
1. ZWOEL, ZWOELER, ZWOELST
Op welke plek de seventies 
bus ook komt, de eigenaren 
proberen er altijd iets 
gezelligs van te maken. 
Vaste prik: lantaarns met  
kaarsen en hangmatten.  
Die maken zwoele zomer-
avonden nóg warmer.

2. KOFFERS OP BED
De bovenbedjes zijn voor-
zien van een vrolijke hoes. 
Die plekken zijn ook heel 
handig voor koffers en 
bijvoorbeeld surfspullen.

3. OVERAL VANDAAN
De vintagethermoskannen 
komen uit Amsterdam,  

de kaartjes erboven nam 
het stel mee van plekken 
waar ze zijn geweest. 

4. BEDBANK
Onderweg verandert het 
bed in een zithoek: de  
perfecte plek om tijdens 
een stop koffie te drinken.

TYPE Citroën HY Bus  
(TUB / Le Camion)
BOUWJAAR 1972
VERBOUWJAAR 2013  
VAN Nikeline Vreeke en 
haar man Roderik 

~ HAPPY CAMPERS ~Er was al glamping en nu is dé trend in  
kampeerland caravanity. Oftewel: ‘ouderwetsche’  

caravans en campers die zijn omgetoverd tot  
in de puntjes verzorgde paleisjes.
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�WE PARKEREN DE BUS  
ZO, DAT WE 'S MORGENS  

MET DE ZON OP ONS 
GEZICHT ONTWAKEN. 

ULTIEM KAMPEERGELUK�
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1. DESIGN
De polyester Biod  
werd van buiten wit 
gespoten en kreeg 
nieuwe rubber 
randen rondom de 
ramen. Links voor
 de caravan is nog net 
een van de twee 
inklapbare tuinstoe-
len van Lafuma te 
zien.

< KERSENGEBAKJE ON TOUR
Wie binnenkijkt in de seventies bus die 
Nikeline Vreeke (33) samen met haar man 
Roderik verbouwde, ontdekt dat de ont-
werpster annex styliste van Studio Bubbels 
niet bang is voor een bonte mix van kleuren 
en prints. “Ik wist meteen hoe ik het wilde 
hebben: we schilderden ’m fris wit, stof-
feerden ’m, zetten kant aan de gordijnen  
en voorzagen kasten van plakplastic.”  
Het resultaat: roze lampions, kussentjes 
met polkadots, kunstbloemen en grof ge-
breide plaids in multicolour. Als het stel in 
hun kersenrode Citroënbus over de Franse  
snelweg tuft, gaan de duimen van voorbij-
gangers geregeld omhoog. “Iedereen lacht. 
Mensen worden blij van ons busje. En wij 
van al die vrolijke gezichten.”  
Nikeline en Roderik zijn in hun nopjes met 
de camper: “Met een camper kun je voor 
een paar euro overnachten op de mooist 
denkbare plekken. Onze ‘geheime’ tips zijn 
de camperparkeerplaatsen bij Mimizan en 
Biarritz in Frankrijk. Die stekjes zijn  
bijzonder omdat je zo met je blote voeten 
op het strand staat en met je surfplank in 
het water ligt.” Bang voor panne met hun 
oldtimer is Nikeline niet. “In 2014 hebben 
we in drie weken tijd heel Frankrijk door-
kruist! Ruim vierduizend kilometer zonder 
pech.” Nikelines lievelingsplekje is het bed. 
“Als we in een warm land kamperen,  
laten we de achterklep open, hangen een 
klamboe op en parkeren de bus zo dat we  
’s morgens met de zon op ons gezicht ont-
waken. ’s Nachts met het geluid van kre-
kels ervaar ik het ultieme kampeergeluk.” 

KLEIN MAAR FIJN
Terwijl de een gruwelt van een opknapper, 
kun je Inge en Herman Melchers er juist  
voor wakker maken. Toen het stel klaar 
was met het opknappen van hun huis en 
hun Snoek (Citroën DS) onder handen had 
genomen, was het tijd voor een nieuw 
project. Prompt was daar het idee van  
een charmante caravan die qua stijl bij de 
elegante Snoek moest passen. Ze vonden 
op Marktplaats een vijftig jaar oude Biod 
Extase en zagen meteen potentie in het  
caravannetje. De binnen- en buitenkant 
van de oer- Hollandse Biod werden  

TYPE Biod Extase 
BOUWJAAR 1960
VERBOUWJAAR 2010
VAN Inge en Herman  
Melchers

1

2

3 4

�OVERAL 
WAAR WE KOMEN, 

HEBBEN WE  
BEKIJKS!�

2. LAPJE VAN DE MARKT
Een lapje van  
de markt werd 
omgetoverd tot 
kussenhoezen;  
kastjes werden 
bekleed met skai.

3. MINIBADKAMER
Bij de wasbak een 
vaatdoekje van 
Flying Tiger, een 
bestekmandje van 

de Hema en een 
vliegenmepper van 
Invotis.

4. BEDJES
Het stapelbed oogt 
alsof het altijd op 
deze plek heeft  
gezeten. Knap 
werk, want voor de 
verbouwing zat 
hier een zitje voor 
twee personen.

grondig onder handen genomen. Zo legde 
Herman een nieuwe vloer en bouwde hij 
een stapelbed voor hun twee kinderen,  
restaureerde Inge met haar vader het  
fineer en ontfermden haar moeder en 
schoonmoeder zich over de gordijnen en 
kussenhoezen. “Gebruik oud en nieuw 
naast elkaar. Wat authentiek is, zoals het 
echte houtfineer van onze Biod, behoud je 
en vul je aan met spullen van nu,” aldus 
Inge, die het interieur met naturellen, wit, 
grijs, antraciet en zwart vulde. Over aan-
dacht heeft de caravan niet te klagen: 
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Hoe ontstond het idee voor je 
Caravanity-blog?
“Toen we een jaar of vier geleden  
de caravan van mijn schoonouders 
overnamen. Het was een enorm  
pensionado-model: een wit, lelijk  
bakbeest, maar ik wist meteen dat  
we er iets leuks van konden maken. 
Toen ik online op zoek ging naar  
inspirerende voorbeelden kwam  
ik maar mondjesmaat wat tegen.  
Om de ideeën te bundelen, ben ik  
begonnen met pinnen; Pinterest 
kwam toen net op. De plaatjes  
werden volop gerepind, dus meer 
mensen waren op zoek naar knap 
gestylede caravans. Voor mij een 
reden om Caravanity te beginnen.”
Hoe zagen je vakanties er voor de 
komst van de caravan uit?
“In mijn jeugd heb ik veel gekam-
peerd, maar sinds ik samen ben  
met Thomas zijn we ook flink aan  
het backpacken. De komst van de  
kinderen heeft dat niet veranderd; 
deze zomer trekken we met  
z’n viertjes door Sri Lanka.  
De kinderen zien elke nieuwe plek  
als een nieuw avontuur, net als wij. 

Maar we gaan ook zeker op pad met 
de caravan. Dit voorjaar gaan we 
naar ons favoriete stekje in Zeeuws-
Vlaanderen, camping De Wachtsluis. 
Die stranden daar...”
Dit voorjaar verschijnt jouw  
campingkookboek. Ben je zo’n  
keukenprinses?
“Ik werd keihard uitgelachen door 
mijn vrienden;  ik sta helemaal niet te 
boek als kok! Ik ben dol op smaakvol 
eten, maar dan wel vliegensvlug be-
reid en met niet al te veel ingrediën-
ten. De basis van mijn boek wordt 
gevormd door simpele, snelle recep-
ten van vrienden en familie die door 
mij zijn getest en geperfectioneerd. 
Mijn favoriete eenpansmaaltijd is  
paella, tjokvol kokkeltjes en gamba’s.”
Nog tips voor lezers die ook zo’n  
knappe caravan willen?
“Koop met verstand, niet met je hart!  
Een caravan kan nog zó schattig 
ogen, als hij vochtplekken heeft  
of slecht elektrawerk kan dat flink  
in de papieren lopen. Helaas spreek 
ik uit ervaring... En besef waar je  
aan begint: het betere opknapwerk 
kost tijd en aandacht.”

CARAVANITY-BLOGSTER

VRIJHEID, BLIJHEID
Haar eerste camperervaring had grafisch  
ontwerpster Hester Straathof (34) in 2007, 
toen ze met haar vriend Menno een rondreis 
maakte door Nieuw-Zeeland. Het stel was 
meteen verkocht: “Het was geweldig!  
De vrijheid om te gaan en staan waar je wilt, 
sprak ons enorm aan.” Terug in Nederland 
stonden ze te trappelen om weer met een 
camper op reis te gaan. “In eerste instantie 
huurden we er een, maar we droomden van 
een eigen camper. Na de verbouwing van  
ons huis waren we wel weer toe aan een  
leuk project.” Hester en Menno vonden hun 
Mitsubishi L300 in 2014 op Marktplaats,  
waar volop caravans en campers worden  
aangeboden. Menno zag mogelijk heden, 
maar Hester twijfelde: “Nee, het was bepaald 
geen liefde op het eerste gezicht. Ik vond  
het ding veel te bruin en hokkerig en vroeg 
me af of er wel iets van te maken was.”  
De grootscheepse verbouwing was ook best 
spannend. “Stel je voor dat we per ongeluk 
een dragend element zouden verwijderen!” 
Al met al duurde het vier maanden voordat  
ze een tripje konden maken en dat weekend 
verliep niet zonder slag of stoot. “Na een 
heerlijk weekend werden we door de ANWB 
van de camping gehaald omdat de camper 
niet meer startte.” Spijt van hun aankoop 
hebben ze nooit gehad en inmiddels tuft  
de camper weer kern gezond in het rond.  
“Ik ben zo blij dat het lente is en we weer op 

1.  ONLINE INSPIRATIE
Welke verf kun je het best gebruiken?  
Wat is er mogelijk met de vloer van een 
camper? Hoe maak je op een simpele 
manier gordijntjes? De eigenaren van de 
camper haalden hun inspiratie van de  
website www.caravanity.nl. 

2 EN 3. MOOI VAN MARKTPLAATS
Alle lampjes komen van Marktplaats. 
 De gele lamp boven de tafel is  
bijvoorbeeld het kapje van een oude  
bureaulamp. Stukje strijkijzersnoer  
erbij en klaar.

4. ALS DE BASIS MAAR GOED IS
De kleuren van de gordijnen (gemaakt 
van één enkel tweepersoons-dekbed-
overtrek!) waren het uitgangspunt van 
het kleurschema; alle andere kleuren 
sluiten erop aan.

Femke Creemers (38), van het blog www.caravanity.nl, schreef in 2014 
het  boek Caravanity en dit voorjaar verscheen haar Caravanity Camping 
Kookboek, boordevol recepten om van elke campingmaaltijd een culinair 
feestje te maken.  Ze is getrouwd met Thomas. Samen hebben ze twee kin-
deren, Luca (8) en Noa (6).

TYPE Mitsubishi L300  
met  Bergland-opbouw 
BOUWJAAR 1983
VERBOUWJAAR 2013
VAN Hester Straathof en  
haar vriend Menno
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�WAAR WE DEZE  
ZOMER NAARTOE RIJDEN? 

GEEN IDEE. MET EEN 
CAMPER HOEF JE NIET 

TE PLANNEN�

“Overal waar we komen, hebben we bekijks! 
Dat levert soms grappige situaties op.  
Zo haalden we ergens in Frankrijk een ijsje. 
Op de parkeerplaats stonden bij terugkomst 
tientallen Japanners met hun neus tegen de 
auto en caravan aan gedrukt.” Inmiddels is  
er een nieuw project. “Het werkt als een soort 
virus. We hebben een oldtimer Citroënbus 
gekocht. Ook deze willen we zo veel mogelijk 
in oude stijl laten, maar dan wel met een  
industrieel interieur.”

Ook zo’n leuke caravan?  
We zijn benieuwd naar je foto's. 
Ga naar  www.margriet.nl/ 
caravan en deel ze.
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APPELTOETJE VAN DE BBQ
De warme appelcrunch is precies  
zoals het Caravanity Camping  
Kookboek belooft: simpel, snel en 
superlekker!

Nodig voor 2 porties

* 3 appels * 1 el suiker * extra lekker:  
snuf kaneel * scheutje citroensap 

* vel aluminiumfolie * klontje boter 
of margarine  * 2 handen muesli of 
cruesli * vanille-ijs

Was de appels en snijd ze in partjes. 
Bestrooi naar smaak met suiker, kaneel 
en/of citroensap. Vet het aluminiumfolie 
in met boter. Leg de appels erop en 
bedek ze met de muesli. Vouw hierna 
het pakketje stevig dicht. Zorg dat de 
randen goed zijn omgevouwen, zodat 
het sap in het pakketje blijft. Leg de  
pakketjes 15 tot 20 min. op de barbecue 
en laat ze een beetje afkoelen. Heerlijk 
warm toetje, helemáál met een bolletje 
vanille-ijs!                                                                                  te
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Uitgeverij Kosmos geeft van beide 
Caravanity-boeken vijf exemplaren weg. 
Kans maken? Mail vóór 5 mei 2015 
‘Caravanity’ of ‘Caravanity Camping 
Kookboek’ naar informatie@margriet.nl.

MAIL & WIN

DE MOOISTE STAPLEKKEN

Natuurlijk is het heerlijk om in je paleis op wielen richting het zui-
den te trekken, maar ook Nederland heeft mooie kampeerstekjes. 

*  Op vijfhonderd meter van de Belgische grens kamperen bij 
boerderij Molenbroek vóélt alsof je in het buitenland bent.  
www.vakantieboerderijmolenbroek.nl

*  Waarom De Lievelinge een lieveling is? Tussen het Gelderse 
bos en het zwemmeer staan de leukste dubbeldekkers,  
campers en safaritenten. Sommige zijn te huur. 
www.lievelinge.nl

*  Op Camping Bakkum in Castricum aan Zee doe je bakken inspi-
ratie op om zelf een caravan te verbouwen. www.campingbakkum.nl 

*  Camping De Wachtsluis is 100% Zeeuwse zaligheid. Slenter 
naar zee, strand, duinen, natuurgebied ’t Zwin of strijk neer 
voor verse taart bij het theehuis. www.wachtsluis.nl

*  Water om te zeilen en zwemmen, een beachbar, Dutchtub en 
idyllische kampeerplekken: de Watersportcamping Heeg heeft 
het allemaal. www.watersportcampingheeg.nl
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