Donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli 2022 - Dag 6 en 7 Vakantieweek in Lunteren
En weer zijn de weergoden ons goedgezind, de zon schijnt weer uitbundig. Alhoewel voor later in de
namiddag regen en onweer is voorspeld is daar nu niets van te merken. Conny doet de dagopening
vandaag en zij heeft het over diverse dingen die in ons eigen Aalsmeer soms scheiding heeft
gebracht. Zo was een huwelijk tussen twee verschillende kerkgenootschappen (niet alleen in
Aalsmeer) vroeger uit den boze. Wel echt Aalsmeers is/was de scheiding tussen Farregatters en
Buurters. Ook tussen Olympia of TVA was zo’n bijzondere band. Wat ons wel bindt is de
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer en voor velen de Bindingkampen.
Voor de ochtend stond na de koffie en thee een bezoek gepland aan Lunteren. Per pendel-auto, fiets
of lopend kon de winkelstraat worden bereikt. De kledingwinkels hadden speciaal voor deze groep
uit Aalsmeer de voorraad op peil gebracht en daar werd door diverse mensen gretig gebruik van
gemaakt. Er gingen zelfs geruchten de ronde dat er tijdens de inbrengavond die avond een
modeshow gelopen zou worden, maar dat bleef achteraf gezien niet meer dan een gerucht.
Zoals de hele week was de groep netjes op tijd weer daar waar ze moest zijn, nl. de lunch om 12:30
uur. Met dit keer een heerlijk worstenbroodje als extraatje.
Voor deze middag was een bezoek aan het Pluimvee Museum in Barneveld gepland. En wederom
werden voor dit ritje van slechts 9 km de fietsen van het slot gehaald en werden de auto’s ingedeeld.
Zo goed als gelijk kwamen de twee groepen aan en konden we ons opmaken voor een rondgang met
gids door het museum waar het verhaal van
de kip en het ei tot in detail werd verteld.
Zelfs de gids kon ons helaas niet met
zekerheid vertellen of het nu de kip of het ei
was die als eerste ter wereld kwam. Een
spreuk aan de wand bracht wat mij betreft
het antwoord, er stond op dat men nog nooit
een ei een kip heeft zien leggen… Aan het eind
van de tour werden we naar de afmijnzaal
geleid waar we via ‘de klok’ zelf eieren konden
kopen door op het juiste moment op de knop
te drukken. Dat lukte de één beter dan de
ander. Met de zakken gevuld gingen we
richting de koffie met sprits waarna het museumwinkeltje en de diverse kippenhokken met aparte
soorten bezocht konden worden. Een prachtig en informatief uitje! Tijd om naar huis te gaan om zo
de aankomende regen voor te zijn en dat lukte ruimschoots.
Na het diner met makreelsalade en rollade en een bijzonder
mooi toetje van aardbeien bavarois, werd de kok, de
bediening en de afwassers geroepen om ze allemaal te
bedanken voor de zorg en plezier die ze ons hebben
gebracht. Ook de schoonmaaksters, de receptie, de
administratie, de technische ondersteuning werden in de
speech genoemd. Het was kortweg: fantastisch!

Nu konden we ons opmaken voor de inbrengavond. Met diverse solo-optredens met gedichten,
boeklezingen, grappige voorvallen en een rappend kwintetoptreden die allen als hoogtepunt konden
worden gezien, vloog de avond voorbij en moest de leiding er ook aan geloven om hun act ten
tonele te brengen. Door de knie te schminken en het onderbeen ‘aan te kleden’ werden de benen
van de vier leiding ineens acht kleine kleutertjes die door met draadjes beweegbare armpjes een
koddig schouwspel verzorgden en via diverse melodieën de week nog eens de revue lieten passeren.
Een waardig slot voor een prachtige avond. Voor de laatste keer stonden we in een kring om het
Wachterslied te zingen. En daarna: (voor de meeste) bedtijd. Wat is de week toch weer snel voorbij!
Vrijdag 1 juli
Voor de laatste keer gaat de wekker af. Voor de laatste keer een kort samenzijn voor het laatste
ontbijt. Wat zullen we het allemaal en elkaar gaan missen. Bij de koffie van 10:30 uur werden nog
het dagverslag gelezen en de kampboekjes gepresenteerd die door Conny volgeplakt waren met
allerlei folders en andere relevante zaken die we de
afgelopen week hadden meegemaakt. Wat een mooi
resultaat. Ook de stenen van de crea-avond waren nu
dan na het vernissen droog en mochten meegenomen
worden. Na wat instructies over de koffers, de fietsen
en de sleutels ging ieder zijns weegs om zich klaar te
maken voor vertrek. Ruim voldoende tijd voor EN na
de koffie van 10:30 uur. Maar bijna ieder van ons was
ruim voor de koffie al klaar met inpakken. Een mooi
moment om nog een laatste praatje met elkaar te
maken. De fietsen ophaalservice was ook gearriveerd
in de personen van Johan & Jeannette, fijn dat ze dat
wilden doen. De leiding controleerde de kamers voor een laatste keer en daarna gingen we aan tafel
voor het galgenmaal. Rond 13:30 uur reden de eerste auto’s met familie/vrienden de oprit op om de
deelnemers op te halen. Zo kwam langzaam maar zeker een eind aan deze week waar we allen,
inclusief leiding, met heel veel plezier op terug kunnen kijken. Op naar de reünie!

