Kampeerweek De Heurne in de Achterhoek
Van 2 tot 9 juli 2022
Boerderijcamping De Mebel

Al vanaf maandag 27 juni begonnen zich deelnemers te verzamelen op Camping De Mebel. En wat een
contrast met Rockanje! Niets ten nadele van de kwaliteit van Midicamping van den Burgh hoor, want
die was uitstekend. Maar Rockanje was vrij strak georganiseerd met behoorlijk wat ge- en verboden.
In de toiletruimte van de dames hing zelfs een briefje: het is verboden in de doucheruimte te poepen.
Nooit geweten dat dit niet mocht
.
Bij De Mebel ging het er heel wat gemoedelijker aan toe. Gebruik van betaalde faciliteiten moest je
zelf registreren om direct of later af te rekenen zoals de boodschappen welke je daar kocht. Het was
je eigen verantwoordelijkheid om deze te betalen net zoals het gebruik van bijvoorbeeld de wasmachine en de droger. Men heeft duidelijk de ervaring dat “de meeste mensen deugen” zoals Rutger
Bregman zo mooi heeft beschreven. Zeer lezenswaardig boek kan ik zeggen.
Camping De Mebel heeft een toch wel bijzonder verdienmodel. Naast de camping heeft de boer nog
10 koeien welke tweemaal per dag worden gemolken en van de melk waarvan ze hun boerderijproducten maken. De “vrouw des huizes” heeft nog een baan in de zorg en op de camping kon je allerlei
versproducten bestellen zoals broodjes, yoghurt, eieren en andere streekproducten. Het waren duidelijk tevreden en gelukkige mensen die een natuurlijke gastvrijheid uitstraalden, klasse!
Voorafgaande aan de eigenlijke kampeerweek werden degenen die eerder waren gekomen getrakteerd op een paar letterlijk bloedhete dagen welke op donderdag aan het eind van de middag uitmondde in wat je met recht noodweer mocht noemen. Zowel Joke als schrijver dezes hebben aan het
frame van de voortent gehangen om erger te voorkomen. En dit ondanks het feit dat we stormbanden
hadden aangebracht. Joke kreeg daarbij nog de hulp van een van de andere gasten op de camping die
later vertelde dat ie letterlijk tot op de huid doorweekt was. De regen kwam dan ook met bakken uit
de lucht en de wind stond vol op onze voortenten. Gelukkig verbeterde het weer vrij snel, waren de

voortenten snel weer droog en konden we de volgende dag de eventuele schade opnemen. Niemand
van de al aanwezige leden had schade maar bij Joke waren de stokken van het frame hier en daar
verbogen. Gelukkig niet zo ernstig dat de voortent niet meer gebruikt kon worden maar ze moeten
wel worden vervangen.
Tegen de tijd dat de overige deelnemers zich kwamen melden werd het weer steeds beter. En dat was
prettig want de camping is een vrij groot open veld met hier en daar een boom, veel echte schaduwplekken zijn er niet.

Woensdagavond met vuurkorf, marshmellows om met een tak in het vuur te verhitten en daarna al of
niet met een koekje er omheen lekker smullen, een drankje erbij, dikke pret!
Ondanks het open karakter van het terrein, als je hier een paar dagen stond dan begon je de camping
steeds meer te waarderen. Gezellig, informeel, makkelijk contact met elkaar en andere kampeerders,
kortom een heel gezellige sfeer. Ook het feit dat we hier als groep wel bij elkaar stonden maakte het
heel makkelijk om plannetjes te maken en deze op elkaar af te stemmen.
Frank had weer het nodige gebak meegenomen voor bij de koffie op zondag en Henny was die maandag jarig. Vanaf zondag werden we dan ook vrijwel iedere ochtend getrakteerd op gebak, vlaai of cake
want Frank had weer eens veel te veel meegenomen. Het is en blijft toch een echte “Braobantse”
bakker, gul en gastvrij. Pas vanaf donderdag hoefde er echt een beroep te worden gedaan op het die
dag dienstdoende koppel om voor de versnaperingen te zorgen. Wat een luxe!
Er zijn weer mooie fiets- en wandeltochten gemaakt o.a. naar Bocholt langs de Aa, een kerkenpaden
route en vele andere tripjes door het landschap en langs de vele bezienswaardigheden.

Kasteel Anholt, een schitterend gebouw met een prachtige tuin er omheen.
Op een van de routes niet ver van de camping was er een duidelijk boerenbruiloft welke ter ere van
het bruidspaar werd opgeleukt door een “aangeklede” stel hooibalen. Achterhoekse creativiteit zogezegd.

Dinxperlo wordt feitelijk in tweeën gedeeld, aan de ene kant Nederland en aan de andere kant Duitsland. Voor velen van ons een reden om tijdens de week en voorafgaand aan het vertrek in Duitsland
de tank van de auto vol te gooien want het prijsverschil was ongeveer 50 ct per liter benzine.

Niet ver bij de camping vandaan werden op boerderij/kwekerij de Wendelenhutte o.a. kersen en aardbeien geteeld en verkocht waar je bijna verslaafd aan dreigde te raken. Je moest er wel wat verder
voor fietsen maar de beloning was ernaar. Plus dat het voor sommigen een leuk cadeautje was voor
de thuisblijvers die bijvoorbeeld op je huis hadden gepast of de planten en/of het huisdier hadden
verzorgd.

Donderdag was duidelijk een wat mindere dag met aanvankelijk veel wind en regen maar dat verbeterde gedurende de dag zienderogen. Hoewel er vooraf geen echte fiets- of wandelplannetjes werden
gemaakt hadden deelnemers elkaar toch wel weer gevonden. En sommigen gingen naar Winterswijk
om bij Obelink accessoires voor de caravan of camper te kopen. Voor anderen was het een dagje van
niks doen. Zelf ben ik naar kasteel Ruurlo gegaan om de expositie te bekijken van Carel Willink, Fong
Leng en Leonie Schneider en had een prachtige dag.
De sfeer in de groep was weer ouderwets gezellig met een leuke wisseling van samenstelling van de
verschillende wandel- en fietsgroepjes. Zodat we aan het eind van de week wel weer zo’n beetje iedereen hadden gesproken waar we die week mee optrokken.
Elizabeth Taylor zei ooit:

Het lijkt erop dat we altijd het grootste deel van onze tijd besteden
aan het afscheid nemen.

En waarachtig, zo voelde ik het zelf in Otterlo, in Rockanje en nu ook weer in De Heurne. Maar voor
velen van ons wel met het vooruitzicht dat we elkaar weer zien in Paaslo, Bathmen of Melick, iets
waarop we ons kunnen verheugen. En voorpret is altijd al de halve pret, toch?!
Tot de volgende kampeerweek.
Pieter
18 juli 2022

