
1 
 

DE WEGWIJZER 

Contactblad van de 
CHRISTELIJKE CARAVAN 

CLUB 

 

Redactie 
 Marty Alkema, Ede 
         Tel. 0318-630657 (eindredactie) 
 Leen en Geri van der Weijde, Woerden 
         Tel. 0348-448334  (lay-out) 
José Oskam, Ede 
         Tel. 0318-642057 
Henk van den Hoorn, Ede 
         Tel. 0318 - 631008 

 

Verzending: Marty Alkema 

 

Bestuur 

 Voorzitter: Tineke Paulus  
              Magnolialaan 24 
              3852 JB Ermelo 
              Tel. 0341-551615 
 E-mail: tinekep10@gmail.com 
 

 Secretaris: Leen van den Berge   
              Driespronglaan 2  
              3951 VJ Maarn      
              Tel. 0343-442933 
 E-mail: lmvdberge@gmail.com 

 

 Penningmeester:  Arie C. Burggraaf 
              Koningin Emmalaan 107 
              4141 EB Leerdam 
              Tel. 0345 – 614098 
              IBAN: NL61 INGB 0004 8966 46 
              t.n.v. Christelijke Caravan Club 
 E-mail: acburggraaf@kpnmail.nl 
 

 Algemeen adjunct:  Leen Wigmans 
              Dorpsweg 128-II 
              4223 NH Hoornaar 
              Tel. 0183-582396 
 E-mail: leen.wigmans@gmail.com 
 
Lid:        Marty Alkema 
               St. Hubertus 25 
               6713 JN Ede 
               Tel. 0318-630657 
E-mail:  marty.alkema@gmail.com 

 

website: www.chrcaravanclub.nl  
Beheer:  Bé Borkhuis 
E-mail:   b.borkhuis@ziggo.nl 

                                  

December                                 2018 
31e JAARGANG             NUMMER 4 

 

REDACTIONEEL 

 
De caravan of camper staat 
misschien wel in de stalling, maar 
toch wordt er al vooruit gekeken 
naar het voorjaar. Velen van ons 
hebben al een reis of kamp 
geselecteerd.  
De coördinatoren zijn heel druk met 
voorbereiden van hun kamp of reis. 
Misschien zijn er nog eens 
coördinatoren voor een wintersport- 
kamp?  
Zo zijn wij allemaal bezig.  
De redactie wenst alle lezers een 
goede overwintering met mooie en 
gezegende feestdagen.  
Graag tot ziens in naar wij hopen 
een goede gezondheid op het 
voorjaarskamp 2019 op camping De 
Voorst in Kraggenburg.  

Van 26 april tot 4 mei 2019. 
 

Veel leesplezier. 

 

LET OP: 
 
Kopij voor de Wegwijzer 2019-1 
uiterlijk 1 februari 2019 naar: 
 
Leen en Geri van der Weijde 
Vierwoudstedenmeer 154 
3346 JP Woerden 
Email: gerivanderweijde@gmail.com 

 
Kopij voor Lief & Leed naar: 
     Marty Alkema 
     St.  Hubertus 25 
     6713JN Ede 
     Email: marty.alkema@gmail.com 
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Nog even en dan vieren we weer het 
Kerstfeest, hoewel de commercie al 
tijden ons daar op aan het 
voorbereiden is, gaan we binnenkort 
de adventsweken in. Ik heb mijn 
meditatie daarop gericht. 
 
‘Ere zij God in de hoge, en vrede op 
aarde voor alle mensen die Hij 
liefheeft.’ 
Lucas 2 : 14 
 
Vrede op aarde zongen de engelen 
in de kerstnacht en veel mensen 
ergeren zich aan dit lied. Hoe kun je 
dat zingen in een wereld waar echte 
vrede schaars is geworden. 
Het lied van de engelen begint daar 
ook niet mee, maar is allereerst een 
loflied voor God. Het was voor 
engelen niet ongewoon om God te 
eren, maar wel bijzonder is dat ze nu 
naar de aarde komen en een 
geweldig loflied aanheffen. Vader 
God heeft Zijn Zoon gegeven aan 
deze wereld! Er is een begin 
gemaakt met het herstel van alle 
dingen en de Schepper krijgt 
allereerst hiervoor de eer. 
 
Wat gaat er gebeuren? Ja, Hij is de 
Vredevorst. Hij komt vrede brengen 
op de aarde. Hij is gekomen om de 
hemel op de aarde te brengen en de 
aarde met de hemel te verzoenen. 
‘Uw wil geschiede, gelijk in de hemel 
zo ook op de aarde.’  

 
 
 
 
 
 
 
De herders zijn bevoorrecht om als 
eersten deze vrede te ervaren. Want 
vrede op aarde is allereerst vrede 
met God door Jezus die de last van 
onze zonde en schuld wegneemt. 
Die vrede in ons hart is zo kostbaar 
en gaat ons verstand te boven. 
 
De reden dat God in Jezus vrede op 
aarde brengt is, omdat God zoveel 
van ons houdt. ‘Jullie hebben niet  
Mij, maar ik heb jullie uitgekozen.’ 
God heeft de wereld lief. God houdt 
van u en mij met een 
onuitsprekelijke liefde en dat is onze 
redding geworden. 
Toen de herders Jezus ontmoet 
hadden, gingen ze terug en ze 
vertelden wat ze gezien en gehoord 
hadden. Als u zo Jezus ontmoet, 
ontvangt u ook deze vrede en mag u 
het aan iedereen vertellen. 
 
Een meditatie uit het dagboek: 
Leven door (-) geven van: 
Kees Goedhart en Bert Niehof 
 

MEDITATIE 

‘Ere zij God in de hoge’ 
 
Door Marty Alkema 
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Wij wensen jullie een fijne dag toe 
en Gods zegen en  
nabijheid voor de toekomst. 
 
Omdat het bestuur in de 
vakantieperiode niet heeft 
vergaderd, ontbrak in de vorige 
Wegwijzer de rubriek Van de 
Bestuurstafel. Eind september is het 
bestuur weer bijeengekomen, 
waarover ik een enkele mededeling 
kan geven.  
Graag echter wil ik vooraf het 
najaarskamp noemen, waar we 
weer, met dank aan de commissie, 
met goede herinneringen aan mogen 
terugdenken. Aan het mooie weer, 
altijd een heel belangrijke factor in 
het succes, maar ook aan de mooie 
excursies. Voor het eerst een kamp 
van vrijdag tot zaterdag. Bij de 
peiling tijdens de algemene 
ledenvergadering was er geen 
duidelijke meerderheid te bespeuren 
voor voortzetting van dit experiment 
of toch weer terug naar de vroegere 
praktijk van zaterdag tot maandag. 
Tijdens de volgende 
ledenvergadering, met dan de 
ervaring rijker van een 
voorjaarskamp met ook slechts één 
zondag, mag u opnieuw uw mening 
laten weten. 
 
Het voorjaarskamp wordt gehouden 
op camping De Voorst in 
Kraggenburg en wel van vrijdag 26 
april tot zaterdag 4 mei 2019. De 
kartrekker is Tineke Paulus.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ik wijs er op dat het 
programmaboekje met 
inschrijfformulier zal worden 
verstuurd samen met de 
Wegwijzer nr. 1 - 2019. 
 
Nog een memorabel feit is dat we dit 
jaar voor het eerst een 
donateursontmoeting hebben gehad. 
Deze was tijdens het zomerkamp in 
Woudenberg. Het verslag van deze 
ontmoetingsdag stond in de vorige 
Wegwijzer. Het was een groot 
succes. Het bestuur heeft daarom 
besloten dit ieder jaar te herhalen, 
ergens centraal in ons land. En dan 
niet alleen voor de donateurs, maar 
ook voor de leden die graag onze 
oudgedienden zouden willen 
ontmoeten. Hoe en waar hoort u nog 
wel. 
 
Tenslotte wens ik u allen een goede 
en gezellige wintertijd en Gods 
zegen met de feestdagen. Speciaal 
de alleenstaanden en zieken Gode 
bevolen. 
 
 
 
 

 
 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

 
Leen van den Berge (secretaris)  
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We zijn blij verrast dat er dit jaar 
voor de diverse reizen voldoende 
aanmeldingen zijn om alle reizen en 
kampen door te kunnen laten gaan. 
Ongeveer 100 equipes hebben zich 
ingeschreven voor een reis of kamp. 
Het kamp te Diffelen zit helemaal vol 
en ook de andere bestemmingen 
mogen niet klagen. Er zijn hier en 
daar nog plaatsen beschikbaar dus 
als je nog wilt besluiten om mee te 
gaan neem dan even contact op met 
de betreffende coördinatoren. 
Ook is het bijzonder dat op dit 
moment zich zeker vijf nieuwe leden 
hebben aangemeld voor een reis of 
kamp. Het ledental gaat, zij het 
schoorvoetend, omhoog. Mond opt 
mond reclame kan veel doen en ook 
de artikelen in de media dragen hier 
toe bij. Toen ik op het World Wide 
Web zat te zoeken naar onze CCC 
kwam ik een artikel tegen uit 2002. 
De link hiernaar staat hier onder. 
https://www.digibron.nl/search/detail/
012dcc20b46bd480f742f85b/christeli
jke-kampeerders-trekken-samen-op 
Op deze site van Digibron kun je 
meer artikelen terug vinden van de 
CCC. In 2002 had onze club 
ongeveer 650 leden. Dat waren nog 
eens gouden tijden. 
In een ander artikel las ik dat de 
contributie in januari 2013 stond op 
€ 65,00. In vijf jaar tijd nog niets 
veranderd dus!  
Wat ook niet veranderd is de 
onderlinge band en saamhorigheid.  

 
.  
 
 
 
 
Op de reizen en kampen krijg je 
zoveel te horen over de diverse 
achtergronden van personen. Dan is 
het fijn dat je je zorgen ook met 
elkaar kunt delen. 
 
We naderen de winter periode 
waarin de caravans en campers 
staan opgeborgen in de stalling. Hier 
en daar hoor je wel eens een 
opmerking of het niet mooi zou zijn 
in de winterperiode er op uit te 
trekken. Je zou kunnen denken aan 
een vaste stek in Oostenrijk of een 
ander winters gebied.  
Maart zou dan een goede optie zijn. 
Je hoeft hierbij niet gelijk te denken 
aan wintersport, je kunt ook prima 
wandelen en met treinen en banen 
omhoog gaan om daar van de 
natuur te genieten, onder het genot 
van een mok warme chocomelk met 
slagroom. Er is daar ook vaak 
“Erbsensuppe mit Wurst” 
voorhanden. 
Als je hier wel voor voelt en of de 
coördinatie op je wilt nemen laat het 
dan eens weten (Annie van Keulen 
annievankeulen@hotmail.com) 
zodat we hierop kunnen inspelen 
voor een volgend seizoen. 
Bij het lezen van deze “Wegwijzer” 
staat het voorjaarskamp weer volop 
in de belangstelling. Graag willen wij 
elkaar daar ontmoeten. 
Met vriendelijke groet, 
Martin Konijn,  
(voorz. Commissie reizen) 

VAN DE COMMISSIE REIZEN 

 
Door Martin Konijn 

 

https://www.digibron.nl/search/detail/012dcc20b46bd480f742f85b/christelijke-kampeerders-trekken-samen-op
https://www.digibron.nl/search/detail/012dcc20b46bd480f742f85b/christelijke-kampeerders-trekken-samen-op
https://www.digibron.nl/search/detail/012dcc20b46bd480f742f85b/christelijke-kampeerders-trekken-samen-op
mailto:annievankeulen@hotmail.com
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VERSLAG ZOMERKAMP 
Op camping ’t Boerenerf in Woudenberg 
 
Door Nel de Hoop 

Coordinatoren: 
Herman en Annie Eppinga 
Annie van Otterloo 
 
Vanaf woensdag tot zaterdag was de 
aankomst. Zaterdag om 17.30 
werden we verwacht in ”de schuur” 
voor de opening van het kamp. 
Herman opende het kamp met 
meditatie en gebed. Daarna stond er 
een chinees buffet voor ons klaar, 
het was heerlijk. Aan het einde 
kregen we nog een tasje met daarin 
een mooie geborduurde pannenlap 
en het programmaboekje. 
 
Zondagmorgen zijn we bij de buren, 
‘camping De Heygraaf’, naar de 
dienst geweest. Het was prachtig 
weer dus hebben we in de kring 
buiten een glaasje met inhoud 
gedronken. 
‘s  Avonds een zangdienst in ”de 
schuur”, tijdens deze dienst kwam 
Gerard, de campingbaas, naar 
binnen en vroeg of het goed was dat 
een groep studenten van de 
universiteit van Wageningen hun 
dispuutlied mochten laten horen. Het 
werd vierstemmig zonder 
begeleiding gezongen. Daarna 
hebben we gezamenlijk het lied ‘De 
stad met de gouden poorten’ 
gezongen. Wat een prachtige 
afsluiting was. 
 
Maandagmiddag hebben we onder  

veel gelach het kadospel gespeeld. 
 
Dinsdag een vaartocht door de 
grachten van Amersfoort in open 
boten. Aan het eind werden we 

verrast door een hoosbui en zijn we 
een restaurant ingevlucht voor een 
heerlijk kopje koffie. Aansluitend was 
er nog een tocht door de stad met 
een nostalgische tram. 
 
Woensdagmorgen waren we op de 
koffie genodigd bij de fam. Niemeier. 
Ineke was jarig dus hebben we haar 
toe gezongen en kreeg ze een 
mooie plant. 
 
Donderdag werden we opgewacht 
bij het Nationaal Militair museum 
door een gids. Hij vertelde ons 
enthousiast en uitgebreid wat er 
allemaal te zien was. Hij begon bij 
de eerste geweren hoe die werkten 
tot verhalen over vliegtuigen, de V1 
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en de V2 en waar ze voor gebruikt 
waren. 
 
Vrijdag kregen we bezoek van de 
donateurs van de CCC. Zij werden 

verwelkomt met koffie en gebak. 
Tussen de middag was er een 
voortreffelijke lunch en de middag 
werd afgesloten met thee of koffie. 
Reken er op dat er wat afgekletst is 
is over de kampen en de reizen. 
 
Zaterdag was er een gezamenlijke 
barbecue waar we ons vlees zelf 
mochten braden en ook hadden de 
coordinatoren voor diverse salades 

gezorgd, het was allemaal prima. 
Zondag morgen zijn we weer bij de 
buren geweest en de avond werd 
verzorgd door een jeugd vereniging 
die in de boerderij logeerde. 

Maandag zijn er een stel stoere 
mensen wezen fietsen wel, 40 km. 
Zij die thuis bleven hebben de dag 
zelf ingevuld. 
 
Woensdag stond er een boottocht op 
de Linge op het programma. Het 
was stralend weer, we hebben echt 
genoten. Tussen de middag kregen 
we een goed verzorgd warm en 
koud buffet, waar goed gebruik van 
werd gemaakt. 

Donderdag hebben we met een 
paardentram een rit gemaakt over 
het Leersumse veld. Dat bestaat uit 
bos en moeras, in het voorjaar 
broeden hier heel veel vogels en is 
het ook afgesloten. 
 
Zaterdag werd het pannenkoek 
restaurant “De Hakhorst” met een 
bezoek vereerd. Waar ze super 
grote pannenkoeken serveerden. 
Verschillende van ons kregen hem 
niet op en dat wil toch wat zeggen 
van leden van de CCC. Het festijn 
werd afgesloten met koffie of ijs toe. 
Zondagavond hadden we weer een 
studenten groep. 
Maandag was er weer een fietstocht 
georganiseerd. Deze keer kon er 
gekozen worden uit 25 km of 40 km. 
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Na een picknick in het bos ging de 
groep uit elkaar. 
Dinsdag, deze dag brachten we een 
bezoek aan ‘Ouwehands 
Dierenpark’. 
We vertrokken om 10 uur van de 
camping met elkaar poulen en lunch 
pakketten mee. Bij de ingang 
verzamelden we ons en na de kassa 
kon iedereen zijn gang gaan. 
Wel werd er afgesproken om per 
auto bij elkaar te blijven. 
De leeuwen waren wat sloom, de 
apen net als altijd zich uitslovend. 
Het voeren bij de Panda’s viel tegen 
hier was niets van te zien. 
Om ongeveer half 4 hadden we alles 
gezien en zijn we weer richting de 
camping gegaan. 
Weer een fijne dag met mooi weer. 
 
Donderdagmorgen naar het kersen- 
museum in Cothen geweest. 
Daar kregen we koffie met gebak 
opgemaakt met kersen, het kan toch 
niet anders. Hier was een veilingspel 
waar je aan mee kon doen. Je kreeg 
een bepaald bedrag en daarmee 
moest je proberen zo goedkoop 
mogelijk partijen die aangeboden 
werden te kopen en wie het 
voordeligst ingekocht had was de 
winnaar. Voor de avond stond de 
bonte avond gepland. 
Er was nog wel een week te gaan 
maar Herman en Annie konden niet 
langer blijven. We begonnen met 
een koud en warm buffet dat af 
gesloten werd met een heerlijk 
toetje. Tussendoor kon er boeren-  
midgetgolf gespeeld worden, wat er 
soms fanatiek aan toe ging. 
Er werden ook verschillende stukjes 
gedaan. De coordinatoren werden 

met een dankwoord voor hun inzet 
voor het kamp  verrast met een 
cadeau. De dames kregen een mooi 
stenen beeldje en de heer een paar 
flessen port. De avond werd 
afgesloten met een dankgebed voor 
de mooie weken en een zegen 
gevraagd voor de week die we nog 
met elkaar zouden hebben. 
Vrijdag zijn Jan en Ineke Niemeier 
naar huis gegaan omdat het niet zo 
goed ging met de gezondheid. 
Jammer hoor, we hopen dat ze toch 
weer op mogen knappen. 
 
Zondagavond was er een zangdienst 
geleid door Ans en Leen Hage. 
 
Dinsdag morgen kregen we nog een 
heerlijk ontbijt dat verzorgd werd 
door Gerda, de vrouw van de baas. 
Het verdere van de week konden we 
invullen naar eigen genoegen. 
Woensdag begon het bij velen al te 
kriebelen om naar huis te gaan  dus 
werd er al op geruimd en schoon 
gemaakt. 
 
Het was een mooi kamp met veel 
momenten van saamhorigheid en 
prachtig weer.
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De CCC op camping ’t Boerenerf  
  
Aan het begin van een druk en warm 
zomerseizoen kwam de CCC bij ons 
kamperen. Wat hebben we genoten 
van al deze vrolijke mensen! Het 
achterste veld van onze camping 
stond ineens vol met caravans en 
bruiste van de gezelligheid. In de 
ochtend zagen we de meeste 
deelnemers vertrekken voor leuke 
activiteiten in de omgeving. Zo zijn 
er natuurlijk de mooie landhuizen en 
authentieke stadjes die bezocht 
werden, maar ook de grotere steden 
zoals Utrecht en Amersfoort. Ook de 
natuur van de Utrechtse Heuvelrug 
gaf alle mogelijkheid tot fiets- en 
wandelroutes. Er is zelfs een mooie  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
boottocht gemaakt! Elke avond werd 
er fanatiek gejeu-de-bouled, waarbij 
het natuurlijk spannend was wie er 
zou gaan winnen. Voor ons was het 
hoogtepunt van de week op 
zondagavond, waarbij jong en oud 
samenkwamen om te zingen. Deze 
zangavond werd geleid door de 
CCC, of een jongerengroep uit onze 
groepsaccommodatie. Iedereen van 
de camping was welkom om aan te 
sluiten om samen te zingen tot Gods 
eer. Wat is er mooier dan samen op 
deze manier de nieuwe week te 
beginnen! Wij kijken terug op een 
fijne en gezellige tijd, en hopen van 
harte dat dit wederzijds is.

INGEZONDEN: 

Door de eigenaars van camping ’t Boerenerf 
 
Gerard en Gerda Donselaar 
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Toen ons blad in de zomer van 1988 
van start ging, was Gerrit Bakker uit 
Bennekom redactielid en de man die 
de Wegwijzer in elkaar zette.  
Met een oude schrijfmachine typte 
hij de aangeleverde, meestal met de 
hand geschreven tekst over, waarna 
de kopij ‘gestencild’ kon worden.  
Met de wetenschap van nú was het 
allemaal wat primitief, maar er 
ontstond toch al een echt clubblad. 

Het is aardigheid om dat eerste 
nummer naast ons huidige blad te 
leggen: Een wereld van verschil! ’t Is 
alsof je een T-Fordje naast een 
Ferrari ziet staan. Maar dit terzijde.  
Het artikeltje dat ik deze keer naar 
voren wil halen, staat in de 
Wegwijzer van 1993 nr.1 en is 
aangeleverd door bovengenoemde 
Gerrit Bakker 
 
 

 

 

‘Kleurling’ 

Een CCC-er had op een van zijn reizen als buren op de camping een 

Surinaams echtpaar. Deze buurman zei op een zekere dag het volgende: 

 

 

“Beste buurman, er zijn een paar dingen die je moet weten. Ik ben zwart 

geboren en zwart opgegroeid. Als ik in de zon zit ben ik zwart en als ik bang 

ben, ben ik ook zwart. Als ik ziek ben … zwart. En als ik sterf … dan ben ik 

nog zwart! 

Maar jij, blanke man: als je geboren wordt, ben je roze en als je opgroeit, 

word je wit. Als je in de zon loopt, word je rood en als je het koud hebt, 

word je blauw. Zit je in angst, dan word je geel en als je ziek bent, word je 

groen, terwijl je grijs wordt als je sterft. 

En dan noem je míj kleurling?” 

 

G. Bakker 

 

UIT DE OUDE DOOS 
 

Door Ton Hendriksen 
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Ierland is een eiland en dus moeten  
we met de boot overvaren. We doen 
dat vanaf Cherbourg in Frankrijk 
rechtstreeks naar Ierland. Dat 
betekent een overnachting in 
Neufchâtel-en-Bray en een lange 
vaartocht met overnachting op de 
boot voordat we op vrijdag 1 juni om 
15.30 uur aankomen in Rosslare, 
Ierland. Vandaar rijden we naar The 
Apple Farm in Cahir. Een mooie 
camping met een boomgaard en 
heel veel Ieren die hun Bank Holiday 
weekend hier doorbrengen. Gezellig 
met veel kinderen, die ons op tijd 
wakker maken. 
De volgende dagen verkennen we 
de omgeving die schitterende 
plaatjes opleveren van bloeiende 
rododendrons en loslopende 

schapen. Die vinden we telkens  
weer tijdens de hele reis, zij zijn zich 
zeer bewust van hun voorrang op 
gemotoriseerd verkeer.  

 
 
 
 
 
 
 
Het uitstapje van Jan en Mineke 
naar Kilkenney verloopt minder mooi 
door een val van Mineke. Haar heup 
bleek gebroken en een operatie in 
het ziekenhuis in Waterford volgde 
na enkele dagen. 
Gelukkig zijn er mensen die vrijwillig 
het coördinatorschap van Jan en 
Mineke willen overnemen. Dank je 
wel Arie, José, Kors en Anneke! 
Zaterdagavond genieten we van een 
door de  deelnemers zelf 
klaargemaakte maaltijd, waar zoveel 
van overbleef dat we daar ook de 
volgende dag meer dan genoeg aan 
hadden. Dat was dus twee keer 
genieten! 
Zondag een openluchtdienst met als 
voorganger Arie Oskam met als 
vaste organist Aartje de Wit, en ‘s 
avonds een zangdienst. 
Op maandag 4 juni vertrekken we 
naar Fossa Camping te Killarney van 
waaruit we diverse uitstapjes maken 
o.a. naar Dingle Peninsula en de 
Ring of Kerry. Dat laatste 
gezamenlijk met een bus. We 
genieten van de prachtige route. 
Voornamelijk langs de grillige kust 
met hoge cliffs en diepe inhammen, 
waar de zee hoog opspuit. 
Indrukwekkend! Veel van de 
bestaande oude bruggen en 
nederzettingen zijn overgebleven uit 
de Romeinse tijd. 

REISVERSLAG 

CCC-reis Ierland van 28 mei t/m 29 juni 2018 
 
Door Teunie van den Berge 
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We zien hoe een schaapherder een 
aantal schapen naar een bepaalde 
route dirigeert met zijn honden en 
een fluitje. De honden zijn meestal 
border collies die een opleiding 
krijgen van 5 maanden in een 
periode van 1½ jaar. Ook kwamen 
we een doedelzakspeler tegen die 
de doedelzak vulde met zijn arm. 
Dat kostte heel wat minder energie 
als met de mond zoals de Schotten 
doen. 
We maakten ook een tocht langs de 
Gap of Dunloe. Een prachtige meer 
binnenlandse route met schitterende 
vergezichten en smalle weggetjes 
waar koetsen reden voor mensen 
die de tocht niet zelf durfden of 
konden maken. 
Vanaf onze volgende camping in 
Doolin bezoeken we de Arran 
eilanden. Daar kochten we natuurlijk 

allemaal wel iets van het kabel 
breiwerk dat hier volop gemaakt en 
verkocht wordt. Ook hier weer een 
indrukwekkende kustlijn. Op de tocht 
terug maakte de veerboot voor ons 
een omweg dicht langs de cliffen van 
Moher. We bezoek ook de Dolmen 
van Poulnabrone, een archeologisch 
graf, midden in de Burren, een kale 
kalksteenvlakte waar op 
verrassende plaatsen toch weer 
bloemen tevoorschijn komen. 

Vrijdag 15 juni reizen we naar Noord 
Ierland een land bekend om de strijd 
tussen Protestanten en Rooms-
Katholieken waarvan nog vele 
littekens zijn achtergebleven. 
Vanuit de camping in Portrush gaan 
we lopend naar de plaatselijke 
Presbyteriaanse kerk. We worden 
daar hartelijk welkom geheten met 
koffie en koekjes. Daarna beluisteren 
we een degelijke preek en onder 
leiding van een voorzanger zingen 
we de Schotse psalmen á capella. 
Na afloop van de dienst zingen wij 
de gemeente Ps. 121 toe. 
De kust is ook hier weer het 
hoogtepunt van het natuurschoon. 
Vooral de Giants Cause way maakt 
diepe indruk. Het lijken wel op elkaar 
gestapelde basaltblokken tot op 
reuzenhoogte.  
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Bijzonder om te zien hoe de golven 
hierop kapot slaan. We bezoeken die 

dag ook een whiskeystokerij, waar 
we allemaal mochten proeven en 
kopen uiteraard. 
Op de camping in Larne spelen we 
het bekende CCC-cadeauspel wat 
hilarische momenten oplevert. 
Ook de maaltijd in de avond levert 
de nodige verrassingen door taal 
barrieres, maar het eten is lekker! 
We brengen een bezoek aan Belfast 
wat een indrukwekkende dag werd. 
De muurschilderingen, ‘de muur’ met 
prikkeldraad en uitkijkposten, de 
kleine huisjes van de dokwerkers 
herinneren ons aan de burgeroorlog. 
Daarna bezoeken we de fraai 
opgezette tentoonstelling Titanic 
Experience in de oorspronkelijke 
werf waar de Titanic gebouwd werd. 
Wat een luxe! Deze werf leverde 
veel werkgelegenheid op, waardoor 
later, toen de werf stopte, veel 
werkeloosheid ontstond. 
Zaterdag 23 juni steken we de grens 
naar de republiek Ierland weer over 
voor onze laatste dagen daar. Op 
camping Silverstrand in Wicklow. 
proberen een paar van ons de 
temperatuur van het water in de 
Ierse zee: ‘t was koud maar lekker! 

Maandag neemt ieder op zijn manier 
afscheid van Ierland. Wij reden de 
Military Road aangelegd door de 
Engelsen na de opstand van de 
Ierse rebellen. Geschiedenis is hier 
overal aanwezig. Het is nu een 
verlaten weg in een van de ruigste 
gebieden van County Wicklow, waar 
nog turf wordt gestoken voor de 
open haard of kachel (alleen voor 
eigen gebruik). Langs de weg 
prachtige bloemen: vlier, 
kamperfoelie, fuchsia’s en veenpluis. 
Anderen bezochten de ruïnes van 
Glendalough, een 
kloostergemeenschap waar nog een 
vluchttoren staat en allerlei 
grafstenen met een Iers kruis. 
‘s Avond eten we in The Bridge 
Tavern een heerlijke maaltijd. 

Dan begint de terugreis: met de boot 
naar Frankrijk, twee dagen reizen en 
tenslotte het weerzien van de 
achterblijvers. Een gezellige 
slotavond met acts, limericken, 
lekker eten en bedankjes aan de 
organisatoren van de reis Jan en 
Mineke Jansen en de invallende 
coördinatoren. 
 
Teunie van de Berge
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Wij zijn Geurt en Corry Peelen 
Geurt heeft 8 jaar als 
zuivelhandelaar en 34 jaar als 
expeditie medewerker in een grote 
industriebakkerij gewerkt  
Nu geniet hij van zijn pensioen en 
wordt de "vrije" tijd gevuld met 
vrijwilligerswerk bij familie en als 
koster bij de Bethelkerk in Ede. 
  
Ik (Corry) heb tot enkele jaren 
geleden als verpleegkundige 
gewerkt in een hospice in 
Amerongen. Nu draag ik mijn 
steentje bij als vrijwilligster 
"geestelijke verzorging"  in een 
verpleeghuis met 
jong volwassenen  en hospicezorg . 
verder maak ik  samen met een 
groep vrouwen veel creaties met  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
bloemen en planten die verkocht 
worden  voor stichting Vrouwen voor 
Vrouwen waardoor 
vrouwenprojecten in Afrika gesteund 
worden. 
Wij werden enthousiast 
gemaakt  voor de CCC door Henk 
en Joke van den Hoorn. 
Drie jaar geleden zijn we lid 
geworden en mochten al van mooie 
voor en najaarskampen genieten.  
Wij hopen deze zomer (na 2 
binnenlandse kampen) samen met 
de CCC onze eerste buitenlandse 
reis te gaan maken. 
Wij wensen alle CCC- ers fijne 
reizen en een gezegende tijd toe 
Wij geven de pen door aan Ab en 
Bertha Klok.  
Groeten Geurt en Corry Peelen 

 

JE GEZICHT KEN IK WEL 

MAAR….. 
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Zoals u hebt kunnen lezen in “Van 
de bestuurstafel” krijgt u uw 
programmablad en 
aanmeldingsformulier in februari 
2019 
 
Dit is later dan gebruikelijk. We zijn 
laat begonnen met de 
voorbereidingen van het 
voorjaarskamp in Kraggenburg op 
camping “De Voorst”, dit omdat we 
pas laat een kartrekker hadden. 
Inmiddels zijn we verschillende 
keren bij elkaar geweest en hebben 
ook als commissie de camping 
bezocht. 
 
We hebben het gezellig met elkaar 
en vormen een goed team. Het 
programma is zo goed als rond en 
gaat heel leuk en ontspannen 
worden, met veel verrassingen. 

 
 
 
 
Zet het alvast in uw agenda: Start 
van voorjaarskamp vrijdag 26 april 
tot zaterdag 4 mei 2019, u mag al 
vanaf dinsdag 23 april komen. 
 
Voor degene die een huisje willen 
huren is het van belang dat u dit 
zo snel mogelijk doet. Er zijn 
stacaravans, deze zijn niet geschikt 
voor rolstoelen, en lodges, dit zijn 
prachtige nieuwe huisjes. 
 
devoorst@vdbrecreatie.nl   telnr 
0527-252524 hier kunt u uw 
informatie over de huisjes krijgen. 
 
Hartelijke groeten en wij hopen u DV 
in het voorjaar te ontmoeten.  
 
De Voorjaarscommissie van Voorst 
tot Kraggenburg.

Huisje huren op De Voorst in Kraggenburg  
voorjaarskamp 2019 
 

mailto:devoorst@vdbrecreatie.nl
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Op donderdag kwamen we aan op 
het Vakantieoord De Schatberg bij 
Sevenum. 
Het was uitstekend vakantieweer.  
De ontvangst was weer heel 
hartelijk, het is of je direct al in een 

heerlijk bad stapt, omringd door 
liefdevolle warmte. 
De ontvangstcadeaus vielen goed in 
de smaak: heerlijke 
appel/perenstroop en een prachtig 
plantje; nou, dat is Boskoop e/o wel 
toevertrouwd. 
We werden behoedzaam naar onze 
plaats gebracht. De caravan/camper 
eerst goed neerzetten, en dan wil je 
de voortent of de luifel opzetten, 
maar wat zie je om je heen, heel 
veel CCC-vrienden en -vriendinnen. 
Je wilt ze allemaal wel begroeten  en 
een praatje met ze maken, maar 
soms moet je alleen maar volstaan 
met ”hoi”, anders komt die voortent 
of die luifel er niet voor; eigenlijk is 
dat wel een beetje 
frustrerend. 
 

 
 
 
 
 
 
We stonden op de camping goed 
gegroepeerd, dichtbij een ruim  
toiletgebouw, met twee 
toiletgebouwtjes bij de veldjes, voor 
het snelle bezoek. Heel praktisch. 
Maar wat een groot vakantieoord is 
De Schatberg, heel ruim, heel 
gevarieerd, met een groot meer, een 
prachtig binnen- en buitenzwembad; 
je kon kilometers wandelen alleen al 
op het park. Daarnaast hadden wij 

de beschikking 
over een mooie, 
ruime zaal voor 
onze 
samenkomsten. 

 
Dit najaarskamp 2018 begon met 
een korte openingstoespraak door 
onze  voorzitter Tineke Paulus; ze 
gaf daarna de leiding over aan de 
commissie o.l.v. Martin Konijn.  
We begonnen het kamp met een 
heerlijk buffet, zowel door  
De Schatberg als door de commissie 
goed georganiseerd. 
Nou, we kunnen nu wel zeggen dat 
het Najaarskamp 2018 een Kamp 
Nieuwe Stijl was. Er waren nogal wat 
veranderingen. In de tas, die we 
kregen bij aankomst, zaten geen 
puzzels; de openingsact was 
veranderd in een lopend buffet; de 
commissieleden droegen geen 
hesjes; we zongen met de beamer; 
J.d.H. kon thuisblijven; er was één 
gezamenlijk avondprogramma;  
op zaterdagmiddag was er bingo; 

VERSLAG NAJAARSKAMP 2018 

Van 7 t/m 15 september op camping ‘De Schatberg’ in Sevenum 
 
Door Henk van den Hoorn 
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iedereen kon een avond bowlen; de 
vergadering, de presentatie reizen 
en het afscheidsdiner waren op 
vrijdag; en op zaterdag was het 
massale vertrek; en geen tweede 
zondag op het kamp. 
Dit Kamp Nieuwe Stijl was een goed 
kamp; Het Voorjaarskamp 2019 zal 
ook zo ongeveer zijn, en daarna 
moeten we beslissen of we zo 
doorgaan of dat we terugkeren naar 
het Kamp Oude Stijl. 
 
Zondagmorgen trokken we samen 
op naar de zaal; de andere 
vakantiegangers vroegen zich af 
waar al die mensen naar toe gingen. 
Aan de kleding was wel te zien dat 
ze naar een kerkdienst gingen; op 
zich gaat van dit gezamenlijk opgaan 
ook een getuigenis uit. De dienst 
werd geleid door ons CCC-lid 
proponent Cor Zuijderduijn. Hij hield 
een bezielende, appellerende preek 
over Psalm 4. 
Zo geestelijk gevoed te worden uit 
de Psalmen, waarbij Cor ook 
persoonlijk getuigde, geeft zegen, 
om ook anderen te kunnen zegenen 
(1Petr.3:9). 
Na de dienst dronken we koffie en 
thee, en we konden genieten van 
een heerlijke, hele stroopwafel. Het 
weer was prachtig, en dus zaten wij 
op de veldjes gezellig bij elkaar. Ook 
dat is weer echt CCC. 
De zangdienst op zondagavond 
werd geleid door Ineke en Martin 
Konijn. Een heel mooie zangdienst; 
we mochten Gods Naam groot 
maken met gezangen, gedichten en 
gebeden. 
De Simavi-collecte bracht deze 
zondag bijna 700 euro op. 

In de week konden we 's morgens 
wandelen o.l.v. Leo Timmers, en aan 
het einde van de middag naar het 
inloopuurtje. Het programma was 
deze week heel gevarieerd. Goed 
gedaan, commissie! 
Waar deden we zoal aan mee, of 
konden we aan meedoen? 
 
De Fietstocht. 
Altijd weer een succes. Er was een 
prachtige tocht uitgezet, en we 
droegen ook allemaal een geel 
hesje, voor de veiligheid, en voor de 
reclame.  

De tocht voerde ons door het mooie 
Peellandschap. We kregen koffie en 
thee met vlaai in Helenaveen, en 
een heerlijke lunch in Griendtsveen; 
hoe krijg je zoveel lekkers 
tegelijk op één bord! 
 
Het bezoek aan Venlo. 
Samen met een enthousiaste en 
ervaren VVV-gids ontdekten we al 
wandelend een deel van de oude 
stad van Venlo. We zagen het 
prachtige stadhuis, vele historische 
panden, en het beeld van de 
gebogen monnik. O, ja, natuurlijk 
was er ook koffie en thee en vlaai. 
 
 



18 
 

De Rozentuin. 
In het centrum van het rozendorp 
Lottum bezochten we de Rozentuin. 
Hier kregen we veel informatie over 
de rozenteelt in Nederland, 
Duitsland en België. Wat een variatie 
is er, en wat een kleurenrijkdom; de 
tuin is echter op z'n mooist in de 
maand juni. Onder deskundige 

leiding kon er ook geoculeerd 
worden. 
Ook hier koffie en thee, en het 
rozengebak smaakte er heerlijk. 
 
Boottocht op de Maas. 
Velen genoten van een boottocht op 
de Maas. Met een boot vol mensen 
zagen ze mooie Limburgse 
landschappen, voeren ze door 
sluizen, en genoten van een 
heerlijke lunch aan boord. Wat er in 
de gids van het Najaarskamp stond 

was er allemaal, en nog veel meer. 
En natuurlijk koffie en thee. 

 
Museum “De Kantfabriek” in Horst. 
De excursie naar dit museum, 
gevestigd in de voormalige Zuid-
Nederlandse Kantfabriek, was voor 
kenners en liefhebbers een 
fantastische excursie. Ze zagen 
een mooie expositie van 
handwerkexamenopdrachten van 
een academie uit Sint Petersburg. 
Wat een prachtig borduurwerk, wat 

een mooie jurken en schitterende 
handgeschilderde zijde. De 
voormalige fabriek is gebouwd in 
1928; het had echter heel wat 
voeten in de aarde, want het was 
tegen het zere been van de deken 
van de Rooms-Katholieke Kerk. 
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Vrouwen, zo zei hij, horen op het 
land, in de keuken of in het 
kraambed, niet in een fabriek. 
 
Excursie naar PS Aero in Baarlo. 
Het was een heel bijzondere 
excursie voor de liefhebbers van 
techniek en van vliegtuigen. Een 
hele enthousiaste en hele 
deskundige gids leidde ons rond. 

Hoe bedenkt iemand het om zoveel 
oude vliegtuigen te kopen, daarna te 
repareren en weer te verkopen. Dat 
moet wel een Nederlander zijn, die 
zien overal wel weer brood in, in elke 
hobby. 
 
 
 

Op vrijdagmorgen werd de 
Algemene Ledenvergadering 
gehouden. Het was een goede 
vergadering, zonder opmerkelijke 
zaken. Aan het einde van de 
vergadering werd de CCC-vlag en            
de koker overhandigd aan Tineke 
Paulus, zij leidt de commissie 

Kraggenburg. Dit Voorjaarskamp is 
van 23 april t/m 4 mei 2019. 
Het lijkt een heel interessant kamp te 
worden, dus noteer maar vast de 
datum. 
Op vrijdagmiddag vond de 
presentatie van de reizen plaats. We 
kunnen in 2019 kiezen uit 2 vaste 
binnenlandse kampen en 4 
buitenlandse reizen.

Vrijdagavond werd het kamp afgesloten met een heerlijk buffet. 
Annie, Hans, Ineke, Martin, Miny, Dick, Joke, Wout, Celia, Henk, Nellie 
en Jan, …........... heel hartelijk bedankt!!!         
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Beste CCC-ers, 
 
Allereerst even een compliment; wat 
een mooie club zijn jullie! En 
eigenlijk is dit stukje helemaal niet 
bedoeld voor u, maar voor uw 
kinderen of misschien wel 
kleinkinderen. Sinds het overlijden 
van onze vader, die overigens echt 
groot fan was van de club, is de stap 
groot voor onze moeder om naar de 
voor-, zomer- en najaarskampen te 
gaan. En toch deed ze het dapper, 
dit jaar voor het eerst niet met pap, 
maar met één van ons samen. En 
wat hebben wij het naar ons zin  
gehad. Ook al behoren we niet 
helemaal tot de leeftijdscategorie 
van de CCC, we merken dat het een 
club is die zich kenmerkt door 
verbondenheid, omzien naar elkaar 
en plezier hebben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ook al zijn wij te ‘gast’ een ieder 
heet ons hartelijk welkom en maakt 
een praatje. En we pikken zo hier en 
daar ook nog eens een handig 
adviesje mee vanuit een ervaren 
caravanner. Altijd mooi 
meegenomen. Moeder geniet en wij 
genieten. En dus kinderen en 
kleinkinderen als uw vader of 
moeder de stap wat lastig gaat 
vinden, of het wordt gewoon wat te 
veel, kom gerust mee! Wij kunnen 
het jullie aanraden. Wellicht wordt je 
zelf ook wel enthousiast en ben je 
een toekomstig lid van de CCC. Ze 
kunnen nog wel wat leden gebruiken 
hebben we begrepen . Oh en nog 
even voor de CCC-ers…. dank voor 
jullie gastvrijheid. 
Twee dochters van een CCC lid 
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MIJN CAMPING RECEPT 

 
Ingestuurd door Betty Geneugelijk 

 
Ingrediënten voor vier personen 
 
500 gr sperziebonen 
1 blik perziken 
500 gr  rundergehakt en gehaktkruiden 
zakje pittige vleesjus 
 
Bereiding. 
Sperziebonen koken 
Kleine balletjes gehakt draaien en braden 
Als het gehakt gaar is het perzikensap bijvoegen 
Aanmaken met pittige vleesjus 
Stukjes perziken er bij 
Als de sperziebonen gaar zijn die er bij . 
 
Gekookte aardappels of rijst er bij serveren. 
 
Eet smakelijk. 
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Lieve leden van de christelijke caravanclub, 
 
Hartelijk dank voor uw mooie donatie aan ons werk.  
Simavi bouwt aan een gezond leven voor iedereen.  
Want alleen als je gezond bent kun je jezelf ontwikkelen, voor je gezin 
zorgen en zo de armoedespiraal doorbreken.  
Daarom investeren wij  in de basisomstandigheden voor een gezond 
bestaan in de meest arme gebieden in Afrika en Azië. 
Zo zorgen wij ervoor dat kwetsbare mensen – vooral meisjes en vrouwen – 
een gezond leven kunnen leiden. 
 
Uw steun bij ons werk is bijzonder belangrijk.  
Wat fijn dat wij dit jaar uw doel mochten zijn en samen met u de gezondheid 
van vele mensen mogen verbeteren. 
 
Wij wensen u al het goeds en heerlijke momenten 
in uw caravan. 
Nogmaals dank voor uw betrokken steun! 
 
 
Namens Simavi, 
 
Angélique van Oversteeg 
Relatiemanager Particulieren 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

BEDANKT: 

 
Opbrengst collecte tijdens najaarskamp 
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