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 VAN DE VOORZITTER 

 
 
 
 
 
 
Van de voorzitter…. 

 

Het jubileumjaar 2019, een jaar 

van 2 mooie weekenden met de 

club, aansluiting van nieuwe 

leden, droevig nieuws over 

sommige van onze clubleden, 

maar ook het moment dat Wopb 

aankondigde toch echt afscheid te 

gaan nemen als voorzitter per 

2020! Wie gaat hem opvolgen 

….., deze markante man met zijn 

mooie en uitgebreide speeches?  

Na het organiseren van het 

najaarsweekend 2019 was ik zeer 

te spreken over de samenwerking 

met het bestuur en de 

enthousiaste deelnemers. Ook 

bleef het gevoel bij mij hangen, 

dat er toch echt iemand op zou 

moeten staan en zich als 

voorzitter kandidaat zou moeten 

stellen. En zo geschiedde, ik trok 

de stoute schoenen aan en stelde 

me aan het bestuur voor als één 

van de kandidaten voor de 

opvolging van Wobp als voorzitter. 

Terwijl ik van een vakantie genoot 

in Curacao was er de ALV. Bijna 

live vernam ik, dat onze leden mij 

als voorzitter zagen zitten en zo 

werd ik bij afwezigheid gekozen 

om Wobp op te volgen. Vanaf 

deze plek, wil ik onze leden 

bedanken voor het in mij gestelde 

vertrouwen! Tijdens de ALV stapte 

ook Jeanine naar voren om de rol 

van de bestuursfunctie met PR-

taken op zich te nemen. Alle 

functies in het bestuur zijn nu 

vervuld. Het bestuur bestaan nu 

uit de volgende personen: Shirley 

(Voorzitter), Fred 

(Penningmeester), Carla 

(Secretaris), Jeanine (PR) en 

Henk (Evenementencoördinator). 

Samen met onze leden zullen we 

er alles aan doen om weer 

prachtige evenementen te 

organiseren. Schroom niet om 

contact met het bestuur te zoeken 

om ideeën te bespreken! 

Het organisatieteam van het 

voorjaarsweekend (Marion en 

Willem/Gerard en Corrie) was 

druk bezig met het organiseren 

van het voorjaarsweekend in april 

2020. Alles was in kannen en 

kruiken, maar helaas kreeg het 

Coronavirus Nederland in zijn 

greep. Als bestuur hebben wij 

besloten om dit weekend niet door 

te laten gaan. Achteraf maakte 

onze regering, onze vroegtijdige 

beslissing, gegrond door het 

sluiten van horeca, 

recreatiebedrijven en een 

intelligente lockdown. Voor velen 

onder ons zal het campingseizoen 

dit jaar pas veel later van start 

gaan. Maar laten we hopen elkaar 

in het najaar weer in goede 
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gezondheid te ontmoeten. Het 

organisatieteam van het 

voorjaarsweekend neemt nu de 

organisatie van het 

najaarsweekend op zich. De 

locatie zal De Bonte Kraai in 

Raamsdonk zijn. De datum van 

het najaarsweekend is vastgesteld 

op 18, 19 en 20 september 2020. 

Als bestuur zijn wij zeer verheugd 

met de flexibiliteit in deze van het 

organisatieteam en wensen wij 

hun veel succes met het 

organiseren van het 

najaarsweekend 2020.  

Het eerder aangestelde 

organisatieteam van het 

najaarsweekend 2020 (Jolanda en 

Norbert/Shirley en Martijn) hebben 

door de organisatiewijziging van 

2020 een stap terug gedaan. Zij 

hadden immers ook al het 

najaarsweekend in 2019 

georganiseerd. Iedereen moet 

een kans krijgen om een weekend 

te kunnen en mogen organiseren! 

Inmiddels wordt ook het 

voorjaarsweekend van 2021 

georganiseerd. Het 

organisatieteam van dit weekend 

bestaat uit Wobp & Jennie en 

Gerrit & Corrie. De locatie en de 

datum wordt u op een later tijdstip 

meegedeeld. Zoals u hierboven 

kunt lezen, de club heeft 

enthousiaste leden om 

weekenden te organiseren. U 

heeft ook deze kans, graag 

verneemt het bestuur welk 

organisatieteam (2 equipes) de 

organisatie van het 

najaarsweekend van 2021 op zich 

neemt! 

Wanneer het kampeerseizoen 

2020 nu van start gaat is 

afhankelijk van de maatregelen 

rondom het Coronavirus. Ik hoop 

dat het virus voorbij de deuren 

van onze leden zal waaien en u 

allen te mogen begroeten tijdens 

het najaarsweekend 2020…. 

Met vriendelijke groet, 

Shirley ter Beest-Hogervorst 

 
 

 
  



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Nieuwe leden:  
 
Jan en Liesbeth Klijn 
Ab en Thea Jansen 
Nico en Laura de Weger 
 
Opzeggingen: 
 
Donateurs: fam. De Gelder 
Opzegging donateurs: fam. Raven 
 

 
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: 
 
 

 
Rally Najaarsweekend 2020 
Camping Hoeve de Bonte Kraai 
Luiten Ambachtstraat 28 
4944 AT Raamsdonk 
 
Organisatoren: 
Willem en Marion van Baren 
Gerard en Corrie Tode 
 

 
Rally Voorjaarsweekend 2021 

 
Organisatie:  
Wobp en Jennie Haitsma 
Gerrit en Corry Azink 

 
Rally Najaarsweekend 2021  
 
Organisatie: nog niet bekend 
 

 
  

 VAN HET SECRETARIAAT           
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VRIJDAG 20-09-2019 
Vandaag de start van ons weekend op camping “Landgoed De Wildert” in 
Bosschenhoofd in de provincie Noord Brabant. Gelegen onder Oudenbosch en 
rechts boven Roosendaal.  
De camping is gelegen in een bosrijke omgeving en ingedeeld zoals het op 
een landgoed lijkt. Auto’s parkeren achter de caravan en anders op een aparte 
parkeerplaats niet ver van de plek waar je caravan staat. Tussen de caravan 
en de plek waar je auto staat was een pad gemaakt van houtsnippers zodat je 
om het veld moest rijden en niet over het veld zelf. 
 
De aftrap van ons weekend was zoals gewoonlijk precies om 17:00 uur onder 
de vlaggenmast. De vlaggenmast was iets wat vreemd opgetuigd. De hijslijn 
van de vlag liep niet direct parallel aan de vlaggenmast maar werd meer als 
een scheerlijn gebruikt. Zelfs de Elddisvlag was maar aan een scheerlijn vast 
gemaakt. Goed, een nieuwe opzet van het optuigen van de vlaggenmast moet 
kunnen als het maar plechtig staat. 
 
Iedereen die zich had ingeschreven was aanwezig. Waaronder Carien en 
John, een nieuw equipe uit Den Haag dat al een tijdje was ingeschreven als lid 
en Ad en Thea Jansen en Jan en Liesbeth Klijn twee equipes die als proef dit 
weekend wilden bijwonen.  
 

 
 

 
     VERSLAG NAJAARSWEEKEND 2019 
  Camping ´Landgoed De Wildert´ te Bosschenhoofd  

Dolf vd Sluijs
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De doos met de nieuwe Nieuwsbrieven stond ook klaar zodat we het weekend 
iets te lezen hadden. 
 
Een glas met drankje zelf meenemen was niet nodig volgens de organisatie. 
Door hen werd getrakteerd op een mooi champagne glas met prosecco. 
Tijdens het woordje van onze voorzitter Wobp werd nog even stil gestaan bij 
het feit dat we 20 jaar bestaan. (Proost) Tevens dat nieuwe leden noodzakelijk 
zijn voor het voorbestaan van onze club (proost). De nieuwe leden en de 
gastleden hebben zich kort voorgesteld (proost). Daarna de wens van de 
voorzitter voor een mooi en gezellig weekend (proost). Het zou mooi weer 
blijven (proost). 
 

 
 
Je begrijpt het wel, het glas was leeg en deze werden spontaan bijgevuld en 
men ging met lekkere hapjes rond. 
Daarna de uitnodiging om met stoel en glas naar een ander veld te gaan om 
pizza te eten. 
Even lopen en sjouwen maar dan heb je ook wat. 
Op het veld stonden twee tenten klaar met een echte op hout gestookte 
stenen pizzaoven en een houtkachel. 
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De pizza’s van het bekende merk Dr.O gingen zo uit de verpakking de oven in. 
Met een infrarood thermometer werd gemeten dat het in de oven 330°C was. 
Dat bakt beter dan bij mij thuis in een oven met max. 210°C. Ze waren heerlijk 
knapperig precies zoals een pizza zou moeten zijn. Daar bij waren er drankjes 
voldoende.  
 

 
 
Als toetje een heerlijke tiramisu en voor de liefhebbers nog een afzakkertje in 
de vorm van een glaasje steenkoude limoncello. Het begon wat te schemeren 
en verschillende gingen weer terug. Vooral diegene die geen zoeklicht 
meegenomen hadden want op het landgoed kon het pikdonker zijn en dan zou 
je wel eens kunnen vallen volgens Harry Keuter (hij had ervaring). 
 
De volgende dag op zaterdag 21 september was het de bedoeling om vroeg 
klaar te zijn voor de activiteiten van die dag. Aardbeien met alles erop, eronder 
en eraan. Het was nog een aardig stukje rijden naar Rijsbergen. Slinger de 
slang door het landschap. Wel erg handig om een navigatie apparaat ( 
o.a.Tom Tom) te hebben. Maar omdat we niet allemaal hetzelfde apparaat 
hebben liepen de routes naar de aardbeien verschillend. Zo kon het gebeuren 
dat je plotseling in moest voegen in een groepje die een andere route had 
genomen. Aangekomen op de Pannenhoefsebaan 31 konden we de auto’s 
parkeren op een groot weiland. Het was mooi weer, het zonnetje scheen 
behoorlijk. Na even wachten werd ons het een en ander over de aardbeien 
teelt verteld. Belangrijke dingen die verteld werden waren o.a. dat 
aardbeienplanten hebben normaal water nodig en geen mest. 
Aardbeienplanten die we thuis kopen kunnen wel eens planten zijn die bij de 
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kweker al gebruikt zijn om aardbeien vanaf te halen. Dat zijn dus 2e hands 
planten. In de kassen hebben we gezien dat aardbeien bijna het hele jaar 
geteeld worden. Wel jammer toch dat de beste aardbeien naar Poetin gaan. 
 

 
 
 

 
 
Daarna werden we  op een High Strawberry getrakteerd. Etagères met voor 
ieder drie soorten aardbeien gebakjes met aardbeien er om heen. Potten met 
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thee en koffie. Spuitbussen slagroom. Gesmolten chocolade. met na afloop 
een bolletje ijs. Dat allemaal lekker buiten in het zonnetje kunnen eten.  

 
 
’s Middags gingen we naar de Basiliek in Oudenbosch. Een kopie van de  
basiliek uit Rome. 
Er waren 2 gidsen die de groepen rond hebben geleid. Een prachtige basiliek 
is het, de moeite waard om te bekijken. 
(Voor liefhebbers onder ons: Frans Bauer en Mariska zijn hier getrouwd). 
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Rond 18:00 uur was het tijd voor de barbecue. Eerst moest er nog een tent 
overgebracht worden van het veld met de pizzaoven naar het veld met de 
vlaggenstok. De tent werd niet afgebroken maar werd door 1 vrouw en 5 
mannen volgens militair model af gemarcheerd. In de tussentijd was er een 
echte barbecue wagen aangekomen en was het team van de organisatie druk 
bezig om het een en ander klaar te maken. Na een openingswoordje van 
Wobp (proost) kon het eten beginnen. Eigenlijk was het geen eten maar 
smullen. Van allerlei soorten vis en vlees, salades, sausen, brood en lekkere 
drankjes. Toen iedereen verzadigd was kwam er nog een lekkere Magnum 



 11 

ijsje en voor wie wil nog een klein glaasje met een likeurtje. Spontaan werd er 
door een paar leden even snel een pot koffie gemaakt. Inmiddels was het 
donker geworden en konden we de hemel afspeuren om een satelliet te zien. 
Helaas eentje maar. 
 

 
 
Zondag 22 september om 10:30 uur onder de vlaggenmast was het weer zoals 
gebruikelijk koffie drinken met elkaar als slot van het najaarsweekend. 
Vanwege het jubileum weekend zou er bij de koffie iets lekkers zijn. Dus zoals 
beloofd kwam de organisatie met dienbladen vol met overheerlijke 
appelflappen. Dat smaakte weer uitstekend.  
 
Uiteindelijk werden de eigenaren van de camping hartelijk bedankt voor hun 
gastvrijheid en werden alle leden verblijd met een potje (door de 
campingeigenares) gemaakte jam. 
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De vaantjes werden uitgedeeld en dit waren wel bijzondere vaantjes want het 
was de laatste keer dat er vaantjes werden uitgedeeld. 
Niet te vergeten was er een afscheidswoord van Wobp. Hij had zorgen. 
Niemand had zich gemeld voor de organisatie van het najaarsweekend 2020.  
 
De twee gast-equipes meldden zich als lid van onze club, daar zijn we blij 
mee.  
 
Tevens sprak hij heel veel dank aan Shirley, Jolanda, Martijn en Norbert voor 
de fantastische organisatie van dit weekend.  
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Wobp sprak tevens de wens uit om ieder bij leven en welzijn te zien op de 
Nieuwjaarsreceptie op 22 februari 2020. (Geen proost) 
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http://www.caravanlife.nl/
https://www.landgoedmoerslag.nl/


 15 

 

 
 
  

http://www.campingboerenerf.nl
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Afscheid Wobp als voorzitter. 

 
Op 22 februari 2020 heeft Wobp ‘definitief’ afscheid genomen als voorzitter 
van onze club. Hij heeft vele jaren het voortouw genomen in makkelijke en wat 
moeilijker tijden. Eén van zijn grootste clubproblemen is toch de slechte start 
en voortgang van de website. Met ondersteuning van één van onze leden 
hopen we dat dit probleem snel is opgelost. 
Henk Tol heeft een leuk verhaal gehouden tijdens de ALV. Als attentie kreeg 
Jennie een prachtige bos bloemen en Wobp de ‘bekende’ kadobon. 
 
Wobp, alle leden zijn je dankbaar voor je diensten voor de club.  
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______________________________________________________________

___ 

Bert en Truus Jansen: Vakantieplannen… 

 

'Misschien moesten we eerst maar eens naar de vakantiebeurs', opperde 
Truus. 
'Wat moeten we daar?', vroeg Bert. 
'Ideetjes opdoen over kampeervakanties.' 
'Ik zit al vol ideeën.' 
'Jij? Kan me niet voorstellen.' 
'O nee? De eerste dag bouwen we de caravan op, de tweede dag...' 
'Dat bedoel ik niet, Bert. Over de bestemming. Waar we heengaan.' 
'Frankrijk, toch? Ik heb toch geboekt! Palau!! Waar zit je met je gedachten, 
Truus?' 

'Heb je nu nóg niet geannuleerd?', vroeg ze nijdig. 
'Nee, natuurlijk niet. Weet je wat dat kost? Ik heb al honderd euro aanbetaald!!' 
'Dat is jouw probleem. Dat betaal je dan maar van je zakgeld.' 
'Lieve schat, je had het over Ierland, over Kroatië en nu moeten we eerst weer 
naar een vakantiebeurs. Ondertussen tikt de tijd door. Ik heb gewoon mijn 
verantwoordelijkheid genomen. Anders staan we komende zomer in de 
achtertuin.' 

https://www.gbcaravans.nl/
http://www.campingwittelterbrug.nl
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Ik heb geen zin om wéér naar dezelfde camping te gaan', riep ze boos. 
'En wat is daar mis mee?', vroeg Bert. 
'Alles. Steeds dezelfde mensen, dezelfde verhalen, dezelfde omgeving...' 
'Hoezo dezelfde verhalen?', wilde hij weten. 
'Heb je een uurtje? De kalknagels van Wim, de stekende aambeien van 
Frieda, de schoonvader van Hendrik, de erotische nachten van Jean... Ik ken 
ze allemaal. Snap je?' 
'Nee. Ik snap het niet. Dat maakt het juist leuk!! Geeft een vertrouwd 
thuisgevoel!!' 

'Nou, als je daarnaar op zoek bent, laat de tijd dan maar doortikken.' 
'Wat nu weer?', vroeg Bert. 
'Dan neem IK mijn verantwoordelijkheid. Staan we komende zomer gewoon in 
onze vertrouwde achtertuin.' 

         Bron: Bart Vlasbom 

 
 
 
 
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://www.nederlandseclubvoorbritsecaravans.nl 
 
 

http://www.nederlandseclubvoorbritsecaravans.nl/


 

http://www.getsolbio.nl


 

http://www.vdboon.nl

