REISVERSLAG STANDPLAATSVAKANTIE STOKKUM.
Op woensdag 27 mei 2015 kwamen 14 equipes bijeen om met elkaar 2,5 week te vertoeven op
landgoedcamping Brockhausen in Stokkum. Liefst 6 !! daarvan namen voor het eerst deel aan een
standplaatsvakantie. Stokkum bleek een lieflijk dorpje te zijn en mooi gelegen aan de rand van het
Montferland. Voor alle voorzieningen zoals winkelen, pinnen enz. was je aangewezen op de plaats
’s-Heerenberg ca. 2 km. vanaf de camping. De gekozen camping was bepaald geen straf. In het meer
dan prachtige sanitairgebouw keken we onze ogen uit. Wat een luxe, zelfs de toiletbril werd na het
doorspoelen automatisch gereinigd!
Nadat de vaste voorbereidende werkzaamheden waren afgerond werd de “officiële opening” verricht
door opperbaas Henk de Wilde die samen met Gerrit en Ilonka Hofste de leiding hadden. Onder het
genot van een kopje koffie met daarbij een heerlijke traktatie van Titia en Johan kon men nader met
elkaar kennismaken. Helaas konden we niet bij elkaar op één veld staan en dit had ongetwijfeld te
maken met het feit dat in de paar weken voorafgaand aan de vakantie nog een aantal equipes zich
hadden aangemeld.
Een gezamenlijke fietstocht ging via Elten naar en over de Rijn. Helaas had onze overigens zeer
hulpvaardige en attente campingbeheerder Gerard ons op het verkeerde been gezet door aan te
raden een bepaald voet- en fietsveer op de terugweg te nemen die echter op vrijdag niet in de vaart
bleek te zijn. Maar dat mocht de pret niet drukken temeer omdat het droog bleef ondanks een
dreigende lucht.
Een ander veer, ook alleen voor fietsers en wandelaars was wel in de vaart dus we kwamen wel weer
aan de overkant. Voor de schipper is het een bijzonder verantwoordelijke klus om het bootje tussen al
die hele grote (container)schepen door te loodsen op een zeer druk bevaren Rijn. Nadat we allemaal
veilig de overkant hadden gehaald was het tijd voor een kopje koffie met gebak waarna we vol energie
richting de camping koersten. Een schaduwpuntje was het leegraken van de fietsaccu van Jo op de
terugweg. Maar dan zie je het voordeel van de club. Alouis een van de nieuwe leden bood spontaan
zijn fiets met ondersteuning aan. Hulde nogmaals. Jo was een dag later weer het slachtoffer, nu van
een rukwind. Zijn splinternieuwe caravanstore was op het dak van de caravan beland en deels
afgescheurd. Een geluk bij een ongeluk was dat buurvrouw Annie nog een luifel over had en deze
paste wonderwel en na nog een keer de haringen
vervangen door steviger exemplaren ging het goed.
Het inmiddels traditionele jeu-de-boules spel was
mede door de stralende zon een gezellig
samenzijn. Hoewel het geen verplichting is om mee
te doen was iedereen van de partij. Dat zegt toch
wel iets. Op de laatste maandag werd er wederom
jeu-de-boules gespeeld maar dit keer onder leiding
van het nieuwe lid Marianne, zelf lid van een
jdb-vereniging, dus zij wist van wanten. En met
nieuwe regels! Het weer was ons opnieuw gunstig
gezind. Ondanks dat de temperatuur niet overhield
was de zon ruimschoots aanwezig.
Fietsveer

Omdat op de camping geen overdekte mogelijkheid was om iets te organiseren had de leiding met
een plaatselijk horecabedrijf geregeld om daar op een avond een gezellig samenzijn met bingo te
houden. Er waren leuke prijsjes te vergeven.
Voor de gezamenlijke barbecue c.q. pannenkoekenbakken c.q. ”iets anders” was de belangstelling
minder maar het blijft uiteraard vrijheid-blijheid.
De fietstocht, de z.g. Wijnroute, was niet echt in een landschappelijk mooie omgeving maar met elkaar
gezellig onderweg zijn en koffiedrinken vergoed veel. Bij Wijngaard `t Oerlegoed nabij Gendringen
lieten we ons voorlichten over deze zeer arbeidsintensieve bedrijfstak. Helaas was Riek er toen al niet
meer bij. Zij was de eerste week met de fiets gevallen in ’s-Heerenberg. De plaatselijke gemeente had
gemeend het bestraten zo te doen dat er goten waren ontstaan. Niet echt handig. De pijn bij Riek was
zo heftig dat ze zelfs een bezoek heeft gebracht aan een fysiotherapeut aldaar.

Uiteindelijk heeft ze toch maar besloten om naar huis te gaan d.w.z. ze werd liefdevol opgehaald door
één van haar kinderen.
Voor een ieder was er voldoende tijd en gelegenheid om zelf dingen te ondernemen, bijvoorbeeld een
bezoek aan Huize Bergh in ‘s-Heerenberg of flaneren op de prachtige Rijn-boulevard in de Duitse
plaats Emmerich, op ca. 4 km. afstand. Ook een bezoek aan Hoch-Elten was in trek. En dat was een
behoorlijke klim en dus flink afzien voor de meesten van ons.
Ook de 2 jarigen in ons midden werden niet vergeten en door hen werden wij verrast met “iets lekkers”
bij de koffie. Alweer ja. De inwendige mens draaide overuren deze weken.

Huize Bergh

Tijdens het afscheidsdiner op vrijdag 12 juni waar Gerard noodgedwongen wegens ziekte moest
afzeggen, werd de leiding terecht in het zonnetje gezet en bedankt voor hun vele werk. Een
welverdiende enveloppe met inhoud was hun deel en tevens een boeket bloemen voor Ilonka. Henk
stak in zijn slotpraatje zijn hand in eigen boezem door aan te geven dat hij misschien wel iets teveel
op de automatische piloot heeft gehandeld door de nieuwelingen niet voldoende van alle ins en outs
op de hoogte te brengen. Volgende keer beter zullen we maar zeggen en een aandachtspuntje bij het
evaluatiegesprek. Bij navraag bleek echter dat alle leden die dit soort vakantie voor het eerst
meemaakten het erg naar hun zin hebben gehad.
Samenvattend kunnen wij terugkijken op een zeer geslaagde vakantie met een groep fijne mensen.
Diny Witten – Good goan.

