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VAN DE REDACTIE 

 
Het jaar 2020 is weer begonnen 
en we hebben weer het 
vooruitzicht op de weekends 
waar we de tijd voor 
gereserveerd hebben. Gelukkig 
de vrijheid voor eenieder om de 
weekends te kiezen die hem of 

haar passen. Vaak is het leven van de 
pensionado’s binnen onze club zo druk ingedeeld 
dat je niet alle georganiseerde weekends kan 
meemaken. En voor de werkenden onder ons, je 
kan niet voor alle weekends vrije dagen 
opnemen. Een keuze maken over wat je 
belangrijk of het belangrijkst vindt, hoort er nou 
eenmaal bij. Ook je gezondheid moet toelaten dat 
je de geplande weekends kan invullen. Ook als 
redactieclubje zijn we weer actief om een en 
ander op tijd in de BCNKoerier te vermelden. 
Gelukkig  kan iedereen kopij inleveren. Dus laat 
het niet alleen over aan het bestuur  om het blad 
te vullen. Was er voorheen in februari al een 
winters treffen van de club, wegens gebrek aan 
voldoende belangstelling is dit gewoon van de 
agenda verdwenen. Het Paasweekend mag zich 
elk jaar nog verheugen op een grote 
belangstelling. Het voorjaar kriebelt en zet aan tot 
actie. Al kraakt en piept het bij de AC, het 
programma voor tweeduizendtwintig is  weer 
compleet met wellicht een spectaculaire viering 
van het 35-jarig bestaan van de Club. Als redactie 
is de actie beperkt tot het maken of verzamelen 
van interessante bladvulling voor de BCNKoerier. 
De beschrijving voor de weekends in april en mei 
zullen er weer zijn alsmede de inschrijvings- 
formulieren. Ook “Geef de pen maar door “ is 
weer opgenomen. De Technische Commissie zal 
mogelijk uitgebreid kunnen vertellen over de 
eerste elektrisch aangedreven caravans en 
campers, maar zoals u verderop in de Koerier 
kunt zien is het een heel andere bijdrage  
geworden. Over elektrische aandrijvingen wordt 
voorlopig dus nu vrolijk gefantaseerd. Ik houd het 
dus maar bij mijn dieseltje met opgebouwde 
sleurhut. Tot slot beste clubleden: stuur gerust je 
caravan- of camperervaringen naar de redactie. 
Altijd leuk voor anderen om daarvan te kunnen 
genieten. 

 

Wim Zeestraten, redacteur  
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BCN KOERIER: 

19 mei 2020 
 

Bij voorkeur ingeleverd per mail.  
Inleveradres: redactie@Bürstnerclub.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 
Peter en Jannie Harteveld Munnikkenland 114 4254 EL   Sleeuwijk 0183 302631 
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 2020 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,  
In de afgelopen algemene ledenvergadering hebben we opgeroepen om 
nieuwe bestuursleden en nieuwe AC Leden. Tijdens deze vergadering kwam 
geen respons maar toch hebben we nieuwe kaderleden nodig. Waarom 
willen de leden niet bij ons aansluiten? Dat vraag ik mij dan af. Ik kan mij 
voorstellen, dat  je daar even over moet nadenken. Maar dan slaat de wijzer 
toch meestal naar de verkeerde kant, dus geen nieuwe kaderleden. Wat 

doen wij fout? Zijn we niet toegankelijk genoeg? Willen we geen extra tijd aan onze club 
besteden of moeten we het roer radicaal om gooien? Hoe en op welke manier zou ik niet 
weten. Wat ik wel weet is dat ik niet verder wil als het zo stroef blijft lopen. Ik begrijp dat de 
oudsten onder ons niet hoeven op te staan om de kar te trekken. Maar wie dan wel? We 
kunnen niet zonder ondersteunende leden. Voor goede ideeën staan we natuurlijk altijd 
open. 
Nu het jaar 2020. In dit jaar bestaan we 35 jaar en we zullen daar aandacht aan besteden 

zoals u ook hebt kunnen lezen in de agenda. Ook is het nu de tijd om de zomervakantie te 

plannen. Maar vroeger konden we als grijze golf  gewoon naar een camping van je keuze. De 

laatste tijd is dat veel minder zo. Je moet voor een leuke camping gewoon reserveren. En 

dan nog maar afwachten of ze dan de plaats voor je hebben die je wilt.  

Afgelopen jaar heb ik meegemaakt dat op ik op een camping sta in Frankrijk en 3 keer moet 

verplaatsen. Toen was het nog niet eens druk op de camping. Dat merk je  nu in Nederland 

ook niet in het hoogseizoen, maar wel bijvoorbeeld in het naseizoen, namelijk de maand 

september. Dan kun je al  bijna geen camping meer boeken omdat de pensionado’s allemaal 

een naseizoensplaatsje geboekt hebben. Natuurlijk zijn er wel campings te vinden die niet zo 

populair zijn maar toch het is wel een teken aan de wand. Zo ook dat dieselrijders afgestraft 

worden en meer belasting moeten betalen. En dat is nog maar het begin. De elektrische 

auto’s worden uit de grond gestampt. Maar deze zijn voor de gewone man onbetaalbaar en 

ze kunnen ook nog niets trekken. 

Waar gaan we met z’n allen naar toe in een samenleving, die zich zelf moet uitvinden en 

alles opnieuw gaat ontdekken en alles alleen van uit zichzelf bekijkt, want de rest 

interesseert hem of haar niet meer. 

De zomer is altijd een gezelliger periode  dan de winter, althans voor mij. In de zomer kan je 

lekker buiten zitten en genieten van de buitenactiviteiten. Maar je denkt wel hoe lang nog, 

dat het allemaal zo gaat zoals het een aantal jaren geleden ging. 

Mijn gedachten zijn bij de leden die door ziekte en andere oorzaken niet bij onze weekenden 

kunnen zijn. Ik wens hen veel sterkte en hoop dat jullie er gauw weer bij zijn.  

 

Paul de Haan 
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LEDENADMINISTRATIE 

 
Mutaties Ledenbestand 
 
Aanmelding leden / donateurs 
Fam. Stevens, Zandvoorterallee 210, 2012WG, Haarlem, Lidnr. 50.625 

gerrieruud@hotmail.com 
 
Vrienden van de Bürstner Club Nederland  
Geen mutaties 
 
Afmelding leden / donateurs 
Fam. Theo Rutten uit Beuningen 
 
Wijziging Telefoon/E-mailadres: Geen 
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Uit de Bestuurskamer 

 
Hierbij een bericht vanuit de bestuurskamer. We zijn als bestuur bijeen 
geweest op 30 november 2019 en op 18 januari 2020. 
De volgende bestuursvergadering is op zaterdag 21 maart. 
 
Er gebeurt nog steeds van alles in de bestuurskamer, want zoals jullie weten 
was ik aftredend en niet herkiesbaar. Dit bezorgt de overige bestuursleden 
toch wel kopzorgen, want hoe nu verder.  

In november hebben we ons vooral bezig gehouden met de afgelopen beurs, die 3 nieuwe 
leden opgeleverd heeft en de promotie-Koerier die gemaakt was en niet helemaal was zoals 
gehoopt. We zullen hier meer aandacht aan besteden in de toekomst. 
 
De voorbereidingen voor de ALV hebben we ook besproken en voorafgaande de ALV de 
puntjes op de i gezet. 
 
Het blijft een uitdaging om de weekenden nog rond te krijgen met het 
aantal AC leden. Gelukkig hebben we de familie Harteveld bereid 
gevonden zich voor de AC in te zetten, maar familie van de 
Langenberg en familie Gollenbeek hebben aangegeven dat zij er mee 
zullen stoppen. 

 
Tijdens de ALV hebben we aangegeven dat de verzending van de Koerier niet volgens plan 

verlopen was. 
Onze excuses 
hiervoor en we 
streven naar 
verbetering.  
2020 wordt 
weer een 
Lustrum jaar, 
de club 
bestaat 35 jaar 
en dit zal 
tijdens een van 
de gezellige 

weekenden gevierd worden. 
 
Ook hebben we tijdens de ALV aangegeven dat het aanschrijven 
van oud-leden in verband met de wet op de privacy niet mogelijk is. 
Als een van onze leden hoort dat een oud-lid belangstelling heeft, 
kan deze dat melden bij het secretariaat of het oud-lid kan contact 
opnemen met het secretariaat. 
 

Jan Selling was de beheerder van de Bürstner Club Facebook 
pagina, maar in verband met hun opzegging heeft hij 
aangegeven de pagina op te heffen, als niemand het beheer 
over zou willen nemen. Gelukkig hebben we Angelique 
Schuurmans bereid gevonden de nieuwe beheerder te zijn.  
Angelique DANK JE WEL HIERVOOR!  
 

 
Marjan Goosens 
Secretaris 
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Verslag Algemene Ledenvergadering 

 
Zoals gebruikelijk werd de Algemene Leden Vergadering van de BCN gehouden in 

zalencentrum “het Bruisend Hart” te Hoornaar. Evenals voorgaande jaren werd de ALV 

voorafgegaan door een bestuursvergadering tussen 10:00 uur en 11:00 uur. Daarna was de 

kascontrole gepland. Om 13:30 uur begon de ledenvergadering. 

 

In zijn openingswoord 

stelde Paul de vraag hoe 

lang kunnen we nog met 

onze caravans reizen nu de 

elektrische auto aan een 

flinke opmars bezig is. Is 

het straks nog mogelijk om 

een caravan te trekken en 

is er voldoende reisafstand. 

Hopelijk wordt daar snel 

een oplossing voor 

gevonden.  

In 2020 bestaat de BCN 35 jaar. Maar ook 2019 was een jaar met een mijlpaal, namelijk het 
250e weekend en dat was ook een bijzonder weekend.  
 
Ook werd er stil gestaan bij het overlijden van Henny Miedema en ons erelid Agnes 
Dettingmeijer. Er werd staande een minuut stilte gehouden. 
 

Daarna werd de agenda 

vrij vlot afgewerkt en 

werden de diverse 

verslagen goedgekeurd. 

Ook de weekend-

leidingen werden 

bedankt voor hun inzet.  

 

 

Paul en Nel de Haan zijn 25 
jaar lid. Ze ontvingen de speld 
en bloemen.  
Peter en Joke van de 
Langenberg zijn 12½ jaar lid, zij 
zullen de speld en bloemen 
later dit jaar in ontvangst 
nemen. 
 
Ook Marjan werd bedankt voor 
haar jarenlange inzet voor de 
Bürstnerclub. 
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Verschijningsdata BCN Koerier in 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Technische Commissie 

 
Dit keer een artikeltje over het in de zomer nogal eens voorkomende onweer. 
 
Hoe ontstaat bliksem en de daarop volgende donderslag? 
Elektrische ontladingen van onweerswolken naar de aarde of tussen 
onweerswolken onderling noemen we bliksem. Een bliksem is een vaak meer 
dan tien kilometer lange overspringende vonk en zo ontstaat een felle lichtflits. 

De hitte van een bliksemschicht (vaak meer dan 20.000 graden Celsius) doet de lucht met 
een schok uitzetten, waardoor een geluidsgolf de donderslag laat horen. De tijd tussen de 
bliksemschicht en de donderslag geeft ongeveer de afstand van de inslag weer. Elke 3 
seconden = 1km, dus als de tussenliggende tijd 7 à 8 seconden bedraagt heeft de inslag 
ongeveer 2,5 km verderop plaatsgevonden.  
 
Waardoor is bliksem gevaarlijk?  
Bliksemschichten die inslaan op het aardoppervlak, in een boom of in een gebouw, 
ontwikkelen een geweldige hitte. De inslag gaat gepaard met een enorme stroomsterkte 
soms wel 100.000 Ampère. De stroom verplaatst zich in het aardoppervlak en de in de buurt 
liggende stroom-, telefoon-, data- en kabeltelevisiekabels nemen via inductie een gedeelte 
van de zeer hoge spanning over en daardoor kunnen aardlekschakelaars uitvallen en 
aangesloten apparatuur, zoals computers, telefoon en televisie kunnen defect raken. Bij de 
inslag komt ook een eerder genoemde zeer grote hitte vrij zodat gemakkelijk brand kan 
ontstaan. Een directe inslag is meestal ook dodelijk voor mens en dier.  
 
Is onder een boom schuilen verstandig?  
Hoge objecten trekken bliksem aan, b.v. kerktorens, hoogspanningsmasten, bomen, maar 
ook personen of een tentstok in open veld. Dus schuilen onder een boom in open veld is 
taboe, in een bos met veel bomen heb je weer minder kans dat “jouw" boom getroÍÍen wordt. 
In het open veld kun je het beste op je hurken gaan zitten met de armen om je knieën 
geslagen, Het is verstandig om vrijstaande bomen, toppen van heuvels en bergen, open 
veld en metaalconstructies tijdens onweer te mijden.  
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Wat zijn veilige plaatsen tijdens een onweer? 
Totale veiligheid is niet te garanderen, maar in een huis vloeit de bliksem meestal via de 
elektrische installatie af. Veel schade en mogelijk brand kunnen daarvan het gevolg zijn. 
Bliksemafleiders op het dak zorgen ervoor dat de stroom direct via dikke koperen (of 
aluminium) leidingen naar de aarde wordt afgevoerd en zo de schade tot een minimum 
beperkt blijft. Een (metalen) auto biedt een hoge mate van bescherming omdat die fungeert 
als een "kooi van Faraday". Faraday was een natuurkundige, die ontdekte dat de binnenkant 
van een door metaal omgeven ruimte vrij blijft van de elektrische lading van een 
blikseminslag. Onze Bürstner caravans en campers zijn voor een groot deel uit aluminium 
vervaardigd, en bieden, wanneer de wanden en het dak zijn doorgeaard, ook een redelijke 
bescherming. Bij  de nieuwe kunststofdaken gaat dit helaas niet op. 
 
Coördinator Technische Commissie  Ton Stauthamer 
 
 
 
 
 

ActiviteitenCommissie 

 
Beste Bürstner vrienden, 
Zoals te zien heeft het programma een verdere invulling gekregen. Zodra er 
meer bekend is zal dit weer in de Koerier worden opgenomen. 

  

 Bram 

 

Aankondiging paasweekend 254   10 t/m 13 april 2020 

 
Dit weekend zijn wij te gast op de camping Reusterman, verzorgd door de familie Stokkink. 
Adres: Looweg 3 

7244 RC Barchem 
Tel:      0573-441385 
 
De jaarvergadering is weer achter de rug en het verlangen om te gaan kamperen begint 
weer de boventoon te voeren. Wij zijn al een tijd met de voorbereiding bezig voor dit 
Paasweekend om het weer gezellig te maken. 
 
De camping Reusterman is voorzien van goed sanitair en een ruime kantine. De 
Bürstnerclub staat op een groot grasveld. De overnachting voor de Bürstnerclub per equipe 
is € 17,90 inclusief toeristenbelasting. Internet voor 2 apparaten per equipe inbegrepen. 
De club heeft goede ervaring opgedaan bij een eerder bezoek aan deze camping. 
Barchem is bekend om de mooie natuur, de Lochemse berg en in het centrum de Barchkerk. 
Wie eerder komt en/of later weggaat dient de camping te bellen of dit mogelijk is. 
 
Zoals afgesproken op de jaarvergadering dienen de extra dagen vóór of na het 
weekend betaald te worden aan de penningmeester, tegen de hierboven genoemde 
prijs. 
 
Bij aankomst dient iedereen zich aan te melden bij de receptie. 
Douche munten zijn te koop bij de receptie tegen € 0,50. 
 
Op vrijdag 10 april overdag is er de bekende ontvangst door de weekend-leiding. 
Op vrijdagavond is er gezamenlijk koffiedrinken met wat lekkers.  
 
Op zaterdag is er om 14.00 uur een stadswandeling gepland van ca. 1,5 uur met een gids. 
Er is maximaal plaats voor 2 groepen van 10 tot 15 personen. Hiervoor kunt u zich 
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aanmelden op het inschrijfformulier. Betalen voor deze stadswandeling (€ 5,00 per persoon) 
kan op vrijdagavond aan de weekendleiding. 
 
Eerste Paasdag is er een brunch gepland om ca. 11.00 uur met koffie, thee, melk, 
jus d’orange, krentenbrood, diverse broodsoorten, roomboter, kaas, diverse vleeswaren en 
met warme omelet, ontbijtspek en beenham. 
De prijs voor deze Paasbrunch is € 7,50 per persoon (het overige deel komt uit de clubkas).  
Iedereen wordt gevraagd paastafelkleedjes mee te nemen om de juiste sfeer te creëren.  
Voor de Paasbrunch kunt u zich opgeven op het inschrijfformulier. Betalen bij inschrijving 
aan de penningmeester. 
 
De weekendleiding gaat uit van mooi weer en een grote opkomst. 
Wij hopen u te mogen begroeten op 10 april. 
De weekendleiding 
Carla en Piet Brouwer 
Anneke Lemstra en Ton Gollenbeek 
 

Aankondiging weekend 255  13t/m 17 mei 2020 Oudemirdum 

 

VOORUITBLIK  XL WEEKEND MEI 
 
Hallo allemaal, 
 
Zoals ik verteld heb tijdens de nieuwjaarsborrel, gaan we van 13 
t/m 17 mei naar Camping de Wigwam in Oudemirdum.  
Onder in Friesland in een bosrijke omgeving op 2 km van het 
centrum en vlak bij het IJsselmeer ligt deze mooie grote camping 
met goede voorzieningen. 

In de dorpskern, tegenover restaurant  Boschlust, staat het VVV gebouw met het 
daarbij behorende bezoekerscentrum wat zeker de moeite waard is om er eens 
binnen te lopen.  
Verder fiets- en wandelpaden te over. 
We gaan het beleven en hopen natuurlijk op mooi weer. 
Tot dan.  
Groetjes Dineke,  Dirk , Fred en Bettie 
  

Camping Wigwam 
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Aankondiging weekend 256  26 t/m 28 juni 2020 

 
Camping De la Rue     
Transvaal 42d  4254 BC Sleeuwijk                                                        
06 53 310 214 
info@campingdelarue.nl 
www.campingdelarue.nl 
 
Weekendleiding Peter en Janny Harteveld en Wim en Marjan 
Goosens 
 
Route omschrijving;  
Vanaf de A27 afslag 23 richting Werkendam-Sleeuwijk. De 

borden Sleeuwijk aanhouden en bij de rotonde (voor de garage langs) de 3de afslag en na ca 
750 meter bevindt de camping zich aan de linkerkant. 
 
Lieve Bürstner vrienden, 
 
We nodigen jullie van harte uit om de mooie omgeving van de Biesbosch te bewonderen. Er 
is veel te zien en veel te doen.  
De camping ligt op ca 16 km van het Biesboschmuseum, hier willen we jullie op zaterdag 
mee naar toe nemen. De hele omgeving en het museum zijn een metamorfose ondergaan.  
Verder is er heel veel te zien en te beleven in de omgeving. Slot Loevestein, de binnenstad 
van Gorinchem, de vesting van Woudrichem waar de opnamen van Dokter Tinus hebben 
plaatsgevonden en nog veel meer. 
 

De camping heeft 6 ampère stroom, douches en 
afwaswater is gratis. Er is geen centrale antenne 
aanwezig en Wifi is beperkt. Er is een winkelcentrum 
op loopafstand, dus u hoeft uw kampeermiddel niet 
over te belasten met boodschappen. 
Huisdieren zijn welkom, mits aangelijnd. 
 
Op vrijdagavond drinken we met elkaar koffie in het 
restaurant, of bij mooi weer op het terras. 
Op zaterdag gaan we naar het Biesboschmuseum en 

varen met de fluisterboot door de Biesbosch. De kosten hiervoor zijn nog niet bekend. Dit is 
afhankelijk van het aantal deelnemers. Mensen die een museum jaarkaart hebben, dit graag 
even doorgeven.  
Opgeven graag via het inschrijfformulier en betalen op vrijdagavond. 
 
Op zaterdagavond hebben we een 3-gangen diner in het 
restaurant. De kosten hiervan zijn  
€ 27.50 per persoon en opgeven en betalen via het 
inschrijfformulier 
Dan is het alweer zondag. We sluiten om 11.00 uur af bij de 
vlag. 
 
De camping heeft niet meer dan 20 plaatsen, dus vol is vol. 
 
Stel je wilt wel mee, maar het lukt niet met je kampeermiddel, 
ze hebben ook 2 pipowagens die je kunt huren 
We zien jullie graag in Sleeuwijk 
 
Tot dan, Peter, Janny, Wim en Marjan 
 
Marjan Goosens, secretaris 

mailto:info@campingdelarue.nl
http://www.campingdelarue.nl/
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Inschrijfformulier voor weekend 254 

 

Camping Camping 'Reusterman' te Barchem 

Datum 10 t/m 13 April 2020 
 

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 

Standaard Tarief 
Inclusief toeristenbelasting p.p.p.n. 

€ … …  € …… 

Kosten voor dit weekend per equipe per nacht 

Inclusief toeristenbelasting p.p.p.n. 

€ 17.90 …  € .…. 

Kosten extra nacht voor of na het weekend per equipe 
Inclusief toeristenbelasting p.p.p.n. 

€ 17.90 ...  € .…. 

Paasbrunch € 7.50 p.p. (te voldoen aan de penningmeester) € 7.50 …  € ….. 

Stadswandeling op zaterdag 11/04  € 5.00 p.p. 
(te voldoen aan de weekendleiding) 

€ 5.00 …  € .…. 

Administratiekosten € 
   

€ 10,00 

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 of schu3448@planet.nl 
Bij annulering bellen: Tel. :   0486 413614 
  Mobiel : 06-28 258 766 

  ATTENTIE: 
 

De sluitingsdatum voor dit weekend is: 22  Maart  2020 
 

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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Inschrijfformulier voor weekend 255 

Camping Camping ‘De Wigwam’ te Oudemirdum 
 Datum 13  t/m 17 Mei 2020 
 

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 

Standaard Tarief 
Inclusief toeristenbelasting p.p.p.n. 

€ 23.00   € …… 

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

€ 17.50   €  

Extra personen (niet thuiswonende kinderen, kleink of 
vriend(in). Of het tarief dat de camping aan houdt. 

€  ...  € .…. 

Kosten extra nacht voor of na het weekend per equipe 
Inclusief toeristenbelasting p.p.p.n. 
Let op : Max. 3 nachten ervoor en/of 3 nachten erna!!!! 

€ 17.50 …  € … 

Administratiekosten €    € 10,00 

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 of schu3448@planet.nl  

Bij annulering bellen: Tel. :   0486 413614 
  Mobiel : 06-28 258 766 

 
ATTENTIE: 

 
De sluitingsdatum voor dit weekend is: 26  April  2020. 

 
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


19 
 

 
 
  



20 
 

Inschrijfformulier voor weekend 256 

Camping Camping ‘De La Rue.’ te Sleeuwijk 

Datum 26 t/m 28 Juni 2020 
 

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 

Standaard Tarief 
Inclusief toeristenbelasting p.p.p.n. 

€ 24.50 ...  € .…. 

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

€ 21.50 ...  €  

Extra personen (niet thuiswonende kinderen, kleink. of 
vriend(in) Of het tarief dat de camping aan houdt. 

€  ...  € .…. 

Kosten extra nacht voor of na het weekend per equipe 
Inclusief toeristenbelasting p.p.p.n. 
Let op : Max. 7 nachten  

€ 21.50 …  € .…. 

 €  ...  € .…. 

Administratiekosten     € 10,00 

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 of schu3448@planet.nl 

Bij annulering bellen: Tel. :   0486 413614 
  Mobiel : 06-28 258 766 

 
ATTENTIE: 

 
De sluitingsdatum voor dit weekend is: 07 Juni  2020 

 
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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PROGRAMMA 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 

Voorjaarsweekend 
Camping  De Wigwam te 

Oudemirdum 

Fam. Achter-Ooms en 
Fam. Achter-Hellferich  
 

    

256 26 t/m 28 juni 
 

Familie/vrienden 

weekend 
Camping De La Rue te 

Sleeuwijk 

Fam. Goosens en  

Fam. Harteveld 

   
 

 

257 26 t/m 30 

augustus 
 

Jubileumweekend 
Camping ’n Kaps te 
Tubbergen 
 
 

De volledige AC 

258 23 t/m 27 

september  

Herfstweekend 
Camping De Hulsdonken 

te Bergeijk 

Fam. Schuurmans en   

Fam. Quint van de Braak  

    

259 
 
 
 
 

260 

23 okt. t/m  

1 november 
 
 
 

23 januari 2021 

Herfstweek 

Nog in voorbereiding 

 

 

Jaarvergadering 

Nieuwjaarsreceptie 
 

Fam. Sinnige en  

Fam. Achter-Ooms 
 
 
 

Het bestuur 
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Geef de pen maar door 

 
Hierbij een verslag van onze Bürstner jaren. 
  
Wij, Ed en Dinie zijn dit jaar 55 jaar getrouwd. We kregen 2 
dochters en hebben 4 kleinkinderen. 
Ed heeft 45 jaar in de metaalsector gewerkt en is sinds 12 
jaar met pensioen. 
Dinie heeft 34 jaar gewerkt bij Wegener Huis-aan-
huisbladen en is sedert 11 jaar met pensioen. 
  
In 1981 gingen we voor het eerst kamperen, met een 
Holtkamper vouwwagen. Na 8 jaar ruilden we deze in voor 
een kleine caravan, een Bürstner. 

Toen we in de kampioen lazen dat er een Bürstner-club bestond hebben we ons opgegeven. 
Dat was in 1988, dus we zijn al meer dan 30 jaar lid. Dat beviel zo goed, je komt op plekken 
waar je anders niet zou komen en het contact onderling is ook fijn. 
Om in de club te blijven hebben we in 1986 een wat grotere Bürstner gekocht en in 1995 
onze derde. Die hebben we dus al een tijd maar bevalt nog steeds goed. 
We combineren het kamperen ook met vliegreizen, eerst Azië en Afrika, tegenwoordig wat 
dichterbij. 
We hopen nog vaak met de club mee te gaan al lukt dat niet altijd, maar we proberen het 
wel. 
  
Groeten van Ed en Dinie van Laar 
  
Wij geven de pen door aan Peter en Jannie Harteveld 
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