Ardennen-weekend 2022
25 Mei was het na 2 jaar Corona ellende eindelijk weer mogelijk om voor het Hemelvaart weekend te
vertrekken richting Coo in de Ardennen.
Met een uitgebreide groep, voormalig A2 spelers en momenteel grootste deel zaterdag 4 senioren,
aangevuld met enkele jongens die niet in de A2 of het 4e speelden vertrokken wij op Woensdag 25 Mei
rond 11.00 uur naar het plaatsje Coo waar wij 3 jaar geleden ook zijn geweest. Met 6 auto's gingen we
op pad. Een 7e auto zou die avond komen wegens werkverplichtingen. In totaal waren wij met 19
jongens en 6 "begeleiders". 😜

Eenmaal aangekomen werd als eerste de biertap geïnstalleerd. Daarna werden de auto's uitgeladen en
de spullen opgeruimd, de kamerindeling bedacht en toen ook de bedden opgemaakt.
Eenmaal klaar was het uiteraard tijd voor een verkoelend drankje uit de tap. Sommigen gingen lekker
naar een terras, of de snackbar, en een deel bleef lekker op het eigen terras met goede muziek, en ook
kwamen de dobbelstenen, kaarten en de tafelvoetbal goed van pas.
Door begeleiding is eind van de middag ook de beamer getest en geïnstalleerd voor de finale van de
Conference league die om 21.00 werd gespeeld. Rond 19.00 had George Stam de thuis al voorbereide
kip-paella met risotto rijst gereed en kon de hele club in de eetzaal aanschuiven voor een heerlijk diner.
En wat kunnen die gasten eten. Er bleef niets over dus de pannen konden bijna zo de kast weer in. Snel
afgeruimd, tafels en stoelen klaargezet en zo was de eetzaal nu een filmzaal met groot scherm voor de
finale van Feyenoord.
Helaas werd dit niet het potje winst waarop gehoopt werd. Korte deceptie, maar al vrij snel werd de
draad weer opgepakt met muziek, een drankje, en spelletjes doen. Ook de jacuzzi die er dit jaar stond
was al in gebruik genomen. Was ik niet zo blij mee maar de jongens vermaakten zich best. Ik wist niet
dat er zoveel tegelijk in pasten trouwens. Die avond lagen begeleiders rond 01.00 uur allemaal plat
terwijl beneden nog tot de late uurtjes werd gefeest. Afspraak was wel weer dat iedereen in de
ochtend rond 09.45 aan de ontbijttafel zou zitten.

26 Mei ,Donderdag.
George, Lodie en Steef waren al vroeg in touw om voor een iedere weer het ontbijt te regelen en te
zorgen dat iedereen met een volle buik op weg kon naar onze 1e activiteit van het weekend namelijk
Boogschieten. Dit stond gepland voor 11.45 uur. Met de auto's op pad en na een korte rit kwamen we
net buiten het dorp aan bij onze bestemming. Gedurende anderhalf uur waanden wij ons allemaal een
soort Robin Hood en vuurden wij series pijlen af op de opgestelde doelen. Helaas waren er maar
weinigen die ook de roos en de aangewezen items konden raken. Was toch lastiger dan het leek. Toch
zo af en toe wel het talent van enkelen zien doorschemeren. Maar ik zou zeker geen appel op mijn
hoofd zetten en dan op de baan gaan staan. Zoveel vertrouwen was toch teveel gevraagd. 😜

Na het boogschieten stond eigenlijk kleiduifschieten op het programma maar de apparaten hiervoor
waren kapot. En het was te kort dag om iets anders nog in te plannen. Zodoende terug naar Coo en een
hapje gegeten bij de frietzaak net over de brug. Halverwege de middag ging de groep deels richting het
terras en deels naar het eigen huis. Het was prachtig weer dus dat maakte het allemaal zeer aangenaam.
Eind van de middag weer alles in orde gebracht voor het avondeten en George ging weer aan de slag
om voor de hele groep shoarma met pitabrood en sla op tafel te zetten. Dit was zo'n succes dat
sommigen meerdere broodjes op hadden terwijl anderen hun eerste nog moesten pakken. En zo was
ook deze bak met eten weer als sneeuw voor de zon verdwenen. Na het eten met een deel van de
groep/begeleiders een avondwandeling gemaakt. Daarna de beamer weer geïnstalleerd.
Ik had een pub quiz in Kahoot gemaakt van 80 vragen, en die werd via het grote scherm afgespeeld. Was
leuk en gezellig om met elkaar te doen. En een ieder was ook lekker fanatiek als het ging om de punten
en de stand. Jammer dat door een pauze enkele teams eruit waren gegooid en zodoende de
puntentelling werd verstoord. Maar ook dat mocht de pret niet drukken. Hierna was de rest van de
avond vrij voor een ieder en werden er in verschillende groepjes weer spellen gedaan, in de jacuzzi
gezeten, muziek gedraaid en gefeest en gelachen. Deze avond heb ook ik mij laten verleiden tot een
duik in de jacuzzi waar helaas ook beeldmateriaal van is overgebleven. Een leuke avond die ook weer tot
in de vroege uurtjes doorging.
Vrijdag 27 Mei
De dag van de dropping. Na het ontbijt wat weer op de gebruikelijke tijd werd genuttigd, gingen we
weer op pad om de groep jongens in twee groepen te delen en door Coo Adventure te laten droppen
ergens in de bosrijke omgeving om lopend met kaart en kompas en na het maken van vragen,
opdrachten en het bouwen van een vlot, weer terug te keren in ons dorp Coo. Davey had die ochtend
vroeg eerst al Tom vd Heuvel opgehaald in Maastricht die nog 2 dagen aansloot bij de groep. Hij was in
Tirana geweest voor Feyenoord.
Terwijl de jongens met de dropping bezig waren gingen de begeleiders met de E-Step de bergen in.
George had het al snel gezien. Dit was niks voor hem. Hij ging wandelen en daarna lekker het terras op.
De overige 5 gingen met de step op pad. Wat gingen die nog snel. Zeker op de gladde, glibberige maar
ook rommelige en met stenen bezaaide paadjes was dit nog een hele toer. Er zaten nog andere mensen
in onze groep waarvan er al snel 1 onderuit is gegaan. Kon gelukkig snel weer aansluiten. Halverwege
was het pechvogel Lodie die vlak voor mij onderuit ging. En hard ook. Gelukkig niet tegen de bomen
maar wel een schuiver over de stenen en keien. Resultaat: kapotte broek, bloedend been en bloedende
schram op de arm en een dikke hand. Achteraf bleek rond de duim de pezen flink verrekt of in
gescheurd te zijn. Daar heeft Lodie nog flink last van gehad achteraf. Gelukkig kon hij aldaar de rit wel
uitrijden nog.

Eenmaal terug waren de 2 groepen jongens ook terug van de dropping. We waren ze zelfs tegen
gekomen in het bos tijdens de rit met de step.
Rond 15.00 uur weer tijd voor bier, dus het terras weer opgezocht. Die avond stond bami/nasi met
gehaktballetjes op het menu. De balletjes waren deels gelukt maar het andere deel was een mousse
geworden waar we nog hilarisch om hebben kunnen lachen en de naam " puddinglul nog vaak is
gevallen. Hahaha, had je bij moeten zijn !!! Rond 18.45 heerlijk gegeten. Niet alles ging op , de jongens
hadden ook al bij de pizzeria gezeten, tsssssss......
Dus alles bij elkaar gegooid. Maar gedurende de avond is die bak grotendeels leeg gegeten doordat
iedereen die er langs liep er steeds uit pikte. Die avond weer doorgebracht met spelletjes, tafelvoetbal,
jacuzzi etc...
Alle begeleiders gingen redelijk bijtijds naar bed die avond om fris de volgende dag klaar te zijn voor ons
bezoek aan de chouffe brouwerij.
Belangrijk punt: deze avond was ook het laatste vaatje bier (5 stuks) al op en ook de voorraad rum was
verdwenen. Zelfs mijn eigen flessen. Snik.

Zaterdag 28 Mei.
Opgestaan, ontbeten. Er was inmiddels bier gehaald en ook nog wat flessen sterker spul. Alles stond al
weer koud. We waren klaar voor ons bezoek aan de LaChouffe Brouwerij. En we gingen met zijn allen in
een touringcar en ook nog eens verkleed met chouffe mutsen, baardjes en een nepneus. Wat hadden
we een bekijks in het dorp. Er werden veel foto's gemaakt. Om 11.40 stond de bus klaar voor ons en
vertrokken we richting de brouwerij. De sfeer zat er goed in en na een kleine 50 minuten arriveerden wij
bij de LaChouffe Brouwerij. Ook hier weer veel bekijks door onze kabouter outfits.

We werden opgevangen door een vlotte dame , die ook nog eens uit Rotterdam (Bolnes) bleek te
komen. Ze voelde de groep goed aan en de rondleiding en uitleg over hoe het toeging met het brouwen
van hun bier werd door de groep goed ontvangen. Uiteraard keek een ieder al wel uit naar de echte
proeverij die na de rondleiding volgde. Verschillende biertjes werden voor gezet en we lieten ons het
goed smaken. Hierna zijn we nog na overleg met de chauffeur naar een cafe-restaurant gereden om nog
wat te eten en drinken alvorens wij weer aan de terugreis begonnen. Rond 17.00 uur waren we weer in
ons eigen dorp Coo en werden de voorbereidingen in gang gezet voor de BBQ. Dit was wederom een
succes. We hadden een groot BBQ pakket als sponsoring gekregen en deze is vrijwel helemaal
opgegaan.

Iedereen had er flink van gegeten en het smaakte heerlijk. Daarna met de groep begeleiders weer een
flinke avondwandeling gedaan waarna de boel weer klaar gezet was voor het kijken van de champions
League finale. Het grootste deel van de groep zat te kijken maar een deel was ook gewoon lekker bezig
met spelletjes doen en kletsen etc....

Ook nu was het weer erg laat voor een ieder naar zijn bed was vertrokken en zich opmaakte voor de
laatste ochtend voor we weer naar huis zouden rijden.
Zondag 29 Mei:
Al vroeg werd het ontbijt weer voorbereid en een voor een druppelden de jongens weer naar beneden
om even te eten voordat er werd begonnen met het inpakken van de spullen en het opruimen van de

kamers. Dit was nog een hele klus. Zeker de kamers waar de jongens sliepen. Die waren een flinke
puinhoop. Zelfs de kastjes waren half uit hun verband gerukt. En de Jacuzzi stond voor de 2e keer te
vullen omdat het water zo vies was dat we dat niet zo konden achterlaten. Na de eerste x schoonmaken
waren er enkele jongens die dachten het chloor voor het water te hebben gevonden maar het bleek
desinfectiemiddel te zijn voor het sanitair en daardoor stond er zaterdagavond dus een meter schuim in
het water en moest de jacuzzi weer leeg. Pffffff.
Maar zondag vlak voor vertrek was alles weer schoon en gevuld en nu maar hopen dat we met alle
gemaakte rommel de borg ook weer volledig zouden terug krijgen. Stressen !!!! HAHAHA.
Als compensatie hebben de jongens ervoor gekozen om de 10 kratten bier te laten staan ipv deze in te
leveren. Ik denk nog steeds dat ze gewoon geen zin hadden om deze nog in te gaan leveren voor het
vertrek. HAHA..
Rond 12:15/ 12.30 uur vertrokken we weer richting Rotterdam. Met uitzondering van 1 auto. Rowdy zijn
auto wilde niet starten maar dat hoorden we pas toen iedereen al een poosje op weg was. Voor hem en
zijn bijrijders werd het nog een extra middag in Coo en de rest was rond 15.30 weer terug in Rotterdam.
De auto met voorraad uit geladen op ckc en moe maar voldaan rond 16.30 naar huis.
Versleten maar een mooi weekend gehad om op terug te kijken. Om 18.30 kwamen gelukkig de laatsten
ook aan, de auto was weer gemaakt en ook de laatsten konden zo richting huis vertrekken. Het was na
2 jaar Corona weer een mooi weekend geweest. Op naar volgend jaar.

De voorbereidingen hiervoor komen alweer op gang.
Jongens: Allemaal bedankt voor dit weekend en de goede sfeer. Ik heb het prima naar mijn zin gehad en
kijk alweer uit naar volgend jaar.

En dan nu onze speciale dank aan een ieder die ons heeft gesponsord met een bijdrage om dit weekend
tot een succes te maken en het voor de jongens nog betaalbaar te houden.

Dit waren de volgende personen:
Steef Huibrechts heeft ons met een grote financiële donatie geholpen alle activiteiten te bekostigen.
Peter de Witte van De Witte-De Witte installatietechniek: Financiële bijdrage.
Monique van Monuta Monique Maurik: Uitgebreid BBQ pakket..
Frans van Dessel: Biervat.
Opa en Oma van Gool: Biervat + Fles Rum.
Rowdy en Arthur: Biervat
Ralph v Leijden: Biervat
Wim Huizer: Biervat
George Stam: Financiële Bijdrage.
Kees-Jan Mes: Financiële Bijdrage
Ik hoop dat ik niemand ben vergeten te noemen. Is dat wel zo dan spijt mij dat. Maar in ieder geval aan
alle bovengenoemden: Hartelijk bedankt voor jullie hulp en bijdrage om dit weekend succesvol te
hebben kunnen organiseren !! TOP !!

Groetjes en op naar volgend seizoen.

