Verslag van het lustrum-evenement Lithse Ham
11 tot en met 15 april 2012

Op woensdag 11 april zijn 42 caravans en campers gearriveerd op camping “de Lithse Ham” aan de Maas bij Lith.
De ABC-club bestaat 25 jaar en we vieren dus ons 5de lustrum.
Na twee regendagen is de woensdag gelukkig droog geworden en de zon schijnt
aan het begin van het evenement. Om 11.00 uur drinken we koffie op het veldje bij
de organisatie. Hans heet iedereen welkom en vertelt in het kort het programma.
Aan het eind van de morgen worden we verrast door een camerateam van
Omroep Brabant, die voor radio en TV bij ons opnames komt maken en die
woensdagavond te horen en te zien zullen zijn bij Omroep Brabant. Hun thema is
een rapportage te maken van een speciale gebeurtenis. Via de campingleiding
hadden zij gehoord dat de ABC-club dit weekend haar lustrum zal vieren. Diverse
leden geven antwoord op de vragen van de reporters en vertellen voor de camera
hun verhaaltje. Na 1,5 uur opnames vertrekken ze weer. ’s Avonds hebben we
geluisterd en gekeken naar Omroep Brabant. Hoewel de lengte van de video
slechts een klein aantal minuten is, is het toch leuk dat het lustrum van de ABC-club
even regionaal nieuws is.
Vroeg in de middag is er een demo van een caravanschoonmaakmiddel. Op de
caravan van Jan wordt het schoonmaakmiddel gedemonstreerd en alle zwarte
strepen verdwijnen.
In de namiddag is buiten een ABC’tje gepland,
echter tgv de voorspellingen op Buienradar besluiten
we om het binnen in het café van de camping te
houden. De eigenaar van het café staat gastvrij zijn ruimte af. We hebben een
gezellig ABC’tje, terwijl er buiten een fikse regenbui valt. Tussen 6 en 7 uur heeft de
organisatie het frietkot “Kees Kroket” ingehuurd en kan iedereen er een frietje en
snacks halen. Zo hebben we een supergezellig ABC’tje met eigen drank en lekker
eten met frites en snacks.
Vrijdag is er een fotopuzzeltocht met de auto. De organisatoren hebben een route van 55 km gemaakt met 30
foto’s onderweg, die de deelnemers in de juiste volgorde moeten zetten. Vanaf 09.30 uur vertrekt elke 5 minuten
een auto met vier personen. De route is aan de overkant van de Maas; heen met het pontje Maren-Kessel, dan via
Alem, Heerewaarden, Alphen, Megen Appeltern en dan terug met het pontje Oss/Megen. Onderweg twee
pauzes en met prima zonnig weer is het een prachtige tocht door een mooi landschap.
Aan het eind van de vrijdagmiddag is er een gezellig ABC’tje bij het chalet van Hans en Lia. Gelukkig blijft het
droog en iedereen vermaakt zich prima.
Zaterdagmorgen is de plaatselijke brandweer uitgenodigd voor een demo brandpreventie in en rond de caravan.
Helaas gaat het niet door omdat de brandweer verhinderd is.
Zondag, de laatste dag en het einde van het lustrum evenement. Na een prima lunch in het restaurant van de
camping, sluit het bestuur het evenement af door iedereen te bedanken voor zijn gezelligheid en inzet. De
deelnemers zijn met de pet rondgegaan en voor de organisatie- het bestuur – bloemen gekocht. Lyda bedankt
namens alle aanwezigen het bestuur.
Mede mogelijk gemaakt door:
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