
Verslag van Najaarsweekend 18, 19,20 september 2020 in Raamsdonk 

Dit keer was het een apart weekend. Door de 
Corona kon het voorjaarsweekend niet 

doorgaan, het was nog een heel gedoe om het 

voorjaarsweekend te verplaatsen naar het 

najaar. Maar gelukkig werkte iedereen mee en 

konden we heerlijk genieten op Camping de 

Bonte Kraai in Raamsdonk. 

We stonden op zeer ruime plekken tussen de 

fruitbomen (waar we van het afgevallen fruit greIg gebruik maakten). Een aantal leden was al eerder 

gekomen en pakten zo nog een flink aantal mooie dagen mee. 

 
Het geheel was perfect georganiseerd door Willem 

en Marion van Baren en Gerard en Corrie Tode. 

Met al die Coronaregels was dat nog een heel 

gepuzzel. 

 
We kregen, hoe origineel, bij aankomst ieder een 

1,5m stok met een handschoen erop. Hilarisch 

natuurlijk. Zo konden we elkaar op gepaste 

afstand begroeten. 

Er waren ook 2 nieuwe gasten, Ine en Jan 

Geenen en zij hebben, ondanks het uitgeklede weekend toegezegd dat ze lid wilden worden.  

(niet op foto) 

Ondanks dat er geen uitstapjes en etentjes buiten de deur konden 

worden geregeld, hebben we toch genoten van het weerzien met elkaar. 

We boffen ook met het prachtige weer. 

 
Ook was er weer op vrijdagavond de (corona proof geregelde) welkomst 

borrel, mede gesponsord door Cor Olie. We zaten netjes uit elkaar en per 

stel een bakje met snackjes keurig verzorgd door Marion en Corrie. 



Helaas kon niet iedereen komen, maar toch nog genoeg leden voor een gezellig samenzijn. 

 
Het welkomstwoord werd gehouden door onze nieuwe jonge 

voorzitter Shirley 

 
Ons ‘etentje’ van de zaterdagavond was ook prima georganiseerd in 

de vorm van een buffet dat onder een partytent stond. 

 
Er stond een handontsmetter en we deden een mondkapje op Ijdens 

het opscheppen. Dit kon allemaal gerealiseerd worden door de 
fantastisch medewerking van de eigenaren van de camping: Mary en 

Hans. 

We zaten ook netjes op 1,5 meter 

aan de tafels. 

 
Op zondagochtend weer het gebruikelijke afscheid rond de vlag met 

koffie en dit keer een mooi gebakje met het logo van de club. 

(dankzij Cor Olie) 

 

 
 

Mary werd nog uitgebreid bedankt voor al haar hulp. Ze kreeg een ingelijste foto van Corrie (organisaIe) 

met 2 Elddis caravans. Origineel idee! 

Met dank aan de organisatoren van het weekend: 

Willem en Marion van Baren én Gerard en Corrie Tode. 



Daarna maakte Jennie bekend dat zij en Wob, samen met Gerrit en Corrie het voorjaarsweekend 2021 

organiseren in Wilp. Op 9,10 en 11 april 2021. Alles onder voorbehoud van de ontwikkelingen van de 

corona. Duimen maar!! 

Jennie 
Er zijn veel foto’s gemaakt en opnames met de drone. Die krijgen 

we te zien bij de NieuwjaarsrecepIe/Jaarvergadering die is gepland 
op zaterdag 13 februari 2021, weer in Druten. Dan moet er ook een 

nieuwe penningmeester opstaan omdat Fred zijn termijn voorbij is. 

Ook zou het mooi zijn als 2 stellen aanbieden om het 

najaarsweekend van 2021 te organiseren. 

Het weekend was niet zoals we gewend zijn, maar met vereende 
krachten en een posiIeve instelling van allen kunnen we 

terugkijken op een heerlijk najaarsweekend. Ook onze 

adverteerders(zie verderop op de site) hebben hiertoe bijgedragen. 

Jeanine Hensbroek 

 


