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V erslag van het weekend in Geldrop 
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We gingen vanuit het natuurcentrum in Noordwijk met 
auto's naar station Leiden. We gingen met de trein naar 
Den Haag en vanuit Den Haag naar Eindhoven. Toen 
gingen we nog een klein stukje met de trein naar Gel
drop. De natuurclub uit Geldrop haalde ons op. Alle ba
gage werd in een autobusje gedaan en naar de club 
gereden. We moesten nog een klein stukje lopen naar 
de korfbalclub. We gingen niet naar het clubhuis van de 
natuurclub omdat dat te klein was. Toen we er waren 
kreeg iedereen een naamkaartje en gingen we een spel
le�e doen. Dat spel ging alsvolgt: De kaartjes van 
Noordwijk en Geldrop werden in twee aparte bakken 
gedaan. De bak met kaarten van Geldrop kreeg een lei.d
ster uit Noordwijk. Chantal begon, ze moest een kaartje 
van Noordwijk pakken en raden van wie die was. De 
Noordwijker moest dan een kaartje van Geldrop pak
ken en zo verder totdat alle kaar�es op waren. 
Na een poosje ging iedereen zijn lunchpakket opeten. 
Toen iedereen het op had gingen we naar buiten. Er 
was een heel groot veld bij de club. Je kon er badmin
tonnen, tennissen, voetballen, hoepelen, frisbeeën enz. 
Daarna gingen we met de auto naar een nagebouwd 
prehistorisch dorpje. We gingen er net als vroeger met 
blaadjes in een grote pot met water boven een vuur�e, 
thee maken. Ook gingen we met stenen graan malen. 
En we gingen ook nog pannekoeken bakken. We gin
gen ook nog speerwerpen en kanoën in een zelfgemaak
te kano. De kano zat wel aan een touw voor de 
veiligheid, want er was drijfzand. Toen iedereen dat al
lemaal had gedaan, gingen we de thee drinken en de 
pannekoeken met zelfgemaakte bessejam opeten. Dat 
was heel lekker al smaakte het wat vreemd. Vooral de 
thee vond ik lekker. 
We kregen ook nog een folder toen we weg gingen. Er 
stond in dat je ook in het dorpje kon slapen en dat wil
de de meesten wel. We gingen met auto's weer terug. 
Toen we terug kwamen gingen we na een poosje ons 
bed opmaken. We sliepen in kleedkamers er waren er 
vier. In één ervan sliep de leiding, in de andere drie slie
pen de kinderen. We bleven nog een poosje in de ka
mers en gingen toen weer naar buiten. Een poosje later 
gingen we eten. We aten huzarensalade, knakworst, 
stokbrood, augurk, komkommer, wortel en ei. Met een 
ijsje als toetje. Na het eten gingen we een film kijken 
over amfibieën en daarna mocht je naar de slaapzalen 
of nog een paar korte filmpjes kijken. Ik ging vaar de 
slaapzaal, we gingen daar moppen tappen. Toen de 
filmpjes afgelopen waren gingen we een avondwande
ling maken, dat was heel leuk. 
We kwamen ongeveer 1 2  uur weer bij de club aan. En 
we moesten ongeveer half 1 naar bed. Toen iedereen 
zijn pyama aan had mochten we nog een half uurtje 
wat op de zaal doen en dan moesten we gaan slapen. 
Toen een half uurtje later het licht uit was en de leiding 
was geweest, gingen we dus nog steeds door met klet-
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sen en zo. Van slapen kwam weinig, maar om ongeveer 
half drie sliepen de meeste kinderen wel. Na een hele 
poos waren er nog maar vier wakker, Chantal, Marco, 
Marjolijn en ik. We waren de hele tijd aan het praten en 
lachen. Dat kwam omdat Kim die naast mij lag in haar 
slaap één keer�e praatte en dat was heel grappig. Er 
kwam steeds leiding, die zei dat we moesten gaan sla
pen. Om ongeveer kwart over vier kwa:m er weer lei
ding en die zei dat Marco bij de leiding slapen moest. 
Toen we om half vijf nog niet sliepen kwam Mieke bij 
ons slapen, die was van de leiding. Chantal sliep een 
poosje later al, dat hoorde je omdat ze snurkte. Marjo
lijn en ik sliepen om ongeveer zes uur. Bijna iedereen 
was om zeven uur al weer wakker. Om half acht kwam 
Thijs, dat is ook leiding, met een pan waar hij met een 
lepel op sloeg naar ons toe. We moesten ons aankleden. 
De meesten waren om acht uur nog niet aangekleed. 
Om half negen de meeste wel, we gingen toen eten. 
We kregen een zakje om brood voor 's middags in te 
doen. Alle zakjes en het drinken werden in een doos ge
daan. Na het eten gingen we weg. We gingen naar een 
kasteel tuin. Onderweg werd er steeds een groepje afge
zet. We moesten onderweg (ieder met zijn eigen groep
je) allemaal opdrachten doen. De opdrachten hadden te 
maken met zintuigen. De eerste opdracht was op te 
schrijven wat je allemaal hoorde. Je kreeg er vijf minu
ten voor. De tweede opdracht was op te schrijven wat je 
allemaal zag. De derde opdracht ging alsvolgt. We 
moesten in een rij�e gaan staan en dan kreeg je wat in je 
handen. Je moest dan proeven, voelen of ruiken wat het 
was. Toen gingen we naar het echte clubhuis van de na
tuurclub. We gingen er eten en daarna gingen we naar 
een kinderboerderij. Er waren hele kleine muisjes, ca
via's, konijnen, geiten enz. 
Daarna gingen we naar een museum in een kasteel in 
het kasteel park. Dat was ook heel leuk, er waren alle
maal oude dingen. Toen we terugkwamen gingen we 
nog even buiten spelen en spullen inpakken. En er 
moest nog gauw een foto gemaakt worden van een 
paar meisjes. We moesten toen alle bagage weer in de 
auto doen. Even later liepen we weer met z'n allen te
rug naar het station. Op het station moest er nog een 
foto gemaakt worden van de hele groep. Toen we onze 
bagage hadden moesten we naar de trein. Er werd 
gauw afscheid genomen en daar gingen we. Gauw gin
gen de raampjes open en daar gingen we met de trein 
naar Eindhoven. En toen van Eindhoven naar Utrecht 
en Van Utrecht naar Leiden. In de trein vertelde ieder
een wat hij of zij het leukste vond. Dat was heel leuk. 
ook werden er nog allemaal adressen uitgewisseld, 
want heel veel kinderen wilden met elkaar pennen. 
Toen we bij station Leiden aankwamen stonden daar al 
auto's te wachten. We gingen met de auto's naar het Jan 
Verwey Natuurcentrum. We kregen daar bollen van 
een Dahlia. Toen ging iedereen naar huis. 
Het was een hardstikke leuk weekend! Ik wil verder 
alle leiding en rijders bedanken voor dit leuke weekend. 




