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Het zou dus de 152e kampeerweek hebben moeten zijn ware het niet dat de eerste drie kampeerweken 

van dit jaar moesten worden geannuleerd. De oorzaak laat zich raden: het coronaspook is gaan rond-

waren en daar zijn deze weken – en niet in het minst ook de beoogde deelnemers – het slachtoffer van 

geworden. Het bestuur zal dan ook de nummering van de weken moeten aanpassen om in de pas van 

de werkelijkheid te blijven      . 

 

Maar niet getreurd, deze nu dus 149e kampeerweek was ondanks corona meer dan geslaagd te noe-

men. Natuurlijk had corona invloed op onze activiteiten. Vanaf het koffiemoment ’s morgens om tien 

uur tot de borrel in de namiddag, speelde het afstand houden altijd een rol. 

Ik heb Beatrix gevraagd om dit een beetje in beeld te brengen met bijv. megafoons. Zo erg was het in 

de praktijk natuurlijk niet maar toch, de sfeer is goed getroffen. 

 

Wat overigens niets afdeed aan de onderlinge sfeer bij de deelnemers. Het was een gezellige en spon-

tane groep en er is veel en uitbundig gelachen. Maar let op mannen! Dat de dames de laatste tijd op 

allerlei terreinen het heft in handen nemen is prima maar de verhouding van 4 mannen tegenover 11 

vrouwen baart zorgen en behoeft verbetering. We raden dan ook alle mannelijke alleengaande kam-

peerders aan zich bij ons aan te sluiten. Het is echt beregezellig en er is nog voldoende ruimte voor 

nieuwe leden. Wat overigens niet wegneemt dat ook dames nog steeds welkom zijn natuurlijk! 

 

Nadat zaterdag zo goed als iedereen zich had geïnstalleerd werd zondag de omgeving verkend in kleine 

groepjes, dit laatste in verband met corona. Behalve ondergetekende want die had er met zijn voortent 

weer niet veel van gebakken en is het opzetten daarvan die zondag nog eens dunnetjes over gaan doen 



 
 

Maandag splitste de groep zich weer in kleinere groepjes, de ene ging de omgeving verkennen wat 

uitmondde in een bezoek aan het Stoommuseum, een prachtig gebouw waar we vanuit de camping 

direct het zicht hadden. De andere groep ging richting Kolhorn, een verrassend leuk dorp wat vroeger 

aan de Zuiderzee heeft gelegen. Het bezoeken alleszins waard! In Kolhorn streken we neer voor de 

lunch bij een vrij nieuwe gelegenheid waar zo’n beetje alles fout ging wat ze maar bedenken konden. 

Je kreeg het verkeerde, of niets of te laat, kortom ze moeten daar nog wel het een en ander leren. 

 

En dan de dinsdag! Ja, het was nat en aanvankelijk guur maar het deerde de groep niet. ‘s Ochtends 

met elkaar koffie gedronken in De Kajuit waarna de ene groep richting Enkhuizen toog voor een bezoek 

aan het Openluchtmuseum, de andere groep wandelde na de lunch naar kasteel Radboud om dat te 

bezichtigen en aansluitend in Medemblik te blijven eten. Helaas kwamen we er in het Radboud niet in, 

we hadden vooraf tickets moeten kopen en een tijdslot reserveren. 

  



 

 
Foto Kolhorn  

 

Het programma leek soms wel een beetje op stuivertje wisselen, had de ene groep Medemblik verkend 

dan deed de andere groep dat de volgende dag. En soms andersom maar ook niet altijd. Mijn groep is 

op woensdag naar Hoorn gefietst met Henk als navigator. Ondergetekende bestond het om lekker 

eigenwijs linea recta naar het centrum bij het theater te fietsen daar waar de rest een alternatieve 

route volgde. Gevolg: we waren elkaar even kwijt maar dank zij de telefoon vonden we elkaar weer 

snel terug.  

 

Hoorn met zijn historische binnenstad is een aanrader voor een ieder die geïnteresseerd is in het ver-

leden van ons landje. Maar heel West-Friesland is een aanrader met z’n dorpjes zoals Twisk waar veel 

oude en goed geconserveerde stolpboerderijen staan. Bijzonder bij deze boerderijen zijn vaak de ori-

ginele schoorstenen wat vaak architectonische kunstwerkjes op zich zijn. 

 

 



 
 

De donderdag begon regenachtig en waaierde de groep in verschillende klein groepjes uit naar diverse 

bestemmingen, zowel in klein groepjes als individueel. Dat is ook het leuke en fijne van deze kampeer-

weken: alle vrijheid om je aan te sluiten bij initiatieven of een dag of ochtend je eigen gang te gaan. 

Heerlijk!  

 

De dag werd besloten met het traditionele gezamenlijke diner in hartje Medemblik. We zaten daar in 

groepjes van vijf personen en de bedrijfsleider van het restaurant verdient alle lof voor de manier 

waarop hij het corona-probleem had opgelost. 

De vrijdag stond alweer in het teken van het vertrek van enkel deelnemers en het maken van een 

wandeling of fietstocht in kleine groepjes waarna er op zaterdag dan een definitief einde kwam aan 

een geslaagde kampeerweek. Met sla afscheid voor veel deelnemers: tot ziens in Lemele. 

 

Pieter Bleeker 

 


