Verslag najaarstreffen camping de Zwarte Bergen Luyksgestel 2014
Luyksgestel met de Trekhaak
09 – 24 aug. 2013
Organisatie: Diny en Hans Arends samen met Marijke Boerstra.
Extra in een normaal kamp treffen: 35 jaar bestaan van onze club.
Hiervoor was extra budget om meer te regelen en een feestavond.
Za-10 /8, 1ste dag
Bij aankomst ons plekje geloot. Alweer was Sjef de eerste, maar had ook de minste kilometers.
Ik heb me nog lelijk gesneden met een pettattemesje. En perfect verbonden door Diny.
Tegen zevenen bijeenkomst voor de slechtweer tent. Diny en Hans hadden een privé party tent
van zeker 6 meter lang geplaatst. Het was de opening van ons kamp. Eerst gratis eten:
vegetarische en andere soep en daarna broodjes met meerdere worstjes en zuurkool.
Het weer: alweer prachtig weer. Alleen ’s avonds koelde het af.
Zo-11 /8, 2de dag
Om half elf gezamenlijke koffie. Alles was voorbereid: koffie/thee en appelgebak of mini Bossche
bollen.
’s Middags werd er gefietst, geboulled en een spontane happy hour in de party tent, want het
begon te regenen. De fietsgroep kwam terug, allen in de regenkleding.
Het weer: vanmorgen half bewolkt, in de namiddag wat regen. Temperatuur rond de 20 °C.
Ma-12 /8, 3de dag
Vanmiddag een rondleiding in de abdij van Postel. Deze rondleiding kon met zijn Vlaams accent
leuk vertellen, maar hij wist er ook alles van. Na afsluiting nog op het terras een consumptie
gedronken. Diny heeft buiten op de honden gepast omdat die niet mee naar binnen mochten.
Het weer: redelijk, regen voorspeld die niet is gekomen.
Di-13 /8, 4de dag
Tja, vandaag een rustdag. Om 14.00h wc-potten werpen. Wat bleek: kleine plastic wc potjes met
een lolly moest in een cirkel gegooid worden. En wie dat lukte kon die wc pot houden. Was een
grappige onderbreking in een rustige middag. Ook nog met een groep spontaan gebouled. Om haf
zes een happy hour.
Het weer: met de zon in de blote bast, zonder zon tegen de 20ºC.
Wo-14 /8, 5de dag
Vandaag voorrondes petanque. Zoals gewoonlijk weer prima georganiseerd door Jaap.
s’ Avonds nog naar Portugal – Nederland gekeken, 1-1.
Het weer: Half bewolkt, wel fris tot 20 ºC.
Do-15 /8, 6de dag
Gezamenlijke koffie ook deze keer weer gemaakt en verzorgd door de organisatie. Diny had
vanmorgen zelfs nog taart gebakken, was ook nog warm! Complimenten.
Vandaag bezoek aan her Evaluon in Eindhoven. Het Evaluon was best interessant en zeer
technisch. Heb Martha nog op een spijkerbed zien liggen. Ook nog een leuke show gezien, waar
een chemicus allerlei trucjes liet zien.
Het weer: prima dag, half bewolkt en zeker 20 ºC.
Vr-16 /8, 7ste dag
Vandaag de feestdag van ons 35 jaar bestaan.
Op het mededelingsbord stond: feest in de Herberg om 10.30 uur.
Tegen 10.30 uur liepen we in groepen naar die herberg. De meesten zelfs chique aangekleed..
Binnen werden we welkom geheten door het feest comité (= ook het organisatie comité van het
najaarstreffen).
We kregen een uitleg gegeven van deze dag en Chris gevraagd om het feest officieel te openen.
Chris zijn toespraak was kort met een kleine historie, een bedankje naar de feestcommissie en
werd het feest geopend.
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We kregen het programma uitgedeeld en hierover een uitleg gegeven. Tsjonge tsjonge. Wat een
programma. De gehele dag verzorgd.
Het programma:
10.30 uur koffie met gebak en opening door de voorzitter
13.00 uur een Brabantse koffietafel met een verrassend element
14.00 uur Oudhollandse Spelen.
18.00 uur Nasi diner.
19.30 uur feestavond.
Om 10.30 uur was koffie met gebak. Op het gebak stonden allerlei speelgoed autootjes met
caravans aangehaakt. Wat een idee en wat een kunstwerken vanuit de keuken!
Ook vanuit de campingorganisatie werden foto’s van ons feest gemaakt.
Terug naar de caravan. Pfff, het was al warm. Daar hebben zich mensen in wat meer gala
aangetrokken en anderen de korte broek. Bijna iedereen heeft zijn tijd doorgebracht in de schaduw
achter de caravan.
Om 13.00 uur een Brabantse koffietafel. Deze zag er prachtig uit, van soep over diversen soorten
broden en beleg. Als afsluiting kregen de heren nog een klare en de dames advocaat met
slagroom. Ook nu weer werd een gratis drankmuntje uitgedeeld.
En we zagen steeds meer clublogo’s op allerlei artikelen. Ook vooruitlopend op nog meerdere
dingen later op de dag:
op servetten
op hoesjes bestek
op vlaggetjes
op flesje water
autootjes op het gebak
prikkers op hapjes
glazen theepitjes, het waren foto’s, die ’s avonds mooi oplichten
GEWELDIG, heeft wat brainstormen en tijd gekost.
Tijdens de koffietafel kwam er een oud vrouwtje binnen, die met Brabants gekrakeel een verhaal
kwam vertellen. Velen hebben het niet verstaan, maar ze kwam cadeautjes aan belangrijke
mensen uitdelen.
Zo kreeg Chris een setje zand gereedschap, Gerda een hampel vals geld om de kas te spekken,
Jaap een mini doosje petanque ballen voor zijn inzet. Ook verrassend kreeg Ad een clowns hoedje
en een rode neus wegens zijn voor de gek houden van velen. Hij had van Hans al een
waarschuwing gekregen van: we pakken je terug. Geweldig gelukt!! Ook Bep kreeg een beker
voor de hond. Waarom weet ik niet, maar die beker was vol met advocaat en afgedekt met
slagroom. Heeft de hond dus niet opgegeten, maar wel de eigenaren.
En van anderen heb ik geen notitie meer, sorry voor die anderen.
Ook werden via een trekking enkele dinkey toys verloot. Maar nadat iedereen een lotje had
getrokken, bleek niemand een prijs te hebben gewonnen. En toch hebben ze drie autootjes als
prijs vermerkt??!!? Als afsluiting de al vermelde klare en advocaatje.
Om 14.00 uur Oudhollandse Spellen.
Bingo, eerst de uitleg. Daarna spelen, waar we Marijke moesten temperen wegens haar te hoge
snelheid van het nummer roepen. De oudjes konden het niet bijhouden. Bij de eerste bingo moest
onderbroken worden door/voor de leken die meespeelden. Ook het reglement moest opnieuw
verduidelijkt worden. Daarna ging het prima.
Ook werden er lekkere hapjes uitgedeeld. En zelfs op het vlaggetje van de prikker ons logo! Leuk
was dat door de camping via de beamer al de genomen foto’s van het ontbijt lieten zien.
Alen zijn even terug geweest bij de caravan.

Leuk was wel dat er foto’s van het ontbijt uitgeprint waren en opgehangen in de feestruimte.
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Om 18.00 uur bijeenkomst voor een groepsfoto. En ja hoor, bijna klaar kwamen er nog leden
aangewandeld.
Binnen was alles weer opgesteld. Zelfs theelichtjes omcirkeld met Trekhaak foto’s op de tafels. Het
was een nasi diner. Ook nu werd er een (gratis) consumptie munt uit gedeeld. Ook kwam het
bestuur nog naar voren om iedereen te feliciteren, ook naar de leden. Zij hadden voor iedereen
een cadeautje dat werd uitgedeeld. Het was een prachtige balpen in een stoffen hoesje. Mooi.
Natuurlijk had die pen ons logo opschrift.
Na het eten werd er natuurlijk de tafels afgeruimd. Dit ging razend snel.
Om 19.30 uur de uiteindelijke feestavond. Deze begon met een optreden van datzelfde oude
dametje van voorheen, samen met een nieuw dametje, die in de Brabantse taal een liedje zongen.
Voor velen bleven de woorden Alleluja herkenbaar.
Ook een optreden van ons danspaar: Alie en Dirk. Zij hebben enkele dansen geshowd die ik niet
kende. Maar je zag wel de passie die zij in de showdans brachten. Prachtig en ontroerend. En wat
een applaus!!! Hierna organiseerde Dirk een line-dance met country muziek. Velen op de vloer,
maar op het laatst bleven alleen de dames over!!
Tussendoor hebben Jack en Anne afscheid genomen van de club. Door oorzaken willen ze niet
meer reizen en hebben een vaste plek in Luxemburg gekocht.
Daarna vrije dans. Ik heb met Bep zelfs de foxtrot, Engelse wals en de tango gedanst. En dit zeker
na 20 jaar. Wat zijn we stijve harken geworden.!!
Later op de avond kwamen steeds meer meisjes van het animatie team binnen. Klaar van hun
werk. Maar zij brachten wel weer schwung in de zaal. Op zeker moment de muziek van het
Griekse sirtaki. Enkelen gingen volop in beweging. Ook ons danspaar. Zij groepeerden de jeugd
en begonnen een prachtige dans samen. Maar op zeker moment was er slechts één meisje over,
die met Dirk tot het einde ging. Prachtig.
Maar je voelde wel dat de avond op zijn einde liep. De dames van de bediening en animatie gaven
ons nog een laatste show van hun “Sister act”. Maanden ingestudeerd en een geweldig applaus
bij het einde. Zeer zeker verdient.
Als waardering voor de extra service, die we wel gevoeld hebben, kregen alle medewerkers van de
camping ook dezelfde kwaliteitsbalpen als dat de leden hebben gekregen.
Na afsluiting weer teruggelopen naar onze caravan.
Het weer: blij dat de meeste georganiseerde activiteiten plaats vonden in een geconditioneerde
ruimte gehouden werden. Want buiten was het boven de 25 graden!
Za-17 /8, 8ste dag
Vannacht na twaalf uur Bep gefeliciteerd met haar 68ste verjaardag.
Overdag spontaan verjaardagsbezoek gehad. Bep had ook al cadeautjes gekregen.
Dagprogramma: finales petanque op de officiële banen voor het restaurant.
Gelukkig een heleboel publiek. Zeker wegens het gratis rondje drank.
Heb de finale met Bob (van het hondje) gewonnen tegen Ad en Sjef.
Na de finale iedereen op het terras een gratis consumptie. Ook werd er door Diny de verjaardag
van Bep aangekondigd en natuurlijk toegezongen.
Het weer: s’ morgens een bui regen, de rest van de dag prima weer met weinig bewolking.
Temperatuur zeker boven de 21 ºC.
Zo-18 /8, 9de dag
Overdag familiebezoek met de kleinkinderen. Dit ook bij vele anderen.
Programma: gezamenlijke barbecue, maar nu aangeboden door de organisatie en we hoefden
niets mee te nemen. Tegen zessen de tafel en stoel in de kring gezet. Op drie barbecues waren ze
aan het bakken. In de partytent stonden plastic borden en bestek voor iedereen. En als verrassing
ook nog diverse sausjes, salades, koude schotel, broodjes, wijn, bier, frisdrank. WAT EEN
INSPANNING!!!!!! Allen hebben lekker gegeten.
Het weer: Vroeg vanmorgen regen tot ca. 11 uur. Daarna steeds helderder en later in de middag
volop zijn met bewolking. Temperatuur zeker boven de 22 ºC.
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Ma-19 /8, 10de dag
Geen programma.
Het weer: vanmorgen redelijk, maar tegen 12 uur een heftige regenbui met hagel. Rest van de dag
prima weer gehad met temperaturen rond de 21ºC.
Di-20 /8, 11de dag
Vanmorgen begonnen bij Hans en Diny mensen te komen. Bleken allemaal enkelingen te zijn.
Leuk initiatief.
’s Middags bezoek naar het Steendruk museum in Valkenswaard. Ook weer erg technisch.
;s Avonds nog petanque gespeeld
Het weer: redelijk weer met temperatuur boven de 22 ºC.
Wo-21 /8, 12de dag
Vandaag een bezoek aan het Philips museum. Het museum was hartstikke technisch, en daardoor
interessant voor mij (en anderen niet).
Bij terugkomst waren Cor met Tonny al vertrokken.
Het weer: ’s morgens fris met volle maan. Rest van de dag bewolking maar ook veel zon.
Do-22 /8, 13de dag
Tijdens de gezamenlijke koffie de prijsuitreikingen. De petanque bokaal was nog in de reparatie bij
Arie. Vervangend een héél klein bekertje en een grote mok met snoep.
Ook nog diverse bedanken en geschenken voor de organisatie en petanque regelaar. Ook de
dochter van Diny en Hans kreeg een geschenk wegens haar inzet tijdens de vieringen.
Ook ging Leo zijn accordeon halen en hebben we nog gezamenlijk gezongen.
Voor het afscheidsdiner in Valkenswaard werden de wagens vol geregeld door Hans. Prima
gedaan! In het wok restaurant waren de keuzes geweldig, zoveel lekkers.. Vol verrassing kwamen
Jan en Rieni binnen. Even later ook nog Wim en Willie.
Op het einde sloot onze voorzitter het kamp, omdat hij morgen plotseling naar huis moest. Dus nu
ook officieel de bedankjes naar de organisatie.
En: die moeilijke vlaggenstok wordt vervangen door een banner, gemaakt door Ans. De oude mast
gaat met Jan mee naar zijn surfclub.
Het weer: vanmorgen prachtig weer en warm. In de middag is het gaan regenen tot in de avond.
Vr-23 /8, 14de dag
Vandaag heeft bijna iedereen afgebroken.
Het weer: vanmorgen nog wat vochtig, in de loop van de dag warmer richting 27ºC.
Za-24 /8, 15de dag
De laatste dag.
Op vele plekken stonden al de auto’s bij de caravan.
Na enige tijd werd er al afscheid genomen door de vertrekkende.
Resumé:
Alweer een prachtig kamp. Deze keer met de viering van ons 35 jaar bestaan. Hiervoor was extra
budget en dat was ook zichtbaar gebruikt. Zodoende heeft de organisatie (en dat was voor hun de
eerste keer!!!) héél véél tijd aan besteed. Ook het programma boekje was perfect. Dat niet alles
goed ging, kun je als organisatie maar ook als lid, van te voren incalculeren. We zijn allemaal
vrijwilligers.
Dus al met al een fijne en interessante twee weken gehad.
Henk
Ps: dit is een ingekorte verslag, zoals opgemerkt in de laatste vergaderingen.
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