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REDACTIONEEL

Redactie

Voor u ligt het eerste nummer van
een kleurrijke Wegwijzer in dit
nieuwe jaar. Een Wegwijzer waarvan
de redactie streeft naar een
boeiende en informerende inhoud,
die ook helpt de contacten te
versterken.
Kijkt u al weer uit naar de lente? Een
voorjaarskamp dat op ons wacht?
Vele jaren worden zij al gehouden
maar toch slaagt de Commissie
Kampen erin nog onontdekte
gebieden te vinden. Maar ook voor
de reizen worden veel
voorbereidingen getroffen. Zo zijn
velen aan het werk om u een mooi
kampeerseizoen te bieden.
Wie weet zich nog leuke of
interessante kampeerbelevenissen
te herinneren? Misschien ook tips
die u waardevol vindt? Deel die met
de redactie en wie weet, staat uw
artikel in het volgende nummer.

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: info@chrcaravanclub.nl
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

LET OP:

Algemeen adjunct: Leen Wigmans
Dorpsweg 128-II
4223 NH Hoornaar
Tel. 0183-582396

Kopij voor de Wegwijzer 2019-2
uiterlijk 1 mei 2019 naar:
Leen en Geri van der Weijde
Vierwoudstedenmeer 154
3346 JP Woerden
Email: gerivanderweijde@gmail.com

E-mail: leen.wigmans@gmail.com
Lid:

Marty Alkema
St. Hubertus 25
6713 JN Ede
Tel. 0318-630657
E-mail: marty.alkema@gmail.com

Kopij voor Lief & Leed naar:
Marty Alkema
St. Hubertus 25
6713JN Ede
Email: marty.alkema@gmail.com

website: www.chrcaravanclub.nl
Beheer: Bé Borkhuis
E-mail: b.borkhuis@ziggo.nl
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MEDITATIE
Andréas, een bruggenbouwer. Door Arie C. Burggraaf
In deze meditatie wil ik een minder
bekende discipel voor het voetlicht
brengen, namelijk Andréas. Er is niet
zo heel veel bekend over hem. Zijn
naam komt maar een enkele keer
voor. Hij wordt drie keer genoemd in
het Johannes evangelie. Er wordt
gezegd dat hij als martelaar de
kruisdood is gestorven.
Andréas was iemand die anderen in
contact bracht met Christus.
De meditatie is dus uit het Johannes
evangelie,hoofdstuk 1. Johannes
was met twee van zijn discipelen, zo
staat geschreven in vers 35 en hij
zei: Zie, het Lam Gods!
En terstond volgden zij (de twee
discipelen) Jezus en bleven bij Hem
gedurende de hele dag. Natuurlijk
hebben ze al eerder van Jezus
gehoord via Johannes (vers 41),
maar nu Hij daar was moesten ze
Hem volgen.
Er was een innerlijke drang bij Hem
te willen zijn.
Als we dan om ons heen zien, dan is
er eerder een innerlijke drang om de
kerk te verlaten en op te gaan in wat
de wereld heeft te bieden.
Andréas was zo enthousiast dat hij
op zoek ging naar zijn broer Simon
Hij heeft niet gewacht tot hij zijn
broer een keer zou ontmoeten, hij
ging er speciaal op uit om hem het
grote nieuws te vertellen.

Hij vertelde dat niet alleen, hij bracht
hem ook bij Jezus.
Zo kan het gaan, de ene broer
vertelt de andere broer van de
Messias. Een groot verschil met de
eerste broers in het Oude
Testament, waarbij de ene broer de
andere dood sloeg.
Hier brengt Andréas zijn broer
Simon bij de Messias. Hieruit
spreekt de liefde die Andréas heeft
voor zijn broer om hem ook
deelgenoot te maken van zijn
blijdschap dat hij de Christus had
gevonden.
Zo zoekt Christus ook ons op, Hij
wacht niet af totdat we zelf bij Hem
komen. Rusteloos en bewogen gaat
Hij nu nog steeds door om mensen
op te zoeken opdat ze Hem zullen
volgen.
Iets van die opzoekende liefde zien
we ook bij Andréas.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Leen van den Berge (secretaris)

Begint het al te kriebelen? De
Vakantiebeurs in Utrecht en de
Caravana in Leeuwarden zijn al
weer achter de rug. Maar ik denk dat
het voorjaarsweer nog niet
overtuigend genoeg is om de
caravan van stal te halen, of het
moet naar de wintersport zijn, aan
sneeuw geen gebrek. Overigens
over wintersport gesproken: wie wil
niet eens een reisje naar de
wintersport organiseren. Zou
hartstikke leuk zijn. Of een lang
verblijf in Spanje?

Op dit moment, eind januari, hebben
we helaas nog geen kartrekker
gevonden.
Onze CCC-flyers waren op. Ons lid
Hans van der Giesen heeft het
ontwerp enigszins aangepast en
inmiddels hebben we weer 1000
nieuwe flyers, dus wij kunnen weer
even vooruit. Op de komende
ledenvergadering kun je een
voorraadje halen om uit delen en
achter te laten bij campings die
worden bezocht.
Ook heeft Hans voor ons een
standaard CCC-advertentie
ontworpen die we gebruiken voor
advertenties in allerlei bladen. Kom
maar met voorstellen!

Maar de meesten van ons zullen
toch wel de caravan / camper op stal
laten tot het voorjaarskamp in
Kraggenburg. Een plaats waar we
niet eerder hebben gekampeerd,
mooie omgeving met bijzonder leuke
excursiedoelen. Het
programmaboekje met
aanmeldingsformulier zit bij deze
Wegwijzer. Vlug aanmelden, laat de
kampcommissie merken dat je hun
inzet waardeert.

Verder is tegenwoordig het
secretariaat bereikbaar per e-mail op
info@chrcaravanclub.nl. Dit aan de
CCC verbonden e-mailadres blijft
geldig ook na een bestuurswisseling.
Mijn oude e-mailadres kun je
overigens gewoon blijven gebruiken.

Voor het najaarskamp heeft de
commissie Voorbereiding Kampen
een veld op het Vakantiepark De
Fruithof te Klijndijk in Drenthe
gereserveerd. Nooit van gehoord?
Klijndijk grenst aan Valthe, voor
sommigen onder ons welbekend.

Met de komende ledenvergadering
a.s. 3 mei zijn er als gewoonlijk
bestuursverkiezingen. De zittende
bestuursleden Marty Alkema en Arie
Burggraaf zijn aan het einde
gekomen van hun tweede termijn.
Beiden stellen zich herkiesbaar.
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JE GEZICHT KEN IK WEL
MAAR…..

Wij zijn Ab en Bertha Klok uit
Wekerom.
(4 km van de Hoge Veluwe)
Ab is geboren in Wekerom en ik
(Bertha) in Barneveld.
Wij zijn inmiddels ruim 44 jaar
getrouwd. Hebben 2 zoons,
2 schoondochters en 7 kleinkinderen
in de leeftijd van 5 mnd tot 18 jr
Ab is na zijn schooltijd begonnen als
tractor monteur na zijn diensttijd is
hij automonteur,
vrachtwagenmonteur en uiteindelijk
bij Moba Barneveld terecht gekomen
waar men eiersorteermachines
maakt. Eerst heeft hij gewerkt in de
assemblage maar na een zware
rugoperatie heeft hij aangepast werk
gekregen en is hij magazijn-

medewerker geworden, in totaal
heeft hij ruim 36 jaar bij Moba
gewerkt. Ikzelf ben na mijn schooltijd
op kantoor gaan werken, de tijd waar
nog iedere week de loonzakjes
gevuld werden! zou je nu niet aan
moeten denken alleen al dat je op
vrijdagmiddag even naar de bank
ging en voor 120 personen geld ging
halen! Ik ben daar 7 jaar
gebleven totdat onze eerste zoon
was geboren, daarna heb ik 25 jaar
bij ons in het dorp als thuiskapster
gewerkt omdat dit gemakkelijk te
combineren was met onze 2 zoons.
Inmiddels werk ik als vrijwilligster bij
verzorgingstehuis “Wicherumloo” als
gastvrouw, huisfotograaf (zoals ze
mij noemen) en geef ik filmavonden.
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Een keer per jaar organiseer ik
samen met Ab een oldtimer toertocht
waarbij wij gaan rijden met de
bewoners in 22 oldtimer auto's wat
ze natuurlijk geweldig vinden.
Ab en ik houden allebei van oldtimer
auto's! Hier toeren wij zomers graag
mee rond.
Maar ook sinds Ab thuis is met
pensioen gaan we graag met de
CCC op pad. Wij hoorden
van Bertus Jansen van deze club en
hij zei: “Er is een mooie rit naar Italië
net iets voor jullie”. Nou direct
gebeld met Leen en

na dat gesprek hoefden wij niet lang
meer na te denken.
De rest hebben jullie vast wel
gelezen op de website van de CCC
(interview Barneveldse Krant)
Inmiddels zijn wij gevraagd om ons
steentje bij te dragen aan het
voorjaarskamp 2019, nou wij
verzekeren jullie we zijn behoorlijk
bezig, hoe dat wordt…..? Wij zouden
zeggen komt dat zien en beleven.
Wij kijken ernaar uit jullie te
begroeten.
Wij geven de pen graag door aan
Rien en Jannie van Brummelen uit
Baarn, die hebben wij leren kennen
op onze Italië reis.

Zijn alle fietsen al in orde voor het voorjaarskamp?
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UIT DE OUDE DOOS
Door Ton Hendriksen
Arie de Keijzer was in de beginjaren
van onze club een zeer gewaardeerd
coördinator. Door z’n resolute
optreden, maar vooral vanwege z’n
stem was hij een gezaghebbend
man. Hoewel hij als oud-schoolhoofd
veelal met levend materiaal gewerkt
had, wist hij ook e.e.a. van techniek.

In de jaren negentig had hij een
rubriek in de Wegwijzer onder de kop:
WAT IEDERE CCC-ER MOET
WETEN – oftewel: lagere
caravantechniek (niet voor
techneuten).
Ik laat u een stukje lezen uit
Wegwijzer nr. 3 uit 1995.

HET WEGGEWAAIDE DAKLUIK
Natuurlijk moeten we voorkomen dat tijdens het rijden het dakluik van onze
caravan waait; goed sluiten dus! Toch had onze groep tijdens een reis een
slechte ervaring met dit fenomeen en we zaten er maar mooi mee.
Al eerder was de eigenaar op het loszitten gewezen, maar bij controle zat het
‘muurvast’, dus werd er doorgereden … tot het dakluik een totale scheiding
met de rest van de caravan maakte, over de weg keilde en direct in stukken
gereden werd. Opnieuw monteren was er niet bij. Goede raad was duur.
Niemand wil met zoveel frisse lucht de nacht in. Hoe het werd opgelost?
Allereerst was er de goede raad van de medereizigers. Plastic is meestal wel
voor handen, maar goed plakband lang niet altijd. Gelukkig, deze keer wél.
Er kwam een rol extra brede tape tevoorschijn en het plastic-op-maat (een
vuilniszak) werd vakkundig vastgeplakt. Je moet natuurlijk wel over een
medereiziger met trap beschikken. En die was er gelukkig. Maak anders
gebruik van b.v. een dranghek. Die vind je tegenwoordig over de hele wereld.
Men ging dus gerust naar bed in een verduisterde caravan.
En toen begon het te regenen …!
Het plastic begon hol te staan en een flinke vijver formeerde zich in het
doorgezakte plastic. Gelukkig hield de tape het en voorkwam een gratis maar
ongewenste douche. De eigenaar krabde zich op z’n hoofd, stak z’n vuist
omhoog tegen de zak en het water was weg. Helaas het probleem niet.
Toen sprong de vonk over en hij zocht een latje dat in de dakopening paste.
Het werd met tape vastgezet. Uit een kastje kwam een eierdopje tevoorschijn
en dat werd, ook met tape, vastgeplakt tussen plastic en latje. Het nooddakje
stond bol en mocht het regenen zoveel het wilde. Zo zie je maar weer: ook al
ben je geen musicus, soms moet je op reis improviseren …
Arie de Keijzer
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REÜNIE EN ONTMOETING
Door Marty Alkema
Vorig jaar hebben we een reünie
gehad van de donateurs. Zoals u
allen wel heeft gehoord en gelezen is
dat een groot succes geweest. Later
hoorde ik van meerdere “oudere”
leden dat zij daar ook wel graag bij
hadden willen zijn om vrienden waar
ze vroeger mee op reis gingen nog
eens te ontmoeten. We hebben dat in
het bestuur besproken en we willen
daar graag gehoor aan geven. Vorig
jaar konden we dit organiseren op de
camping in Woudenberg, waar toen
het vaste kamp plaatsvond. Dit jaar
zijn de vaste kampen niet op een
camping die centraal in Nederland
liggen. Ik heb daarom geprobeerd
een locatie te vinden die redelijk in
het midden ligt en waar we ook nog
wat kunnen zien en doen. Ik heb een
optie op het Dorpshuis in Hemmen.
Hemmen ligt in de Betuwe vlakbij
Zetten. Het dorpshuis ligt in de oude
dorpskern van de “Heerlijkheid
Hemmen”. We kunnen daar dan in de
Oude School worden ontvangen met
2 keer koffie en gebak, een
uitgebreide lunch en ‘s middags nog
een kopje koffie of thee voor de prijs
van € 22,50 per persoon.

Deze locatie is rolstoeltoegankelijk.
Er is daar vlakbij een oud kerkje met
prachtige gebrandschilderde ramen
te bezichtigen en ook
is er een mooie
kasteeltuin om in te
wandelen.
De datum is: 14 mei.
Zou u voor 16 maart, graag per email en anders schriftelijk of
telefonisch, willen doorgeven of u aan

die dag wilt deelnemen, zodat ik het
een en ander kan bevestigen.
Ik reken op heel veel aanmeldingen
en zie er naar uit u weer te
ontmoeten, want het is erg fijn om
elkaar op zo’n dag te zien en te
spreken!
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 1 kleine ui
ALLERHANDE
MIJN CAMPING RECEPT
Een
Doorrubriek
Geri van
met
der
van
Weijde.
alles en nog wat.
Door
Wie zorgt
diverse
voor
scribenten
het volgende recept?
Een professor stond voor de klas om
een les filosofie te geven. Hij had
een aantal voorwerpen voor zich
liggen. Toen de les begon, nam hij
zonder iets te zeggen een hele
grote, lege
mayonaisepot en
vulde deze met
golfballen. De
professor vroeg
vervolgens aan
zijn studenten of
de pot nu
helemaal vol
was.
Zij antwoordden van wel.
Toen nam de professor een doos
met kiezelsteentjes en kiepte deze in
de pot. Hij schudde lichtjes met de
pot en de kiezelsteentjes rolden in
de open ruimtes tussen de
golfballen. Weer vroeg de professor
aan zijn studenten of de pot nu vol
was. Ze antwoordden van wel.
De professor nam nu een doos met
zand en goot deze leeg in de pot.
Natuurlijk vulde het zand alle ruimte
op tussen de golfballen en de
kiezelsteentjes. Opnieuw vroeg hij of
de pot nu vol was. De studenten
antwoorden met een unaniem “ja”.
Van onder het bureau nam de
professor nu twee koppen koffie en
goot ze leeg in de pot. De hele
inhoud verdween in de pot en de
koffie vulde de lege ruimte tussen
het zand. De studenten begonnen

te lachen. "Nu", zei de professor, “ik
wil dat jullie deze pot zien als jullie
eigen leven.”
.• De golfballen zijn
de belangrijke
dingen in het leven:
je familie, je
kinderen, je geloof,
je gezondheid en je
passies. Dingen die ervoor zorgen
dat als er niets meer op de wereld
was dan deze dingen, je leven toch
gevuld zou zijn.
• De kiezelstenen
zijn de andere
dingen die ertoe
doen: je werk, je
huis, je auto e.d.
• Het zand is al het
andere, de kleine
dingen.
"Als je het zand als
eerste in de pot
doet, is er geen plek meer voor de
kiezelsteentjes of voor de golfballen.
Datzelfde geldt ook voor je eigen
leven. Als je al je tijd en energie aan
de kleine dingen besteedt, dan heb
je geen ruimte meer voor de dingen
die belangrijk voor je zijn.”
“Besteed aandacht aan de dingen
die essentieel zijn voor je geluk.
Speel bijvoorbeeld met je kinderen.
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Neem tijd voor een onderzoek voor
je gezondheid. Neem je partner mee
uit eten. Lees. Er is altijd nog wel tijd
om het huis
te poetsen
of de
prullenbak
te legen."
"Zorg eerst voor de golfballen, de
dingen die echt het allerbelangrijkste
voor je zijn. Stel je prioriteiten. De
rest is maar zand."

Eén van de studenten stak een
vinger op en vroeg waar de twee
koppen koffie voor stonden. De
professor lachte: “Ik ben blij dat jehet
vraagt, Ik wil daarmee alleen maar
weer eens aangeven dat, hoe vol je
leven ook mag zijn, er altijd wel een
plekje is om samen met een vriend
of vriendin een kop koffie te drinken."
Ergens gelezen door:
Geri van der Weijde

Wie stuurt een artikel in voor de volgende wegwijzer?
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