
Nieuwsbrief Juni 2017

Beste leden,

Als aanvulling op de clubbladen en de website krijgt nu ook de nieuwsbrief een “aangeklede” vorm.
Er is plaats voor verhalen , verslagen , foto's en álles waar je maar aan kunt denken dat te maken 
heeft met de C15, Visa, LN/A en Axel, niet gebonden aan een X-aantal pagina's !

Kopij voor de nieuwsbrief kun je sturen aan:  voorzitter@citroenvisaclub.nl

---Afgelasting Technische dag Maarssen:
Zoals jullie in de laatste mail hebben gelezen kon de technische dag helaas niet doorgaan, we zijn 
hierover als bestuur érg verontwaardigd, zo blijkt maar weer dat een vereniging toch regelmatig 
teleurgesteld wordt wanneer er op goede bedoelingen wordt gerekend....

---Onlangs is ons clublid Kees de Waard Wagner plots overleden, Kees was vrij bekend om zijn 
mooie verhalen die hij schreef over zijn Visa GTi, zijn vakanties naar Griekenland en al zijn 
rallyverslagen van evenementen die hij het hele seizoen bezocht had.

Wij wensen zijn vrouw Henny en de kinderen veel sterkte met het verlies.



---Het is al bijna weer zover, over een weekje hebben we ons eerste kampeerevenement van dit 
clubseizoen!
Ditmaal hebben we een mooie camping gevonden in de omgeving van Haaksbergen, in de 
buurtschap Stepelo op camping “Het Stepelerven” om precies te zijn.
Het programma begint Vrijdag, overigens zonder invulling zodat je in alle rust je kampement kunt 
opbouwen.
Zaterdags starten we om 12:00/12:30 met de rit die je rustiek Twente laat zien.
Onderweg, pakweg halverwege stoppen we voor een picknick waarbij de club voor koffie/thee/fris 
zorgt met een lekkere koek (zelf even een stoeltje/kleedje o.i.d. in de kofferbak leggen)
Zaterdagavond staat er een barbeque gepland waarbij je zelf weer voor vlees/saus/barbeque zorgt.
Op Zondagochtend doen we het weer lekker rustig aan, want dit is een mooie dag om op eigen 
houtje een tripje te plannen en niet zo zeer om je met een stoet langzame genieters in het 
Pinkstergewoel te storten.
Maandag in de loop van de dag breken we het kamp af en we trekken huiswaarts.
Op de camping is een vennetje waar je lekker kunt zwemmen bij warm weer, dus pak de 
zwembroek vast maar in!

Let op:  Met deze mail zijn een paar bijlagen meegestuurd, deze bevatten diverse informatie rondom
het kamperen in Twente, naar believen thuis af te drukken.                                                                  

Het adres van de camping:
Kolenbranderweg 93A, Haaksbergen.

Bij “moeilijkheden” kun je altijd naar Maurice bellen : GSM: 06-83198658
Het is namelijk zo dat in de omgeving van de camping druk gewerkt wordt aan de bereikbaarheid 
van het achterland door de N18 te verbreden en om te leggen.
Je doet er het beste aan om -eenmaal in de omgeving-  ouderwets de bordjes Stepelerven te volgen.
-Komende vanuit Hengelo :(A35->provinciale weg) ga je vóór de wegwerkzaamheden linksaf bij 
het bordje Stepelerven en volgt die tot de camping.
-Komende vanuit Haaksbergen: ná de wegwerkzaamheden rechtsaf en de bordjes volgen.

---Met de C15 -Buffel voor intimi- naar de Moezel (Juli 2016, Klaas en Annette Bezema)

We vertrokken 4 juli uit Harderwijk voor een echt grote vakantie door Duitsland en dwars door 
Frankrijk naar de Atlantische kust van Bretagne en Normandië en zouden 6 weken gaan genieten 
van mooi weer met culinaire hoogstandjes  en toeristische pleziertjes.
Maar eerst naar onze Oosterburen en het kampeer weekend in Nehren aan de Moezel. Prachtig weer
en de Buffel ( C15) was in topvorm dus heerlijk karren naar leuke campings en mooie stadjes in 
Duitsland en onze eerste camping was in Rothenburg an den Fulda. Een schattig en echt romantisch
stadje met veel vakwerk huizen en we hadden een mooi plaatsje bij het stadje aan het riviertje. Alles
bezichtigd en 2 dagen gebleven.
De volgende stop was in Rüdesheim aan de Rijn en dan beland je gelijk in een toeristisch fuik en 
een druk bezocht stukje Duitsland. Alle campings aan de Rijn waren vol geboekt maar even van de 
weg af de heuvels in lag op 8 km de camping Ponyworld, een oude boerderij camping met heel veel
paarden en pony’s waarop dag tochten en huifkar tochten in de omgeving gemaakt konden worden. 
Hebben we maar niet gedaan, vonden we zielig voor de pony’s. Het was heerlijk rustig op deze 
camping en er stonden maar 3 mede camping gebruikers en dat op een paar km. van het van volk 
overlopende Rijn gebied. In de avond kwamen er nog wel wat fiets toeristen. Maar daar heb je geen 
last van want die komen in de avond aan en zetten hun tentje op en gaan maffen want de volgende 



dag moeten ze weer vroeg op omdat er weer 90 km gefietst moet worden.
We hebben ons gestort in de drukte van de toeristische Rijn met souvenir winkeltjes en restaurantjes
en hebben ons prima vermaakt maar we hebben dan ook een Rijn cruise geboekt en waren 5 uur 
onderweg op zo’n boot tussen Rüdesheim en Koblenz en hebben genoten van het varen bij mooi 
weer met een wijntje voor ons neus en waarbij al die schitterend kastelen met wijngaarden zomaar 
tot ons kwamen, wat een geluksvogels waren wij toch!  Zoiets moois hadden we niet verwacht want
bij ons zat dat liedje in de kop van “jaaaa, een reisje langs de Rijn Rijn Rijn” en dat was nooit 
positief overgekomen in onze belevenis. Maar we weten nu hoe blij je kunt worden van zo’n simpel
reisje! ( Of zijn we bezig ouwe knarren te worden? )
3 Dagen later vertrokken we naar Koblenz en bezochten deze oude stad met vele pleintjes en kerken
en hebben er lekker op een terras gegeten. Maar we waren op weg naar Nehren voor het Visami 
weekend van onze Duitse Citroën vrienden en kwamen daar op donderdag 14 juli aan en daar 
stonden toen al Teun en Bert met de C15 Romahome.

Annette en ik hebben toen ook maar gauw onze combinatie opgezet en tegen de avond kwam ook 
onze voorzitter Maurice er aan met z’n witte Visa 11RE met de kampeer vouw wagen en nog weer 
een half uur later kwam ook Oscar het terrein op met z’n Volvo en een boot aan de trekhaak, want 
er moest wel gevaren worden op de Moezel.  



Toen stonden er al 3 Nederlandse Visa club leden en tot onze verrassing kwamen vrijdag , we zaten 
net gezellig met z’n allen te pimpelen, ook nog Otto en Stephan uit Aalsmeer de camping 
opscheuren en die hadden al een lange tocht achter de rug want ze kwamen uit Frankrijk waar ze op
vakantie en op sloperijen geweest waren. Ook de Visa club leden Roman en Hartmut waren 
aanwezig zodat de Nederlandse tak van de Visa Citroëns goed vertegenwoordigd was op het 
weekend.

Het werd een gezellig weekend en daar er deze keer ook oude kleine autootjes uitgenodigd waren 
werd het goed druk.
Gezien: Visa’s  in alle uitvoeringen ,waar onder cabrio’s ,een  Chrono, Romahome, C15 
Familiar/Mixta, Gti, een LNA en 3x BX, 1x DS, 2 eenden, 1x een Lomax , een trabant en een 
Messerschmitt.



Natuurlijk lekker  slap zitten lullen en gebarbeque'd en Annette en ik vonden het allemaal maar 
reuze gezellig.

Zondag de boel weer ingepakt en opgebroken en begonnen aan onze tocht naar Frankrijk.
Naar Nehren, altijd leuk daar aan de Moezel! En volgend jaar weer kijken.
                                                Groetjes,  Annette en Klaas

---Bestuursmutaties afgelopen ALV:
Angela Bruurmijn---Secretaris (was alg. bestuurslid)
Leo de Gelder---Algemeen bestuurslid
Oscar Langkamp---Penningmeester (vervangt Maarten Groot, die definitief teruggetreden is) 
---Magazijncommissie: 
Eelco Hilberts & Chris Gorleé

---Evenementen 2017:

2,3,4,5 Juni Kampeerweekend (Pinksteren) in Twente
Camping Stepelerven , Kolenbranderweg 93a

14,15,16 Juli Visami Nehren.  (van onze Duitse Visavrienden) 
Campingplatz Nehren, Moselstraße 1 56820 Nehren

27,28,29 Augustus Nazomerkamperen Castricum
Camping de Kei, Provincialeweg 1 Castricum



Houdt voor de rest van het seizoen de agenda op de website in de gaten, deze wordt doorlopend 
aangevuld!

Hopelijk beviel de “nieuwe” aangeklede versie van deze nieuwsbrief!
Fijne zomer, namens het bestuur van de Citroën Visaclub.

Groepsfoto Voorjaarsrit “Groene Hart” 2017


