De Domi weekends
De Domigroep had het af en toe nog over de
gezellige weekends uit het verleden en toen
kwam Leny op een keer met het idee:
vrienden van haar hadden in Ouren, in de
Belgische Ardennen een huisje dat ook door
groepen kon en mocht worden gebruikt. Dat
is gebeurd en de groep heeft een leuk
weekend in Ouren gehad. Een man: Jaap en
verder allemaal vrouwen: de haan in ’t
kippenhok. Jaap en Clara hadden hun
caravan naast het huis gezet en sliepen daar.
Daarna ging dat niet meer in dat huisje,
maar Leny wist nog een huisje in Somme
Leuzen. Dus het volgende weekend kon daar
worden gehouden. Dat was een stuk
westelijker, maar de smaak van een weekend met allerhande leuke dingen: spelletjes, wandelen enz
had men te pakken. Hier een spel gedaan waarbij er heel veel op één stoel moest zitten. Tochtje
naar Durbuy gemaakt. Daarna had Leny een huisje in St Martens Voeren op het oog en is daar een
weekend gehouden, de eerste keer met een wandeling naar St Pieters Voeren. De volgende keer
werd een huisje gevonden in Weweler, even boven Luxemburg. Hoogtepunt daar was het
klaarmaken van een diner: groepjes moesten een gang maken en er lag in de ruimte naast de zaal
allerhande ingrediënten die je mocht uitzoeken en gebruiken. Het jaar daarop is men nog een keer
naar St Martensvoeren geweest met oa een
wandeling naar het Nederlandse Slenaken
en bezoek aan de zondagmarkt van Aubel.
Daarna zijn er geen weekends meer
geweest, maar is de groep op de koffie
geweest bij vrienden of familie van de leden
en maakte daar een wandeling.
Slenaken: vlaai bij de burgemeester,
bevriend met Jaap en Clara, Roermond
(vrienden van Jo, met veel kantklos werk en
natuurlijke waterzuivering) en de zus van
Nellie in Helmond met bezoek aan een
soort zorgboerderij.
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