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 ‘De California is niet voor niets de 
bekendste kampeerauto van de wereld’   

 Bij MyCalifornia is het mogelijk om een kampeerauto te kopen of te huren   

‘Het is geen nieuws wanneer we 
vertellen dat er in Bussum bijzon-
der weinig te beleven valt.’ Zo 
luidde het begin van een artikel 
in de Bussumse Courant uit mei 
1956. Maar daar zou nu iets aan 
gaan veranderen, want in zojuist 
was de ‘Vereniging ter bevorde-
ring van festiviteiten in Bussum’ 
opgericht. Al tijdens de eerste 
vergadering borrelden er heel 
wat ideeën op om wat leven in de 
Bussumse brouwerij te brengen. 

Zo wilde men een folkloristische 
optocht gaan organiseren. Maar 
dan moesten de muziekkorpsen 
van Crescendo en Sint Joseph wel 
nieuwe uniformen hebben, want 
het was toch geen gezicht dat die 
in hun dagelijkse plunje moesten 
marcheren. Niet al deze plannen 
konden worden uitgevoerd. Zo 
moesten de muzikanten tot 1958 
op hun uniformen wachten.

Wel een groot succes was de fol-
kloristische optocht. Op zater-
dagmiddag 29 september 1956 
konden de Bussumers, de krant 
spreekt van een 7 km lange haag 
van belangstellenden, zich ver-
gapen aan een stoet van maar 
liefst 1,5 km, gevormd door zo’n 
50 min of meer versierde praalwa-

gens met reclame van de plaatse-
lijke middenstand. De brandweer 
droeg aan de feestvreugde bij 
door het publiek met bluswater 
te besproeien - het was gelukkig 
stralend weer.

De vereniging zou nog vaker van 
zich laten horen. Tussen 1957 en 
1965 organiseerde zij elk jaar de 
Bussumse Sportweek, van 1957 
tot 1961 was zij verantwoordelijk 
voor de jaarlijkse Taptoe en in 
1958 vonden er onder haar aus-

piciën eenmalig de Italiaanse 
Weken plaats, waarvan ver-
slag werd gedaan in de Itali-
aanse versie van de Bussums 
Courant, Il Corriere di Bussum.
Waarom vertel ik dit allemaal? 
Binnenkort verschijnt de twee-
de aflevering van Bussums 
Historisch Tijdschrift, ditmaal 
gewijd aan het thema van de 
Open Monumentendag 2019, 
Plekken van Plezier. U komt er 
onder meer de kermis tegen, 
de bioscoop, het zwembad, 
de kindertuinen en de Grote 
Avond van het Willem de Zwij-
ger College. Nu te koop in de 
boekhandel.

De Historische Kring Bussum 
organiseert bovendien op 

zaterdag 14 september een pro-
gramma in Concordia, ook al een 
voormalige Plek van Plezier, en op 
zondag 15 september een bustoer 
vanaf Concordia langs Plekken 
van Plezier uit heden en verleden. 
Kom langs op onze stand op Bus-
sum Cultureel voor meer informa-
tie. En natuurlijk om lid te worden 
van de Historische Kring Bussum.

Nol Verhagen

De vereniging tot bevordering van festiviteiten in Bussum

Praalwagen in 1965

 NAARDEN Op vakantie met een 
kampeerauto geeft je veel luxe 
en vrijheid. Door de compacte 
afmetingen en een hefdak kun 
je met deze kampeerauto’s over-
al staan waar je maar wilt, zoals 
in de bergen, op het strand of in 
een stad.

    “Je kunt het zien als een rijdend 
hotel”, vertelt Leon Sickenga, die 
samen met Martijn Siegers de ei-
genaar is van MyCalifornia en sa-
menwerkt met Kars en Kick. “Het 
maakt niet uit waar je naartoe 
gaat, want de California staat al-
tijd voor je klaar.” Sinds vorig jaar 
mei zit MyCalifornia op het indus-
trieterrein. “In ons pand verkopen 
en verhuren we Volkswagen Ca-
lifornia, Citroën Campster en de 
Ford Nugget.”

    “De California-modellen hebben 
vier slaapplekken, een keuken 
met watervoorziening, twee gas-
pitjes en een koelkast. De voor-
stoelen kun je draaien zodat je 
gezellig met z’n vieren aan de eet-
tafel kunt zitten. Door een druk 
op de knop gaat het dak omhoog 
en omlaag. Bovenin heb je een 
bed van 2 bij 1,20 meter met een 
lattenbodem. Van de bank kun je 
ook een bed maken van 2 bij 1,15 
meter. Daarnaast heeft de kam-
peerauto ook raamverduistering, 

luifel, buitentafel, stoelen en ge-
noeg bergruimte.”
De Coast is een mooi alternatief 
van de Ocean. “Het verschil is dat 
het geen elektrisch dak of dubbel 
glas heeft. Het bijzondere van een 
California is dat het rijdt als een 
luxe personenauto en je hebt al-
leen een autorijbewijs (B) nodig. Je 
kunt deze auto’s parkeren op een 
parkeervak of in een parkeerga-
rage.”
“De Beach is de sportieve uit-
voering met een handbediend 
hefdak. Het voordeel is dat het 
ruimte heeft tot zeven personen 
met twee- of driepersoonsbanken 
en er kunnen twee stoelen bij ge-
zet worden. Deze auto heeft stan-
daard geen keukenmeubel, maar 
die plaatsen wij zelf zodat de auto 

een kampeerautokenteken heeft. 
De auto’s kunnen voorzien wor-
den van een trekhaak voor fiet-
sen die je kunt kantelen zodat de 
achterklep open kan, en we kun-
nen een zonnepaneel op het dak 
installeren.”

    Bij MyCalifornia is het mogelijk 
om een kampeerauto te kopen of 
te huren. “Je kunt een kampeer-
auto huren zo lang als je wilt. Ons 
advies is wel dat als je een Cali-
fornia volgend jaar wilt huren om 
dat in februari of maart al te re-

serveren. Als je een kampeerauto 
wil kopen, is het mogelijk om een 
auto eerst te huren om te ervaren 
of het iets voor je is. Als je hem 
daarna wil kopen, krijg je een ge-
deelte van het huurgeld terug.”
Leon vertelt dat het echt geweldig 
is om met een California op va-

kantie te gaan. “De California is 
niet voor niets de bekendste kam-
peerauto van de wereld.”

     MyCalifornia, Energiestraat 6A, 
Naarden, 06-201 46 697 of 06-345 
61 759. Meer informatie staat op 
www.mycalifornia.nl.   

 Op vakantie met een 

kampeerauto geeft je 

veel luxe en vrijheid   
  Kick, Martijn en Leon in de loods van MyCalifornia.     Foto: Bastiaan Miché   
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