
Waar ging uw vakantie deze zomer heen?
,,Wij hebben afgelopen juni met de camper 
vier weken een cultuur- en natuurrondreis 
gemaakt door Italië, via Duitsland, Oosten-
rijk en weer terug via Zwitserland naar huis.

Met wie gaat u op vakantie?
,,Met de Christelijke Caravan Club, samen 
met mijn man Ab Klok.́ ´

Waarom koos u voor deze reis?
,,Omdat wij bij het zien van het tv-program-
ma ´We zijn er bijna´ het gevoel kregen: 
dit is wel wat voor ons. Daarna zijn we op 
zoek gegaan naar een soortgelijke vakantie 
waarbij er op zondag geen reisdag zou zijn. 
Via het internet en een tip van een lid van 
de Christelijke Caravan Club hoorde we over 
deze caravanclub. En we dachten gelijk: dit 
is het.́ ´

Wat was het reisschema?
Het ging om tien reisdagen, met vijf busex-
cursies en vijftien rustdagen en op zondag 
een kerk- en een zangdienst. De Christelijke 
Caravan Club heeft veel ervaring met het 
organiseren van mooie buitenlandse reizen, 
dat is ons nu wel duidelijk geworden.
Tijdens de reis door Italië, Duitsland, Oos-
tenrijk en Zwitserland hebben meerdere 
equipes, een auto-met-caravan met daarin 
twee personen, moeten afhaken. In één ge-
val ging het om een ongeval met een caravan 
die tegen de vangrail reed. De schade bleef 
beperkt tot blikschade, er raakte niemand 
gewond. Maar er moesten ook twee personen 
worden opgenomen voor een ziekenhuisop-
name één in Oostenrijk en één in Italië. Ook 
moesten twee personen wegens een sterfge-
val in de familie naar Nederland.
De coördinatoren van de caravanclub heb-

ben alles tot in de puntjes voor deze mensen 
geregeld en ze hebben ervoor gezorgd dat 
ze niet alleen achterbleven op de campings. 
Ook hebben we goede herinneringen aan 
de busexcursies in de Alpen, Verona, Siena, 
Rome en Milaan, gecombineerd met een 
fietstour. Dit zouden wij zelf nooit geregeld 
hebben.

Het fijne van de georganiseerde reis met 
de Christelijke Caravan Club vond ik dat 
de koffie klaar stond als wij op de camping 
aankwamen. Er werd altijd met twee equi-
pes gereden, zodat je niet alleen was als er 
onderweg iets gebeurde. En bij aankomst op 
de camping werd er een nummer getrokken 
om te zien op welke plaats je zou staan met je 
camper of caravan.́ ´

Waarom reist u met een christelijke  
caravanclub?
Bij de Christelijke Caravan Club organiseert 
de groep op zondag zelf een kerk- en een 
zangdienst. En de onderlinge sfeer is gewel-
dig. Bij de personen die naar huis moesten 
vanwege een sterfgeval in de familie werd er 
gebeden en ging de groep letterlijk om hen 
heen staan.́ ´

Hoe ziet uw ideale vakantie eruit?
,,Van de georganiseerde reizen was dit één 
van de ideale vakanties, waarbij alles perfect 
was geregeld. In het verleden zijn wij vaak 
met het vliegtuig gegaan, maar het ging altijd 
wel om georganiseerde reizen, op een fami-
liebezoek in Australië na dan. Mijn hobby´s 
zijn fotograferen en filmen. Dat doe ik graag 
bij het verzorgingshuis, waar ik de bouw van 
het begin tot het eind heb gefilmd, waarna ik 
de beelden zelf op de computer heb gemon-
teerd. De Christelijke Caravan Club heeft mij 
ook gevraagd van de reis in juni een film te 
maken. Het moeilijkste vind ik de keuze van 
de muziek die ik eronder zet. Het is best veel 
werk, maar ik vind het wel leuk, anders deed 
ik het niet.́ ´

Wat spreekt u aan op vakantie?
,,Het van huis weg wezen. De boel de boel 
laten, even geen verplichtingen. We hebben 
tien jaar op onze kleinkinderen gepast. Nu 
mijn man gepensioneerd is, hij heeft bij de 
Moba in Barneveld gewerkt, is het tijd om te 
gaan.́ ´

Hebt u een voorkeur voor een bepaald land?
,,Ik wil graag veel van de natuur zien. In 
Egypte was de Nijlcruise prachtig, maar dat 
gold ook voor onze reis naar Thailand en 
bij familie in Australië. Israël was indruk-
wekkend, Steden vinden we ook leuk, maar 
een beetje druk. In Rome vonden we het 
bijzonder om een Nederlandse dienst mee te 
maken in de Friezenkerk.́ ´

Welke activiteiten onderneemt u tijdens 
zo’n vakantie?
,,We willen graag veel van het land zien. Zo 
hebben we in Thailand, Tunesië, Egypte en 
Israel georganiseerde rondreizen mee-
gemaakt. Ook hebben we in de Verenig-
de Staten in vier weken 10.000 kilometer 
gereden in onze eigen auto, die met de boot 
naar Amerika was verscheept, samen met 
99 andere oldtimer-Volvo’s. Deze reis werd 
georganiseerd door de Volvo-club.́ ´

Wanneer is voor u de vakantie echt  
begonnen?
,,Zodra ik in de auto of camper stap.́ ´
 
Wat was uw mooiste vakantie tot nu toe?
,,Moeilijke vraag. Onze laatste reis naar Italië 
was goed geregeld en erg mooi. Ik zou zeker 
weer met de Christelijke Caravan Club op 
pad gaan, maar eigenlijk waren alle vakan-
ties mooi.́ ´

Gaat u weer op reis met de caravanclub?
,,Ja, in september naar Limburg. Mijn man 
heeft vier jaar geleden een ongeluk gehad. 
Nu zijn we, meer dan ooit, blij met alles wat 
we nog hebben en we zijn blij dat we dit heb-
ben kunnen doen.́ ´

Álles tot in de puntjes geregeld´
De vakantie van Bertha Klok uit Wekerom

Een luie strandvakantie 
in een warm oord, of 
toch liever een actieve 
vakantie in de ruige 
natuur? Wekelijks 
vragen we lezers naar 
hun mooiste, 
indrukwekkendste, of 
juist minder goede 
vakantie-ervaringen. 
Vandaag: de vakantie 
van Bertha Klok (64) uit 
Wekerom.

Henk van IJken

 p Bij de Christelijke Caravan Club dachten we meteen: dit is het.

 p Bertha en Ab Klok: ,,We zijn blij dat we dit hebben kunnen doen.́ ´
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