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VAN DE REDACTIE
Begin februari schreef ik onderstaand voorwoord.
Op een regenachtige avond , geen
tv die de moeite was om te volgen
maar eens achter de pc gekropen
om alvast een voorwoord voor de
komende koerier te schrijven. Om
tegelijk te beseffen dat de openingszin wel een
bijzondere omschrijving is. Ziet u het voor u, een
kruipende redacteur , niet voor maar achter een
PC/laptop, dus voor een ander verscholen, die gaat
schrijven zonder een pen vast te houden. Beetje
vreemd onze taal ,toch zullen de meesten onder ons
er geen moeite mee hebben gehad en wel begrepen
hebben wat ik er mee bedoelde. Toch is het van
belang dat de lezer begrijpt wat er te lezen valt.
Zojuist nog een poosje geoefend met het office-word
programma teneinde uit een oude koerier van vorig
jaar foto’s eruit te halen en op een andere plaats er
weer in te zetten. Enigszins “gefrustreerd”
geconstateerd dat sommige handelingen wel lukten
maar de meeste niet. Een tekst die niet op de juiste
plek komt of een foto die niet voldoende naar links
of recht op de pagina komt geeft toch niet het juiste
beeld. Dan maar gaan zoeken op internet of er
hulpteksten te downloaden zijn waarin word2016
zijn geheime trucjes prijsgeeft. Zoeken ,zoeken , het
heeft niet geholpen. Uiteindelijk is het wel zo dat als
het door mij beter wordt aangeleverd er door een
ander minder gecorrigeerd hoeft te worden. Tot
zover de overpeinzingen van een redacteur met
beperkingen. Vooruit zien naar de komende lente en
zomer met alle planningen van de Bürstnerclub is
immers veel leuker dan je druk maken over de
koerier. De conclusie is dan ook dat in Nederland de
winter te lang duurt en het kampeer / caravan /
camper-seizoen te snel voorbij gaat. Het programma
voor 2020 is weer een uitdaging om het zo goed
mogelijk vrij te houden in de agenda zonder dat
andere activiteiten die je leven vullen daarvoor
moeten worden ingeleverd. Alles wat je niet doet
kan je niet meer inhalen. Plan dat wat je leuk vindt ,
reserveer daarvoor tijd en middelen om aan het eind
van het jaar te kunnen zeggen” wat was 2020 toch
weer een fantastisch jaar”. Op naar het volgende
Bürstner weekend.
Toen wist ik nog niet wat corona ook voor Nederland
voor gevolgen kon hebben. Inmiddels weten we
beter.
Wim Zeestraten, redacteur
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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.
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daarvoor contact op met ons secretariaat.

Copyright
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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 leden van de Bürstnerclub,
Het jaar 2020 zal allemaal in ons geheugen gegrift zijn. Want het jaar begon
redelijk rustig maar al snel werden we geconfronteerd met verlies van
bestuursleden en wij een oproep moesten doen voor nieuwe bestuursleden.
Dat is erg naar om zo’n oproep te moeten doen en daar is slechts één
reactie op gekomen. Helaas door een nieuwe crisis te weten het corona
virus hebben wij nog geen bijeenkomst gehad om dit te formaliseren.
Ook hebben we alle activiteiten moeten stil leggen, omdat de campings niet open zijn en wij
elkaar niet kunnen ontmoeten. Het blijft momenteel ook erg lastig in te schatten wanneer
alles weer open gaat.
Dit blijft wel het jaar 2020 en dan bestaat de club bestaat 35 jaar. We staan voor behoorlijke
uitdagingen hoe gaan we verder gaan met onze club. Het leden aantal blijft jaar na jaar dalen
en we hebben nog niet het punt kunnen bereiken dat dit omkeert. Maar als we allemaal weer
mogen kamperen kunnen we hopelijk wel een feestje bouwen. Maar als dit jaar in zijn geheel
stil valt wat hangt er dan boven ons hoofd? Hebben we nog bestaansrecht en kunnen we
onze leden nog iets bieden waarbij wij bijzonder zijn? Als er geen samenscholingen mogen
zijn boven de 20 personen kunnen we niet eens een ledenvergadering houden. Dus het
wordt ook lastig op de camping.
Het is een vervelende periode waar een ieder besmet kan worden met het corona virus. Nu
maar hopen dat jullie er allemaal goed door heen te komen en er geen ernstig zieken zijn of
dat er leden aan overlijden.
Dan kunnen we misschien in 2021 wel heel anders beginnen: wel met voldoende kaderleden
en enthousiaste leden die voor de club willen gaan. Dit om de weekenden weer bijzonder te
maken en we weer onze caravan of camper te kunnen gebruiken.
We zitten nu in een crisis die wij nog niet eerder hebben meegemaakt en dat maakt het
plannen erg moeilijk. Ook de weekenden die we al gepland hebben: kunnen we die nog wel
zo doen zoals we bedacht hadden? De 1.5 meter camping is er nog niet en onze kring wordt
wel erg groot met deze extra anderhalve meter per equipe. Kortom we hebben nog veel
problemen te overwinnen eer we er weer op uit kunnen. We hopen er maar op dat er gauw
een vaccin komt zodat we weer kunnen knuffelen.
Beste allemaal, we staan in een lastig situatie: gaat het nog goed komen of vallen we met z’n
allen om. Dit laatste hoop ik niet en dat we dit jaar er toch wat van kunnen maken.
Paul de Haan
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LEDENADMINISTRATIE
Mutaties Ledenbestand
Aanmelding leden / donateurs:
Wim en Marjan Goosens te Hoornaar als donateur per 1-1-21
Vrienden van de Bürstner Club Nederland
Geen mutaties
Afmelding leden / donateurs:
Wim en Marjan Goosens te Hoornaar per 31-12-20
Wijziging Telefoon/E-mailadres:
Maarten Quint is verhuisd naar Avesteijn 14. 5346 TV Oss.
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Uit de Bestuurskamer
Door het verbod op samenkomsten vanwege het coronabesmettingsgevaar is er geen
vergadering geweest, dus vanuit de bestuurskamer valt er weinig te melden el is er een
korte digitale bijeenkomst geweest. Daarbij is o.a. gesproken met de nieuwe secretaris a.i.
Dit omdat op onze ledenvergadering in januari onze secretaris is afgetreden. Helaas besloot
ze kort daarna ook haar ondersteunende werkzaamheden neer te leggen. Hierdoor ontstond
er het probleem, dat de bestuurlijke bezetting onder de maat was. Wij hebben toen naar alle
leden een mail gezonden, met het verzoek of iemand bereid zou zijn om de functie van
secretaris op zich te nemen. Gelukkig heeft Ron Kouwenhoven daarop positief gereageerd
en is inmiddels door het bestuur benoemd tot ad-interim secretaris. We hopen dat hij bij de
eerstkomende jaarvergadering officieel benoemd kan worden.
Ik wens Ron veel plezier in zijn nieuwe functie binnen de Burstner Club Nederland.
Names het bestuur,
Paul de Haan
Voorzitter
Door Ferdinanda van der Starren
Dagje Boedapest
Vlak voor we binnen moesten blijven,
half maart, had ik zo’n 600 foto’s laten
afdrukken van onze wijnreis door
Hongarije. De afgelopen weken had ik
volop tijd om er wat mee te doen.

De excursie naar Boedapest was een
van de vele uitstapjes. Dat wijnproeven
zat er deze dag niet in, we hadden
andere dingen op het programma staan.
De gids, Agnes, een Hongaarse die
zichzelf Nederlands had geleerd, stond
ons in de bus al op te wachten. Toch altijd prettig een gids te hebben die Nederlands
spreekt. Wij als Nederlanders beginnen de dag altijd met koffie, in tegenstelling tot onze
Belgische reisleiders die daar erg aan moesten wennen. Maar in dit geval was het goed
geregeld want eerste stop was bij het koffiehuis Gerbeaud, waar zelfs keizerin Sissi graag
haar koffie ging drinken. Begonnen als gewone bakkerij in 1858 door
Henrik Kugler tot in 1884 Emil Gerbeaud naar Budapest kwam om
tewerken. Hij nam de zaak over en door hem werd
de naam Gerbeaud synoniem voor kwaliteit en
bakkerijkunst. En na een renovatie ziet de zaak er
net zo uit als in het begin met dezelfde grandeur
en je waant je terug in de tijd. Bij de koffie kregen
we een specialiteit van de stad, een gebakje dat
uit verschillende laagjes bestaat,Dobos Torta. Na
dat lekkers bracht de bus ons naar het
Heldenplein, aangelegd in 1896 ter ere van de
Hongaarse Landname in 896. In dat jaar begint de
geschiedenis van Hongarije onder leiding van de
vorst Árpád. In het midden staat het
millenniummonument met de aartsengel Gabriël
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op de top, die een patriarchaal kruis en de Stefanuskroon
vasthoudt, de nationale symbolen. Er staan veel grote en
indrukwekkende standbeelden,waaronder Stefanus I die
de kroon ontvangt.
En om 12 uur stapten we aan boord van
de rondvaartboot Atilla, waar we een
heerlijk lunch voorgeschoteld kregen plus
een glaasje Tokaj-wijn, een beroemde
wijn uit Hongarije. Het was een mooie
tocht langs de Bálna of walvis, een
modern winkelcentrum over 2 pakhuizen
heen gebouwd, ontworpen door Nederlandse architecten bureau ONL. We voeren onder de
Vrijheidsbrug of de Szabadság híd en de beroemde Széchenyi lánchid of kettingbrug door
langs het Margaretha-eiland.

En
eindelijk
kwam
het
parlementsgebouw in het zicht.
Het behoort tot een van de
mooiste monumenten ter wereld.
Van buiten zag het er al
indrukwekkend
uit,
met
de
afmeting van 268 bij 118 meter. En
binnen zou het nog mooier
worden.
We
moesten
de
paspoorten afgeven aan de gids
die de toegangskaarten ging
halen. Verzamelen
bij
het
bezoekers- centrum, dat in de
grond verscholen
zat. Wij moesten door een controlepoortje en ook de tassen
moesten door de scanner. Via de gouden trap – in het gebouw is 40
kilo
goud
verwerkt - naar boven met bewakers voor en achter de groep. We mochten overal foto’s
maken, behalve in de ruimte waar de kroon lag. De grote hal zag er spectaculair uit, zoals
alles daar binnen.
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De vergaderzaal moesten we van boven
bekijken, verder mochten we niet.

En het is alles goud wat er blinkt.

Toen we buiten kwamen konden we nog net het wisselen van de wacht zien. Op het plein
voor het gebouw was een bronzen maquette te
zien en te voelen, want er stonden teksten bij in
braille.
Na afloop met de bus naar het hooggelegen
deel Boeda, waar we de Matthias kerk
bezochten. Gebouwd in de 13e eeuw als
katholieke kerk, onderde Turken in 1541
veranderd in een moskee. De kostbare
kerkschatten
werden
verscheept
naar
Bratislava en er werd een laag witkalk
aangebracht over de sierlijke fresco’s, die de
muren van de kerk sierden. In 1686 werd de kerk verwoest tijdens de bevrijding van
Boedapest. De jezuïeten probeerden de kerk te herstellen in de toen populaire barok stijl.
Maar dat was geen succes.
Rond 1890 kreeg ze het neogotische aanzien. Het is een
van de belangrijkste kerken
in Boedapest, veel van de
koningen
werden
hier
gekroond.
Het
mooiste
monument is de dubbele
sarcofaag van koning Béla
en zijn
vrouw Anne de
Châtillon.
In de Loreto kapel staat het
barokke standbeeld van de
zwarte Madonna, een replica
van het origineel dat in het
Italiaanse dorp Loreto staat.
De
diamant
gevormde
dakpannen en de prachtige
waterspuwers zijn van de
hand van Frigyes Schulek,
die de opdracht had de kerk
in zijn oorspronkelijke pracht
te herstellen.
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De bus bracht ons weer veilig terug naar de
camping.
Nog even boodschappen doen en beentjes
omhoog. Wijntje?

Verschijningsdata BCN Koerier in 2020
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Redactiepraat
5 mei Het is bevrijdingsdag. De TV heeft ons de laatste dagen weer doen
beseffen hoe absurd oorlog voeren is en hoe belangrijk het is het
vrijheidsgevoel te ervaren. Met de camper of met een caravan er op
uittrekken is voor mij een onderdeel van dat vrijheidsgevoel. Na een lange
winterslaap is op 30 april mijn camper weer wakker gemaakt. De
onverbiddelijke APK keuring moest er weer op losgelaten worden. Nadat
bij het laatste Bürstner weekend in België de accu het liet afweten en thuis
de nieuwe geplaatst was kon die nu zijn startkwaliteit bewijzen. Geen probleem dus. Vooraf
even de banden op spanning gebracht, de lampen voor en achter gecontroleerd en ja hoor
alles deed het nog. Alhoewel de houderschapsbelasting sinds november vorig jaar
geschorst was hoeft deze voor een tripje naar de APK garage niet geactiveerd te worden. En
het ontbreken van Bürstnerweekends en overal gesloten campings was dus geen reden om

er op uit te trekken dus ook geen houderschapbelasting betalen. Gelukkig ongeschonden
door de APK zodat we er weer een jaar tegen kunnen. Zo stiekem weg wordt er wel een
groot deel van het camperseizoen afgeknipt door de corona. De kriebels om er op uit te
11

trekken worden een steeds vaker terugkerend
gespreksonderwerp. Helaas je daar over opwinden
maakt alles niet gezelliger. De nieuwe gordijnen die voor
in de camper bij de voorruit waren opgehangen waren
te dik waardoor ze bij het invouwen het uitzicht voor de
zijramen ontnamen. Als chauffeur en bijrijder wil je links
en rechts ook voldoende uitzicht hebben , dan de oude
gordijnen er maar weer in. De vloer van de cabine is
niet overmatig geïsoleerd. Om het geluid terug te
dringen zijn we op zoek gegaan naar dun maar
geluidsisolerend materiaal en dat vonden we ( een tip
gekregen van Eef en Lineke) bij de A C Tion. Jawel het
helpt echt dus kunnen we nu ook tijdens het rijden met
elkaar praten zonder dat er voortdurend gezegd wordt
“Wat zeg je?” Corona zet wel een streep door allerlei
geplande activiteiten. Normaal zie je om deze tijd veel caravans en campers op de weg. Het
lijkt wel of ze allemaal in de winterslaap zitten. Zeer rustig op de weg, en nergens harder dan
100 km per uur. Veel thuis werkers en 65 plussers die geadviseerd worden thuis te blijven.
Wat kan de wereld snel veranderen. Anderzijds is het ook heerlijk om te kunnen genieten
van het comfort wat je thuis om je heen verzameld heb. De camping toilet en douche is
immers nooit zo comfortabel als thuis. De wifi is thuis bijna altijd beter dan op de camping.
Zo zijn er nog wel een aantal pluspunten op te noemen. Ook veranderingen die je liever niet
wil gebeuren. Waren we tijdens het laatste burstnerweekend in Belgie nog in gezelschap
van onze Japie, onze Jack Russel met een hoog ADHD gehalte. Ook tijdens dit weekend
had Japie enkele bobbeltjes bij zijn poot en in zijn nek. Zo te zien niets bijzonders en had er
geen pijn aan. Enkele weken later
waren er ineens veel meer bobbeltjes
die wel pijn veroorzaakten. De
dierenarts maar eens geraadpleegd en
die verwachte een lympheklier kanker.
Punkties genomen voor onderzoek en
helaas kwam daarmee het einde aan
onze lieve metgezel. Op 19 december
hebben we er voor moeten kiezen om
hem in te laten slapen. We waren het
gauw eens: we nemen weer een
hondje. Zo is onze keus gevallen op
een nieuwe ondeugd die de naam Bartje kreeg en ons de komende 15 jaar gaat bezig
houden. Toch blijft ook het verlangen naar de clubweekends te gaan bestaan omdat door de
veranderde omgeving de dagelijkse sleur volledig doorbroken wordt. De tijd in de agenda
wordt gereserveerd. Daar mag een ander dan niet meer aankomen. En je hebt het
vooruitzicht op een happening waar je naar toe leeft. Een leven zonder leuke vooruitzichten
is geen uitdaging. Optimistisch blijven en de agenda volprikken met alles wat binnen jou
mogelijkheden ligt
Tot ziens op het eerstvolgende clubweekend wat doorgaat.
Wim Zeestraten
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Technische Commissie
Hopelijk kunnen we ondanks het Corona virus in de tweede helft van
2002 er weer met de caravan op uit. De caravan komt dan na een
lange tijd weer uit de stalling. De meeste zullen dan wel een poets of
wasbeurt nodig hebben. Waar ook aandacht aan besteed mag
worden is de bandenspanning.
Aan de bevestiging van een breekkabel of rembreekkabel worden
wettelijke eisen gesteld. Een ongeremde aanhanger hoeft niet altijd voorzien te
zijn van een losbreekkabel. Zit deze wel op de aanhanger dan moet deze
gebruikt worden.
Een juiste bevestiging van de
rembreekkabel is aan een oog aan de
trekhaak of een hulpkoppeling. Het
best is om de kabel door het
bevestigingsoog te halen en om de
hals van de trekhaak te doen. De
open haak met veer direct aan een
oog van de trekhaak bevestigen is
meestal niet sterk genoeg om de trekhaak goed aan te trekken en deze zal dus
voortijdig
open
getrokken
worden.
Nederland
heeft
een
afwijkend
voorschrift ten opzicht van een aantal
andere
landen.
Daar
moet
de
rembreekkabel via een vast oog aan de
auto bevestigd worden via een lus om de
trekhaak.
Veel auto’s worden verkocht met een
afneembare trekhaak en dan is het goed bevestigen van de losbreekremkabel
soms een probleem. Er zit niet altijd een bevestigingsoog aan het vaste deel van
de trekhaak. De kabel kan dus ook
niet volgens voorschrift bevestigd
worden. Soms zit er een oog op het
vaste deel van de trekhaak hier kan
men dan een stevige karabijnhaak
aan bevestigen waar de kabel
doorheen loopt. Bij een aantal
trekhaken
zijn
de
juiste
bevestigingsmogelijkheden
verkrijgbaar.
Coördinator Technische Commissie
Ton Stauthamer
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ActiviteitenCommissie
Beste Bürstner vrienden,
In deze rare tijden een verslag uit de Activiteiten Commissie in plaats van,
normaal gesproken, het verslag van het Paasweekend en de
vooraankondiging van de geplande weekenden.
Wat zou Pasen toch een mooi weekend zijn geweest op camping Reuterman
in Barchem met het mooie weer dat we gehad
hebben. En niet te vergeten, de voorbereidende
werkzaamheden van Anneke, Carla, Piet en Ton om hier toch
maar
weer
een
mooi
weekend
van
te
maken.
Voor Anneke en Ton zou dit het laatste weekend zijn in de AC,
jammer dat het niet door kon gaan en dat het zo moest lopen.
Ook het weekend op de Wigwam in Oudemirdum hebben we
jammer genoeg moeten afblazen, zeker nu op de campings de
sanitaire voorzieningen gesloten zijn en wij, toch bijna allemaal,
onder de “risicogroep” vallen.Bettie, Dineke, Dirk en Fred
waren volop bezig om dit weekend een prachtige invulling van
ons mooie Friesland te laten worden, maar ook helaas dit gaat
niet door!!
Dit was wel genoeg negatieve informatie over wat de crisis ons bezorgd heeft tot nu toe.
Allereerst kan ik jullie meedelen dat beide campings hebben aangegeven dat ze ons in de
komende jaren graag alsnog eens willen ontvangen, iets wat we in de AC zeker in gedachten
zullen houden.
Afhankelijk van de regels die ons opgedragen worden door de RIVM en de regering zullen
de overige weekenden die er voor 2020 nog gepland staan al of niet door gaan.
Laten we hopen dat het weekend in de Biesbosch in juni, op
camping De La Rue in Sleeuwijk (26 t/m 28 juni), ons
openingsweekend voor 2020 kan worden. Hier zijn Jannie en
Peter met ondersteuning van Angelique en Piet mee bezig, nu
Marjan en Wim Goosens de club hebben verlaten.
Het jubileum weekend in Tubbergen, op camping ’n Kaps (26 t/m 30
Augustus), staat nog steeds gepland voor eind augustus en alle
voorbereidingen hiervoor zijn afgerond. Dit weekend wordt
In september staat een XL
weekend gepland in Bergeijk, op camping “De
Hulsdonken” (23 t/m 27 September), waar Angelique,
Rianne, Maarten en Piet hiervoor het programma in
elkaar aan het zetten zijn.
Wat betreft de oktober sluitingsweek (23 Oktober t/m 1 November), zijn Dineke, Marja, Dirk
en ik nog volop in conclaaf waar we deze willen gaan organiseren, maar dit gaat zeker in een
volgende Koerier of via een mail bekend gemaakt worden.
Rest mij nog iedereen, namens de AC, het volgende toe te wensen:Pas goed op jezelf, blijf
gezond, geef Corona geen kans en snel tot ziens op het volgende Bürstner weekend,
 Bram
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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,
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Onze nieuwe secretaris a.i.
Beste BCN leden,
Naar aanleiding van de oproep voor nieuwe bestuursleden heb ik, voorlopig
Ad Interim, het secretariaat op me genomen. Het zou toch bijzonder jammer
zijn dat een leuke club ter ziele gaat omdat er geen volledig bestuur is.
Ik ben sinds 2017 lid van de BCN maar pas 1 maal op een kampeer
weekend geweest, dit door lichamelijke onprettig heden welke nu voorbij
zijn. Voor de meeste leden ben ik dus een onbekende en zal me hier
voorstellen.
Geboren in 1959, dat maakt dat ik nu 60 jaar ben. Werkzaam bij vervoersbedrijf Connexxion
als planner. Dat komt er grofweg op neer dat ik voor mijn 250 chauffeurs de diensten, vrije
dagen, vakanties, opvang bij ziekte en alles wat daarbij komt regel. Mijn bestuurlijke ervaring
heb ik opgedaan als secretaris bij de Zeeuwse afdeling van CXX OR en de
personeelsvereniging. Daarbuiten ben ik jaren tourcommissaris geweest bij de motorclub
waar ik lid van was.
Mijn vrouw en ik wonen in Middelburg – Zeeland, onze 4 volwassen kinderen wonen
allemaal in de buurt van ons. Twee van de kinderen hebben ook kinderen wat ons zeer
trotse grootouders maakt.

Sinds 2014 zijn we weer fanatiek met de caravan op pad, we begonnen met een Kip waar
we 200 euro voor betaald hebben. Dit beviel zo goed dat we in 2015 een nieuwe Fendt
aangeschaft hebben. Fantastische woonwagen, maar in 2017 is deze samen met de
personenauto total loss gereden.We zaten er niet in, dus geen persoonlijke ongelukken voor
ons.
Daarna een Burstner Trecento gekocht, omdat ik de buitenkant zo
vreselijk mooi vind! Vorige zomer tot de conclusie gekomen dat een
Frans bed helemaal niet ons ding is en de vaste eettafel erg
ongemakkelijk is als een van de kleinkinderen meegaat. Zodoende na
het seizoen een nieuwe Burstner gekocht welke in maart afgeleverd
is. Een Premio Life met een groot bed en een tafel waar een bed van
gemaakt kan worden. We kunnen er weer een aantal jaren tegenaan.
We kunnen niet wachten tot het kampeerseizoen echt gaat beginnen.
We zouden het paasweekend bij de BCN aanwezig zijn maar het is u
bekend waarom deze niet door gegaan is. In spanning wachten we af
wanneer er een BCN weekend gepland gaat worden en hopen daar
dan bij te kunnen zijn. We gaan elkaar zeker ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
Ron Kouwenhoven
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PROGRAMMA 2020
(onder voorbehoud en voor zover bekend)

Weekend

Datum

Camping en Plaats

253

18 januari

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

254

10 t/m 13 april

Paasweekend
Camping Reusterman te
Barchem

255

13 t/m 17
mei

Voorjaarsweekend
Fam. Achter-Ooms en
Camping De Wigwam te Fam. Achter-Hellferich
Oudemirdum

256

26 t/m 28 juni

Familie/vrienden
Fam. Goosens en
weekend
Fam. Harteveld
Camping De La Rue te
Sleeuwijk

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

23 okt. t/m
1 november

Herfstweek
Nog in voorbereiding

Fam. Sinnige en
Fam. Achter-Ooms

260

23 januari 2021

Jaarvergadering
Nieuwjaarsreceptie

Het bestuur
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Weekendleiding

Fam. Gollenbeek-Lemstra en
Fam. Brouwer

Geef de pen maar door
Beste clubleden,
Hier is de pen uit Sleeuwijk,
Vanaf maart viel de
maatschappij en de
economie voor een
groot
deel
stil
vanwege
het
coronavirus.
Een
gebeurtenis
die
niemand ter wereld
ooit op deze schaal
heeft meegemaakt en
überhaupt
heeft
kunnen
bedenken.
Deze ontwikkelingen
treffen ons allemaal,
zowel
privé
als
zakelijk. Jullie blijven
zoveel mogelijk thuis
zolang tot de situatie
weer normaal wordt.
Peet en ik genieten
volop buiten in de
tuin. En terwijl ik
lekker in het zonnetje
zit en de wereld staat
op z’n kop staat, schrijf ik deze bijdrage voor de koerier…… bizarre toestand!!!
Peet en ik, komen van origine uit Scheveningen. Wij stammen uit de tijd van de zogenoemde
babyboomgeneratie. Wij wilden graag in Scheveningen blijven wonen, maar helaas was er
geen huurwoning te vinden in die tijd. We kregen vaak te horen; zorg maar dat jullie eerst
getrouwd zijn. Wij waren toen zelfs nog afhankelijk van de Gemeente voor een vergunning!
Uiteindelijk kwamen we in Hardinxveld-Giessendam terecht. Bij een neef van Peter zijn
vader die daar een aannemersbedrijf had.
We woonden de eerste jaren in een saloonwagen, daar is ook ons eerste kind geboren
(Janine).
We trokken met deze saloonwagen van bouwlocatie naar bouwlocatie want Peet was toen
uitvoerder. Zo zijn wij uiteindelijk in Sleeuwijk beland. We kregen hier al gauw een nieuwe
woning toegewezen en daar is onze 2e dochter (Simone) geboren. En 10 jaar later onze
zoon (Martien).
Wij hebben jaren genoten van onze vakantie in o.a. Spanje en Frankrijk. Toen nog met onze
Alpenkreuzer pas later met een caravan. Onze eerste caravan was een Avento, daarna
diverse Adria`s en toen Bürstner. Waarvan wij de eerste op de caravanbeurs in Utrecht
gekocht hebben. Zo liepen we tegen Jan en Corrie Nieuwenhuizen aan. Mede door haar
vlotte babbel zijn we lid geworden.
Ik wil iedereen heel veel gezondheid toewensen in deze bijzondere tijd en hoop jullie weer te
kunnen begroeten op één van de evenementen in de toekomst.
Blijf vooral gezond!
Groetend Peter & Janny Harteveld
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