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REDACTIONEEL
Alweer het tweede nummer van dit
jaar ligt voor u. Wat later dan anders,
maar zeker plezierig om weer eens
van alles over onze club te lezen.
Een nieuwe rubriek voor de puzzel
specialisten onder ons. Rien van
Brummelen heeft als hobby het
ontwikkelen en schrijven van echte
breinbrekers. Als u op het
voorjaarskamp was heeft u er al van
kunnen genieten. Rien gaat nu in de
komende nummers een serie
cryptogrammen aanleveren. Aan het
eind van de serie, waarschijnlijk 10,
worden er leuke prijzen ter
beschikking gesteld. In elke
opvolgende Wegwijzer wordt de
oplossing bekend gemaakt. Ook de
oplossingen van de kamppuzzels
vindt u afgedrukt.
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t.n.v. Christelijke Caravan Club
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Kortom weer een lezenswaardig en
kleurrijk nummer. Veel leesplezier en
gaat u op reis ? Een heel fijne reis of
kamp.
LET OP:

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

Kopij voor de Wegwijzer 2019-3
uiterlijk 1 augustus 2019 naar:

E-mail: leen.wigmans@gmail.com

Leen en Geri van der Weijde
Vierwoudstedenmeer 154
3346 JP Woerden
Email: gerivanderweijde@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
De Heilige Geest. Door Leen van den Berge
Binnenkort is het weer Pinksteren,
het feest van de Heilige Geest. We
gedenken dan dat de Heilige Geest
is uitgestort op alle vlees, op zonen
en dochters, op jongeren en
ouderen, op gevangenen en vrijen.
Maar waarvoor is de Heilige Geest
uitgestort? Velen weten daar niet
goed raad mee. Wat doet de Heilige
Geest?
In Johannes 15:26 en 27 staat dat
Hij, de Geest van de waarheid is, die
van de Vader uitgaat en van
Christus zal getuigen. De Heilige
Geest getuigt al eeuwen van
Christus door de prediking van het
Woord, het Evangelie. Proclameren
dat er geen andere Naam onder de
hemel is gegeven waardoor we zalig
kunnen worden. Die boodschap
werd met kracht gebracht door de
discipelen op de Pinksterdag omdat
zij vervuld werden met de Heilige
Geest. De Heilige Geest verandert
mensen, van bange teruggetrokken
mensjes tot overtuigde predikers die
niet anders konden dan preken:
Jezus Christus en die gekruisigd.
Precies zoals de Heere Jezus al
tevoren tegen zijn discipelen had
gezegd: jullie zullen ook van Mij
getuigen. Daar zorgt de Heilige
Geest nu voor; Hij vervult harten en
Hij geeft de woorden in de mond en
geeft kracht aan de verkondiging. Ik
heb geloofd, dáárom heb ik
gesproken (2 Kor. 4-13).

De hoorders van de discipelen
worden op die Pinksterdag
geraakt/getroffen in het hart. Het laat
ze niet koud, maar ze komen tot
inkeer. Typisch werk van de Heilige
Geest, overtuigen van zonde en
gerechtigheid. Ja zeker, de boze
wereld overtuigen, een wereld die
geen boodschap heeft aan de
Goede Boodschap en de eigen wil
handhaaft, koste wat het kost. Val
me niet lastig met je Evangelie! Maar
ook de vrome, godsdienstige wereld
die op eigen manier zalig wil worden.
Uiteindelijk een leven los van God.
Herkent u het niet in uw eigen hart,
hoe godsdienstig ook,
zelfhandhaving en ik-gerichtheid. De
Heilige Geest leert het ons inzien en
erkennen, ik deug niet in Gods oog.
Moeilijke boodschap, daar staan wij,
godsdienstige mensen, niet zo maar
voor open om te erkennen dat wij
zelf op de verkeerde weg zitten. Ja,
een beetje verkeerd, toegegeven,
iedereen maakt wel eens een foutje
en er is niemand volmaakt. Maar in
Gods oog echt slecht? Daar gaat de
Heilige Geest nu van overtuigen dat
het echt zo is. We lezen "ze werden
getroffen in het hart". Maar gelukkig,
daar blijft het niet bij, de Heilige
Geest gaat verder en wijst ze op
Christus: Bekeert u, gelooft het
Evangelie en u zult zalig worden. Dit
is een betrouwbaar woord en alle
aanneming waard dat Christus
Jezus in de wereld is gekomen om
zondaars zalig te maken, van wie ik
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de voornaamste ben (1 Tim. 1-15).
De Heilige Geest leert de blik te
richten op Jezus en op alles wat Hij
heeft gedaan voor zondaars. Hij

heeft hun schuld op Zich genomen
en de straf gedragen om hen
daarvan te bevrijden. Gelukkige
zondaar die daarvan wordt overtuigd
door de Heilige Geest en zich
bekeert.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Leen van den Berge (secretaris)
.
Wat zijn we als CCC weer gezegend
met het afgelopen voorjaarskamp
2019. Een mooie, ruime camping,
interessante excursies, mooie
fietstochten en prachtige
(avond)programma's om van te
genieten. Van de kampcommissie
kon je ook genieten, nieuwelingen
en zééér ervaren mensen in een
goede mix. Stonden altijd voor je
klaar. Chapeau! In het kampverslag
lees je er meer van.

te krijgen. Uit een peiling tijdens het
vorige najaarskamp bleek er geen
duidelijke meerderheid te zijn voor óf
een kort óf voor een lang kamp.
We hebben daarom besloten tot het
volgende compromis:
Het voorjaarskamp wordt in het
vervolg gehouden van
zaterdagavond tot maandag met
daarin twee zondagen, met de
ledenvergadering op de laatste
zaterdagmorgen, de sluiting op
zondagavond na de zangdienst en
vertrek op maandag, precies zoals
we dat gewend waren.
Het najaarskamp houden we een
weekend korter, namelijk van
vrijdagavond tot zaterdag met daarin
één zondag, de ledenvergadering op
de laatste vrijdagmorgen en de
officiële sluiting van het kamp
onmiddellijk na de ledenvergadering.
De presentatie reizen is op
vrijdagmiddag na de
ledenvergadering. Het vertrek is dan
de zaterdag daarop. Men kan
uiteraard wel langer blijven, maar de
zondag wordt door de
kampcommissie niet ingevuld. We
zullen de kampcommissies
opdragen om de kortblijvers zo veel
mogelijk gescheiden van de
langblijvers te plaatsen zodat er
geen halflege veldjes overblijven.

De Algemene Ledenvergadering
verliep weer in alle rust. Een paar
punten die ik wil noemen, ook ter
informatie van leden die niet
aanwezig konden zijn.
Arie Burggraaf en Marty Alkema
werden beiden bij acclamatie
herkozen als bestuurslid.
Wout Snel heeft gemeend te moeten
stoppen als organist vanwege zijn
gezondheid en leeftijd. Hij werd
hartelijk bedankt voor de vele jaren
waarin hij ons heeft willen
begeleiden met de samenzang.
Naar aanleiding van het verzoek van
enkele leden om de kampweek een
weekend te bekorten opdat op
zaterdag kan worden vertrokken, zijn
er enkele 'korte kampweken'
gehouden om daar wat ervaring over

Als bestuur zagen we ons door
Europese regelgeving gedwongen
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ons te bezinnen op onze positie als
reisoperator. Want dat zijn we
volgens de wet, een bedrijf dat
reizen verkoopt. Maar om het nu niet
helemaal uit de hand te laten lopen,
hebben we enkele beperkingen van
onze reizen vastgelegd in de
Algemene Voorwaarden en die
gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel. Deze Algemene
Voorwaarden staan gepubliceerd op
onze website onder het voor de
leden besloten deel. Als je het zwart
op wit wilt hebben, kun je ze
downloaden. Dat is wel handig, want
in het aanmeldingsformulier voor
een reis, moet je verklaren en
ondertekenen dat je van deze
Algemene Voorwaarden hebt kennis
genomen.
Het volgende najaarskamp willen we
houden op vakantiepark De Fruithof
in Klijndijk in Drenthe vanaf D.V.
vrijdag 6 september tot zaterdag 14
september 2019. De
kampcommissie wordt geleid door
Willem Hamoen.
Het voorjaarskamp 2020 hopen we
te staan op de RCN camping De
Roggeberg in Appelscha van
zaterdag 18 april tot maandag 27
april 2020.
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een juweeltje
DONATEURSREÜNIE
2019en al heel oud.
Door Ton Hendriksen

e

Het was ouderwets gezellig. Tien
donateurs en 17 min of meer actieve
CCC-leden kwamen op 14 mei
bijeen in dorpshuis ‘de oude school’
te Hemmen.
‘t Was wel even zoeken. Op de
wereldkaart zul je het kleine
Betuwse dorpje Hemmen niet
vinden. Het ligt even ten oosten van
Zetten, was tot 1955 de kleinste
gemeente van Nederland en het
inwonertal ligt al sinds jaren onder
de 200 zielen.

Het schip stamt uit de 13 eeuw,
maar het is waarschijnlijk dat er
voordien al een bedehuis stond.
De heer Van de Brandhof vertelt
over de kerk en de gemeente en
wijst ons op de mooie glas-inloodramen. Hij richt m.n. ook de
aandacht op een oud-predikant uit
e
de 19 eeuw, ds. O.G. Heldring, een
zeer sociaal bewogen herder en
leraar, die de Heldringstichtingen in
Zetten stichtte.

Het landgoed Hemmen is vanouds
een zgn. ‘heerlijkheid’, al
eeuwenlang bestuurd door de Heren
Van Lynden.
De laatste heer, Frans Godard
Baron van Lynden stierf in 1931
kinderloos en richtte 3 jaar voor z’n
dood de Stichting Lyndense Fonds
voor Kerk en Zending op, waarin alle
Hemmense bezittingen werden
ondergebracht.
Onder deze bezittingen hoorden o.a.
een kasteel, een kerkje en een
school.
In dit niet meer bevolkte schooltje
waren wij, op uitnodiging van Marty
Alkema en Leen en Teunie v.d.
Berge, bij elkaar gekomen.
Na de koffie met gebak vertelt
Anton, kok en beheerder van het
dorpshuis, over ontstaan, reilen en
zeilen van de heerlijkheid en z’n
inwoners.Dan is het tijd voor een
bezoekje aan het nabijgelegen
kerkje. Het is een juweeltje,

Om 13.00 uur heeft kok Anton een
voortreffelijke lunch voor ons klaar.
Daarna maken we een wandeling
e
naar de ruïne van het in de 2 WO
verwoeste kasteel. Het zonnetje
schijnt heerlijk en we genieten van
de schoonheid van de ‘heerlijkheid’
Hemmen.
Het is al met al een fantastische
ontmoeting, met veel gezelligheid,
waarbij oude CCC-herinneringen
worden opgehaald en we ook nog
wat hebben bijgeleerd. Kortom: voor
herhaling vatbaar
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CRYPTOGRAM
Door Rien van Brummelen

Een nieuwe rubriek !!
Onderwerp: Het menselijk lichaam.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rennen en optellen voor levenssap.
Geen klap om te versnoepen.
Wat je ziet groeit hier prima.
Met deze oude maat kun je raak schieten.
Aan de voorkant zit je stil.
Niet bedoeld om ongezien worst mee te maken.
Touwtje alleen.
Het potentiële nageslacht voorop.
Je roept de maker van het bier er gewoon bij.
Met deze merrie loop je achteraan.

Inzenden voor 30 juni 2019 per mail naar: brumley82@hotmail.com
De punten houd ik bij en na 10 ronden verzin ik een aantal prijsjes voor de
beste drie .
Het gaat om het plezier natuurlijk.
Doe je best.
Rien van Brummelen
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KAMPVERSLAG
Voorjaarskamp 2018 camping de Voorst te Kraggenburg 26/4 – 4/5
Door de commissie van Voorst tot Kraggenburg
Voor het paasweekend kwamen de
meeste commissieleden al aan.
De hele week voorafgaand aan de
eerste officiele dag van het kamp op
vrijdag 26 april kwamen er leden van
onze club binnen. Iedereen kreeg
een mooie bedrukte tas met inhoud
waaronder een ingelijst programma
van Koningsdag, borrelglaasjes en
info van camping en omgeving. Ook
een cryptogram maakte er deel van
uit.
Vooraf was er veel werk verzet door
de commissie om alles in goede
banen te leiden. Sommigen wilden
bij elkaar staan en een beetje dicht
bij het toiletgebouw. Anderen waren
van plan langer te blijven en werden
dus ook op een veld bij elkaar
geplaatst voor de gezelligheid.
In een grote tent werd op
vrijdagmiddag het kamp geopend
door de algemeen adjunct van de
CCC en de leiding van het kamp

werd overgedragen aan onze
kartrekker Tineke Paulus. Iedereen
was gevraagd bord en bestek en
een beker mee te nemen voor de
grote verrassing. Deze verrassing
kwam door de files meer dan een
uur te laat aan bij de tent. Maar het
was het wachten meer dan waard,
een Brabantse kippengrill en een
heuse patatwagen. Onbeperkt kip en
patat eten en 2 bonnen per persoon

voor een consumptie en een
heerlijke door ons zelf gemaakte
salade. Vooraf gaf Marty ons
informatie over leden die het moeilijk
hadden of ziek waren. Nieuwe leden
en gastleden mochten even gaan
staan. Piet, de manager van de
camping, vertelde ons na afloop het
e.e.a. over de camping en de
omgeving.
Het bijzondere aan dit kamp was dat
het de volgende dag Koningsdag
was. De commissie had een prachtig
programma in elkaar gezet. Een
Koningsdag begint traditiegetrouw
met een aubade. Die kwam er en
zelfs de burgemeester Van Voorst
tot Kraggenburg met zijn vrouw
waren uitgenodigd.
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Na het zingen was het de beurt aan
de Burgemeester om iets te vertellen
over de Gemeente Kraggenburg.
Het telegram dat Zijne Koninklijke
Hoogheid Willem Alexander aan ons
stuurde als reactie op onze
felicitaties aan hem, werd
voorgelezen. Daarna zongen we
staande 2 coupletten van het
Wilhelmus. Gezien alle reacties werd
dit heel erg gewaardeerd.
Na koffie met oranjekoek werden
onze kleine glaasjes gevuld met een
heuse oranjebitter. Hierna konden

we in het clubhuis TV kijken naar
Koningsdag in Amersfoort.
Na de lunch was er een mooi
programma met het rad van
avontuur met vele prijsjes wat een
mooi bedrag opbracht voor “De
tweede Mijl", en kon men vele
artikelen voor goede doelen kopen.
Verder een mooi spel met woorden
maken in de groep. Hier bleek dat
ook wij goed gemeen kunnen
spelen. Gelukkig maar dat de
laagste score de hoofdprijs won.
Ook aan het plaatsnamen spel werd
driftig gewerkt. Aan het einde van de
middag sloten we af met een broodje
warme worst. Om 8 uur zaten er
weer vele leden in de tent om naar

een natuurfilm te kijken die was
opgenomen op de Veluwe.
Zondag zat de hele “familie” ruim
voor tien uur in de grote tent te
wachten op ds. Schaafsma uit
Nunspeet. Hij nam ons mee met de
woorden van Paulus aan Timotheüs:
Houd in gedachten dat Jezus
Christus uit de doden is opgewekt,
uit het nageslacht van David,
overeenkomstig mijn evangelie.
Appellerende en vertroostende
woorden van de Apostel aan zijn
geestelijke zoon maar nu ook aan
ons. De collecte voor Kimon bracht
een geweldig bedrag op.
Na een heerlijke rustige middag
konden we om 8 uur luisteren naar
Anneke en Suze van Healing Words.
We beleefden een geweldige avond
waarin we veel konden meezingen.
De collecte was bestemd voor
Healing Words en bracht een mooi
bedrag op.
Op maandag begonnen de excursies
en de fietstochten.

Voor de Orchideëenhoeve in
Luttelgeest hadden zich 77 mensen
aangemeld. Eerst koffie en gebak en
daarna tot de lunch rondkijken, wat
een prachtige excursie was dit.
Iedereen was vol lof over alles wat
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we zagen. De lunch was heerlijk en
daarna kon iedereen die dat wilde
nog een poosje rondkijken of iets
kopen. Allen ontvingen na afloop
een mooie orchidee in een
geschenkverpakking.
Op dinsdag kon er gefietst worden

proberen een nieuw bestaan op te
bouwen. Regelmatig zong Jannetje
meeslepende liederen uit die tijd
waarin vreugde, verdriet en heimwee
doorklonk. Het was evengoed een
prachtige avond voor iedereen.
Meer dan 125 leden hadden zich
opgegeven voor de boottocht op
woensdag over de Weerribben
vanuit Ossenzijl. De boot van
Tiemen Vaartjes kon de helft van
hen vervoeren, de andere helft
bezocht eerst de expositie van
Staatsbosbeheer.

met een heerlijke lunch onderweg. In
de middag ging de eerste groep naar
Urk voor de Ginkiestocht.

Een schitterende tocht in delen van
dit nationale park waar boten met

Deelnemers spraken van een zeer
interessante rondleiding door de
nauwe straatjes en steegjes van Urk.
De laatste Schokkerin Jannetje
sleepte ons in de avond mee in haar
verhaal over het eiland Schokland
middenin de woeste Zuiderzee in het
jaar 1840. Wat een verhalen over
kou en armoede en helemaal uit het
hoofd. Ze moesten allemaal weg van
Schokland, ze wilden niet.
Verspreid over de steden en dorpen
rondom de Zuiderzee moeste ze

meer diepgang niet kunnen komen.
We voeren door rietlanden,
hooilanden en moerasbossen en
zagen ook nog herten lopen.
Opnieuw kon er op donderdag op 2
momenten worden gefietst.
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Het begon met een heerlijk zonnetje
maar later moesten de regenjassen
aan.
Ook Urk stond weer op het
programma.
Iedere morgen kon er gewandeld
worden. Rond de 25 personen
namen daaraan deel.
donderdagmorgen werd met koffie
afgesloten.
In de avond kregen we bezoek van
het koor Jubilate Deo uit Oene. Met
als thema: Geloof, Hoop en Liefde
zongen zij prachtige liederen voor
ons. Ook konden we als club
regelmatig meezingen. Een
geweldige avond, daar was iedereen
het wel over eens.
Aan het einde van de avond maakte
Rien de winnaars bekend van het
cryptogram. Het cryptogram bleek
nog niet zo eenvoudig op te lossen.
Na loting, 4 leden eindigden gelijk
met 12 punten van de 16, kwam Arie
Oskam als winnaar uit de bus. Hij
ontving het Letterspel JADMAXX .

De vragen en de antwoorden staan
wat verder in deze wegwijzer. En er
is een vaste rubriek gestart met
cryptogrammen.
En toen alweer de laatste dag met in
de morgen de ledenvergadering, in
de middag tijd en ruimte om je
spullen bij elkaar te harken en
schoon te maken zodat je dezelfde
dag of zaterdag snel kunt
vertrekken. Het afsluitende diner in
Restaurant “De Voorst” was een

groot succes. Verkwikt en
aanmerkelijk aangedikt ging
iedereen naar huis.
We mogen dankbaar terugzien op
een prachtig voorjaarskamp zonder
ongelukken.
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Op veler verzoek geef ik hier het recept van de koolsalade die geserveerd
werd tijdens het welkomstdiner van het voorjaarskamp 2019 in de Voorst in
Kraggenburg.
Normaal voor 4 personen

50 gr suiker
120 gr mayonaise
60 ml karnemelk
60 ml volle melk
1,5 eetl ( 22ml) witte wijnazijn
2,5 eetl ( 37ml) citroensap
1,5 theel (0,7ml) zout
Halve theel (0,2ml) peper
500 gr fijn gesneden witte kool
100 gr fijn gesneden wortel
(Evt een fijngesnipperde ui) had ik er niet in gedaan!
Mix alle ingrediënten behalve kool en wortel in grote kom
Roer zodra er een glad mengsel is ontstaan de kool en wortel door
Afdekken met aluminium folie en max 4 uur laten intrekken in de koelkast.

EET SMAKELIJK! Bertha Klok.
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CRYPTOGRAM VOOR HET VOORJAARSKAMP
IN KRAGGENBURG

VRAAG

ANTWOORD

0

Op 27/4 zwaaien we hem uit.

0. Koningsdag

1

1. Bankstel

2

Bij dit echtpaar die jou geld leent kun je prima
zitten.
Hierin kun je goed de wig in je haar zien.

3

Deze muzieknoot kost bijna niks voor de klas.

3. Docent

4

Deze bloem glimt niet op zee.

4. Matroos

5

Als het bijna donker is geeft hij licht.

5. Schemerlamp

6

Geen grote stap achteruit.

6. Voorsprong

7

7. Schilderij

8

Een kunstwerk van het water vlakbij het Centraal
Station in Amsterdam.
Het bruist in het donker en is niet dood.

9

Kip in je haar en je kunt vis vangen.

9. Hengel

10

Geheim gat in de muur en je ziet gelijk niks meer.

10. Duisternis

11

Een flinke klap tegen bevroren water is heerlijk op
brood.
Voor bij de koffie en roffelen maar.

11. Hagelslag

13. Boodschappen

14

Elke dag varen we naar die rekken om te kunnen
eten.
Terwijl je zingt doet het pijn bijna onder water.

15

Mooi om naar te kijken als het 60 minuten regent.

15. Natuurfilm

16

55 minuten oefenen om alvast te wennen aan de
wandeling.

16. Inloopuurtje

12
13
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2. Spiegel

8. Nachtleven

12. Koektrommel

14. Aubade

ALLERHANDE
Een rubriek met van alles en nog wat
Door diverse scribenten, dit keer door Mineke en Jan Jansen.
Arnemuiden
Waarom het lied van de klok van
Arnemuiden in Arnemuiden niet
gezongen wordt

Tijdens het voorjaarskamp werd
tijdens de aubade t.g.v. koningsdag
“Als de klok van Arnemuiden”
gezongen. We vonden dat lied
eigenlijk niet gepast en hebben dat
onze voorzitter kenbaar gemaakt
met de opmerking dat we het in een
artikel zouden motiveren.
Het lied “Als de klok van
Arnemuiden” heeft een bijzondere
geschiedenis. Het is niet met
zekerheid te zeggen of in
Sebaldeburen (gem. Grootegast) in
de provincie Groningen de wieg ligt
van de tekst van het overbekende
lied, maar wel is met zekerheid te
zeggen dat Hendericus Mengers
(Hannes en ook wel Rikus
genoemd), die bij zijn ouders in dat
dorp woonde, aan de wieg stond van
“Als de klok van Arnemuiden” zoals
het nu nog wordt gezongen.
In diverse cafés in Nederland
waaronder onder andere in

Volendam werd het lied na de oorlog
veel gezongen en was toen al aardig
bekend. Het was vooral, zo
beleefden de arnemuidenaars het,
een café lied, een lied voor
dronkaards. Waar men bralde over
het leed van een ander.
Wel is het mogelijk dat bij de
droogmaking van het IJsselmeer
(1928 –1932) al een liedje over de
klok van Arnemuiden werd
gezongen en dat het mogelijk die
titel had. Vandaar misschien de
keuze voor de aubade?
Waarschijnlijk heeft de schrijver
inspiratie geput uit de
verschrikkelijke vissersramp die op
18 juli 1924 in de monding van de
Westerschelde heeft plaats
gevonden waarbij 15 vissers uit
Arnemuiden en Vlissingen
verdronken.
Koningin Wilhelmina heeft toen in
Arnemuiden de getroffen gezinnen
bezocht. Dat heeft een hele diepe
indruk nagelaten.Toen de koningin
het dorp weer verliet werd uit volle
borst het “dat ‘s Heeren zegen op u
daal” gezongen.
Veel van de vissers die in 1924 zijn
omgekomen maar ook in tijden
daarna zijn nooit terug gevonden.
De klok in Arnemuiden luidt bij
droevige gebeurtenissen als
begrafenissen maar ook bij vreugde
als bij huwelijken, geboorte van

23

koningskinderen. Maar veel vissers
zijn nooit begraven, Ze zijn nooit
meer gevonden. Zelfs de
begrafenisklok in Arnemuiden heeft
nooit voor ze geluid. Het is geen leuk
verhaal. Er was geen herdenkings
plek. Zelfs de klok luidde niet.
Pas in 2016 heeft de bevolking een
herdenkingsplek gecreëerd. De CCC
heeft op het voorjaarskamp Urk
bezocht en het vissersmonument
gezien. Ook zo’n monument staat in
Arnemuiden. Met de namen van vele
jonge mensen, de jongste 13 jaar,
die omgekomen zijn.
Zo zijn 96 namen gegraveerd van
de omgekomen en vermiste vissers
sinds 1805.
Het monument is opgericht naar
aanleiding van een ongeluk bij
Nieuwpoort bij Duinkerken, waarbij
drie vissers vermist raakten en nooit
meer zijn gevonden. Jonge mensen,
net getrouwd, net 20 jaar oud zijnde.
Na dit ongeval richtte men een
stichting op wat o.a. resulteerde in
een vissersmonument waar alle
vissers die vermist, ook die later wel
gevonden zijn, herdacht konden
worden.
De tekst op het monument luidt:
Ps 95 vers 5a: Wiens ook de zee is
want Hij heeft ze gemaakt.
En gelijk als op het monument op
Urk: Openbaring 21 vers 1: En ik zag
een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde want de eerste hemel en de
aarde was voorbij gegaan en de zee
was niet meer.
De klokken van Arnemuiden, ja ze
zijn de klokken van het leven.
Vreugde en verdriet gelijk. Maar
voor vele vissers hebben ze niet

geluid. Ook niet tijdens de
plechtigheid bij de opening van het
monument in 2016. Nee het lied
wordt niet gezongen, de klokken
hebben niet geluid. Alleen de
mensen worden gemist.
Wilt u meer weten over visserij en
Arnemuiden? Bezoek ons museum
waar wij als vrijwilliger werkzaam
zijn.
Open: woensdag en zaterdagmiddag. Vanaf april tot november.
Als de klok van Arnemuiden
Welkom thuis voor ons zal luiden
Wordt de vreugde soms vermengd
met droefenis
Als een schip op zee gebleven is
Rijke zee waarvan de vissers
dromen
Want jij geeft brood aan man en
vrouw en kind
Wrede zee, jij hebt zoveel genomen
In jouw schoot rust menig trouwe
vriend
Wend het roer, we komen thuis
gevaren
Rijk was de buit maar bang en zwaar
de nacht
Land in zicht en onze ogen staren
Naar de kust die lokkend op ons
wacht
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MIJN CAMPING RECEPT
Door Geri van der Weijde

Een passende maaltijd na de wasdag.
Een huzarensalade hoort bij de standaard Nederlandse gerechten.
De oorsprong van de naam huzarensalade ligt volgens sommigen bij de
Huzaren. Een legereenheid die door het Oostenrijks-Habsburgse rijk tegen
de Turkse legers werden ingezet. Huzaren moesten vaak vijandelijk gebied
verkennen. Om niet opgemerkt te worden mochten ze geen vuur maken om
te koken. De huzaren namen vooraf bereid voedsel mee. Dit mengsel was in
feite een koude salade en heette vervolgens ‘huzarensalade’ .
RECEPT bijna volgens MARGRIET uit ongeveer 1950:







6 grote koude aardappelen
200 gram koud vlees
1 kleine ui
enkele kleine zure augurkjes
1 zure appel
slasaus of gelijke delen (sla-)olie en
azijn
 1 hard gekookt ei
 klein kropje sla
 1 tomaat
 peper en zout
 eventueel wat zilveruitjes, waaier-augurkjes.
Snij aardappels en vlees in kleine blokjes. Snij uitje en augurken fijn. Snipper
de appel. Meng alles. Maak op smaak met slasaus ( olie/azijn) , peper en
zout.
Leg gewassen slablaadjes op schaal. Bedek te slablaadjes geheel met een
glad gestreken berg huzarensalade. Bedekken met slasaus. Hierop wat
garnering in de vorm van plakjes ei, zilveruitjes en augurkjes in waaiervorm
gesneden.
Serveren met toast, boter en mayonaise.
Eet smakelijk!
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Op de HK 10 van
Jan Foppen stond:
Wees Gij
mijn leidsman,
overal
Heer, waarheen ik varen zal.
En leidt mij op een veil’ge
ree,
daar mijn begeert’ is
overzee.
En geef dat in de jongste dag
mijn ziel geen schipbreuk
lijden mag.

UIT DE OUDE DOOS
Door Ton Hendriksen

Botterrijmpjes
Botters zijn, zoals u weet,
vissersvaartuigen die vnl. visten op
de voormalige Zuiderzee, maar ze
werden ook gebruikt voor de
kustvisserij op de Noordzee. Het
type is ontstaan in de 2e helft van de
18e eeuw.
Botterrijmpjes werden veelal op de
deurtjes van het vooronder
aangebracht, geschilderd of als fraai
snijwerk.
In Wegwijzer nr. 3 uit 1997 schreef
een zekere heer G. Petersen een
artikeltje over ‘botterrijmpjes’.
Waarschijnlijk had hij in dat jaar een
lezing over dat onderwerp
gehouden. In genoemd
Wegwijzernummer komt hij hier op
terug. Hij schrijft het volgende:

Tijdens het voorjaarskamp heb ik u
het botterrijmpje toegezegd dat
oorspronkelijk op de HK 10 stond.
De botter was van Jan Foppen,
bijgenaamd Jan van Dirk Wortel.
Ik veronderstel dat u ook
geïnteresseerd bent in Huizer
botterrijmpjes. Daarvan volgen er
enkele die te vinden zijn in ‘Van
gaand en staand want’, deel III,
geschreven door Peter Dorleijn.
Met vriendelijke groet, G. Petersen,
Amersfoort

Nu de HK 10 gebruikt wordt in de
recreatieve vaart, heeft de eigenaar
het volgende rijmpje op het
vooronderdeurtje geschreven:
Al moet ik dikwijls reven,
‘k Wil varen naar mijn aard.
Mijn lot heb ik te leven.
De trouw heb ik bewaard.
En nu nog enkele Huizer
botterrijmpjes.
Als de storm of regen mij
benauwt,
dan zal ik vol vertrouwen tot U
gaan
en roepen dan in Jezus’ naam:
Heere, red en help ons
altesaam!
O God, eer ik de wal verlaat,
wil mij dan Uwen zegen
schenken,
opdat ik, hetzij vroeg of laat
28

steeds aan Uw gunst mag
denken.
God heeft me tot beroep op
aard’
het varen, vissen aangewezen.
Daarom moet ik met mijne
schuit
mijn brood verdienen zonder
vrezen.
Varen met vier winden
en steeds de vis weer vinden.
Halen, vieren van het net
de vangst weer in de bun gezet
en terug naar Huizen.
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JE GEZICHT KEN IK WEL
MAAR…..

Je gezicht kende ik niet maar nu wel.
Als burgemeestersechtpaar op De
Voorst zullen de meeste leden ons
nu wel herkennen. Wij zijn Rien en
Jannie van Brummelen uit Baarn en
nog maar kort lid van de CCC. In
2018 voor het eerst met de Club
naar Italië. Geweldig. En dan nu
gelijk in de commissie voor het
voorjaarskamp. Wij zijn gezegend
met 6 zonen, 5 schoondochters en
een elftal kleinkinderen waarvan er
een voetbalt. Jannie heeft haar hele
leven in de zorg gewerkt in

verschillende disciplines, van
kaakchirurgie via psychiatrie naar
verslaafdenzorg bij Het Leger des
Heils tot aan Buurtzorg en werkt nu
nog steeds. Rien is begonnen als
technisch tekenaar via een eigen
aannemerij in de bouw naar
zelfstandig winkelier tot docent
Bouwtechniek in het VMBO.
Kerkelijk zijn we erg betrokken bij de
Hervormde Gemeente van Baarn.
Een uit de hand gelopen hobby is
zijn letterspel JADMAXX.
Hij is een aantal keren in Malawi
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geweest om daar samen met
anderen en ds. Schaafsma
bouwprojecten te realiseren,
waaronder kerken en scholen.
Als vrijwilliger is Rien bezig met de
restauratie van oude monumentale
graven in Baarn en bij het opzetten
van een timmerwerkplaats bij
Waypoint van THDV (Tot Heil Des
Volks) in Bunschoten. In de zomer
hopen we heerlijk te kunnen fietsen
in Duitsland en Oostenrijk. We zien
ernaar uit en willen dit stokje graag
doorgeven aan Ina en Bertus
Janssen uit Wekerom, die we goed
hebben leren kennen in de
commissie van het voorjaarskamp
2019.

Rien en Jannie van Brummelen.
Het burgemeestersechtpaar
Van Voorst tot Kraggenburg
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VAN DE COMMISSIE REIZEN
Door Martin Konijn
Ik schrijf dit stukje op het
voorjaarskamp te Kraggenburg. Het
is altijd weer hartverwarmend om de
leden van de CCC te ontmoeten en
te spreken. Je leert elkaar dan
steeds beter kennen. Ook worden
dan soms de zorgen en moeiten
gedeeld met elkaar. Bij het ouder
worden nemen deze dan ook vaak
toe. Wat een zegen als je dan je
hulp en heil bij onze Heere en
Heiland mag vinden.
Als u dit leest is het nog maar enkele
weken voor de aanvang van de
diverse reizen en kampen. Laten we
hopen dat alles goed mag gaan en
wij zo heerlijk kunnen genieten van
een reis of kamp in de
saamhorigheid die bij onze CCC zo
hoog in het vaandel staat Op dit
moment zijn er ongeveer 195 CCCers die meegaan met een kamp of
reis. Dit is een mooi aantal en we
hopen dat zij het naar hun zin
mogen hebben.
Tijdens de gehouden coördinatoren
vergadering, op dit voorjaarskamp,
zijn weer diverse zaken aan de orde
gekomen. Eén van de zorgelijke
zaken is dat
de huidige
coördinatoren
steeds ouder worden. Er is dan ook
dringend behoefte aan nieuwe
enthousiaste coördinatoren die een
reis of kamp willen

organiseren.
De Commissie Reizen wil u graag
hierbij ter zijde staan en
ondersteunen. Wanneer u interesse
heeft in het coördinatorschap neem
dan even contact op met Annie
Eppinga,
annievankeulen@hotmail.com
Er is voor het volgend jaar op dit
moment nog niet veel animo om een
reis of kamp te organiseren.
In de wegwijzer van december 2018
heb ik aangehaald dat het misschien
wenselijk zou zijn een winterreis te
organiseren. Tot op heden zijn daar
geen reacties op binnengekomen.
Wanneer u mogelijkheden ziet om
hiervan de coördinatie te verzorgen,
horen we dit graag.
De Christelijke Caravan Club is er
om voor haar leden een zinvolle
vakantie te organiseren. Het is zó
bemoedigend om als christenen met
elkaar op te trekken in de vakantie
en op de kampen. Laten we met
elkaar zorgen dat onze club een
bloeiende club blijft.
Rest mij nog iedereen een fijne
zomer toe te wensen, of u nu
deelneemt aan ons programma of
zelf wat onderneemt. En hopelijk tot
ziens op ons najaarskamp D.V.
Met een hartelijke groet,
Martin Konijn.
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