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Contactblad van de
CHRISTELIJKE CARAVAN
CLUB

2020
NUMMER 1

REDACTIONEEL

Redactie

Allereerst een hartelijke groet van
het redactieteam. Een team waarvan
José Oskam afscheid heeft moeten
nemen. Gelukkig is er al een nieuw
lid gevonden. Annemarie Francken
gaat de redactie aanvullen.

Marty Alkema, Ede
Tel. 0318-630657 (eindredactie)
Leen en Geri van der Weijde, Woerden
Tel. 0348-448334 (lay-out)
Annemarie Francken, Bodegraven
Tel. 0172-614586
Henk van den Hoorn, Ede
Tel. 0318 - 631008

Wij gaan weer een nieuw jaar
tegemoet met veel kansen en
mogelijkheden, mooie reizen en
kampen. Wij hopen dat zoveel
mogelijk leden daar aan zullen en
kunnen deelnemen.

Verzending: Marty Alkema

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

Natuurlijk helpt u ons door weer
interessante en leuke stukjes op te
sturen. Weet u dat u ook in de
Wegwijzer een advertentie kunt
plaatsen? Wij zien uw inzendingen
met veel interesse tegemoet. De
Wegwijzer moet een blad zijn van
ons allemaal, niet alleen van de
redactie.

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:
Kopij voor de Wegwijzer 2020-2
uiterlijk 1 mei 2020 naar:

Algemeen adjunct: vacant

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
Wat ziet een ander aan jou?
Door Marty Alkema - Vrieswijk
Zo moet jullie licht schijnen voor de
mensen, opdat ze jullie goede daden
zien en eer bewijzen aan jullie Vader
in de hemel.
Matteüs 5: 16

merken dat ze iets missen als ze ons
bezig zien.
Dat hoeft niet krampachtig.
Het gebeurt als we onze wil
afstemmen op Gods wil. Als we
vasthouden aan het Woord dat leven
brengt. We moeten zelf daaruit leven
en ervoor vechten om anderen er
ook deelgenoot van te maken.
En welk gedrag hoort daar dan bij?
Paulus doet een beroep op
christenen: laat ontferming,
barmhartigheid en liefde zien die een
ander moed geeft. Laat eenheid zien
door elkaar lief te hebben, door een
gezamenlijke bezieling, door samen
één doel na te streven. Wees niet
zelfzuchtig maar ook gericht op het
belang van anderen. Dat wil God bij
ons zien. En dat maakt verschil in
duistere tijden.

Daar kun je mee aan de slag: het
licht van Christus uitstralen onder
mensen, als sterren in de nacht. We
kunnen dus niet onaangeraakt de
boodschap van redding incasseren,
als een mooie verzekering voor later.
God wil dat we leven in
overeenstemming met het evangelie
van Christus (FIlippenzen 1 : 27-30).
Buitenstaanders moeten zeggen: zij
zijn christenen en dat is ook aan hen
te merken, want ze staan samen
sterk voor het evangelie.
Er is voor ons werk aan de winkel. In
Nederland hebben velen God
vaarwel gezegd, en er moet vrijheid
zijn voor alles wat God verboden
heeft. In die duisternis moeten wij
lichtpunten zijn. Zodat mensen

Bron: Bijbels Dagboek ‘Kracht voor
elke dag’
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Leen van den Berge (secretaris)
Als ik dit stukje schrijf is het eind
januari, de dagen gaan lengen, het
voorjaar komt er aan. Nou ja, soms
bekruipt mij het gevoel dat het
voorjaar er al lang is en er gewoon
geen winter is geweest. Hoe dan
ook, nog maar een poosje en dan
mogen we weer gaan kamperen
tijdens het voorjaarskamp in
Appelscha op camping De
Roggeberg. Het programmaboekje
en het aanmeldingsformulier zijn
bijgesloten bij deze Wegwijzer. Ook
nu weer een mooie camping met
ruime plaatsen. De kampcommissie
heeft gezorgd voor een paar
interessante excursies en natuurlijk
ook voor fietstochten door de mooie
omgeving in het grensgebied van
Friesland en Drenthe. Meldt u vooral
met spoed aan, de sluitingsdatum is
al op 15 maart a.s.!

Onze voorzitter Tineke Paulus heeft
haar eerste termijn van drie jaar er
opzitten en stelt zich gelukkig weer
herkiesbaar. Voor de vervulling van
de vacante plaats van Leen
Wigmans als algemeen adjunct,
heeft Jan de Wit tot onze vreugde
zich verkiesbaar willen stellen. Jan
stelt zich in deze Wegwijzer voor.
In het najaar hopen we ons
najaarskamp te houden in
Hellevoetsluis op het eiland Voorne
en Putten in Zuid Holland op de
camping 't Weergors. Een plaats
waar we als CCC nog niet eerder
hebben gestaan. Hellevoetsluis ligt
dicht bij Rockanje en Ouddorp, dus
een dagje strand behoort zeker tot
de mogelijkheden. En ook niet ver
van Rotterdam Europoort en de
Rotterdamse havens. Kortom vele
excursiemogelijkheden en andere
uitjes. Jan Janse heeft al een
commissie klaarstaan om ons een
heel mooi kamp te bezorgen.

Als gebruikelijk hebben we aan het
eind van de kampweek de Algemene
Ledenvergadering met daarin o.m.
de verkiezing van bestuursleden.

Graag tot ziens in Appelscha.
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VOORSTELLEN ADSPIRANT
BESTUURSLID
Jan de Wit
Vrijwilligerswerk:
Vanaf 1968 t/m 2003 ben bij de
vrijwillige brandweer geweest in
Polsbroek en in Schoonhoven.
Samen hebben we 10 ȧ 12 jaar als
vrijwilligers meegeholpen aan
vakantieweken van de Hervormde
Vrouwenbond.

Ik stel me voor in telegramstijl:
Gezinsomstandigheden:
Jan de Wit
Sinds 1972 getrouwd met Aartje, wij
mochten 4 kinderen ontvangen, 3
zoons en een dochter, tevens
mogen we oma en opa zijn van 12
kleinkinderen. We zijn beide geboren
in Polsbroek circa 5 km van
Schoonhoven waar we sinds ons
trouwen wonen.

Bestuurlijke ervaring:
Ruim 20 jaar zondagsschoolmeester
geweest. In januari van dit jaar
(2020) heb ik afscheid genomen van
de kerkenraad, eerst als diaken en
later als ouderling van de Hervormde
Gemeente Schoonhoven.

Werkzaamheden:
Vanaf 1967 tot aan mijn pensioen in
2013 heb ik gewerkt in de
veevoederbranche, als
vertegenwoordiger/voorlichter.
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DONATEURSDAG EN
ONTMOETING ’OUDERE’ LEDEN
Door Marty Alkema - Vrieswijk
Vorig jaar hebben we een hele
gezellige dag gehad samen met
donateurs en ‘oudere leden’. Ook
voor dit jaar heb ik weer zo’n dag
geregeld. Dit keer op woensdag 10
juni. Dit jaar is er een vast kamp in
Schelluinen en daar mogen we van
de accommodatie gebruik maken.
Tevens kunnen we dan ook de
deelnemers van dat kamp
ontmoeten.
Het definitieve programma en de

onkosten weet ik nog niet precies. Ik
stel voor dat degenen die deze dag
hopen te kunnen komen dit aan mij
doorgeven voor half mei. Ik geef dan
daarna het adres, programma en de
prijs voor die dag door.
Ik reken weer 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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UIT DE OUDE DOOS
Door Ton Hendriksen
Ik heb al eerder een stukje van Gijs Graafland uit de oude doos gehaald. U
kunt dat vinden in Wegwijzer nr. 3 van 2018. Ik vertelde toen over het
illustere coördinatorendriemanschap Radema-Graafland-Schouten. Meindert
Schouten was in dat trio de ‘handige jongen’ … de techneut. Was er een
technisch probleempje met de caravan, dan wist je waar je zijn moest.
Voor Meindert was dat niet altijd even prettig. Gijs – twee linker handen –
stak nogal eens de draak met de handigheid van Meindert. Zo ook in het
stukje dat hij in 1996 schreef voor de jubileumuitgave ‘Terugblik op 10 jaar
CCC’.
Ik geef de pen aan Gijs.

COÖRDINATOR, GROEPSLEIDER OF -LIJDER?
Plaats: een camping, ergens in Brabant.
Tijdstip: ’s avonds om 11uur.
Alles in diepe rust.
Plotseling een stem uit het duister: “Meindert, slaap
je al?”
“Ja!”
“Slaapt je vrouw ook al?”
“Ja, al lang! Wat is er?”
“Meindert, het licht in onze caravan is uitgevallen.
We lagen nog even in bed te lezen en toen hield het
licht ermee op. Zou jij er even naar willen kijken?
Neem maar een zekeringetje en zaklamp mee”.
Behoedzaam stapt Meindert over z’n vrouw heen. Best een lastige bezigheid.
Maar ja, ze moesten zo nodig een caravan met eindkeuken en dus …
Met lichte tegenzin begeeft Meindert zich naar de plaats des onheils.
“Als jij nou naar de kortsluiting zoekt, zal ik je vanuit de caravan proberen
bij te lichten met de zaklamp. Binnen is het tenminste lekker warm”.
Daar zit Meindert in z’n schone pyjama, op z’n knieën in de modder.
Inmiddels zijn vanwege het rumoer enkele clubgenoten rondom hem heen
komen staan. De adviezen zijn niet van de lucht: “Zal ik even een
waterpomp halen?” “Kan ik je van dienst zijn met een zakmesje?”
Gelukkig … na een kwartiertje heeft Meindert het euvel ontdekt en de zaak
hersteld.
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“Fijn Meindert, nou kan m’n vrouw tenminste haar boek uitlezen. En nog
bedankt, hè!” En terwijl de tevreden omstanders op huis aan trekken, gaat
ook Meindert naar z’n caravan met eindkeuken.
“Ik heb het licht maar even aan gedaan”, klinkt het nog vriendelijk uit het
tweepersoonsbed.
“Heel fijn, hoor”.
“Maar Meindert, wat heb je met die mooie, schone pyjamabroek
uitgevoerd?” Het vriendelijke is er nu volkomen af.
Met hangende pootjes kruipt Meindert tussen de lakens, achter z’n vrouw.
Al wegdromend stelt hij vast: groepslijder schrijf je dus met een lange ‘ij’!
Gijs Graafland
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JE GEZICHT KEN IK WEL
MAAR…..
Wij zijn Jaap en Joke Haspels, wij
wonen in Lekkerkerk een plaatsje
tussen Krimpen aan de IJssel en
Bergambacht in Zuidholland.
Ik ben als electricien begonnen bij
een plaatselijke installateur, later bij
een loodgietersbedrijf en heb daar
het loodgieters vak geleerd.
Weer later bij een bouwbedrijf, toen
de gewrichten begonnen te
protesteren, nog elf jaar huismeester
in een bejaardenhuis.
Joke heeft als huismoeder de
kinderen grotendeels opgevoed,
en mijn ouders begeleid en verzorgd
tot hun einde.
We zijn bijna vijftig jaar getrouwd, en
hebben twee zoons en een dochter
en zes kleinkinderen.

We doen allebei vrijwilligers werk,
Joke in het verzorgingshuis en ik bij
een Dorcas kringloopwinkel en
andere organisaties.
We zijn sinds 2019 lid en hebben al
een reis gemaakt naar Zwitserland.
We genieten van de fijne sfeer en
saamhorigheid en dat we dezelfde
overtuiging hebben.
Joke zingt in een koor, en ik mag
graag klarinet spelen.
We hopen samen nog mooie reizen
te maken, bij leven en gezondheid.
Met een vriendelijke groet,
Jaap en Joke Haspels.
In de volgende Wegwijzer gaat u iets
lezen van Leida Bruynzeel Oosterhof uit Alkmaar.
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VAN DE COMMISSIE REIZEN
Door Martin Konijn
We zitten al weer aan de vooravond
van ons voorjaarskamp. Maar daar
gaat de Commissie Reizen niet over.
We zien er natuurlijk wel naar uit om
elkaar te ontmoeten.
Diverse coördinatoren zijn druk in de
weer met het voorbereiden van hun
kamp of reis. Dit is altijd weer een
hele opgave om alles op tijd gereed
te hebben, zodat de reis vlot en
goed mag verlopen.
De kennismakingsdagen staan dan
ook weer voor de deur en dat is ook
altijd weer een mooi en fijn gebeuren
om elkaar voor het kamp of de reis
te ontmoeten.
Het binnenlands kamp te
Schelluinen kan nog wel wat
deelnemers gebruiken om het
allemaal net een beetje mooier te
kunnen organiseren.
Piet en Riet den Hertog, die dit kamp
zouden mee coördineren, zijn helaas
verhinderd om de leiding in die
weken op zich te nemen. Elders in
dit blad leest u wel dat het met Riet
haar gezondheid niet helemaal
goed gaat. Wel fijn dat Piet zich in
wil zetten voor de financiële zaken
omtrent dit kamp.
We zijn blij dat Marty Alkema en Nel
Louwerse, Jan en Aartje de Wit
willen bijstaan in de uitvoering van
dit kamp. Het zou dus fijn zijn als er

nog een paar inschrijvingen bij
zouden komen.
We hebben een mooie reclame
gekregen in de nieuwsbrief van
‘Beter Uit’ reizen. Ook is er nog een
schakeltje geplaatst in het RD
waarin de reis naar Frankrijk onder
de aandacht werd gebracht. Ook
deze reis kan nog wel een paar
medereizigers gebruiken.
Onze secretaresse, Annie Eppinga,
is door het bestuur weer voor drie
jaar benoemd. We zijn blij dat Annie
deze taak weer voor haar rekening
wil nemen.
We worden allemaal wat ouder en
dan komen lichamelijke gebreken en
ziektes soms om de hoek kijken. We
beseffen dan weer eens te meer dat
wij hier geen blijvende stad hebben
maar de toekomstige mogen zoeken
(Hebr. 13 vs. 14). Laten wij met deze
gedachten elkaar vertroosten in al
onze zorgen.
De voor- en najaarskampen zijn fijne
ontmoetingsplaatsen om het een en
ander met elkaar te delen. Wacht
dan ook niet te lang met je hiervoor
op te geven.
We hopen u te ontmoeten op het
voorjaarskamp in Appelscha.
Voorzitter Commissie Reizen
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MIJN FAVORIETE RECEPT
Geri van der Weijde

Dit keer weer een eenvoudig
campingrecept.

Lekker prutje
BEREIDINGSTIJD: 10 minuten
Recept voor 2 personen
INGREDIËNTEN:
2 kipfilets, in blokjes gesneden
1 ui, in stukjes gesneden
1 doosje champignons, gesneden
1 blikje champignonsoep
BEREIDINGSWIJZE:
Fruit de gesneden ui in een
koekenpan met wat boter. Voeg de
kipfilets toe en bak alles lekker door
tot de kip gaar is. Bak als laatste de
champignons mee. Tenslotte voeg je
het blikje gebonden
champignonsoep toe (zonder
toevoeging van water).
Dit is natuurlijk nog
gemakkelijker

Lekker met rijst of pasta.
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De moeder de vrouw
Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer buren. Een minuut of tien
dat ik daar lag, in ’t gras, mijn thee gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd laat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken.
Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer
kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren.
Zij was alleen aan dek, zij stond bij ’t roer,
en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.

Martinus Nijhoff (1894-1953)
Uit: Verzamelde Gedichten
Uitgever: Bert Bakker, 4de dr. 1974
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