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Vrijdag 2 oktober
Vanaf 10.00 uur arriveren de eerste Adria’s bij Peter Stijkel in Harderwijk. Vandaag zullen 42
equipes hun opwachting maken.
Kennelijk zorgt het goede weer – met stralende zon – ervoor dat de mensen er zin in
hebben. Al vroeg is een groot aantal campers gearriveerd. Rond 12.00 uur zijn er al 25
equipes en om 14.30 uur zijn we compleet.
Het ontvangstcomité zit lekker buiten genieten van de zon en wijst de kampeerauto’s netjes
naar hun plaats. Peter Stijkel heeft e.e.a. goed voorbereid, zodat er voor iedereen voldoende
plaats is en zodat iedereen ook kan wegrijden zonder dar andere campers verplaatst hoeven
te worden. Voor wie dat nodig heeft is er ook stroom.

Aanvankelijk sluiten de leden aan bij het ontvangstcomité en nemen koffie/thee en een plak
cake. Later verplaatst de groep zich naar het kampeerterrein om zo de toegang tot de
showroom niet te belemmeren; Stijkel Kampeerauto’s was immers volop in bedrijf. Enkele
leden maakten daarvan overigens graag gebruik door enkele klusjes aan hun camper te
laten uitvoeren.
Zoals te doen gebruikelijk was iedereen al snel met elkaar in gesprek, genietend van de
stralende zon. Het weer zou het hele weekeinde geen sprelbreker zijn.
Het goede weer nodigde de leden uit om de fiets te pakken en de omgeving van Harderwijk
te gaan verkennen.

Rond 18.00 uur wordt er verzameld in de showroom. Jan
Korsten – de voorzitter – heet iedereen welkom. In het
bijzonder de nieuwe leden Anneke en Gerard en Koos en
Lauw die na een moeilijke periode de draad weer oppakken.
Fijn dat de Adria Kampeerautoclub daarbij een rol kan
spelen.
Na enkele huishoudelijke mededelingen geeft de voorzitter
het woord aan Peter Stijkel die iedereen van harte welkom
heet en in het kort toelicht hoe het programma eruit ziet
Mede namens Liesbeth, Bas, Patrick, Arjan en William wenst
hij iedereen een leuk weekeinde.
Namens het bestuur biedt Trea Peter en Liesbeth een
presentje aan als dank voor de gastvrijheid. Trea licht ook
het programma van zaterdag toe.
Een bootreis naar Elburg met koffie en gebak op de heenreis
(aangeboden door de firma Stijkel) en een consumptie op de
terugreis (aangeboden door Aveco).
De boot vertrekt om 10.00 uur en is rond 16.00 uur weer
terug in Harderwijk.
Na deze inleidende woordjes is het tijd de inwendige mens te gaan versterken. Er staat een
uitgebreid stamppottenbuffet (hutspot, boerenkoolstamp, zuurkoolstamp, andijviestamp, hete
bliksem, hachee, speklappen, gehaktballen, rookworst) klaar. Echt voor ieder wat wils.
Om misstanden te voorkomen wordt het buffet uitgeserveerd. Dat verloopt goed. Er is volop;
sommigen kwamen zelfs voor de 3de keer; en nog was er over.
Het buffet valt zo in de smaak dat sommigen verzuchten: ‘eigenlijk heb ik teveel op, maar het
was zo lekker…’ Een compliment dus aan de gastheer.

Na genoten te hebben van de maaltijd kon het avondprogramma beginnen.
Eerst moet er opgeruimd worden. Net als bij het uitserveren van het buffet helpen de leden
daarbij.
Tegelijkertijd met de enquête 2014 is gevraagd of mensen hand- en spandiensten wilden
verlenen. Daarop is massaal ja op gezegd! Voor het eerst is er gebruik gemaakt van dit
aanbod en dat is iedereen goed bevallen. Minder stress voor de organisatoren en een goed
gevoel bij de deelnemers. Dit houden we erin!

Het avondprogramma werd
gevuld door het draaien van
elpees (je weet wel van die
zwarte vinylschijven uit de
tijd dat we nog jong waren).
Omdat de leden zelf hun
zolder hadden afgestruind
naar hun oude elpees was
de muziekkeuze grotendeels
bepaald. Trea nodigde het
publiek uit om mee te zingen
en om gebruik te maken van
de dansvloer.
Velen deden daar aan mee;
anderen kozen ervoor om
vooral te observeren.
Iedereen had het naar zijn
zin.

Zaterdag 3 oktober
Zaterdagmorgen staan de meesten vroeg op. Rond 09.00 uur gaat men op de fiets richting
Harderwijk voor de boottocht.
Voor het vertrek heeft iedereen de traditionele broodjes ontvangen. Men kan met een goed
gevulde maag aan de tocht beginnen.
Voor degenen die niet op de fiets kunnen is alternatief vervoer geregeld (Bedankt Peter en
Mark!)
Een enkeling maakt de boottocht niet mee en blijft lekker rustig bij de camper.

In Harderwijk worden wij welkom geheten op de boot door de kapitein en door Trea. Het is
ongeveer 10.00 uur als de boot afmeert. Onderweg kunnen we genieten van koffie/thee met
gebak en een heerlijk uitzicht. Voor wie dat wil op het zonnedek, want het weer is ons
uitermate goed gezind. Bij Harderwijk varen we via een aquaduct over de weg heen,

Na ongeveer 2 uur varen stappen we in
Elburg uit. De fotograaf kan het niet nalaten
bijgaand plaatje te schieten.
De naam van onze boot ‘Motor Passagiers
Schip Jacqueline’ kan geen toeval zijn,
toch…

Na afgezet te zijn op de kade van Elburg – waar overigens ook een heel leuke camperplaats
is – hebben we 2 uur de tijd om door het oude Zuiderzeestadje te flaneren. Dat kan bestaan
uit winkelen en/of uit een terrasje pikken. Gezien het zonnige weer lijkt de laatste optie het
meest gekozen te worden.

Rond 14.00 uur vertrekt de MPS Jacqueline vanuit
Elburg. Ook op de terugreis was de zon ons weer goed
gezind en velen maakten gebruik van het zonnedek. Ook
Rose-Marie kon via de rolstoellift naar boven. Het
drankje – aangeboden door Aveco – viel goed in de
smaak.
Om 16.00 uur meert onze boor weer aan in Harderwijk
en kan iedereen weer ‘camperwaarts’ keren.

Om 18.30 uur staat er een chinees buffet klaar. De drank is deze avond van de Firma Stijkel.
Net als gisteren is er weer een corvee ingesteld. Dat gaat goed. Uiteraard wordt Harrie
ingeschakeld om de tafels ‘gestroomlijnd’ naar het buffet te geleiden. Harrie doet dat op zijn
eigen manier: streng, maar rechtvaardig!

Nadat men volop heeft kunnen genieten van de Chinees-Indische specialiteiten neemt het
gezelschap even de rust om bij te kletsen.
Ondertussen installeren Lieke Grey en William Smulders hun apparatuur. Als Live Duo zullen
zij ons deze avond vermaken.
Op elke tafel liggen flyers waarop men kan doorgeven welke nummers – uit een uitgebreid
repertoire - men graag wil horen.
Zowel William en Lieke als de Adria-vrienden starten rustig. Bij het nummer Country Road
raakt de dansvloer voor het eerst goed bezet. Afwisselend is het de hele avond druk en
minder druk op de vloer. Op enig moment wordt er ook spontaan een linedance-cursus
opgezet. Afwisselend krijgen we luisterliedjes, schuifelliedjes en actieliedjes te horen.
Overduidelijk leveren de verzoeknummers momenten van herinnering op. Zo hoorde ik dat
mijn buurman in het oor gefluisterd werd: ‘Schat, dit is ons liedje, wil je met mij dansen?’
Glunderend stond de schat op en stapte de dansvloer op….. Leuk toch die goede oude tijd!
Rond 24.00 uur gingen de pannen erop en kon men voldaan weer naar de camper.
Onbekend is of de nostalgische momenten zich daar voortzetten.

Zondag 4 oktober
Op zondagmorgen komen we rond 10.00 uur weer bij elkaar in de showroom.
Peter Stijkel kijkt terug op het bijna voorbije weekeinde. Hij heeft zelf ook genoten van het
weekeinde, mede door het goede weer.
Hierna geeft Peter deskundig uitleg over het toegestane gewicht van een kampeerauto en
het daarbij behorende rijbewijs.
Als het toegestane gewicht op het kentekenbewijs hoger is dan 3500 kg dan voldoet het
normale B-rijbewijs niet.
Om de recreatieve branche tegemoet te komen is het C1-rijbewijs ingevoerd. Om dit te halen
moet men een praktisch en theoretisch examen doen en men moet ook medisch gekeurd
worden. De kosten voor de opleiding zijn ca. € 1500.—
Daarnaast gaat Peter nog in op enkele vragen m.b.t. verzekering, zomer- en winterbanden,
sneeuwkettingen en ventielsoort.

Na de uitleg van Peter, bedankt Trea de Firma Stijkel voor het geweldige weekeinde. Het
was weer geweldig!
Ook koppelt ze de 4 dames die zich opgegeven hebben om te gaan oefenen met het rijden
met hun camper aan hun begeleider.
Peter dankt iedereen nogmaals voor het gezellige weekeinde, waarbij hij zich afvraagt of de
term technisch weekeinde nog wel zo van toepassing is. Woorden als gezellig en culinair
passen beter. Wat Peter en Liesbeth betreft is de Adria Kampeerauto Club ook in de
toekomst van harte welkom.

Iedereen kan blijven tot rond 16.00 uur. Hijzelf en Liesbeth moeten rond 14.00 uur weg. Zij
mogen op kraamvisite, omdat ze voor het eerst opa en oma geworden zijn. Peter en
Liesbeth van harte gefeliciteerd!

Ondertussen gaat iedereen weer naar de camper om
een hapje te eten. Sommigen vertrekken meteen,
omdat ze op tijd thuis moeten zijn of nog verder op pad
gaan met hun camper.
Anderen gaan nog eens lekker bij elkaar zitten. De zon
schijnt immers weer volop en men heeft het geweldig
naar de zin.
De Adria Kampeerauto Club heeft weer een geweldig
weekeinde achter de rug.

Trea en Henk bedankt voor de organisatie.

StijkelCampers hartelijk bedankt
voor de gastvrijheid en de
gezelligheid.

