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Fra sidste træf:
Vores sidste træf var i Horsens på
Husodde Strand Camping. Der
var 15 vogne samlet i dagene 5. 7. september 2014.
På træffet var vi på en guidet tur
på Danmarks Industrimuseum.
Efter dette træf kørte 3 vogne videre til Ungarn i 14 dage. Det var
Kirsten og Niels, Gurli og John og
Helle og Jens.
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Hej alle i Bürstnerklubben
Dette er en prøve på et nyhedsbrev om klubbens aktivitet, så
alle medlemmerne kan se, hvad
der sker i klubben. Måske skulle
vi gøre det et par gange om året.
Derfor vil vi meget gerne høre
medlemmernes menig om dette.
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Hvis I også gerne vil møde andre medlemmer, når I er på tur, enten en weekend eller på en længere ferie, kan I bruge hjemmesiden. Hvis I logger ind i afsnittet "Kun for medlemmer" og "Hvor
ta´r vi hen". Her kan I skrive hvilken
plads I vil besøge.
Vi kan kun opfordre jer til at bruge denne side lidt mere.
Udenfor Bürstnerklubbens regi arrangeres der igen i år julekomsammen. Det
bliver denne gang i det Sønderjyske. Vi
tager på Broager Strand Camping, og
ta'r en tur til julemarked i Flensborg.
Vi vil arbejder på at få en plads, hvor
vognene kan blive stående for dem, der
også ønsker at holde nytår på campingpladsen.
Sidste nytår var vi på Holbæk Strand
Camping, hvor 6 vogne, 17 personer
holdt nytår.
Vi håber at nytåret 2014/15 bliver lige
så hyggelig. Derfor vil vi opfordre vores
medlemmer til at prøve dette.

Tre andre hold mødtes på Båringskov Camping, Fyn. 3 hold på
tværs af klubben, hvor de 2 hold
var tidligere medlemmer af klubben. Det var Jenny og Kenneth
Zimmermann der har købt en Polar, Pia og Tommy Lerche der for
nylig købte en Kabe og Solvej og
Henning Carstensen fra Bürstnerklubben.
Nogle flittige
medlemmer
havde bygget
en grædemur, da vi
tog afsked
med Pia og
Tommy

Hvis der er nogle af medlemmerne, der
har gode forslag til ture eller campingpladser, der er et besøg værd, så sig
endelig til.
Er der nogen som gerne vil arrangere en
juletur samt nytår til næste år, så er I
meget velkommen til dette.
Klubbens motto er: Det er medlemmerne der skaber foreningen.

Nytår 2013/14

