
Voorjaars weekend 08-09-10 april 2022 [ 2021] 

Kampeerhoeve Bussloo, Wilp 

 

Ja, 2021 omdat dat eigenlijk het weekend van vorig jaar was, maar welke ons 

onthouden werd door alle “corona” perikelen. 

Gelukkig betekent in deze uitstel maar geen afstel en konden toen gemaakte 

afspraken met Ingrid en haar man Piet van Kampeerhoeve Bussloo gewoon 1 

op 1 worden doorgeschoven naar dit jaar. 

Niet wetende dat het een stormachtig en bijzonder nat weekendje zou gaan 

worden waarin de weergoden zich nou niet bepaald van de zonnigste kant 

lieten zien. 

Toch lieten een aantal leden (echte doorzetters) zich niet weerhouden om 

voortijdig af te reizen richting Deventer Overijssel waar ze een kletsnat en 

drassig geheel aantroffen. Eigenaar Piet zette met de tractor de caravans op 

hun plek zodat zijn grasmat enigszins werd beschermd voor verdere schade en 

hij geen vastzittende auto’s hoefde los te trekken.  

Met gevolg dat er van een gezellig bij elkaar staan geen sprake kon zijn en de 

club enigszins verspreid over de camping kwam te staan.  

Toch mocht dit de pret niet drukken en was het weerzien onder de al 

aanwezige leden allerhartelijks. Dit werd donderdagmiddag om 16.30 uur nog 

eens versterkt door het ‘’Happy Hour in de ‘’de Deel “te houden. Daar werden 

koekjes, nootjes en andere versnaperingen over de tafel geschoven onder het 

genot van een zelf meegenomen drankje. 

Helaas was het de volgende dag al niet veel beter met het weer waardoor veel 

leden ervoor kozen wat meer in de eigen “bubbel “te blijven en lekker buurten 

even niet zo lekker was. 

Vrijdag was de start van het geplande weekend waarin de rest van de 

ingeschreven leden en de gastleden hun opwachting kwamen 

maken en ieder een plekje kreeg op de camping. 

Gelukkig heeft de club een aantal creatieve leden die zich niet 

uit het veld laten slaan, neem Corrie 

Azink die leuke workshops had 

bedacht om de tijd creatief in te vullen in de 

huiskamer van de Kampeerhoeve, daar werd dankbaar 

gebruik van gemaakt.  



‘s-Avonds om 18.30 uur stond er broodmaaltijd gepland met soep en fruit en 

later koffie of thee als afsluiter. Ook werden we getrakteerd door één van de 

gastleden op een speciale koek uit Hoorn. 

Ook was er nog gelegenheid om langs de rijk 

gevulde ‘’fruittafel ‘’ te gaan welke gesponsord was 

door een groente- en fruit bedrijf uit Almelo. 

Uiteraard was de sfeer weer als vanouds met veel 

humor, leuke gesprekken en plezierig weerzien .  

En zo werd het zaterdag, een excursiedag naar 

Deventer, met zijn historisch centrum, interessante huizen en leuke straatjes. 

Maar allereerst was het verzamelen, weggedoken onder paraplu, muts of 

capuchon, op de al dan niet gratis parkeerplaats bij de ‘’IJssel pont ‘’ voor de 

overtocht van de rivier. 

Alwaar we in optocht op pad gingen richting het Grote kerkhof bij de 

Protestantse Lebuinus basiliek welke geheel in gotische stijl is opgetrokken.  

Daar aangekomen liepen we naar het stadhuis op hetzelfde plein om daar 

verdeeld te worden onder de twee aanwezige stadgidsen. 

Het is een interessant bouwwerk waarvan de kozijnen van de aanwezige ramen 

versierd zijn met 2264 vingerafdrukken van uitverkoren inwoners van Deventer 

(jong en oud) bedacht door een in Deventer woonachtige kunstenares Loes ten 

Anscher.   

We werden bij aankomst niet alleen getrakteerd op een lekkere krentenbol van 

Gerrit maar ook op een fikse regen- en hagelbui. Iedereen dook nu nog verder 

weg in jas, sjaal of bij elkaar, maar het weerhield ons er niet van om op het 

bordes op de foto te gaan tot hilariteit van sommige voorbijgangers. Daarna 

bleef het regenen, wat de groepen in vogelvlucht 

deed besluiten om onder leiding van de gids 

beschutting te zoeken in Gods Huis, de basiliek. 

Om van de nood een deugd te maken besloot de 

gids tot een kleine rondleiding in deze 

Protestantse kerk. 

Gelukkig was het daarna droog en kon de tour 

voortgaan richting de Brink zijnde Centrum /markt van de stad. 

Langs en door allerlei straatjes met leuke, interessante gevels met snijramen, 

spreuken en verhalen. Aan het eind van de tour kwamen de groepen weer 

bijeen om daarna de tijd naar eigen behoefte in te vullen en later met de IJssel 

pont weer terug naar de camping te gaan. 



Die avond was een etentje voorbereid door de organiserende echtparen Wobp 

en Jennie Haitsma en Gerrit en Corrie Azink voor een gezellig samenzijn in de 

Deel. Silvia’s foodtruck (buiten) was georganiseerd om alle hongerige magen te 

vullen. Met 4 personen tegelijk kon eenieder zijn heerlijke maaltijd en toetje 

ophalen. Ook nu was er weer een opperbeste stemming aan de tafels, 

veelvuldig vastgelegd op foto en film!  En of dat niet genoeg was stond er nog 

een ijscokar buiten te wachten en kon eenieder zich nog tegoed doen aan 

heerlijk schepijs.  

Op zondagochtend werden we verrast met een 

luxe ontbijt dat afgehaald kon worden in de 

“huiskamer” van de camping, het was mooi 

verpakt in een doos, pure verwennerij. 

Om half 11 de gebruikelijke afsluiting met 

koffie, dit keer niet je eigen koffie meenemen 

maar er was koffie gezet met een heerlijk stuk appeltaart. 

 De gasten die voor een proefweekend kwamen hadden zich goed vermaakt en 

zijn meteen lid geworden.   

Ter afsluiting kregen we van het organiserend team nog een pak “Bijtjes” mee 

(voorverpakte kleine stukjes Deventer koek) en een quilt pannenlap met het 

logo van de club, gemaakt door Corrie Azink, een bijzonder leuke attentie 

waarvoor hartelijk dank. 

Al met al een zeer geslaagd weekend waarin we ondanks het slechte weer toch 

[bijna] compleet aanwezig waren!! (En dat mag gezegd worden). 

TOP gedaan Wobp, Jenny, Corrie en Gerrit ! 

Voor het najaarsweekend hebben zich al leden gemeld om te organiseren nl. 

Dolf en Cisca van der Sluijs en Carla en Johan Nederhof. De tocht gaat dan naar 

Cadzand in Zeeuws-Vlaanderen en wel op 16, 17 en 18 september 2022. 

 

Verslag gemaakt door Henk Jans en Gonnie Vriens  

  


