend 

  
 
 

De volledige AC 

258 23 t/m 27 

september  

De Herfstweekend 
camping De Hulsdonken 

te Bergeijk  

Fam. Schuurmans en   

Fam. Quint van de Braak  

    

259 
 
 
 
 
 
260 

23 okt. t/m  1 nov. 
 
 
 
16 januari 2021 

Herfstweek 

 

 

 

Jaarvergadering 

Nieuwjaarsreceptie 
 

Fam. Sinnige en  

Fam. Achter-Ooms 
 
 
 
 
Het bestuur 
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Geef de pen maar door 

 
Via de zus van Elly (Dinie) zijn wij in contact gekomen met de 
BCN en zijn al sinds 1992 lid van de club. 
Ik (Arie) heb in mijn jonge jaren als tekenaar-constructeur gewerkt 
maar  later ben ik  onderhoudsmonteur geworden. M’n laatste 
werkgever was de ECT Rotterdam. Sinds 2008 ben ik met 
pensioen. 
Ik (Elly) begon bij de gemeentepolitie Rotterdam waar ik voor de 

recherche werkte. 
In 1977 werd onze dochter geboren en in 1979 onze zoon. Hij was helaas ernstig 
gehandicapt en is uiteindelijk maar 8 jaar geworden. 
Toen onze dochter wat ouder werd ben ik weer gaan werken. Via het uitzendbureau heb ik 
verschillende werkgevers gehad tot ik een vast contract kreeg bij een vervoersbedrijf. Mijn 
laatste werkgever was de Medische Opvang Asielzoekers. 
Met de caravan trekken we er, naast de clubweekenden, op uit door vooral Zuid-Europa. 
Ook maken we graag wat verdere reizen, b.v. Azië, Afrika en Amerika. 
 
Groeten Arie en Elly Elferink 
 
We geven de pen door aan Ed en Dinie van Laar. 
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