
Nieuwsbrief September 2017
Beste leden,
Het vakantieseizoen is weer in volle gang en
jullie Visa/LN(A)/Axel/C15 staat klaar voor
zomeravonturen en misschien wel wat klussen ?
Mocht je op vakantie een leuke foto maken waarvan je het leuk vindt als hij in de nieuwsbrief 
verschijnt : mail hem door naar visaversa@citroenvisaclub.nl en we zullen hem in de eerstvolgende 
nieuwsbrief plaatsen.

In deze nieuwsbrief kun je ook weer een mooi stukje van Klaas Bezema en z'n “Lombok Mera” 
lezen, maar het zou ook leuk zijn als JIJ eens een keer een leuk stukje wilde schrijven of een 
anekdote of een mooie fotoserie van wát ook maar met onze auto's te maken heeft.
Heb je een handige tip, een leuke accessoire ?  Mail het naar het mailadres hierboven en we 
plaatsen het in de nieuwsbrief.

Het Nazomerkampeerweekeinde is van vrijdag 25 t/m zondag 27 
augustus op boerencamping De Kei in Castricum. Het is een 
mooie camping met schoon sanitair.
Het adres:

Boerencamping De Kei

Provinciale weg 1

1902 LA Castricum

www.boerencampingdekei.nl
Prijzen:

Per persoon per nacht € 9,-

Dagbezoeker € 2,-

Per hond per nacht € 1,-

Het geplande voorlopige programma is als volgt:

Vrijdag 25 augustus

Vanaf 14:00 kan men op de camping terecht



Zaterdag 25 Augustus (Meerijden met de rondrit kan ook als je NIET komt kamperen) 

11.30 start rondrit. De toertocht gaat langs mooie Noord-Hollandse landwegen en door pittoreske 
dorpjes zoals De Rijp. Onderweg is er een fotomoment gepland waarbij de Visa’s op de foto gaan 
met een mooie achtergrond. Er is een lunchgelegenheid bij een uitspanning onderweg. Leden die 
niet kamperen zijn van harte welkom bij de toertocht.

Rond 18.00 barbecueën. Zoals gebruikelijk zorgt ieder voor zijn eigen barbecue, vlees en drank.

Later die avond verzorgt Jelle de jaarlijkse tombola/loterij. Er is een ontspanningsruimte waar we 
gebruik van kunnen maken.

Zondag 27 augustus

Naar eigen inzicht in te delen, Later die dag vertrek.

Tot dan!

Otto Zandvliet



Kamperen op 't Stepelerven (2,3,4,5 Juni Pinksteren)

De voorspellingen voor het weekend waren redelijk tot goed, dus het beloofde een op een enkel 
klein buitje na aardig weer te worden.
Ik (red:Maurice) was van plan om met de vouwwagen te komen die ik daarvoor pas had 
gerenoveerd om hem in oude luister te herstellen.
De trip was voor mij erg kort want Stepelo is een buurtschap in de gemeente Haaksbergen en dat is 
slechts 10 kilometer rijden vanaf mijn huis in Enschede.
Eenmaal aangekomen had Angela haar Jumpy-Camper al geïnstalleerd  en kon ik de vouwwagen 
uitklappen en de voortent opbouwen,om op deze vierdaagse trip toch wat extra leefruimte te 
hebben.
Daags erop was het tijd om naar Obelink (grote kampeerzaak) te gaan om een nieuwe partytent voor
de club uit te zoeken.
De keus viel uiteindelijk op een mooie grote halfronde partytent met een paar flappen erbij om de 
zijkanten af te sluiten. De partytent bleek later een schot in de roos, de leden waren vol lof!
Toen Angela en ik weer op de camping waren teruggekeerd stond de WaWa caravane en de Oltcit 
van André van Wageningen al op het veldje maar geen spoor van André zelf.
Die had -bleek later- de fiets in de caravane gezet en was even naar Haaksbergen gefietst.
Oscar was er ook al en had de koelkast in de voortent reeds ontdekt en zichzelf van een koud pilsje 
voorzien.
Toen konden we de partytent opbouwen, want het is een hoog en lijvig ding wat je niet zo in je 
eentje opgezet krijgt maar met een paar sterke mensen moest het lukken.
Voor de hongerige campinggasten had Angela een pan pasta gekookt en die kon met smaak in de 
nieuwe partytent worden opgegeten.



Ondertussen werd het voor ons gereserveerde terreintje mooi vol, Jan & Marian Eijkelboom hadden
hun gloednieuwe vouwwagentje voor het eerst meegenomen en ook hun vouwwagentje kon rekenen
op vele oh's en ah's , een schitterend ding en supercompact !
Jelle met z'n Adria caravan & Berlingo , Peter en Mariëlle van Embden met een mooie grote tent en
Mathijs Koens met tent & pas gekochte BX en Leo de Gelder met zijn voor de gelegenheid tot 
mobiel bed omgebouwde C15E.

Tot laat in de avond was het gezellig onder de partytent welke daarmee z'n naam eer aandeed!
De toerrit was door André en mij uitgezet ,erg mooi en voor ons allebeid door een redelijk tot goed 
bekende omgeving.
En tóch verkeerd rijden hè? Ik had uiteindelijk de kaart nodig om te zien wat ik verkeerd had 
gedaan. Dankzij de haltepaal van de streekbus had ik in de gaten waar ik exact was en we gingen 
weer de goede kant op.

Het einde van de rit begon het zachtjes te motregenen terwijl de camping in zicht kwam, dat hadden
we zelf bijna niet beter kunnen plannen!

Zo kan ik terugkijken op een gezellig weekend met elkaar,ik ben er in ieder geval in September 
weer !!
Maurice van Mourik



Het eerste kwartaal van Lombok-Mera ,Harderwijk Maart 2017
 
Het maakte niet uit voor onze trouwe Visa 11RE uit 1985, of zij nou stijf bevroren voor de deur 
stond of met afgrijselijk slecht weer over de weg sjeesde,  starten deed ze altijd en overal en rijden 
als de beste. Wel met die pekel op de weg wat vaker naar de was gelegenheid en dan stond ze weer 
te glimmen en te glanzen dat het een lust was en kon ze er weer even tegen.
Veel van onze Visa vrienden hebben de auto binnen gezet en uit de belasting gehaald maar wij 
kozen voor lekker door rijden en wel het hele jaar door en het motortje snorde lekker en de 
verwarming werkte ook geweldig zodat we er lekker warm bij zaten onder het karren op  snel en 
binnen wegen in de Lombok Mera Visa.  Halverwege December nog overwogen om een C5 aan te 
schaffen om de winter mee door te komen maar als je nou zo’n lekker autootje hebt als de Visa dan 
hoef je natuurlijk ook geen C5 voor de deur te hebben staan.
Heel wat afgereden deze drie maanden en wel 3 keer naar Duitsland geweest, tochtjes naar Den 
Haag, Haarlem en Groningen en veel andere delen van het land en naar de Visa technische dag en 
de Visa roestbestrijdingsdag in Zwolle waar de Visa op de brug mocht en ik tot de ontdekking 
kwam dat er wel 3 roest gaten onder de auto zaten en een gaatje in de linker wielkast. 

Kortom, een telefoontje naar Henny in Driebruggen om een afspraak te maken voor las 
werkzaamheden en Henny heeft dat weer keurig dicht gekregen en het ziet er weer geweldig strak 
uit aan de onderkant. Ook gelijk maar olie en filter vernieuwen.  Af gelopen jaar toch maar weer 
bijna  10.000 km met de Lombok gereden. Ook en passant een nieuwe stuurkogel ingezet en een 
mooie hele achterbank gescoord waarvan Henny er nog wel een paar van heeft liggen.
En fijn dat dat allemaal gebeurt is want ik ga van de zomer weer veel de weg op in de Visa voor 
woon/werk verkeer en schat dat er dan wel weer  een 15000 km bijkomen op de teller die dan ruim 
de drie ton zal gaan overschrijden. Voorwaar, een prestatie van voormaat voor een Visa uit 1985.
Nu het zomer seizoen weer in aantocht is ga ik begin April onze verlengde C15 weer van stal halen 
voor de Visa kampeer weekenden en andere kamper dagen en aan het eind van het jaar, zo begin 
November, staat er een duurproef van 4000 km op het programma naar Hongarije. Heen over 
Oostenrijk en terug over Slowakije en Tsjechië.  Hier over volgt T.Z.T. ook een berichtje.



Ook bezocht ik op 19 maart de ALV in Nijkerk bezocht en daar vernam ik dat er in Veendam nog 
400 geregistreerde Visa’s te boek staan, nog plenty C15’s en 40 Axels.   Nu keek ik eens op de 
parkeerplaats van NAG Verzekeringen waar de ALV gehouden werd en ik zag 2 Visa’s en 1 C15 
staan, voorwaar, een schamel aantal voor de Club met meer dan honderd leden.
Op weg naar huis kwam ik een Citroën C1 tegen met gele koplampen die mij vrolijk groette en 
waar dus kennelijk een heel echte Citroën freak in zetelde.

Mensen, fijn het hele jaar rijden dus met Visa en C15, Axel of LNA dit jaar.  Hou het gezellig en 
Groetjes, Annette en Klaas Bezema

Er zit voor dit seizoen nog meer in de pen, houdt de mail en de website in de 
gaten voor de meest recent updates omtrent aanstaande evenementen.

Bonne vacance!

Maurice van Mourik


