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De redactie steekt altijd veel tijd in
een Wegwijzer met zo min mogelijk
fouten. Ook bij wegwijzer 3 -2019 is
dat gebeurd, maar soms gaat er dan
op het laatst wat mis. De niet
gecorrigeerde versie ging naar de
drukker. Heel vervelend. Wij hopen
dat u hem toch met veel plezier en
interesse gelezen hebt.

Verzending: Marty Alkema

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

Jammer dat niet alle kampen
voldoende belangstelling trokken,
Maar positief dat de buitenlandse
reizen wel allemaal doorgaan.

Secretaris: Leen van den Berge
Driespronglaan 2
3951 VJ Maarn
Tel. 0343-442933
E-mail: info@chrcaravanclub.nl

Voor u ligt al weer de laatste
Wegwijzer van dit jaar. Ook nu met
veel lezenswaardige inhoud.
De redactie wenst alle lezers van
harte gezegende kerstdagen en een
goede jaarwisseling.

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: vacant

Kopij voor de Wegwijzer 2020-1
uiterlijk 1 februari 2020 naar:
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

3

MEDITATIE
Tekst: Filippenzen 2: 1 – 4 Samen delen
Door Arie C. Burggraaf
Paulus schrijft hier in vers 4 : “ Laat
een ieder niet alleen oog hebben
voor wat van hemzelf is, maar laat
een ieder ook oog hebben voor wat
van anderen is “.
Terwijl ik dit schrijf moet ik denken
aan Martin Luther King. Op 28
augustus 1963 hield hij een
toespraak over vrijheid voor blank en
zwart, over gelijke rechten voor alle
mensen, over een wereld waarin
discriminatie tot het verleden
behoort.
Hij droomde van een natie die zou
opstaan om te gaan leven volgens
dit geloof. I have a dream. I have a
dream today …………
Wat een geestdrift, wat een kracht.
De toen uitgesproken woorden
galmen nog na, alleen door diezelfde
woorden heeft hij dat met de dood
moeten bekopen.
Hij heeft zijn droom niet in vervulling
zien gaan, de materie is nogal
weerbarstig.
Bovengenoemde tekst in Filippenzen
heeft raakvlakken met de toespraak
van Martin Luther King.
Hebben wij oog voor de ander?
Nu, dat is nog maar de vraag.
Wie geen oog heeft voor de ander is
blind. Wie zich doof houdt voor het
hulpgeroep van de naaste, hoort ook
Gods stem niet in het suizen van de
wind.

Alleen liefde geeft innerlijke vrede,
een diepgaand vertrouwen op God.
Het is waar, soms zie je niets terug
van wat je aan liefde investeert.
Maar toch houd je er gegarandeerd
iets aan over: de stille vreugde die
God schenkt aan allen die de weg
van zijn geboden gaan en van Zijn
liefde en genade leven.
Zelfs wanneer Jezus ons vraagt om
de naaste lief te hebben, zegt Hij
nog dat we de naaste zullen
liefhebben als onszelf.
Paulus brengt in zijn brief
eensgezindheid en ootmoed heel
evenwichtig onder woorden.
Niet slechts letten op je eigen
belang, maar ook van dat van
anderen.
Houd de nood van de andere in het
oog.
Christelijk leven is, in zekere zin,
evenwichtig leven.
Zo is Jezus ook onder de mensen
geweest. Hij heeft het brood
vermenigvuldigd en zijn volgelingen
geleerd om uit te delen.
En tot die gezindheid worden wij ook
vandaag geroepen.
Delen is moeilijker maar ook mooier
dan optellen.
Samen delen, want wij hebben
immers zo veel uit Zijn hand mogen
ontvangen.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Leen van den Berge (secretaris)
Zo bijna aan het eind van het jaar
gekomen, bestaat de neiging om
achteruit te kijken hoe het jaar is
verlopen. Maar dat wil ik bewaren
voor het jaarverslag op de volgende
Algemene Ledenvergadering. Wat ik
wel wil memoreren is het fijne
najaarskamp wat we hadden op
camping De Fruithof in Klijndijk in
Drenthe. Wat een prachtige camping
is dat, zelden zo'n goede camping
gezien. We mochten ook weer
genieten van de fijne
avondprogramma's en de mooie
excursies. Speciaal de prima
verzorgde fietstochten wil ik
noemen, je kon wel merken dat deze
door 'ingeborenen' was
samengesteld. De fietstochten zijn
op elk kamp zeer gewild en dreigen
haast aan hun succes ten onder te
gaan. Nou ja, zo ver is het gelukkig
nog niet, maar vijf tochten per kamp
is al heel gewoon. Hartelijk dank
commissie voor jullie inzet om ons
een goed kamp te bezorgen.

twee zondagen en 'korte'
najaarskampen met één zondag
daarin zullen organiseren. Echter
omdat Koningsdag volgend jaar op
maandag 27 april valt, willen we dan
bij uitzondering een kort kamp
houden om te voorkomen dat we op
zondag met weinigen overblijven
omdat veel leden toch eerder naar
huis willen i.v.m. de viering van deze
dag. Ook de commissie zou dan
worden gedwongen het weekend
over te blijven.
Het programmaboekje met het
inschrijfformulier zal met Wegwijzer
nr. 1 in februari 2020 worden
verzonden.
Op de ALV van september moest
helaas afscheid worden genomen
van Leen Wigmans als bestuurslid
wegens gezondheidsklachten. Heel
jammer voor hem en Janny zijn
vrouw in de eerste plaats, maar ook
voor het bestuur. Het bestuur hoopt
op de komende ALV in april u een
voorstel te kunnen doen voor de
verkiezing van een nieuw
bestuurslid.

Het voorjaarskamp wordt gehouden
op de RCN-camping De Roggeberg
in Appelscha van vrijdag 17 april tot
zaterdag 25 april 2020. Jan de Wit is
de voorzitter van de kampcommissie
Op de ALV van april 2019 was
weliswaar meegedeeld dat we in het
vervolg 'lange' voorjaarskampen met

Ik wil nog attenderen op de foto's op
de website van de
donateursbijeenkomst in mei dit jaar.
Het was een fijne dag die zeer in de
smaak viel. We zien uit naar de
bijeenkomst volgend jaar.
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Dan nog iets. Bij het komend
Kerstnummer van de Visie is De
Christelijke vakantiecatalogus
bijgesloten. Hierin heeft de CCC een
advertentie kunnen plaatsen.
Misschien weet je wel bekenden die
je hierop kunt attenderen om ze te
verleiden lid van onze club te
worden of om bijvoorbeeld als gast
mee te doen met een voor- of
najaarskamp om de sfeer te
proeven.
Tenslotte wens het bestuur iedereen
al het goede voor de komende
wintertijd en gezegende feestdagen

VAN DE COMMISSIE REIZEN
Door Martin Konijn
17 juli van dit jaar is er via de mail
nog een oproep gedaan om meer
binnenlandse kampen te
organiseren.
Hierop hebben enkele coördinatoren
zich bereid verklaard het een en
ander op zich te nemen. Het
binnenlands kamp te Schelluinen
kan gelukkig doorgaan. Hiervoor
kunnen nog deelnemers zich
aanmelden. Dit kan rechtstreeks bij
Jan de Wit, Gerrit Greupstraat 32,
2871 WM Schoonhoven, 0182383833/06-21210077.
jgdewit@filternet.nl

Het kamp te Aalten zit ook aan het
maximum.
De buitenlandse reizen mogen zich
verheugen in voldoende
aanmeldingen.
De rondreis door Frankrijk kan nog
enkele deelnemers gebruiken.
Je kunt je eventueel rechtstreeks
opgeven bij Willem Hamoen,
Schildmos 16, 3994 LS Houten, 0306375423.
whamoen52@gmail.com
Het is altijd weer fijn om met
gelijkgezinden samen op vakantie te
gaan. De coördinatoren doen hun

Jammer dat er zo weinig
belangstelling was voor het kamp te
Ommeren. In ieder geval gaat onze
dank naar de coördinatoren die zich
voor dit kamp wilden inzetten.

7

best er iets moois van te maken.
Laten we hopen dat onze CCC nog
lang deze vakanties kan en mag
organiseren. Met de uitgifte van
onze reisspecial is er een mooie
brochure tot stand gekomen die
goed gebruikt kan worden om
anderen aan te moedigen lid van
onze club te worden.
Vanaf deze plaats alvast een goede
decembermaand toegewenst en een
gezegend nieuwjaar.
We hopen een ieder weer te
ontmoeten op ons voorjaarskamp te
Appelscha.
Met een hartelijke groet namens de
commissie reizen.
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VERSLAG NAJAARSKAMP 2019
Van 6 t/m 14 september op camping ‘De Fruithof’ in Klijndijk
Door Ineke Konijn

Een prachtige camping, met ruime
plekken en mooi en schoon sanitair!

De opening van het kamp begint
met het welkom heten van de
aanwezige CCC-ers, voorstellen
van de commissie en aansluitend
een stamppotten buffet.
Zaterdagmiddag waren er “oudhollandse” spellen, er was een
gezellige sfeer.
Zondag ging Cor Zuyderduyn voor
tijdens de kerkdienst, het thema was
dankbaarheid, dankbaar zijn in
Christus ook in moeilijke tijden. Het
was heel fijn dat er in de week
daarna nog regelmatig door de
CCC-ers op teruggekomen werd.
Zondagavond was er een
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zangdienst, deze werd geleid door
Bernie en Willem Hamoen.
Na de kerkdienst gezellig in de kring.

Maandag: Koffie in “Ons Dorpshuis”
te Valthe, daarna bezoek aan Lofar.
Dinsdag: Huifkarrentocht
en op verschillende dagen natuurlijk
ook fietstochten met koffie, gebak en
tussen de middag een warme lunch.
Dinsdagavond: de stichting
“Ontmoeting” met het levensverhaal
van Andreas.

De commissie heeft voor een mooi
programma gezorgd!!!
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zien. Ook bij de Beetse hadden we
een goede verteller. De Beetse werd
voor verschillende doeleinde
gebruikt o.a. onderkomen voor vele
werklozen die daar aan het werk
moesten. Tijdens de oorlog werden
er joden gestationeerd en na de
oorlog was het een strafkamp voor
NSB-ers.
Daarna vertrokken we naar het
vliegveld. In de kantine kregen we

Woensdag: een dagprogramma
“Vliegveld-De BeetseGeitenboerderij”.
Wat kon die boer vertellen! En wat
een rust in de stal, prachtig om te

soep, een kroket en aten we ons
lunchpakket op. Na de lunch gingen
we naar de hangaar waar vliegtuigen
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geparkeerd waren, ook die van
Klaas en Sientje. Dit vliegtuig hing in
de lucht, maar Klaas liet hem naar
beneden komen, zodat we het
vliegtuig van heel dichtbij konden
bewonderen.
Donderdag: bezoek aan Klooster
ter Apel.
Dit klooster is gebouwd tussen
1465-1561. Voor de handelsreiziger,
de pelgrim en de monnik was het in
die tijd een plek om te rusten en om
zich toe te wijden aan God.

afscheid van Leen(bestuurslid) en
Janny Wigmans en van Kees en
Janny den Hartogh (coördinatoren).

’s Avonds was er een optreden van
zanggroep Vocaal Anders.
Vrijdag: Ledenvergadering, o.a.

Afscheid commissie najaarskamp,
Voorstellen commissie
voorjaarskamp 2020.
’s Avonds afscheid met een heerlijk
warm/koud buffet.
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JE GEZICHT KEN IK WEL
MAAR…..
Beste CCC leden,
Vorig jaar november kwamen wij:
Henk en Sjany Krabbe-Versluis in
aanraking met de
Chr. Caravan Club.
Via internet vonden wij de CCC waar
het motto “Eenheid in
verscheidenheid” ons aansprak.
We waren op zoek naar mensen met
wie we tijdens onze vakantie het
geloof kunnen delen, gezelligheid en
betrokkenheid met elkaar mogen
beleven.
En inmiddels hebben wij dit mogen
ervaren tijdens de reis naar
Zwitserland.
Het was een fijn gezelschap, stuk
voor stuk doorgewinterde
kampeerders.
Zij hebben ons als beginnelingen
veel kneepjes van het kamperen
bijgebracht en zelfs uit de modder
getrokken!
Onze gezamenlijke geschiedenis is
nog kort, omdat we vorig jaar op 6
juli getrouwd zijn.
Ik heb mijn roots in Zeeland
(Schouwen-Duiveland) liggen en
Sjany is geboren en getogen in de
Vijfheerenlanden. Nu wonen we
samen aan de rand van de prachtige
glasstad Leerdam.
Samen hebben we 7 kinderen,(van
mij is een meisje van 4 jaar
overleden) en
7 kleinkinderen.

Sjany heeft de opleiding
ziekenverzorgster afgerond en is
gaan werken in een verpleeghuis.
Na haar huwelijk toen de kinderen
geboren zijn is ze allround
moeder/boerin op hun melkvee
bedrijf geworden.
Haar hobby’s zijn orgel/dwarsfluit
spelen, en ze heeft vele jaren
lesgegeven aan kinderen en
volwassenen. Met passie en veel
enthousiasme heeft ze dit mogen
doen.
Ze speelt nog 2 keer per maand
tijdens de eredienst in Hei en
Boeicop.
Nu ze de 61 is gepasseerd werkt ze
nog 20 uur in de wijkverpleging wat
haar veel vreugde geeft.
Ik ben bij mijn vader op de boerderij
gaan werken na de landbouwschool.
Na de militaire dienst ben ik als
internationaal chauffeur gaan
werken. Op mijn 29ste heb ik de
boerderij van mijn vader over
genomen. Na een bedrijfsongeluk
waardoor ik geen zwaar werk meer
kon doen ben ik op mijn 35ste gaan
leren en werken in de chemiesector
als depothouder gevaarlijke stoffen.
Weer later als adviseur en
begeleider bij bedrijven die hulp
nodig hebben op het gebied van
recycling van afvalstoffen en het op
orde houden van hun onderneming.
Nu met pensioen en ben ZZP-er
geworden, want stilzitten zit niet in
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mijn bloed.
Ik verhuur mij aan bedrijven die mijn
expertise nodig hebben. Ook ben ík
sinds kort diaken van de Hervormde
gemeente “Pauluskerk” te leerdam.

In de volgende Wegwijzer gaat u iets
lezen van Joke en Jaap Haspels uit
Lekkerkerk
Met vriendelijke groet,
Sjany en Henk Krabbe

Wij hopen samen nog vele mooie
reizen te maken met onze CCC
vrienden en vriendinnen.
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REISVERSLAG
CCC-reis naar Zwitserland van 1 juni tot 27 juni 2019
Door Dick en Janny van Brussel

Een verslag van de Zwitserse reis
met een aantal highlights. Vandaag
e
1 juni kwam de groep aan op de 1
camping in Rochefort (B). De groep
telt 16 equipes. ’s Avonds gebruiken
wij het welkomstdiner in een
restaurant boven in Rochefort. Het
was heel smakelijk en ook veel. Op
zondag een makkie met het eten,
doggybag
e

Zondagmorgen om half 10 de 1
kerkdienst in de “glazen” zaal op de
camping. Johan de Bakker ging ons
voor. Na de koffie werden er met de
hele groep onder een zeer zonnige
hemel nog wat versnaperingen
gebruikt. De zangdienst ’s avonds
werd geleid door Leen van der
Weijde, ook weer in de glazenzaal.
Maandag 3 juni rijden we een eind
naar het zuiden, naar camping Le
Brabois in Villers-les-Nancy. Na het
eten een accordeon- en
dwarsfluitconcert op het grasveld
voor onze kampeerhuizen. Wij
treffen het met onze muzikale
begeleiders.

gezongen . Ook weer een warme
dag.
Woensdag 5 juni weer een reisdag,
nu naar camping Les Premiers Prés
in Savigny-Les-Beaune. Redelijk
mooie camping, met veel hoge
bomen. ‘s Middags warm 29°, maar
in de avond koelde het sterk af met
regen en veel wind, maar ook veel
vallende takken.
Donderdag 6 juni vierde Cor
Zuyderduyn zijn verjaardag,
uiteraard met een mooie traktatie.
Een stadswandeling gemaakt in

De volgende dag een excursie naar
Nancy. Vooral het stadsplein was
heel mooi, daarna met een treintje
een tour door de stad en gewandeld
in het park. ’s Avonds Jeu de boules
gespeeld en samen in een kring
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Beaune en daar het Hotel Dieu des
Hospices Civils de Beaune bezocht.
Mooi dat er ook al zo lang geleden
goede gezondheidszorg werd
geboden in Beaune. Op eigen
gelegenheid wijngaarden bezocht,
prachtig uitzicht boven op de berg.
Vrijdag 7 juni was weer een reisdag,
nu naar camping Relais du Léman in
Messery, aan de Franse kant van
het Meer van Genève. Planning is
hier 5 nachten te blijven. Op
zaterdag vieren wij eerst de
verjaardag van Tineke, uiteraard met
koek. De maaltijd wordt een
gezamenlijke inspanning. Het
resultaat; 3 soorten soep, 3 soorten
salade, pannenkoekjes met saus,
macaroni, nasi, bruine bonen met
rijst in saus, en lekkere toetjes. Het
was “gewoon” lekker.
De zondag veel regen, even een
probleem; geen zaal, maar wel een
halve partytent, daar pasten wij net
in en konden droog, maar wel koud,
zitten. Ton Hendriksen ging ons voor
in de dienst, wat later dan gepland.
Zijn overdenking had als onderwerp;
horen, zien en zwijgen. In de avond
had Gerrit Kaptein de zangdienst
voorbereid.
e

Maandag 10 juni, het was 2
Pinksterdag maar dat kennen ze niet
zo in Frankrijk. Het weer was koud,
15-16° met veel regen en onweer. ’s
Middags Chateau Ripaille bezocht.
Een mooi kasteel, deels opgeknapt.
Mooie kamers, badkamers, keuken
en wijnkelder.
De volgende dag een excursie naar
Genève. Nog steeds regen.

Een rondrit met een treintje, daarna
lopend door de binnenstad. De

mooie Kathedrale Saint Pierre und
Macabäer-kapelle bezocht. Een
groepje jongelui zong 2-stemmig
Amazing Grace, het klonk prachtig.
Een jongeman vroeg of ze voor ons
mochten bidden, dat deden we
samen. Op de camping een grote
modderpoel vanwege aanhoudende
de regen. Henk en Sjany halen de
camper met veel moeite en hulp
alvast uit de modder.
En dan, Zwitserland, “here we
come”, woensdag 12 juni vertrekken
wij naar camping Balmweid in
Meiringen in het Berner Oberland.
Sommige caravans/campers moeten
er met een rupskraantje uitgesleept
worden. Maar het weer is zonnig,
heerlijk met een prachtige rit door
Zwitserland. Wat puzzelen op de
camping, er liggen veel stenen in de
weg, maar iedereen heeft weer een
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plaatsje gevonden. Een deel van de
groep verkent alvast het restaurant
waar wij zaterdag zullen racletten.
Ook donderdag 13 juni begint met
regen maar al vroeg is het droog en
er wordt besloten tot een excursie
naar de Schilthorn bij

Lauterbrunnen. Met de kabelbaan
naar boven. 3x overstappen. Boven
prachtig uitzicht op een hoogte van
ca. 3000 mtr. Maar wat is de natuur
om ons heen mooi. Op de terugweg
in het bergdorpje Murren uitgestapt
en koffie gedronken. ’s Avonds na
het eten Jeu de Boules..

Maandag 17 juni reizen wij naar
camping Böningen Interlaken. Het is
mooi weer en maar een heel korte rit
van 27 km. ’s Avonds pannenkoeken
bakken, het was heel gezellig,
daarna het plaatsnamenspel. Feest.
Alleen Martin had ze allemaal goed.
De volgende dag gezongen voor Bé
Jonkman, hij is vandaag jarig. De
traktatie komt later, eerst naar de
Jungfrau met heel mooi weer. Per

De volgende dag ’s middags naar
de Aareschlucht, prachtig
natuurgeweld. Bij de uitgang op het
treintje gewacht dat ons terug kon
brengen. De omgeving is werkelijk
heel mooi. Zaterdag 15 juni was een
vrije dag. ’ s Avonds genoten van de
kaasfondue bij Gasthaus Zirgi dat
hoog in de bergen lag.
Die zondag drinken wij eerst koffie
om 10.00 uur, de kerkdienst in de St.
Michaelskirche in Meiringen begint
pas om 13.00 uur. Proponent Cor
Zuyderduyn geeft ons een mooie
overdenking mee. ’s Avonds was er
een concert in de kerk, de meesten
van ons zijn er naar toe geweest, de
zangdienst verviel daarom. Mooie
klassiek Zwitserse muziek.

trein van Interlaken-Ost naar
Grindelwald. Dan na 3x overstappen
staan wij op het hoogste punt. Ook
de ijsgrot bezocht, dat was koud,
brrr. Om 14.00 uur terug met de
trein. Net op tijd voordat de bui
losbarstte. De traktatie van Bé wordt
even uitgesteld tot morgen.
Woensdag 19 juni is er een vrije
dag. Sommigen rijden de bergen in
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Zondag 23 juni, weer feest want Dick
van Brussel is jarig, maar eerst om
10.00 uur de kerkdienst door Martin,
het thema was “De last van Duma”.
Na de dienst in een grote kring
gezeten en iedereen getrakteerd op
cake met vruchten en slagroom.
Samen allerlei hapjes gemaakt. Heel
gezellig. ’s Avonds presenteren
Henk en Sjany de zangdienst. Fijn
om zo de zondag af te sluiten.
tot aan de sneeuwgrens, veel
passen zijn nog gesloten, daarom
gaat onze autotocht over de drie
passen niet door. Anderen nemen
hun gemak er van of doen wat
boodschappen. ’s Avonds veel regen
en onweer. Wij halen daarom bij Bé
en Jantine zelf de traktatie maar
even op.
Donderdag is een excursie gepland
over de Brienzersee naar Spiez.
Eerst met de trein van Interlaken Ost
naar Interlaken West, Daar op de
boot over de Brienzersee naar Spiez
Bij het vertrek begon het te regenen,
maar tijdens de wandeling in Spiez
was het droog. Per treintje naar de
bovenstad. Vrijdag 21 juni is weer
een vrije dag, Iedereen besteedt die
op eigen wijze, per fiets of rit met de
auto. Outlet winkel bezoeken enz. ‘s
Avonds heeft iedereen zijn
kampeermiddel klaar voor de
volgende reisdag. Wij vertrekken de
volgende morgen op tijd naar
camping les Trois Chateaux,
Eguisheim, Elzas. Een mooi stadje,
met een sfeer van Anton Pieck. Een
mooie rit onder goede reiscondities.
Direct in de middag bezochten een
aantal mensen al het stadje, dat lag
op loopafstand van de camping.

De maandag is een dag die vrij
besteed kan worden, maar vrijwel
iedereen bezoekt Colmar. Echt een
hele mooie stad. Onze fietshelden

gaan naar Riquewihr, ook weer zo’n
Anton Pieck stadje, maar komen ook
door Colmar. Iedereen is op tijd
terug voor de wijnproeverij bij
wijnboer Baur. Bij sommigen maakt
dat de tongen losser. Het bedrijf ook
bekeken. Heel warm en fraai weer
deze dag.
Maar dan gaan wij dinsdag 25 juni
weer op weg, nu naar de laatste
camping Gülser Moselbogen in
Koblenz. Een flinke rit maar iedereen
was op tijd. Enkelen zochten met
deze warmte direct de natte en frisse
Moezel op. De laatste dag is een
heel warme dag.
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Met een koudwaterslang en
zwemmen in de Moezel proberen wij
de temperatuur van 40* te
overwinnen. ’s Avonds het
afscheidsdiner in Metternich buiten
op het terras met mooi uitzicht op de
Moezel. Ook de humor ontbrak niet,
de 3 M’s hadden een spetterend
optreden. Henk sprak namens ons
allen de coördinatoren lovende
woorden toe. Natuurlijk niet alleen
met woorden.

Deze avond was een feest, maar
ook de hele reis is een feest
geweest.
De volgende dag, donderdag 27 juni
vertrekt iedereen naar huis. Wegens
de warmte wordt vroeg in de nacht
of morgen al vertrokken. Geri en
Leen hebben nog een keer pech, bij
Venlo is het oude mankement weer
opgetreden. De wagen wordt
afgesleept en zij vervolgdne hun
weg met een leenauto. Jan en Nel
krijgen nog een klapband, maar bijna
thuis helpt de zoon hun verder.
Een geweldige reis is ten einde, een

Een leuke manier om te bedanken

einde onder Gods bewarende
zegen.

Op de reünie van de
Zwitserlandreis bezochten
we de zandsculpturen in
Garderen.
Daar zagen we de sculptuur.
Van een man.
Wij vonden hem op iemand
van de CCC lijken, kunt u
raden op wie?
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UIT DE OUDE DOOS
Door Ton Hendriksen
Ik houd van Geschiedenis. Vaderlandse, kunst en cultuur, familiehistorie …
Niet gek dus dat ik me ook graag verdiep in de geschiedenis van onze club
en ons clubblad. Het doorspitten van het Wegwijzerarchief is een van de
leukste klusjes in mijn gepensioneerdenbestaan.
Vooral de nummers uit de eerste 10 jaar van de CCC zijn een feest van
herkenning voor mij. Leuk om de spontane schrijfsels van leden, de oude
reisverhalen van tóén, of de humoristische perikelen van Aartje nog eens op
te diepen uit de ‘oude doos’.
Deze keer wat prozaïscher stof. Het komt uit de eerste twee nummers van
de Wegwijzer. Maar ook dat hoort bij onze clubgeschiedenis.
e

Uit 1 Jaargang nr. 1 (Zomer 1988):

VAN DE VOORZITTER
Clubgenoten, het is zover
dat het eerste nummer van
ons clubblad kan
verschijnen. Prachtig is
het dat we dit in zo korte
tijd na de oprichting
kunnen realiseren. We
wensen redactie en
medewerkers veel
wijsheid en inzicht, om
aan dit blad een zodanige
inhoud te geven dat dit de
Omslagen van Wegwijzers uit het verleden
verdere groei en bloei van
onze vereniging in de komende jaren mede stimuleert.
Als we even terugkijken is het toch bijzonder fijn dat het zo gaat met onze
Christelijke Caravan Club. Wij hopen en vertrouwen dat dit blad ook mag
meewerken tot versterking van de onderlinge band, middels een goede
communicatie in het plannen en voorbereiden van de reizen. En dat wij ons
in al ons doen mogen laten leiden door de Heere, om aan het samen op reis
gaan ook een diepere betekenis te geven.
R. Hekstra, vz.
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e

En uit 1 Jaargang nr. 2 (december 1988):

TITEL EN OMSLAG CLUBBLAD
De door het bestuur gekozen titel voor ons blad is ingezonden door de
familie Elting. Zij geven de volgende toelichting:
De naam ‘DE WEGWIJZER’ refereert aan ‘de wegwijzer’ ons gegeven in
het allerbeste levensboek. De wimpel herinnert ons aan de heilige kruisvaan,
waarmede ons Christus voorgaat op de weg die ons via het kruis voert naar
de eeuwige bruiloft. In het kruis zie je stilistisch een wegwijzer verwerkt.
De tekst ‘eenheid in verscheidenheid’ vind je niet letterlijk in Romeinen 12
terug, doch Paulus schrijft wel in die geest, met een geweldige diepe
betekenis: ‘Door de liefde één in Christus onze Heiland en Zaligmaker’.
Peter en Wies, namens bestuur en redactie hartelijk dank.
De andere inzenders van namen ook bedankt. Het is goed om met elkaar te
werken aan het functioneren van onze club.
Speciaal voor de thuis jammakers.
Nu Rie Versteeg door haar verblijf in een verpleeghuis niet meer
tot de jammakers behoort heb ik op de berging een vrij
aanzienlijke voorraad lege jampotten staan. Het zijn HAK-potten
met zogenaamd klikdeksel en verder ook een aantal met een
gewoon deksel. In plaats van naar de glasbak brengen kunnen
ze ook naar de ijverige jammakers onder de CCC-leden.
Ik ben bereid om een en ander persoonlijk bij de gegadigden af
te leveren (als een soort bezigheidstherapie).
Geïnteresseerden kunnen mij bellen op nummer 0318483814 of
via mobiel 06.10690015.
Fred Versteeg te Lunteren.
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We kwamen van alle kanten, schuld

van de tomtom of??
VERSLAG ZOMERKAMP

Van 15 juni tot 6 juli 2019 in Oudemirdum Gaasterland Friesland
Door Jannie Schilperoord

Coördinatoren Hans en Adrie van
der Giessen en Leen en Ans Hage.
Zaterdag 15 juni druppelde iedereen
binnen, wij als laatsten.
2 Echtparen hebben om
gezondheidsredenen afgezegd.
Zondag 16 juni bezochten wij de
‘Fonteinkerk’ in Oudemirdum.
Maandag: Een vrije dag.
Dinsdag 18 juni brachten wij een
bezoek aan het Waddencentrum te
Kornwerderzand. We werden
rondgeleid door een gids die ons
vertelde over dijkversterking,
waterbeheer, vismigratie,
versterkingssluizen en milieu.
Voormalig ingenieur en minister van
Rijkswaterstaat, Cornelis Lely, wiens
levenswerk de drooglegging van de
Zuiderzee was, wordt gezien als de

De oorzaak was: Lege magen en
dorst. Het duurde even voor het eten
klaar was, het wachten waard.
Donderdag 20 juni vertrokken wij
naar Hindeloopen en bezochten het
schaatsmuseum, wie kent de naam
Nooitgedacht niet van onze
schaatsen en gereedschap?
Nooitgedacht maakte
kinderspeelgoed van hout, maar
ook miniatuur ijzeren
stoommachines e.d.
Zondag 23 juli bezochten wij de
kerkdienst in Nijemirdum. Wist men
dat wij, de CCC-ers, Johan de Heer
liederen zongen? Heel de liturgie
door werden liederen van hem
gezongen.
Maandag 24 juni: Dicht bij de
camping was het Gaasterland

belangrijkste figuur van de
Zuiderzeewerken.
Op de terugweg bezochten we een
klein museumdorp ‘Allingawier’.
Niet lang gekeken in het dorpje.

museum, Eppinga State. Het
bezoeken waard. Een hernieuwde
kennismaking met ons verleden,
veel herkenning door ons:
Kleding,serviesgoed, Statenbijbel en
koeien. De gids kon ons veel
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vertellen en wij konden hem
aanvullen.
Woensdag 26 juni richting IJlst met
een houtmuseum, nog niet helemaal
afgebouwd, waar houten speelgoed
gemaakt werd. Houtzaagmolen
“De Rat” komt oorspronkelijk uit de
Zaanse Schans en is per onderdeel

verplaatst naar IJlst. De molen zaagt
ook nog hout.
Alleen bij onze bezichtiging niet.
Weeksluiting ’s avonds.
Vrijdag 28 juni op stap naar Lemmer,
het Woudagemaal werd bezichtigd.
Het ‘O.F. Woudagemaal’ is het
grootste nog werkende
stoomgemaal ter wereld ooit
gebouwd. Het gemaal bevindt zich
nabij Tacozijl in Friesland. In het
gemaal zijn in de machinehal vier
tandem- en compoundmachines
opgesteld die elk twee centrifugaal
pompen aandrijven. Werkspoor
maakte de stoomketels.
Zondag 30 juni voor de tweede keer
in Oudemirdum naar de kerk, de
‘Fonteinkerk’.
Maandag 1 juli Op stap naar
Koudum, varen over drie Friese
meren,Tjeukemeer,Slotermeer…..?
met rondvaartboot ‘de Klifrak’.
Onze boot lag aan de
Galamadammen. Er stond een

lekker briesje heerlijk uitgewaaid op
het voordek.
De lunch smaakte heerlijk.
Vandaag zijn Jo en Bets Burger naar
huis gegaan, Jo was ziek.
Woensdag 3 juli: Ons laatste
uitstapje was Sloten. Wij bezoeken
heel kort het museum. Gelachen om
de film die niet opstartte,(later wel).
na afloop wilde de lift niet meer naar
beneden. Twee sterke mannen
tilden een dame met rolstoel en al de
trap af. De Grutte Tjerken bezichtigd
(samen op weg kerk) met circa 300
leden.
Met de stadsomroeper door Sloten
gewandeld, koffiegedronken met
Friese koek, voor de hoeveelste
keer 1, 2, 3, 4, 5 ?
De laatste tolgaarder uit Sloten heeft
tot 1953 zijn werk gedaan: met een
klompje het geld hengelen van boten
die Sloten passeerde.
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Vaarbelasting?
Donderdag 4 juli was onze
afscheidsavond, in ‘Restaurant Jans’
in Rijp . Een gezellig samen zijn met
voortreffelijk eten.
Tweemaal maakten wij een lekker
maaltje, aten dit voor één keer
gezamenlijk in de tent.

Pannenkoeken met
Mia’s prutje

Soep wraps salades, daarna nog
een heerlijk toetje.
Maar natuurlijk bakten wij ook
pannenkoeken (in de caravan)
Het was een goed en gezellig kamp
in (Friesland) Oudemirdum, dankzij
onze 4 coördinatoren.

Verjaardag Tilly

50-jarig huwelijksjubileum
Harm en Tienke
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MIJN FAVORIETE RECEPT
Van Bertha Klok
Zelf Advocaat maken!

(in 4 minuten tijd)

6
Eieren

1 zakje
Vanille
Suiker
1,5 kopje
1 Kopje

Citroen

Suiker

Brandewijn

Benodigdheden:
6 eieren
kopje suiker
1,5 kopje citroenbrandewijn
1 zakje vanille suiker
Alles bij elkaar in een kannetje of kom
die in de magnetron kan.
Met de staafmixer kloppen tot je een glad geheel hebt.
één minuut in de magnetron op vol vermogen 900 watt.
Nogmaals kloppen met de staafmixer en weer 1 min. in magnetron 900 watt
Dan kijken hoe of de dikte is, is het te dun dan kun je het eventueel nog 20
of 30 seconde in de magnetron zetten.
Wordt het te stevig? Iets citroenbrandewijn erbij roeren.
Daarna laten afkoelen in een bak met koud water
Slagroom erop en smullen maar!
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REISVERSLAG
CCC-reis naar Bosnië – Herzegovina en Kroatië met de
aangrenzende landen
Door Gijs Jansen
We vertrekken maandagmorgen
3 juni en komen samen op de
eerste camping in Triefenstein aan
de Main, hier ontmoeten we elkaar
weer na de kennismakingsdag in
Voorthuizen. We zijn met negentien
koppels, waarvan twee eenlingen,
twee koppels hebben
zich van te voren afgemeld.
We begroeten elkaar en hebben
acht maanden na de aanmelding zin
om de reis te starten,
We gebruiken in het campingrestaurant een heerlijk
welkomstdiner en hopen en
vertrouwen op een mooie reis!
We maken de volgende dag meteen
een busexcursie naar Bamberg en
omgeving.

We beginnen met prachtig
zomerweer en zullen dat de
komende 31 dagen ook houden,
naar later blijkt.
Via de Vital camping in Bayerbach
Dld. reizen we door Oostenrijk naar
Maribor in Slovenië.
Deze en de komende campings zijn

wat kleinere, nieuwe campings waar
we door de eigenaren hartelijk en
meelevend worden ontvangen. Het
gaat er allemaal wat persoonlijker
aan toe dan op de grotere campings
aan de Adriatische kust.
We bezoeken op zaterdag met het
OV de stad Maribor, de tweede stad
van Slovenië. We houden er op
Pinsterzondag onze eerste dienst
verzorgd door Piet de Vries, op
Pinkstermaandag houden we nog
een zanguur en gaan in de middag
met de kabelbaan naar boven.
Voor in de wintertijd zijn er wat
kleinere ski-oorden, en er is een
heuse mountainbikeroute naar
beneden, waar enige tijd geleden de
wereld - kampioenschappen hebben
plaats gevonden.
Op dinsdag reizen we door naar een
camping nabij Zagreb Kroatië en we

bezoeken met een bus en een gids
de stad en genieten van de lunch die
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er steevast bij hoort op onze
excursiedagen.
Meer tijd is er niet om te blijven, en
we maken ons op om naar BosniëHerzegovina te gaan, een 280 km
lange route, het eerste stuk over de
snelweg met links en rechts
polderland en in de verte de
bergruggen. Als we nog echte
grensposten zijn gepasseerd, komen
we ineens in een heel ander land en
landschap. We rijden door een
smalle rivierkloof met eveneens een
smalle weg, deels kunnen we ervan
genieten, anderzijds is het opletten
op de weg en op alle
snelheidsborden, dan weer 30 of 40
km, verderop weer 70 of 80 en zo
gaat het maar door.
In Bosnie-Herzegovina is de politie
erg streng, dat hebben Ab en ik ook
gemerkt. We gaan naar het kleine
toeristenplaatsje Jajce, in een
bekend merengebied met
watervalletjes en hun houten
blokhutten die vroeger dienst deden
als watermolentjes.
Misschien hebt u het ook gezien in
het TV programma “We zijn er bijna”
we zagen daar meer plaatsen die wij
ook aangedaan hebben.
We hebben er een vrije dag om rond
te kijken, en een ‘Happy hour’ te
houden.
En zo gaan we verder, naar de
hoofdstad van Bosnië-Herzegovina,
Sarajevo, weer een kleine
nieuwe camping en vriendelijke
beheerders. We worden weer
ontvangen met koffie en we horen
weer de nodige reisbelevenissen.
Het is vandaag zaterdag 15 juni de
dertiende vakantiedag.

Laten we eerst maar een rustdag
houden, ons van Hogerhand
aanbevolen, omdat het goed voor
ons is, voor ons lichaam en onze
geest, maar lukt het om echt te
rusten en onze zorgen los te laten?
We geven ons over aan de grote
Reisleider, die ook een Herder en
Pastor voor ons wil zijn.
Maandag gaan we weer met een
touringcar en een jongeman van
veertig als gids, hij heeft de oorlog
aan den lijve ondervonden en deelt
zo het een en ander met ons. Hij laat
ons 's morgens Sarajevo zien in al
zijn verscheidenheid en in de
middag bezoeken we het
oorlogsmuseum, de “Wartunnel”
We zien en ervaren wat de oorlog
teweeg heeft gebracht. De tunnel
werd in 4 maanden gegraven en
loopt onder het vliegveld door en
had een zeer belangrijke functie bij
de overleving van de stad, die door
de Servische troepen bezet werd
gehouden. Verder zag je in de stad
zelf niet veel van het
oorlogsverleden terug, wat we later
wel veel meer zagen in Mostar.
Op de camping nabij Mostar worden
we al vooraan de weg door ook een
jongeman opgewacht.
Hij brengt ons via een smalle route

30

naar zijn pas begonnen camping, die
hij nu met zijn oude moeder runt.
Het is er allemaal nog sober, maar
een prima terrein en aan een rivier
met de schaduw van de bomen is
het er goed toeven.
Hij is morgen ook onze gids naar

Mostar, waar hij tijdens de oorlog
woonde, hij vertelt tijdens
de bustour, hoe vanuit de bergen
links en rechts ze door de Servische
troepen werden beschoten
en als het ware ook gegijzeld zaten.
Hij vindt het een wonder dat ze het
toch hebben overleefd.
In Mostar zien we de beroemde en
beruchte brug en nog vele
kapotgeschoten flats, die op herstel

wachten, maar wie is de eigenaar of
zijn de eigenaren, en willen of
kunnen die het wel betalen ?
En zo gebeurt er voorlopig niets.
De Nederlandse mentaliteit
ontbreekt om zelf initiatief te nemen,

dat is men hier ook niet gewend.
Hetzelfde verhaal horen we later ook
van de gids in Kroatië.
Met alle indrukken verlaten we de
mooie natuur in BosniëHerzegovina. Je kunt er heerlijk en
voordelig uit eten.
En zo reizen we vrijdag 21 juni, de
e
19 vakantiedag naar Split aan de
Adriatische zee, en komen we er na
een rit van 175 km aan. Een grote
camping aan zee, waar velen na de
installatie van de caravan of camper
verkoeling zoeken in zee. Ook is er
een mooi restaurant en een bar aan
zee, met prachtig uitzicht over de
baai. Zaterdagmiddag gaan we naar
Split waar de gids Anja op ons
wacht. We proberen nog een ruimte
voor de zondag te vinden, maar dat
lukt niet, de grote baas is er niet,
kom maandag maar terug. Zo luistert
ieder voor zich of gezamenlijk naar
een internetdienst.
Maandag is een bus excursiedag
naar NP park de “KrKa watervallen”
Voor de lunch worden we door een
bijzondere gastheer in het
Nederlands welkom geheten, het is
ergens in de “middle of nowhere”.
Daar hebben ze van een oude
boerderij een restaurant gemaakt,
we hebben er prima gegeten.
Vervolgens rijden we via Sibenik aan
zee en de mooie kustroute terug en
doen het plaatsje Trogir nog aan
voor een terrasje. Vandaag 24 juni
hebben we evenals vorige jaar twee
jarigen, Piet en Gijs Jansen trakteren
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ons op een verkoelend drankje. Een
behoorlijk lange, maar mooie dag.
De volgende bestemming is het
eiland KrK, het heeft ondertussen
een vaste tolburg verbinding.
Een behoorlijke route, maar wel een
mooie route van 375 km moeten we
afleggen voor we er zijn.
Ook hier hebben we een grote resort
camping aan het water, het lijkt wel
hoogseizoen, alles staat vol. Het
blijkt een nationale feestdag te zijn
met een lang weekend.
Kroatië, zo lezen we vaak, blijkt
ondertussen een geliefd
vakantieland te zijn en dat is te zien
ook aan de kentekens, ze komen uit
heel veel diverse landen hier naar
toe. Na een vrije dag reizen we door
Slovenië naar Karintië in Oostenrijk,
een goede camping aan de
Millstatter See, waar we dankbaar
gebruik van maken. We zijn hier vier
nachten zonder een excursie, maar
wel een “Happy hour’’ en op
zaterdagmorgen een heerlijk

ontbijtbuffet op een naastgelegen
terras aan het water, en op zondag
een prachtige locatie om een
gezamenlijk dienst te houden.
We breken op en gaan weer op reis,
in de omgeving van München
ditmaal, weer aan het water,
de Pilsensee. De volgende dag een
excursie naar München. Een bus
brengt ons erheen en haalt ons in de
namiddag ook weer op. We maken
een biketocht in twee groepen langs
de highlights van München, hebben
weer een lunch en nog wat tijd om
zelf de stad te verkennen, een
geslaagde dag.
Op naar de slotcamping in Eberbach
aan de Neckar, een vrije dag om te
relaxen en om ons klaar te
maken voor het afscheidsdiner in
Eberbach. Een mooie avond met
elkaar, heerlijk gegeten
en ijs toe. De volgende dag ondanks
tegenslagen, voldaan en dankbaar
weer naar huis.
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CRYPTOGRAM
Door Rien van Brummelen
Cryptogram 2019-4
Onderwerp: Grote wereldsteden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wij rijden altijd in deze Duitse auto
Beetje angstig is deze kerel wel die voor het warme eten zorgt.
Schaken doe ik beter.
In dit kasteel kun je heerlijk vlees eten.
Heel veel verdriet.
Oosterse God met een dodelijke ziekte.
Boodschappen doen in de keurig geknipte erfafscheiding.
Mijn vader staat op.
Grondbedekking in het bos onder het vriespunt.
Een naaldboom in de heg.

geplaatst in de Barneveldse Krant. Ingestuurd door Bertha Klok.
bovenstaande foto is gemaakt in de naast gelegen Abdij van Kloster Ebrach
in Duitsland, die wij bezochten op onze rondreis met de
Christelijke Caravan Club naar Kroatie
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