zwerfweekend
2017

Eindelijk was het zo ver, 24 mei, we verzamelden
op de blokhut in Budel-Schoot. Na een hele keer
geoefend te hebben met de nodige alcoholische
versnaperingen en blaren waren we volledig
voorbereid voor het zwerfweekend.
Door de ex-groentjes uit Budel-Schoot: Ruud de Zwart, Rowan
Jongen, Janneke Van Moorsel, Jessie Canjels
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it weekend bleek te eindigen
in een intens bitterzoet
smaakpalet van verschillende
activiteiten. Door het klaarmaken van de
backpacks, het laden van de aanhangers
en het oefenen voor in de grot, werden
we geconfronteerd met alle vette
dingen die ons dit weekend te wachten
stonden. Na het kennismaken met onze
lotgenoten stapten we in de “defenders”
en startte onze reis naar de avontuurlijke
Ardennen. De toon werd gezet toen we
begonnen aan onze eerste uitdaging,
stukkie lopen. Met alle mogelijke, al
dan niet vloeibare, lekkernijen op zak
liepen we de zonsondergang en onze
eerste slaapplek tegemoet. Toen ons
subkamp goed en wel was ingericht
was het tijd voor een vuurtje, inzake de
uitgebreide kennismakingsronde. Na
verteld te hebben waar de meterkast
zich in onze huizen bevond, welke kleur
laarzen we hadden en hoeveel kids je
hebt, was het tijd om elkaar beter te
leren kennen. We gingen “op tijd” naar
ons bedje toe om de volgende dag
ons eerste deel van het smaakpalet te
ervaren namelijk: lekker mollen in een
grot. Dit konden we doen na genoten

te hebben van een heerlijke Lachouffe
tocht. Het was geweldig om te lezen
hoe Le en La chouffe elkaar leerden
kennen alvorens we de grot gingen
verkennen. Het klimmen en klauteren
door de nauwe gangen werd beloond
met een voldaan gevoel en een goede
maaltijd. Toen we arriveerden op onze
super gestructureerde rustplek stond
hier een 3-sterren maaltijd voor ons klaar.
Hier wachtte een “suppe di pommodori”
(balletjes met soep), gesauteerde
pommes met een emulsie van ei en
mosterd (aardappelen in mayonaise),
groentes met een rouleaux van big
(groentes met worst) en als afsluiter een
mix van verse vanille, tony chocolonely,
exotisch fruit en toefjes slagroom. Na wat
we noemden een stukkie lopen bouwden
we alweer ons 2e subkamp op. Ditmaal
konden we overnachten onder de o zo
mooie sterrenhemel. Na een exotische
tocht door de Belgische bossen bij
een 40 meter hoge rots aangekomen,
werd ons verteld dat we onszelf een
weg naar beneden moesten banen met
een touw in onze hand. Na wederom
een lekkere wandeling kwamen we
aan bij het klimmen, waarna we gingen

Verslag
mountainbiken. Omdat de dag nog
niet zwaar genoeg was bleek dit geen
zondags fietstochtje, en dat met 30˚C,
pfffff. Gelukkig werden we beloond
met een koud biertje waardoor we de
volgende tocht vol goede moed konden
trotseren. Richting ons laatste subkampje
liepen we een gezellige avond vol eten
en biertjes tegemoet. Dit kon allemaal tot
in de late uurtjes, omdat we de volgende
dag uit konden kateren euuu rusten op
ons zelf gemaakte “prefabvlot”. 4 uurtjes
dobberen resulteerde in miniwaterval
bij een prachtig chateaux waarna we
wederom een geweldige maaltijd aten.
Hierna vertrokken we lopend richting het
hoofdkampterrein (HK). Hier werden we
herenigd met alle andere deelnemers
en dit eindigde in een prachtige avond
vol uitgewisselde verhalen, biertjes, veel
gezang en weinig slaap. Na een (voor de
teams zonder “tent bouw skills”) natte
ochtend braken we het kampterrein op
en begon de terugreis richting BudelSchoot. Frietjes eten bij ’t Schootje,
een mooie traditie, was erg gezellig
maar helaas alweer het einde van het
weekend. Het was in 3 woorden: fan-tastisch! Iedereen bedankt!

Heb jij
ook zin om dit eens
mee te maken? Vanaf
1 oktober 2017 kun je
aanmelden voor het
Zwerfweekend 2018!
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