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 VAN DE VOORZITTER 

 
 
 
 
 
 
Van de voorzitter 
 
Beste clubleden voor u ligt de laatste 
papieren editie van onze Nieuwsbrief. 
Na twintig jaar trouwe dienst en 
ruggengraat voor onze caravanclub 
nemen we toch afscheid van het papier 
en stappen over naar de digitalisering. 
Via de website kunt u middels de 
digitale Nieuwsbrief op de hoogte 
blijven van het wel en wee binnen de 
caravanclub. 
 
Als een Nieuwsbrief op de website 
wordt geplaatst, ontvangt u van het 
secretariaat een e-mailtje. 
Dit betekent dat de Nieuwsbrief op de 
website geïntegreerd moet worden. 
Door deze integratie is het noodzakelijk 
dat de website diverse aanpassingen 
moet ondergaan. Het bestuur is, met 
ondersteuning van de 
“nieuwe”webmaster,  tijdens de 
zomermaanden hiervoor diverse keren 
bij elkaar gekomen. 
Het up-daten vraagt toch veel meer tijd 
dan gedacht. 
 
 
 
 
 

 
 
De planning is dat de vernieuwde 
website in het najaar de lucht ingaat. 
Uiteraard zal het bestuur jullie van de 
vorderingen op de hoogte houden. 
 
Ik meld jullie alvast dat dit mijn laatste 
voorwoordje van de voorzitter is. In 
2020 treed ik af als voorzitter en ben 
niet herkiesbaar; statutair vastgelegd. Ik 
heb ruim 12 jaar het voorzitterschap 
bekleed en het lijkt mij nu een juist 
moment de voorzittershamer over te 
dragen.    
 
Tot slot reken ik op een grote deelname 
aan het najaarsweekend in september 
a.s. op het landgoed “de Wildert” in 
Bosschenhoofd. 
Het programma ziet er uitnodigend uit 
en als de weergoden ons goed gezind 
zijn, kunnen we ons twintigjarig 
jubileumjaar feestelijk afsluiten. 
Veel leesplezier toegewenst. 
 
 
Wobp Haitsma 
(voorzitter) 
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Nieuwe leden:  
 
Fam. Manders uit Den Haag 
Fam. De Weger uit Emmen. 
 

 
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.  
 
 
 
In Memoriam: 
 
Ria Bos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda: 
 
 
ALV met een toast op het nieuwe 
kampeerseizoen 2020: 
 
15 februari 2020 
 
Bijeenkomst in Zaal Mamre te Druten. 
 

 
Rally Voorjaarsweekend 2020 
17-19 april 2020 
Hoeve De Bonte Kraai, Raamsdonk 
 
Organisatie:  Gerard en Corrie Tode, 
Willem en Marion van Baren 
 

 
Rally Najaarsweekend 2020 
 
Organisatie nog niet bekend 

 
 

 
  

 VAN HET SECRETARIAAT           
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Het voorjaarsweekend was dit jaar in St Nicolaasga op camping Blaauw 
en stond in het teken van het 20 jarig bestaan van de club. 
Zoals gebruikelijk komen wij op woensdag aan en we worden hartelijk ontvangen door Fred en 
Lous. Er staan al meerdere caravans en we sluiten aan in de rij, een plaats met een mooi 
uitzicht. 
 

                       
 
Er staat een harde wind, maar toch kunnen we in de zon en uit de wind lekker buiten zitten en 
later een wandeling in de omgeving maken. 
’s Avonds is er een happy hour in restaurant ‘de Blaauwplaets ’.Lekker bij de open haard 
bijpraten met velen. Met iedereen dat lukt niet hoor. 
 
We hebben goed geslapen en beginnen de donderdag rustig. Ondanks de harde wind maken 
we een prachtige fietstocht door de prachtige omgeving. Wel vermoeiend en lekker uitrusten in 
de caravan is dan heerlijk. 
 

                     

 
     VERSLAG VOORJAARSWEEKEND 2019 
    Camping ‘Blauw in Langwarderdiek  

Corrie Azink
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Ook op vrijdag trotseren we de harde wind en gaan fietsen. De andere kant op dan gisteren. 
Het is helaas een stuk kouder geworden, maar de zon schijnt en we rijden over mooie 
fietspaden langs het water. 
 
Nog lekker even uitrusten voordat we om half 5 naar de boerderij gaan voor de officiële opening 
van het weekend. Ook Luuk, de oprichter van de vereniging is aanwezig bij dit weekend waarin 
we het 20 jarig bestaan vieren. 
Het kampvuur brandt weer en de sfeer is prima. Na het officiële gedeelte blijft bijna iedereen 
gezellig kletsen en borrelen tot we om half 7 aan kunnen schuiven voor een buffet dat 
uitstekend smaakt. 
Dan worden we getrakteerd op 3 fotoreportages van de afgelopen 20 jaar. Dat roept 
enthousiaste reacties en verhalen op. Leuk om allemaal te zien. 
 
Zaterdag vertrekken we om 11 uur naar de haven van Joure. Daar ligt de salonboot de 
Simmerwille op ons te wachten. We maken een prachtige rondvaart van 4 uur over de kanalen  
en meren en krijgen ondertussen leuke en nuttige informatie over het gebied waar we door 
varen. Ondertussen worden er broodjes geserveerd. 
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Wij vonden het prachtig om deze streek eens vanaf het water te bekijken. De zon wordt 
afgewisseld met winterse neerslag. Vandaag hebben we van alles wat. 
 

        
 
Om half 6 worden we al weer verwacht in de restaurant ‘de Blaauwplaets’ voor een heerlijk 
diner dansant. Het eten was weer prima verzorgd. Er wordt ruimte gemaakt om te dansen, maar 
dat komt helaas niet echt op gang, wel jammer hoor.  
De dag is voorbij gevlogen en al snel is het weer bedtijd. 
 
Zondagmorgen is het te koud om buiten bij de vlag te zitten, maar gelukkig mogen we weer 
gebruik maken van de ruimte in de boerderij. Er wordt koffie voor ons gezet en voor een kleine 
bijdrage mogen we daar onbeperkt van drinken. 
4 equipes zijn door ziekte niet aanwezig en voor hun liggen er kaarten klaar, waar iedereen de 
beste wensen op zet. 
De voorzitter sluit het weekend en velen zijn al bijna klaar voor vertrek. Ook wij vertrekken tegen 
2 uur. Aan alles komt een einde. 
 
Het was een gezellig en goed georganiseerd weekend.  
Fred en Lous, Arie en Jannie bedankt. 
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___________________________________________________________________________ 
 
Verslag over het bezoek van Camping ’t Boerenerf.   Jeanine Hensbroek 
 
Na 2 heerlijke weken in Zoutelande, waar we zowel Bram als Wil en Harry hebben ontmoet, 
was een derde week helaas niet mogelijk om te blijven. De camping waar we waren was vol en 
met rondbellen bij veel campings in de buurt hetzelfde verhaal .Er bleek een Duitse feestdag te 
zijn en heel veel Duitse kampeerders zouden die week komen. 
Wat te doen. We wilden nog een derde week vakantie houden. Nu hadden we in de laatste 
nieuwsbrief een advertentie gezien van Camping Boerenerf in Woudenberg. 
Laten we die maar proberen en......plek zat werd er gezegd. Dat was een verademing na al die 
‘nee’ telefoontjes. 
We werden telefonisch al zo vriendelijk te woord gestaan. 'We hebben een heel mooi plekje 
voor u en als dat niet naar uw zin is kiest u rustig een ander plekje uit.' 
Ik zei nog dat ik haar adres had van haar advertentie in het Elddis clubblad. Vond ze natuurlijk 
erg leuk. 
Aangekomen in het mooie bosrijke gebied (de Utrechtse Heuvelrug) vonden we al snel de 
camping. Toevallig stond de eigenaar, Gerard, ons op te wachten en loodste ons naar de 
receptie. 
Hij maakte zijn praatje met alle weetjes en toen ik ook tegen hem zei dat ik zijn adres had door 
zijn advertentie in ons clubblad  werd hij helemaal enthousiast. ' Ja, daar heeft Gerrit Weenk 
voor gezorgd. Die ken ik heel goed.' Ik vertelde hem dat Gerrit en Ali helaas niet meer konden 

http://www.landgoedmoerslag.nl
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kamperen om gezondheidsredenen en toen zei hij meteen: ‘ ik ga hem gelijk bellen. Wat 
jammer.’ 
Dat was een leuk punt van herkenning en een leuke binnenkomer. 
Het is een zeer ruime camping met grote plaatsen en prima sanitair. Ook een leuke prijs: €19 all 
in. En met je ACSI-pasje nog €2 korting (voorseizoen). We hebben in de loop van de dagen de 
omgeving wat verkend,  maar het mooiste was het Henschotermeer. Het ligt pal achter de 
camping. Een heel groot meer met strand en daarachter bosrijk gebied. Prachtig en heerlijk 
water. Het was die dagen fantastisch weer, dan is veel leuk natuurlijk. 
Gerard attendeerde ons nog op 2 Elddis caravans die daar ook stonden. Bij de eerste een 
praatje gemaakt en het foldertje gegeven, maar helaas, hij staat het hele seizoen op de 
Boerenerf camping. 
Nog even een foto gemaakt van de receptie om het verhaal compleet te maken. 
Die camping is echt een aanrader en centraal gelegen in Nederland. Wij zullen zeker nog eens 
teruggaan! 
 
 

 

 
Adres:  
 
Fam. G. Donselaar 
Camping ’t Boerenerf 
De Heygraeff 15 
3951 MK, Woudenberg 
 
Tel: 033-2861424 
 
Email: info@campingboerenerf.nl 
 

 
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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____________________________________________________________________________ 

                        HET ZAL JE MAAR OVERKOMEN…….    Fred Baas 
 

                                
 
Brand in de caravan: je moet er niet aandenken. En toch gebeurt het ieder jaar een aantal keer. 
Wat kun je doen? Als er brand is maar één ding                         WEG WEZEN!!!!!   
Vele verzekeringen eisen dat er een brandblusser aanwezig moet zijn en dat is oke maar de 
caravan is van zulk licht materiaal gemaakt dat er weinig valt te blussen. Enige tips: 
Laat de caravan om de twee jaar een onderhouds beurt geven dan worden ook de gas 
aansluitingen gecontroleerd. 
Gaat de bbq aan plaats de gasfles dan zo ver mogelijk van de caravan. 
Zet een emmertje zand neer om een beginnend brandje te blussen.en wat water om een 
mogelijk brandwondje te koelen. Laat het niet gebeuren. 
  

http://www.campinglife.nl
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Heeft u even…? 

 

Vakantie is een fantastische tijd waar iedereen naar toe leeft. Als het dan zover is verschijnen 
de mooiste foto’s op Facebook van ideale gezinnen met het mooiste weer, de prachtigste 
plekken en het lekkerste eten. Waar je nooit wat over leest of iets van ziet is de ellende. 
Nou, hou je vast, hier komt het. 

Om te beginnen werden mijn drie weken gehalveerd door omstandigheden op het werk. 
Eigenlijk nog een geluk, we hadden er helemaal niet meer op gerekend. Dus ook niets geboekt. 
Toen bleek dat we toch nog anderhalve week weg konden, gingen we zoeken. 
Op het tijdstip van boeken gaven alle weerberichten aan, dat het in heel Europa slecht weer zou 
worden die periode, behalve in midden Italië. Op zich is dat boeken al een stress, want je wilt 
niet te veel betalen, maar we hebben wel noten op onze zang. We willen met de caravan bij een 
meer of rivier staan, in verband met de (zee)hond. Deze kan nou eenmaal niet in het zoute 
water van de zee zwemmen, omdat-ie dan de halve zee leeg zuipt. Op zich maakt niemand zich 
daar druk over, maar als er vijf minuten later aan de andere kant van de hond net zoveel water 
in diarree-vorm uitkomt, krijg je toch gezeik van andere badgasten. Maar om even terug te 
komen op het boeken; als je op reserveren klikt, komt er toch altijd weer wat bij in de vorm van 
reserveringskosten, toeslagen, belastingen, e.d.. Sowieso is de vanaf-prijs bij ons nooit van 
toepassing. Ik denk bij niemand, tenzij je ergens half januari naar toe wilt, waar niemand wil zijn 
op dat moment. Uiteindelijk iets gevonden wat ons wel goed zou passen. Prima weer en aan 
een meer, we hadden er zin in. Maar ja, je kunt niet zomaar weg! Nee, eerst je dochter 
organiseren voor het verzorgen van de vogeltjes, vissen en planten. “Geregeld, we kunnen 
gaan schat, heb je haar nog even goed verteld welke planten nep zijn?” 

Vijftienhonderd kilometer rijden met files en onderweg slapen met kans op een overval, waar 
tegenwoordig zoveel voor gewaarschuwd wordt. Ik ben niet bang aangelegd, maar je slaapt 
toch anders. In ieder geval met een koevoet naast m’n bed. 

Dan kom je in Zwitserland waar ze autovignetten uitgevonden hebben. In principe vind ik dat 
een prima systeem, Nederland zou er ook aan moeten beginnen. Het is in ieder geval een stuk 
beter geregeld dan die achterlijke tolpoorten in Frankrijk, waar eindeloze files staan tijdens de 
vakantieperiode. En waar je, als buitenlander, gediscrimineerd wordt en dus andere prijzen 
betaalt dan de Fransen. In principe kunnen ze dat in Zwitserland ook, voor een caravan heb je 
namelijk nog een extra vignet nodig. Geweldig, hoe bedenken ze het. Ik vraag me af hoeveel 
vignetten die vrachtwagens betalen, die met een stuk of tien auto’s over de Zwitserse wegen 
rijden. 

Zwitserland voorbij en Flitsmeister doet zijn werk weer. Eén en al trajectcontroles, honderden 
kilometers lang. Zucht, die cruisecontrole maar weer terug op 85 km/h tussen het vrachtverkeer. 
Het laatste stukje toch nog even naar de 110 km/h waar Flitsmeister aangaf dat het weer kon. 
Eenmaal bijna op de plaats van bestemming, nou ja bijna, nog een schamele 200 km, gingen 
we van de tolwegen af. Het leek wel of we ook van de weg af gingen. Die gasten hebben daar 
nog wegen uit de Romeinse tijd. Niet te geloven, dat die caravan nog uit één stuk bestond bij 
aankomst. 

Aangekomen op de camping zijn we te voet naar onze staanplaats gaan kijken. Hmm, op zich 
niks mis mee, maar wel ver van het meer. En die joekel van ons moet nou eenmaal een uurtje 
of zes per dag in het water liggen, anders denkt hij dat-ie uitdroogt. Dus naar de receptie voor 
een andere staanplaats, liefst direct aan het meer. Extra betalen? Ja, best, ik ben er inmiddels 
aan gewend om extra te betalen zodra ik op de reserveren-knop gedrukt heb. 
Die caravan gesteld en de voortent als luifel neergezet. Het is hier immers bloedheet, windstil 
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en we staan aan het eind van een doodlopend straatje. Wie doet ons wat? Vakantie! 
Even zitten, biertje, wijntje. “Verdomd, wat hebben we het goed, hè schat? Nou, mensen die het 
beter hebben dan wij, die hebben het pas ECHT goed!” 

De avond valt. En als je eroverheen gelezen hebt, we zitten recht aan het meer, dus vanaf de 
eerste schemering miljoenen muggen. En dit lijken van die gemuteerde muggen die ook nog 
eens dol zijn op alles wat bij ons tegen muggen helpt. Volgende dag, fantastisch weer. Om 
even op te scheppen, de koelkasten konden het niet bijhouden, zo warm was het. Die 
caravandingen zijn gemaakt om 20° te koelen ten opzichte van de buitentemperatuur. Dat de 
kaas en boter wat liggen te zweten, daar heb ik geen medelijden mee, ik zweet ook. Maar 15° 
bier is niet te zuipen. Terug naar de receptie, extra koelkast huren (en bijbetalen natuurlijk, 
maar dat spreekt voor zich). Op de camping moeten we wc’s en douches delen met anderen. 
Op zich is dat niet iets waar ik wakker van lig, maar helemaal fris vind ik het niet. Ook had ik niet 
het idee dat het sanitair op deze camping overdreven goed gepoetst werd. Maar ik moet me 
niet aanstellen, ik heb het vast mis. Italianen zijn immers een heel schoon volk, daarom moet je 
ook met een badmuts in het zwembad. Overigens krijgen we ook nog eens Italianen naast ons 
met een klein krijsend jong dat voortdurend, voor onze ogen, op het potje moet. Even de 
billetjes afvegen. Doe maar even richting die Hollanders met die vieze natte hond lijken ze te 
denken. Fijn, dat beeld op je netvlies, als je zit te eten. Over eten gesproken; wat zullen we 
morgen eens eten? Lijstje maken en op naar de supermarkt. Niet naar de campingwinkel, die is 
niet te betalen. Nee, we gaan twintig kilometer verderop. Laten we goed inslaan, de supermarkt 
is een eind weg. Voor € 100,= boodschappen halen voor de hele week om vervolgens twee 
dagen later weer in die supermarkt te lopen. Veel gerechten zijn geschikt voor de Skottelbraai. 
Ideaal, je flikkert de hele zooi in die uit de kluiten gewassen wokpan, vuurtje eronder en bakken 
maar. Nou ben ik wat zuinig geweest met betrekking tot het gasreduceerventiel dat je tussen de 
gasfles en de slang van de Skottelbraai zet. Nee, nee, het is niet wat je denkt. Ik heb niet de 
slang rechtstreeks aan de fles gezet. Wel heb ik het reduceerventiel gepakt van de gasbrander 
waar je bitumen daken mee kunt branden, of waarmee je, zoals ik laatst, onkruid tussen de 
stenen mee verbrand. Dat is namelijk een reduceerventiel waarbij je de druk kunt instellen, 
supermakkelijk, maar je moet het natuurlijk niet vergeten. Dat was ik wel dus. Fles open en aan 
de knop van de Skottelbraai draaien, waarna de automatische ontsteking komt. In één klap 
bekend op de camping. “Oh, dat zijn die mensen met die ontplofte Skottelbraai. Kijk…, hij heeft 
ook geen wenkbrauwen, zie je dat?” 

Na het eten, verdraaid, wat voel ik nu, regen? Even de buienradar checken, ik bedoel, als het 
HIER al regent, dan moet de rest van de wereld toch zeker verzuipen nu. Nee hoor, hier blijkt 
het te regenen terwijl in Nederland de mussen van het dak smelten. Nou ja, laten we het beste 
ervan maken, gaat vast over. En inderdaad, de zon ging weer schijnen. Hatsieflatsie, dat shirt 
uit en met dat Goddelijke lichaam in het felle licht van die bal met brandende lava. Hopend dat 
andere campinggasten niet plotseling emmers water over me heen gooien, om die 
aangespoelde witte walvis nat te houden. Goh, eindelijk vakantie, ik ben er aan toe. Een uurtje 
later lijk ik zelf wel een bal met brandende lava, ik ben zo rood als een kreeft.  
Volgende dag maar niet in de zon liggen dan. Naar Firenza (Florence) gereden. Twee uur heen 
over die klotewegen, drie uur rondlopen in de snikhete zon om vervolgens weer twee uur terug 
te rijden. Maar goed, alles gedaan voor mooie foto’s, zodat iedereen op Facebook kan zien hoe 
goed we het hebben! 

Eenmaal teruggekomen het weggewaaide wasgoed terugzoeken op de hele camping, want het 
had wat gewaaid, geen storm hoor, maar ja…, wind had ik hier nog niet gevoeld. De luifel stond 
daarom ook nog los op de grond. Tenminste, toen we weggingen. Nu stond hij te dansen in de 
wind. Het is dat die gehuurde koelkast met 24 liter bier op de grondflap stond, anders was-ie 
over de caravan heen gewaaid. Nu zat er alleen een scheur in de luifel van de scherpe rand 
van de koelkast. Vloekend, scheldend en tierend extra haringen en touwen aan de luifel maken 
om de boel op de grond te houden. Ik denk dat we alles nu wel zo’n beetje gehad hebben. 
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Eindelijk vakantie, ik ben er aan toe! 
 

Of ik depressief of ondankbaar ben? Absoluut niet, ik heb wat dingen aangedikt en overdreven 
en de hond heeft een fantastische vakantie gehad! 

 

Bovenstaand verhaaltje kwam ik, anoniem, op 
internet tegen. 
 
Bennie Sondervan 

 
____________________________________________________________________________ 

 

MARGRATEN     Tineke Blankert 

 
Tijdens een korte vakantie in Zuid-Limburg brachten wij een bezoek aan de Amerikaanse 
Begraafplaats in Margraten. De beelden hiervan zijn heel bekend, tijdens de mei-herdenkingen 
zie je ze altijd wel in de journaals. Maar als je de begraafplaats bezoekt, besef je pas echt, 
hoeveel mensen destijds gevochten hebben voor onze vrijheid. Deze begraafplaats maakt op 
de bezoekers altijd veel indruk. 
De begraafplaats is ca. 26,5 hectare groot. De Nederlandse regering heeft de grond uit eerbied 
en dankbaarheid in eeuwigdurende bruikleen afgestaan aan de VS. Er liggen in totaal 8.301 
Amerikanen begraven in evenveel graven. In één graf zijn twee onbekende soldaten begraven. 
Een graf is leeg.  
  
                         

 
De toegangsweg leidt naar de trappen van het Ereplein. Voor de toren en het gedenkteken in 
brons, een rouwende moeder, ligt een vijver, waarin het gedenkteken zich spiegelt.  
In de toren, ruim 30 meter hoog en van veraf te zien, bevinden zich een kapel en een carillon. 
Het bezoekerscentrum ligt aan de rechterkant van het plein.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hectare
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapel_(gebouw)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beiaard
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Links bevindt zich een soort museumkapel met drie 
grote landkaarten, uitgebeiteld in travertin, met 
beschrijvingen van de verrichtingen van het 1e 
Amerikaanse leger in de regio gedurende de 
Tweede Wereldoorlog.  
 

  
 
Op de muren aan weerszijden van het Ereplein, de Walls of the Missing, staan de namen van 
1722 Amerikaanse vermisten die hun leven gaven. Namen van vermisten die later zijn 
teruggevonden en geïdentificeerd, zijn voorzien van een rozet. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Travertijn
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Achter de toren bevindt zich de eigenlijke begraafplaats. Deze is verdeeld in zestien vakken (A 
t/m P), die onderling zijn gescheiden door een promenade en graspaden. De gevallenen die er 
begraven werden, zijn in de dood gelijk. Officieren en soldaten liggen door elkaar en de witte 
kruisen op de graven zijn identiek. Alleen de zes ontvangers van een Medal of Honor hebben 
een afwijkend kruis en de joodse militairen hebben een gedenkteken met  
Davidster.  
De promenade, geflankeerd door bomen, leidt naar een vlaggenmast aan de achterzijde van de 
begraafplaats.  
 

          
 
Vooral het groene kortgeknipte gras en het gebruik van spierwit materiaal (graven, het 
monument, stenen) geeft het een statig aanzien.  
Het beheer van de begraafplaats is in handen van de American Battle Monuments Commission 
(ABMC), een bureau van de Amerikaanse federale overheid. De dodenakker wordt door de 
Amerikanen zorgvuldig onderhouden. De plaats wordt druk bezocht door toeristen. 
Anno 2019 zijn alle graven en namen op de muur geadopteerd, mensen die in aanmerking 
willen komen voor een adoptie worden op een wachtlijst geplaatst. 
 
In tegenstelling tot de meeste bezienswaardigheden met veel toeristen, zijn de mensen hier stil 
en onder de indruk. Een mooi slot lijkt me de tekst die op op de toren staat afgebeeld. 
 

 
 

 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Medal_of_Honor_(militair)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Davidster
https://nl.wikipedia.org/wiki/Davidster
https://nl.wikipedia.org/wiki/American_Battle_Monuments_Commission
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Een ballenjurk... 

Zie, wat een grappig jurkje!', riep mijn echtgenote enthousiast. We liepen op een marktje in 

Elne. Nou ja, liepen... Zij liep en ik sjokte. Zoiets. 

'Wat vind je er van?', vroeg ze terwijl ze hem voor zich hield en haar been iets naar voren stak. 

'Kost die?', vroeg ik automatisch. 'Twaalf euro. Vind je hem leuk?' 

'Leuk? Ach, laat ik het zo zeggen: het ballenmotiefje compenseert de kleur.' 

'Twaalf euro is toch voor niks?' Ze klonk steeds enthousiaster.'Ach ja', zei ik. 

'Zou je hem kunnen passen?', vroeg ze zich hardop af. De Franse verkoper begreep de vraag 

en wees op zijn roestige afgedankte Franse ME bus. Snel opende hij de achterdeur en voordat 

ik het in de gaten had stapte mijn echtgenote in en ging de paskamer dicht. 

'Hij past', riep ze blij toen ze weer werd vrijgelaten.  

'Mooi, twaalf euro?', vroeg ik nog maar eens. 

'Ja, een koopje. Echt.' Ik vond het tamelijk verdacht. En toen ik de verkoper in zijn ongeschoren 

miegel keek, versterkte dat mijn gevoel. Hoe dan ook, de koop werd gesloten, ik rekende af, het 

ballenjurkje verdween in een plastic tasje en wij liepen verder. 

'Is hij leuk of is hij leuk', vroeg mijn echtgenote nadat ze hem terug op de camping had 

aangetrokken. 

'Ja hoor, echt leuk. Vooral die gekleurde ballen zijn grappig.' 

'Ja hè, dat vond ik ook. Misschien moet ik er volgende week nóg één halen. Voor de prijs hoef 

ik het niet te laten.' Ze draaide nog een keer om haar as. 

'Ik denk zelf dat de marktkoopman inmiddels ergens op Ibiza jouw geld zit te tellen', zei ik lollig. 

'Interesseert mij niet', lachte ze. 'Ik sla hem zo eerst door het water en trek ik hem vanavond 

aan. We gingen toch uit eten?', vroeg ze. 

'Ja hoor schat. En jij met je nieuwe ballenjurk.' 

Wat later hing het stofje gezellig aan de waslijn. 

'Heb je hem binnenste-buiten hangen?', vroeg ik. 

'Hoezo?' 

'Omdat hij zo flets lijkt'.' 

'Nee joh, hij is nog nat.' 

'Lijkt me stug met dertig graden in de zon en briesje 

zeven.' 

Ze keek en trok hem ruw van de waslijn. 

'Is er iets?', vroeg ik belangstellend. 

'Alle kleur is eruit en geen bal meer te bekennen.' Ze klonk 

ontzet. 

Mij schoot plotseling een deuntje uit mijn jeugd in 

gedachten. Over een hondje uit Lisse die tegen een boom 

stond te pissen. En van een jager. Die schoot de hond de 

ballen van de kont. 

Ik begon met neuriën en eindigde uit volle borst:  

'Het is laf, het is laf, maar de ballen zijn er af.' 

 
Ingestuurd door Carla Nederhof 
 
 

  Bron: Bart Vlasblom, www.brompot7.blogspot.com 
 

http://www.brompot7.blogspot.com/
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DE LAATSTE NIEUWSBRIEF ‘OP PAPIER’ 
 
 
Wat een vreemd idee, na 20 jaar de papieren versie van onze Nieuwsbrief, met ingang van 
2020 digitaal te gaan ontvangen. 
Ik vond het bijzonder leuk om tijdens het voor- en najaarsweekend de papieren uitgave te 
ontvangen. Je zag dat de meeste leden het blad meteen ter hand namen en gingen lezen.  
Digitaal is meegaan met de moderne tijd. 
Ik begrijp de overstap maar PAPIEREN VERSIE, IK ZAL JE GAAN MISSEN!!!!!!! 
 
             Wil 

  

http://www.gbcaravans.nl
http://www.wittelterbrug.nl
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MUSEUM VALKHOF NIJMEGEN 
Expositie Mark Brusse: Sometimes I wonder van 21-06 tot 22-09-2019 

            Tineke Blankert 
 
Bij het verschijnen van de nieuwsbrief is deze expositie helaas al voorbij. Jammer, want het was 
de moeite waard. 
De overzichtstentoonstelling Sometimes I wonder van Mark Brusse (1937) bracht de 
kunstenaar terug in Nijmegen, waar hij de grondslag van zijn kunstenaarschap legde.  
Meer dan 150 kunstwerken waren bijeen gebracht om een overzicht te geven van zestig jaar 
kunstenaarschap aan de hand van vier grote terugkerende thema’s: ruimte; hart, hoofd en 
handen; herinnering; en water, lucht, aarde en vuur. Het centrum van de tentoonstelling werd 
uitgemaakt door een kloppend hart: een steeds terugkerend thema dat hij als het ware lijkt te 
gebruiken om zijn werk leven in te blazen.  
 
Brusse maakt werk waar humor en poëzie doorheen schemeren. Zijn poëtische beeldtaal kan 
niet los worden gezien van een wereldwijde beeldtaal. De gebruikte symbolen komen overal in 
de wereld voor. Het is een taal die het ‘gewone’ ontstijgt en het beeld verheft tot een 
communicatiemiddel. 
In zijn beelden en assemblages duiken vaak klompen op. Dat deze oer-Hollandse houten 
schoen ook een humoristische verwijzing is naar de biografische achtergrond van de 
kunstenaar spreekt voor zich. 
 
De fascinatie van Brusse voor andere culturen bracht hem de afgelopen decennia onder andere 
naar Ecuador, Japan, Zuid-Korea, Portugal en Benin. 
Hij blijft geboeid door de raadselachtige wereld waarin wij leven en waarin alles met elkaar 
verbonden is. Brusse’s devies aan de bezoeker was dat zij zich mogen verbazen over de 
wereld die zij betreden. Zijn universum nodigt uit tot verwondering en inspireert door nieuwe 
manieren van kijken naar de werkelijkheid, de wereld en het leven zelf. 
 
De middenzaal was het centrale deel van de expositie. Omgeven door de terugkerende 
motieven ‘hoofd’ en ‘hart’ ervoer de bezoeker hier letterlijk de hartslag van de tentoonstelling. 
Bijgaand een kleine foto-impressie. 
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Onderstaande foto is Museum Valkhof 
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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 
 
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://nederlandseclubvoorbritsecaravans.nl/” 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.nederlandsclubvoorbritsecaravans.nl


 

http://www.getsolbio.nl


 

http://www.vdboon.nl

