
Joey (39) is IT’er, maar niet bang om 
zijn handen vies te maken. In 2007 
kocht hij zijn eerste Dubbelluchter 
en inmiddels heeft hij samen met zijn 
vrouw Lindie en dochter Kymana zijn 
vierde bus: Roady, een Mercedes 508. 
Het is een originele Nederlandse brand-
weertruck uit 1978 en Joey bouwde 
hem zelf om tot droomcamper. “Het  
begint met het vervangen van een accu, 
en voor je het weet ben je zelf bezig met 
een complete remmenrevisie. Inmiddels 
ken ik elk detail van mijn bus.”

Met een rode brandweerauto heb je 
veel bekijks. “Je kunt niet meer ano-
niem een camping oprijden; iedereen 
komt altijd even kijken. Als eigenaar 
van een bus van 43 jaar oud, is het 
leuk om te weten waar hij vandaan 
komt en wat hij heeft meegemaakt. 

Toen ik het kenteken van de bus op-
zocht, ontdekte ik dat het een truck is 
geweest van Brandweer Beemster.  
Daarom vond ik het leuk om de ori-
ginele stickers na te laten maken en 
weer op de bus terug te brengen.” 

De vrijheid die Joey met zijn gezin 
heeft dankzij de camper, betekent veel 
voor hem. “We gaan graag naar kleine 
campings. Back to basic, daar houden 
we van. Het meest trots is Joey op de 
indeling van zijn bus. “Bij bus nummer 
vier wist ik inmiddels precies wat ik 
wel en niet wilde. Ik heb een hekel aan 
het elke dag opnieuw ombouwen van 
een bed. Daarom bouwde ik een vast 
stapelbed in de bus. Onderin slapen 
mijn vrouw en ik, bovenin slaapt onze 
dochter. Het is heerlijk dat de indeling 
in de praktijk goed werkt: als we ergens 
aankomen, zijn we meteen op vakan-
tie. Gewoon parkeren, BusGordijnen 
ophangen en genieten.” 
 
BusGordijnen met ingenaaide magneten 
had Joey al op het oog voordat hij deze 
bus had. “Ik hou van gemak en deze  

gordijnen hang je heel snel op en 
tijdens het rijden hangt er niets in de 
weg. Gezien de gordijnen met de hand 
en naar eigen smaak gemaakt worden, 
mocht onze dochter zelf een gordijn 
samenstellen. Zij koos voor unicorns 
en flamingo’s en voor de rest van de 
bus hebben we voor een blauwe stof 
met sterren gekozen.” 

Joey is een trouwe volger van de Insta-
grampagina van BusGordijn: “Laurie 
geeft in haar stories echt een inkijkje in 
haar werk, het is leuk om te zien hoe de 
gordijnen gemaakt worden en ze weet 
inmiddels heel veel van bussen.” Als je 
@busgordijn nog niet volgt, moet je dat 
zeker gaan doen! 
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“Gewoon parkeren,  
BusGordijnen ophangen 
en genieten” 


