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 VAN DE VOORZITTER 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Op 1 mei 2019 bestaat onze caravanclub 20 jaar. Dit heuglijke feit willen we gezamenlijk vieren in 
zowel het voor- als najaarsweekend. Het bestuur heeft de organisatoren van beide weekends 
verzocht hiervoor een feestelijk tintje in hun programma op te nemen.  
De opkomst op de Algemene Ledenvergadering d.d. 9 maart jl. was helaas niet zo groot. Het 
bestuur dankt degene die aanwezig waren zodat het toch nog een geslaagde bijeenkomst is 
geworden. 
 
De kleine groep aanwezigen heeft op een plezierige wijze met het bestuur meegedacht over de 
strategie voor de toekomst van onze caravanclub.  

 
Het is een ieder duidelijk dat door de terugloop van het ledenaantal en de stijgende onkosten de 
financiële bakens verzet moeten worden. Dit impliceert dat de nieuwjaarsreceptie en de algemene 
ledenvergadering op één datum samengevoegd worden.  
Tevens stappen we af van de papieren editie van de Nieuwsbrief en gaan over op een digitaal 
clubblad. De digitale Nieuwsbrief wordt via onze website verspreid. De website zal up-to-date 
gemaakt worden. Het bestuur gaat met hulp van buitenaf hiermee aan de slag en zal u van de 
vorderingen op de hoogte houden. 
Betreurenswaardig is overigens dat de vacature voor de bestuursfunctie van PR.-zaken nog 
steeds vacant is. 
Tot slot meld ik jullie dat de vergadering heeft gestemd over continueren van de vaantjes. Twee 
leden wilden de vaantjes behouden, maar de meerderheid stemde voor het afschaffen hiervan. Dit 
gaat in per 2020. 
 
Het seizoen van kamperen komt nu snel aangesneld en daar kijkt iedereen naar uit. Nog heel even 
geduld en dan ontmoeten we elkaar op het voorjaarsweekend in Friesland. 
 
Kijk ook eens naar de sponsors die in ons blad adverteren en onze club een forse steun in de rug 
geven. 
 
Wellicht hebben zij u ook iets te bieden! 
 
Veel leesplezier toegewenst en tot ziens in Friesland. 
 
Wobp Haitsma 
(voorzitter) 
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Nieuwe leden:  
Bea en Nico de Gelder 
Fam. Manders 
 
Opzeggingen: 
Hans en Lyda Vermeulen 
Ingrid Gerards en Marten de Vries 
Gerrit en Alie Weenk 
Marijke Hollander en Aart Klaassen 
Helene Winterswijk en Constantijn Verwoerd 
 
Donateurs:  
Ingrid Gerards en Marten de Vries 
 

 
Wijzigingen ledenlijst 
Wijzigingen die betrekking hebben op de 
gegevens in de ledenadministratie, zoals 
adres, telefoonnummer en email, graag z.s.m. 
doorgeven aan het secretariaat. 
 

 
Wanneer er een bestuursvergadering is 
geweest wordt er op de website in het 
ledendeel een besluitenlijst geplaatst.  
Prettig is dat inmiddels bijna alle leden een e-
mailadres hebben.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda: 
 
De ALV en de nieuwjaarsreceptie worden 
met ingang van 2020 samengevoegd.  
De datum van deze dag volgt in de 
najaarsversie van deze nieuwsbrief. 
De locatie blijft in Zaal Mamre te Druten. 
 

Rally Najaarsweekend 2019 
20 t/m 22 september 2019 
Landgoed De Wildert te Bosschenhooft 
 
Organisatie 
Martijn en Shirley ter Beest,  
Norbert en Jolanda van Eekeren 
 
 

Rally Voorjaarsweekend 2020 
1e helft april 2020 
Locatie: nog niet bekend 
 
Organisatie:  
Gerard en Corrie Tode, 
Willem en Marion van Baren 

 
 
 
 
 
 

 
  

 VAN HET SECRETARIAAT           
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En toen was het eindelijk na bijna 2 jaar medische ellende, weer zover om met de Elddis Hurricane 
GTX 2001 naar buiten te kunnen gaan de frisse lucht in. En zoals altijd is het wederom een beetje 
spannend om het tijdstip van vertrek te halen. 
Aangezien wij de caravan in een dichte stalling in Lettele hebben staan, waar we overigens de 
vrijheid hebben om de caravan rustig te kunnen inpakken, we wonen in het centrum van Deventer, 
moeten we een paar keer vanuit Deventer heen en weer rijden om alles in te laden. 
Gezien de grote beurt met nieuwe banden moesten de wielen na een aantal km’s bij de dealer 
Berkenbosch in Eefde nagetrokken worden. Dat is dan wel weer even vervelend, want dat is dan 
precies de andere kant op dan waar we naartoe moesten. Maar ik ga altijd op zeker, dus geen 
probleem en weeg vervolgens altijd de druklast op de trekhaak voordat we wegrijden. 
 
Zo hier en daar in de groep hoor ik toch, dat men dit of helemaal niet doet, of op gevoel uitvoert.  
Zelfs het wel of niet helemaal vullen van je spoelwaterreservoir van het toilet is mede bepalend 
voor je balans kruislings van de caravan. Want als er een vrachtwagen voor mij rijdt met precies 
dezelfde snelheid als het span, dan wil ik hier vol gas voorbij kunnen rijden op het moment dat ik 
dat zelf wil en niet behoef na te denken of dit wel of niet gaat. 
 
Dus op weg naar Landgraaf waar camping De Watertoren op ons wachtte, schitterend mooi weer 
en een snelle weg met een stuk door Duitsland heen. En ja, dan kom je in het prachtige Landgraaf 
en stuurt je routeplanner je naar een weg omhoog waar je wel in mag rijden maar niet met de 
caravan. Gelukkig waren we redelijk op tijd en hebben toen ineens alle binnenwegen van 
Landgraaf gezien, heel erg smal en genoeglijk. 
Het weekend zou van 21 tot en met 23 september gehouden worden en dat vonden wij een hele 
goede reden om een aantal weekjes eerder te komen. Vooraf per mail contact gehad met de 
camping over een plek die het liefst natuurlijk in het gebied lag waar alle Engelse en Elddis 
caravans zouden komen te staan. Dit bleek een beetje problematisch te zijn omdat er ook nog een 
weekend zou zijn met 180 campers zodat we een keertje zouden moeten verkassen.  
Maar bij aankomst bleek dit door de organiserende echtparen Marten, Ingrid, Norbert en Jolanda 
heel goed geregeld te zijn. Zodat we gedurende onze vakantie op dezelfde plek konden blijven 
staan, zelfs dichtbij het douche en sanitair complex wat voor de minder validen een uitkomst is. 
 
We hebben deze 3 weken fantastisch mooi weer gehad. 
De eerste dagen hebben we echt voor pampus heerlijk in de zon gelegen, want je kon ons 
spiegelen in de zon, zo wit waren we. Daarna hebben we de omgeving met de auto verkend met 
rollator en wandelstok een gebied waar je echt nog een keer naar terug wilt, mooie landwegen, 
heuvelachtig  en heel veel natuur. 
 
En toen was daar het weekend met de 180 campers! 
Allemaal alleenstaanden en veel dames met enorme campers die ze rustig met 1 vinger aan het 
stuur op de plek gingen neerzetten. In het weekend een reusachtige party tent waar men 2 dagen 
voor nodig had om die in elkaar te knutselen. 
Leuke muziek op zaterdagavond en aangezien we er vlakbij stonden was dit al met al best gezellig 
en aangezien ik nog wat te knutselen had aan de caravan was dit een leuke bijkomstigheid. 
 
Omdat de doorloop naast onze caravan lag, veel lief en leed in het voorbijgaan aangehoord, zoals: 
mijn man of vrouw is net 3 maanden geleden overleden of net gescheiden, viel niet altijd mee om 
daar het juiste antwoord op te hebben. 
Na een aantal dagen de omgeving verkend te hebben ons nog maar eens heerlijk in de zon 
gespiegeld. 

 
    VERSLAG NAJAARSWEEKEND   2018 
 Camping ‘de Watertoren’  in Landgraaf    

Bob van den Noort
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Na een aantal dagen arriveerde de familie Jeanine en Robert Hensbroek, waar we gezellig mee 
gekeuveld en de laatste nieuwtjes uitgewisseld hebben. 
Aangezien André en Angela Bok (voor de niet kenners: Voormalige clubleden) terugkwamen 
vanuit Spanje, alwaar ze voor Happy Tent voor een groot aantal campinggasten de totale 
accommodatie hadden verzorgd, werden ze door Jeanine en Robert uitgenodigd om bij ons op de 
camping een lekker hapje te komen eten, alwaar weer een geslaagde dag omdat je je met André 
nooit kunt vervelen. 

Wij hebben zelf gedurende de 
weken daarna echt genoten 
van de camping: Prima 
toiletgebouw, goede douches 
met warm water op uitstekende 
temperatuur, schoonmaak in 
orde en het bleef maar 
schitterend mooi weer.  
Een prima restaurant met 
genoeg mogelijkheden voor de 
warme hap.  
 
Zo successievelijk kwamen er 
gedurende de daarop volgende 
weken meer equipes binnen, 
o.a. ook de organisatoren van 
het Elddis weekend: Ingrid 
Gerards , Martin de Vries, 

Norbert en Jolanda van Eekeren. 
Op het grasveld voor ons werd alras de vlaggenmast opgetuigd met daarbij het evenementen cq. 
mededelingenbord. 
Een onderdeel daarvan zou een wandeltocht van  8-12 km zijn door het rijke natuurgebied van 
Landgraaf. Ik vond dat, na mijn operatie van een nieuwe heup, wel een uitdaging. Helaas kon Alet 
niet mee vanwege de nog aanwezige vermoeidheid na de nieuwe hartklep. 
Ik moet zeggen, een prachtige wandeling met hier en daar wat heuvelig gebied waar ik geen 
moment spijt van heb gehad, bleek wat minder km’s dan gedacht maar net genoeg voor mij om te 
halen. En de spierpijn viel de volgende dag ontzettend mee. 
 
Ja en toen was het echte weekend daar, toch altijd weer gezellig als je elkaar weer ziet en het wel 
en wee van iedereen hoort bij het happy hour gebeuren. 
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De vrijdagavond een heerlijk buffet in 
het restaurant Bie os op d’r 
Camping, altijd spannend wat je 
krijgt en het toetje was echt lekker. 
 
Na een borrel onder de dekens, want 
de volgende dag stond er al een heel 
programma klaar om ons te 
vermaken. We konden kiezen uit : Of 
naar een virtuele reis diep in de toen 
aanwezig mijnen of een designtour in 
het Columbus center in Kerkrade, 
gezamenlijke autotour hier naar toe 
vanaf de camping. 
Ik had zelf gekozen voor het in 3D 
weergeven van het ondergrondse 
mijnleven. 
Wat een geweldige weergave met 
historische films over het leven en 
wel en wee van de Limburgse 
mijnwerkers. Je ziet, hoe van zeer 
jongs af aan, het merendeel gewoon 

niet anders kon dan mijnwerker worden van vader op zoon en bovendien was er ergens anders 
geen werk. Het leven van de gezinnen en het werk in de mijnen op een fantastische wijze 
weergegeven. Je ziet allerlei facetten in 3D en daalt zelf af in de mijn om te zien hoe het werk zich 
daar allemaal afspeelt. Hoe mooi is dit. Uit ervaring weet ik een beetje hoe zwaar het is geweest 
en hoeveel fijnstof je inademt. 
Na mijn praktisch jaar van de HTS bij de Hoogovens in IJmuiden, heb ik nog 4 maanden 
vakantiewerk als productiemedewerker uitgeoefend. 
Praat over bijna 60 jaar geleden, waar je met asbestkleding en klompen op het Hoogoven bordes 
slak zat te steken, wat vloeibaar (1200 graden) was en wat daarna als product afgekoeld werd 
voor de cementindustrie. Zelfs de toenmalige binnengehaalde Turkse arbeiders wilden dit werk 
niet doen. 
Diep en nog eens diep respect voor deze mensen die tijden daarna nog last hadden van het 
fijnstof wat ze in geademd hadden. 
 
Alet had de keuze op de design tour laten vallen , fantastische espresso machines van vroeger tot 
heden. Veel zaken gericht op de toekomst o.a. met kunstmatige intelligentie software een 
hypermoderne rolstoel en rollator aansturen. 
Hallo dengel, Opa is hier, kom je me ophalen! 
Al met al een geslaagd evenement waarna er nog heerlijk uitgerust kon worden in het design 
restaurant. 
 

’s Avonds was er nog 
een gezellig spel 
binnen in het restaurant 
waarbij een flink aantal 
voorwerpen pgehangen 
waren die na het 
uitvoerig voelen ervan 
geraden en 
opgeschreven konden 
worden. 
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Discussies al dan niet met een borrel, wel gezellig. 
Ja en dan zondagmorgen alweer de gebruikelijke koffieronde met taart van de jarigen: Jeanine en 
Ingrid. 
 
Al met al weer een geslaagd weekend. 
 
Op naar de nieuwjaarsborrel en ledenvergadering in 2019. 
 
Met dank aan het organiserend team: Ingrid, Marten, Norbert en Jolanda. 
 
         Foto’s Ingrid 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Advertentie 

Beleef kamperen op 

het Boerenerf  
 
Kamperen op camping ’t Boerenerf betekent genieten van een 
prachtige omgeving met de sfeer van het buitenleven. De ruim 
opgezette plaatsen en de caravanplaatsingservice geven u een echt 

vakantiegevoel. Onze kampeerplaatsen bieden u optimaal comfort door de water- en 
elektriciteitsaansluiting en het feit dat elke plaats is voorzien van kunstgras. Camping ’t Boerenerf 
ligt midden in de omgeving van de Utrechtse Heuvelrug. Deze omgeving staat bekent om de 
prachtige fiets- en wandelroutes, maar ook om de mooie binnensteden van Utrecht en Amersfoort. 
Op loopafstand van de camping vindt u het Henschotermeer. Dit is een heerlijke plek om tot rust te 
komen aan het water. Als u meer wilt weten over de omgeving, of onze faciliteiten, verwijzen we u 
graag door naar onze website: https://www.campingboerenerf.nl/ .  
Tot ziens op camping ’t Boerenerf!  

  

https://www.campingboerenerf.nl/
http://www.campingboerenerf.nl
http://www.campingboerenerf.nl
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Onze grote wens ging 20 oktober jl in vervulling: Zuid Afrika. We vlogen naar Johannesburg, 

alwaar we na 10 uur vliegen op het vliegveld de overige leden van de groep ontmoetten. Alle 19 in 

de bus en op naar Pretoria, alwaar ons hotel voor één nacht. Volgende morgen half zeven op, om 

acht uur vertrek. 

 

 
 
Deze paarse bomen staan 
in Pretoria, ´Jacarrandra’s” 
genaamd. 
Ze zijn prachtig. 

 
 

De dag doorgebracht in Pretoria, Paul Kruger, Union Buildings en prachtige gebouwen van o.a. de 

Nederlandse Bank, het Justitieel Gebouw. ’s Middags het Voortrekkers Museum bezocht en aan 

het eind van de middag door naar Middelburg alwaar in the middle of knowhere onze Olifants River 

Lodges stonden. Hoe leuk was dat, onmiddellijk werden we belaagd door apen, die toch wel 

enigszins brutaal waren. Onze mandarijnen smaakten hun lekker, echter deuren en ramen dicht 

houden! 

Volgende ochtend om 

acht uur vanuit 

Middelburg richting 

Shalati Resort gereden. 

Met de bus door de 

Panoramaweg (allerlei 

bergpassen). Wat een 

geweldig mooi 

landschap heeft Zuid 

Afrika. De 3 Rondavels 

zijn vergelijkbaar met 

de Grand Canyon. We 

zaten 2495 m hoog. 

Wat een diepte zeg. 

   

 

    ZUID AFRIKA, wat een belevenis. Harry en Wil Keuter  
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Ja, de verdere busreis richting Krugerpark duurde geen half uur maar drie uren. Tot overmaat van 

ramp kwamen we niet bij de correcte ingang van het Park terecht. We konden met de bus niet 

meer achteruit dus na lang debatteren met de bewaking mochten we door het Krugerpark naar 

onze lodges. 

Nou die rit heeft wat zweetdruppels gekost. Het was inmiddels aardedonker en we moesten één 

keer rechts, twee keer links en weer één keer rechts. En dat alles in aardedonker. Die rit was wel 

20 km en steeds glinsterogen van de wilde dieren in de koplampen. We vonden na aankomst dat 

we wel een glaasje wijn hadden verdiend. De volgende dagen zouden de dagen van de wilde 

dieren spotten gaan beginnen. Spannend gevoel. Snel naar bed, volgende morgen 5 uur op, 6 uur 

vertrek met de Range Rovers. 

 

 
 
 
Ons hutje, met bed onder de 
klamboe. 

 
 

Om 5 uur werden we gewekt door een bewaker met een trommeltje en stok (geen telefoon in het 

kamertje). Dat was wel lachen. Kopje koffie en op naar de Range Rover. 

Eerste uur alleen vogels en heel veel poep gezien, onze driver (Simon) noemde het de 

“poepsafari”. Snel daarop volgden cheeta’s, giraffes, waterbuffel, gnoe, koedoe, olifanten, gier, 

zebra’s, wrattenzwijnen, impala’s, hyena’s. Wat een 

belevenis die dieren zo in het wild mee te maken, 

geweldig.  
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Na 3 dagen Kruger Park vertrokken naar de Muluwa Lodge in Gauteng. Wat een luxe ineens: een 

bubbelbad, prachtige douche en een hele grote woonkamer. Buiten een prachtige buitendouche en 

groot balkon. Jammer dat we hier maar één nacht slapen. ’s Avonds met de groep heerlijk buiten 

zitten borrelen. 

Volgende dag weer richting Johannesburg, vanwaar we ’s middags naar Port Elizabeth zijn 

gevlogen. Volgende ochtend om 6.30 uur op, ontbijten en vertrokken naar het Addo Elephants 

Park. 

Echter 1 km voor het Park begaf de bus het. Niet meer voor- of achteruit (en het was deze dag 45 

graden). Tsja, hoe lang gaat het duren voordat er een nieuwe bus is of onze bus gerepareerd; dan 

maar lopen naar het Park. Daar aangekomen bleek dat we (op eigen kosten natuurlijk) een Range 

Rover voor 20 personen konden huren. Uiteraard ging iedereen hier mee akkoord (want er was 

nog steeds geen bus). Wat zijn we blij dat we die Rover hebben gehuurd. We kwamen bij een 

waterplaats alwaar zich meer dan 100 olifanten bevonden. Ongelooflijk wat je daar ziet. Op een 

gegeven moment kwam er een olifant aanlopen richting onze Rover. Hij bleef op een halve meter 

naast onze auto staan kijken. Nou ik ben op de bodem van de Rover gaan liggen want ik was als 

de dood dat hij zou uithalen met zijn slurf (nee, ik was niet diegene die de Rolo reclame had 

bedacht). Tsjonge jonge, wat zijn die beesten groot en donker. Wat een geweldige ervaring.  

Volgende dag heerlijk bij een terras op het strand gezeten; de groep ging op de boot walvissen 

spotten (weinig gezien en heel ver weg). Wij hadden ze in Nieuw Zeeland al gezien dus kozen we 

voor een ‘rustdag’.  
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Van Plettenberg Bay gereden naar Oudtshoorn, waar we een 

struisvogelfarm hebben bezocht. Met een tractor door het park. 

Wat leggen die beesten geweldig grote en bikkelharde eieren. 

En wat was het weer heet vandaag, het is beter in een bus met 

airconditioning dan verblijven in een park. We willen een 

zwembad….  Gelukkig, aan het eind van de dag naar een 

Lodge, met………..zwembad. Heerlijk geplonsd en in de 

schaduw 

gezeten, een 

verademing. 

 

De dag erna 

met een deel 

van de groep 

naar een 

Krokodillen 

Park geweest. 

De eigenares van de Lodges bracht ons er met 

eigen auto naar toe want de taxi was veel te duur 

(circa 5 Euro). Lief hoor. Het was een prachtig 

park met natuurlijk krokodillen, witte leeuwen, 

tijgers, cheeta’s en vele vogelsoorten gezien. 

Prachtig. ’s Avonds met de groep buiten weer 

gezellig zitten borrelen. Wat is zo’n fijne groep 

toch heerlijk om mee te reizen, er viel niemand 

buiten de boot, heerlijk!  

Volgende dag van Kleinplaas naar Swellendam gereden. Het is vandaag 20 graden kouder dan de 

hete dagen hiervoor. Via een prachtige bergpassenroute gereden. Wat mooi en indrukwekkend die 

rit. In Swellendam prachtige historische gebouwen bezocht. In een voormalige gevangenis was er 

tijd voor een bakkie troost. 

Van Swellendam naar Kaapstad gereden. We zijn gestopt in Hermanus Bay, alwaar de walvissen 

hun uiterste best deden hun kunsten te tonen. Wat een dieren en wat een enorme staart, geweldig 

om te zien. Heerlijk weer en lekker terras met 

uitzicht op het water. Genoten dus. Eind van de 

middag naar ons hotel in Kaapstad. Onderweg 

moesten we met bus (en passagiers) op de 

weegbrug. Wij vonden het vreemd maar in Zuid 

Afrika kan (moet) dat. We waren 280 kg te zwaar, 

Politie erbij, lengte bus opmeten, helaas een boete. 

2 Passagiers en 4 koffers uit de bus: opnieuw 

wegen. En wat denk je: 380 kg te zwaar. 

Om een lang verhaal kort te maken: we zijn vijf keer 

op de weegbrug geweest, hebben veel bagage op 

de auto’s van de eigenaar van de vorige Lodge 

geladen en na 3 uur oponthoud mochten we door.   

 10 km verderop stonden de auto’s te wachten. Wij bagage en reisgenoten weer in de bus gepakt 

en verder gereden. We hadden 3 uren vertraging en daardoor de wijnproeverij gemist. Snuf snuf. 
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Dag 14 met de bus rondgetoerd langs de kusten van Zuid 

Afrika. De ene kust is nog mooier dan de ander. ’s 

Morgens robben gekeken vanaf een boot. ‘s Middags de 

pinguïns opgezocht in het water en op het strand in 

Simons Bay. Superleuk. 

Daarna met de bus naar Kaap de Goede Hoop, alwaar de 

Indische- en Atlantische Oceanen bij elkaar komen. Een 

indrukwekkende, maar uiteraard zeer toeristische, plek. 

 

Laatste dag 

om 8 uur met 

taxi naar het 

Waterfront. Vandaar vertrokken met de boot naar 

Robbeneiland. Hoe indrukwekkend is dit. Een busreis 

door het eiland met geweldige uitleg en in de 

gevangenis uitleg door een medegevangene van 

Mandela. 

Mandela heeft daar veel goeds gedaan, o.a. 

medegevangenen leren lezen en schrijven. En dat in de 

brandende zon, op het witte zand. Het waren daar bar 

slechte omstandigheden. 

 

Het was een prachtige reis, veel indrukken en 

een dierenwereld die niet van je netvlies 

afgaat. 

Wat heeft Zuid Afrika een prachtige natuur, 

geweldige landschappen, super kusten, lieve 

mensen en niet te vergeten: de dierenwereld. 
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__________________________________________________________________________ 

 

Dealers 

 
Weel Caravans            Helderseweg 50 
    1817 BA Alkmaar 
 
Cor Olie Recreatie     Weg en Bos 1 
    2661 DG Bergschenhoek 
 
Caravanlife Gorter  Danielsweg 2 
    4451 HP Heinkenszand 
 
Riant Caravans  Grensweg 6 
    8937 AN Leeuwarden    (bestaat niet meer 2020) 
 
Service Dealers  Marcar Caravans 
    Den Sliem 9 
    7141 JE Groenlo 
 
Bezoek ook eens de internet sites van onze adverteerders. 
Dit kan ook middels de link naar: 
http://www.nederlandsclubvoorbritsecaravans.nl 
 
  

http://www.weelcaravans.nl/
http://www.corolie.nl/
http://www.campinglife.nl/
http://www.caravandream.nl/
http://www.nederlandsclubvoorbritsecaravans.nl/
http://www.campinglife.nl
http://www.nederlandsclubvoorbritsecaravans.nl
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Alibi 

Elke dag om ongeveer vier uur verscheen hij met zijn hondje in het café. Op zichzelf niets 

bijzonders. Het hondje was een vuilnisbakdribbelaar van 30 centimeter hoog. De jaren tekenden 

zich af aan het grijze snuitje, alsof het met de neus in de poedersuiker had gezeten. 

Zijn baasje, er net zo verstoft uitziend als het beestje, heette Theo en hij maakte altijd een ietwat 

geslagen indruk. Dikwijls lag er eenzaamheid in de blik van zijn ogen. Als er ergens in het café 

iemand al eens zijn stem verhief, dan keek hij schichtig om zich heen en kromp een ietsje in 

elkaar. Of hij ging zo staan, dan de schreeuwer hem niet kon zien. Echt zo'n man van 'ik-ben-d'r-

niet', wat hij ook niet aflatend riep, telkens als de telefoon ging. Zijn houding straalde een 

paranoïde angst uit, waardoor zijn ogen voortdurend zijn omgeving afzochten, verdacht op 

mogelijke belagers. Het zwarte mormeltje bungelde aan een smal leren riempje en als er iemand 

langs liep deed het snel wat dribbeltjes opzij, waarbij de bolle zwarte oogjes net zo schrikkerig 

keken als van zijn baas. Maar o wee, als je de miezert probeerde te aaien, dan gromde hij enkele 

rotte tandjes bloot en kefte kucherig, waarna hij zich verschool achter de met verf besmeurde 

broek van Theo, want die was huisschilder van beroep. Zo ging het elke dag. Niemand, die nog op 

ze lette. Iedere middag dronk Theo zijn twee neuten en de hond keek naar zijn schoenen. En 

iedere middag verdween hij weer net zo schielijk als hij gekomen was. Tot op die fatale woensdag. 

Alles leek normaal te gaan.  

De hartenjagers aan de tafel bij de deur, de biljarters op het kapotte laken en Bob achter de bar. 

Theo kwam en dronk, terwijl zijn troetel aan het lijntje stond te wachten tot de twee neuten naar 

binnen waren. Precies op het moment dat Theo zijn tweede borrel aan de lippen zette, ging de 

deur open en daar stond zij, Truus, de vrouw van Theo, de dragonder van de buurt, alom gevreesd 

door haar boze blik en scherpe tong. Een zuinig brilletje op een geknepen gezicht. 

In een oogopslag overzag ze de kroeg en zag haar man Theo met het glas aan de mond.  

Theo was middenin zijn handeling verstard blijven staan, als een standbeeld aan de bar. 

Met holle ogen staarde hij verbijsterd naar de deur waar Truus de mondhoeken langzaam maar 

zeker naar beneden trok. Het was alsof iedereen de spanning voelde, want alle gesprekken 

verstomden bij het zien van de twee aankomende duellisten en iedereen nam het in zijn hart op 

voor Theo. Het hondje was de enige die begon te kwispelen. "Zo," begon Truus luidkeels te 

toeteren, "zo, dus hier zit je. Effe Doppie uitlaten, hè!. Smerige leugenaar, zuiplap dat je d'r bent. 

D'r uit zeg ik je, d'r uit!" 

 

Theo stond nog steeds even onbeweeglijk met het glas voor de mond. Het liefst had hij met 

Doppie van plaats geruild, maar hij was nu eenmaal een mens en niets menselijks was hem 

vreemd. Toen kwam hij in actie. Snel wilde hij het glas achterover slaan, maar Truus was hem 

voor, zoals altijd. "Zet neer dat glas!" blèrde ze en de arme Theo wist niets anders te doen dan 

langzaam zijn glas op de bar neer te zetten. "Afrekenen en mee," commandeerde ze. “Smerige 

leugenaar dat je d'r bent om Doppie als alibi te gebruiken voor je zuiperij. Schiet op d'r uit!" 

De rechterhand van Theo tastte naar de kontzak. "Laat maar Theo, van het huis," zei Bob de 

barman en kneep even beide ogen dicht in de richting van Theo. "Klerewijf," fluisterde Theo, zodat 

alleen Bob het hoorde. 

 

 
 Heeft u even…? 

.        Bennie Sondervan  
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Ome Piet, hij was minstens vijfenzeventig en elke dag vrolijk en luidruchtig aangeschoten, 

probeerde met humor de zaak nog te redden voor Theo, want een borreltje laten staan leek hem 

een van de ergste dingen die je kon doen. "Dat noem ik nou drankmisbruik, een borreltje 

weggooien," riep hij. "Bemoei jij je d'r effe niet mee, ouwe, want anders...," sneerde Truus. 

"Ja ja," zei ome Piet, " ja ja, anders stuur je Doppie op me af. Als ik net zoveel tanden in m'n bek 

had als dat beest, dan kon ik niet anders dan drinken." Theo was gevaarlijk dicht bij zijn vrouw 

gekomen, die nog steeds in de deuropening stond. "Wil je een borrel, moppie?" vroeg de 

verzekeringsman vanaf zijn vaste plaats aan de hartenjaagtafel, vlakbij de WC. Hij was een 

eenzaam mens, die vroeger ooit eens polissen had verkocht, maar vergeten was zichzelf 

voldoende te waarborgen. 

 

Truus schoot enkele stappen naar voren om te kijken wie haar 'moppie' had durven noemen.  

Theo zag zijn kans schoon en schoot met grote snelheid langs haar heen, Doppie op haar rug 

voortslepend, omdat die het plotselinge tempo niet met de korte kromme pootjes kon verwerken en 

zo, rochelend door het knellende halsbandje, op haar rug over de vloerbedekking achter Theo 

aansliertte.. "Voordat ik met jou een borrel drink, druiloor," beet Truus de man toe, "staat 

Amsterdam niet meer op z'n palen." "Hou je haaks, Theo," riep de waaghals nog. Truus voelde dat 

ze terrein begon te verliezen en vond het verstandig om te vertrekken en zich verder af te reageren 

op Theo en wellicht ook Doppie. "Doe hem geen pijn, Moppie," riep de assuradeur haar nog na, 

"voordat je de polis heb nagekeken. "De deur gaf een rinkelende slag, toen hij hardhandig in het 

slot werd gesmeten. 

 

Nog geen tien tellen later werd de deur weer geopend en wie verscheen als grote overwinnaar na 

een zwaar gevecht in de opening? Theo met zijn page Doppie. "Mag ik U even voorstellen," 

taterde hij, wijzend op z'n hondje, "Vanaf vandaag heet dit beessie geen Doppie meer maar…, 

Alibi! Mijn redder in de nood, mijn makker in de goot." En vanaf die dag noemde iedereen hem 

Alibi, maar dat maakte niet uit, want hij luisterde toch niet. 

Net als zijn baasje! 

Bovenstaand verhaaltje kwam ik, anoniem, op internet tegen. 

Bennie Sondervan 
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http://www.gbcaravans.nl
http://www.landgoedmoerslag.nl
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Eigenlijk hadden wij veel te spontaan gezegd "Wij organiseren het najaarsweekend van 2018 wel" 

Wat halen wij ons op de hals?   

Wij zijn nog niet zolang lid en hebben geen idee hoe de groep in elkaar steekt.   

Och wat zou het ook. Wij hebben al andere dingen georganiseerd.   

Badminton en tennistoernooien dan moet dit toch wel meevallen?   

Het verschil is echter dat je bij een sportevenement weet wat iedereen leuk vindt en nu is het 

gissen.  We zien wel en dus meteen vol overgave het avontuur aangegaan. Daarin geweldig 

bijgestaan door Norbert en Jolanda.   

Zij hebben heel wat meer ervaring in weekenden organiseren en dat was maar goed ook.   

 

Van alles had ik bedacht en uitgezocht en dat viel toch niet mee, want hoeveel komen er 

uiteindelijk?  Wij wonen in de mijnstreek en vroeger was hier ook heel veel landbouw, dus Marten 

vond dat de excursies daarover moesten gaan.   

Marten vond het op een gegeven moment ook wel goed, want ik bleef maar plannetjes aandragen 

en steeds weer met wat anders komen.   

Zo en nu is het genoeg. Zo doen we het en niet anders. PUNT want je kunt het niet iedereen naar 

de zin maken.  Dus serieus aan de slag.  Norbert en Marten ontfermden zich over het budget 

Jolanda en ik hebben gekeken hoe we dat zo leuk mogelijk konden besteden.   

We hebben folders en informatiemateriaal voor de deelnemers verzameld. Eindeloze gesprekken 

en mailverkeer met de camping, het diner samen stellen, de verrassingsavond en de 

afscheidskoffie.de tussendoor uitstapjes voor de vroegkomers.   

Norbert en Jolanda hebben op een gegeven moment het voortouw genomen bij de eigenaresse 

van de camping ( want ik had er genoeg van en ben dan niet zo leuk)  Het lukte dan toch goede 

afspraken te maken 

voor het weekend.   

 

De vroege vogels 

waren er al vanaf 1 

september dus wat 

plannetjes bedacht om 

het wachten te 

veraangenamen en 

vanaf de 14e druppelde 

zo langzaamaan 

iedereen binnen en 

werd de Happy-hour 

kring steeds groter.  

 

   

 

 

    Najaarsweekend 2018   
      Ingrid en Marten 
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Met de vroegkomers door het Limburgs landschap naar een boerderijmuseum in Schimmert 

gereden. Heel leerzaam.   

   

Jolanda had nog een wandelroute uitgestippeld rondom de camping. En werd een oud gebruik 

weer in ere hersteld en van een Elddis bord een aankondigingsbord gemaakt. 

 

  
 

   

Bij een waterig zonnetje toch kunnen Jeu de Boulen.    
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Zaterdags ging een groep naar de Cube voor een virtuele reis door de mijnen en de anderen 

hadden voor het Designmuseum gekozen.    

   

   
   

Beide excursies zijn erg in de smaak gevallen.   

   
Alleen de entree was behoorlijk hectisch. De dame achter de balie gooide even flink roet in het 

door ons zo goed geregelde plan van aanpak.     

   

Maar uiteindelijk was en ging iedereen daarheen waar men moest zijn.   
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Avonds aanschuiven voor het diner. Wat was dat lekker en uitstekend verzorgd. Wat hebben wij 

gesmuld.   

   

  

  

 

 

 

   
En wat hadden de vroegkomers geboft met het weer.   

Tot het weekend stralende zonneschijn!!!!   

In het weekend van de 23e september moest het gebeuren want dan ben ik jarig en is het altijd 

mooi weer.??????   

Uitgerekend die zondag was de natste en koudste ooit gemeten !!!   

Leuk verjaardagscadeau.   

Ook voor Janine Hensbroek een tegenvaller want zij was ook die dag jarig.    

Wij zouden dan voor de vlaaien zorgen voor bij de afscheidskoffie op zondagmorgen. Twee 

heerlijke taarten kregen wij gesponsord door de Jumbo en die maakten weer veel goed.   
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Ook heel lief waren de rozen die Marten aan ons gaf.   

Eentje gaf hij aan Loes als aanmoediging voor het te organiseren weekend van het voorjaar 2019.    

Alles bij elkaar genomen kijken wij terug op een geslaagd weekend waarbij toch wel het 

hoogtepunt was het zakjes voelen op zaterdag avond. Na met een groep nog gezellig gegeten te 

hebben ( ook weer erg lekker)    

 

           

 

 

En wat werd er gevoeld!!    

Heel subtiel, met harde hand. Er werd geroken en geknepen. Hilarisch. Dat was een heel leuk idee 

van Jolanda en Norbert.   

   

   
          Foto’s Ingrid 

 

En gezien de vele reacties die wij kregen is ook iedereen tevreden naar huis gegaan. En vanaf 

deze plaats willen wij iedereen bedanken die deelgenomen heeft en zijn of haar steentje ertoe 

heeft bijgedragen dat het een leuke en gezellige tijd was. Want leuk en heel gezellig was het.   

Maar wij zijn blij bij het volgende weekend gewoon achter de meute aan te kunnen lopen.   

   

Een verontschuldiging is hier nog wel op zijn plaats.   

Omdat het zo hard regende hebben wij geen afscheid genomen van ieder persoonlijk Het water 

liep ons al in de schoenen voordat wij alles hadden ingepakt en daarom zijn wij zo snel vertrokken.   

Sorry hiervoor.   
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http://www.wittelterbrug.nl


 

http://www.vdboon.nl


  

http://www.corolie.nl

