Vals Alarm trakteert leden op kampeerweekend
(door Walt Deen)
In het jubileumjaar wil Vals Alarm laten zien dat ze naast muziek
maken ook een bijdrage leveren op het maatschappelijke vlak.
Ons eigen kapellenfestival ‘FestiValsAlarm’ stond in het teken
van het zilveren jubileum en daarnaast werd door enkele leden
een bijdrage geleverd aan de vrijwillersdag van NLdoet en ook
waren we vertegenwoordigd tijdens The Passion in de gemeente
Drimmelen.
Afgelopen weekend werden ze zelf op een feestje getrakteerd met
een heus kampeerweekend.
Zaterdagochtend werd er al vroeg verzameld op mini-camping “Oud Drimmelen”. Bij de gedachte aan
kamperen dan denk je aan rust, zon, recreëren en genieten van de tijd met elkaar. Nou, niet als je met Vals
Alarm op stap gaat, hoor. Een overvol activiteitenprogramma gunde de leden nauwelijks rust.
Het begon al meteen met het maken van een groepsindeling en zo
werd de aftrap gegeven voor het spel ‘Wie is de mol’. Met zijn
allen de huifkar in en vervolgens op de koeien-pont naar de
Biesbosch waar een potje boerengolf werd gespeeld bij de familie
Saarloos. Weer terug op de mini-camping wisselden de spelletjes
elkaar snel af, zoals tunnel-lopen en woordspellen, en natuurlijk
met een heerlijk natje en bijbehorend droogje. Na een
goedverzorgde barbecue werd tegen middernacht de dag afgesloten
met een spookwandeling van enkele uren. Bij terugkomst bleef het
nog lang gezellig en onrustig.
De volgende dag enigszins brak
aanschuiven aan de brunch waarbij de vorige dag uitgebreid werd geëvalueerd.
Nadat iedereen, wederom, de buik vol had met lekkernijen werd het tijd om de
slaapplaatsen, tenten en caravans op te breken en huiswaarts te keren.
De weergoden waren ons niet altijd gunstig gezind, maar de leden en partners
van Vals Alarm deert dat niet. Als zij bij elkaar zijn dan is het altijd gezellig en
zien we het zonnig in!
Wil je een indruk krijgen van ons weekend? Ga naar www.valsalarmade.nl en
klik op Foto’s – Facebookpagina (of kijk op onze Facebook-pagina). Dit is een
openbare pagina; je hoeft dus geen lid te zijn van Facebook.

