
 

 

 

  

  Project "De Luchtballon" 
  

HET IS GELUKT!! 

  

Op vrijdag 1 oktober had de lokale aannemerij in 

Friesland een gedwongen ATV-dag. Niet in verband 

met een nationale herdenking, maar omdat Henk 

Fijma zo ongeveer alle aannemersmaterieel bij zijn 

klanten heeft “geleend” om in Brabant een project 

voor De Luchtballon te maken. 

 

 

We hebben afgesproken dat tussen zeven en negen 

uur ’s avonds de deelnemers aan Joining Hands voor 

de luchtballon aan zullen komen, dus zijn we voor 

het eten met de projectgroep het terrein te 

verkennen. In de loop van de avond druppelen de 

collega’s uit diverse delen van het land binnen, en 

druppelt de frisdrank diverse collega’s binnen. 

Henk Fijma verdeelt de rugnummers, Marco Harkes 

verdeelt de Joining Hands shirts en Andre Wiltschut 

vertelt iets over de Luchtballon. Hij stelt ons voor 

aan Hans; die het hele weekend voor de catering 

zorgt. 

 

 

Na een gezellige avond Ski-hut herrie gaan we naar 

bed in de tipi’s van De Luchtballon, waar het hele 

kamp werd bezet door een weldadige rust. Het hele 

kamp? Neen, want in een klein tentje in het 

noordwesten van het kamp bleef een groepje 

dappere strijders zich verzetten tegen de slaap. Ze 

waren de volgende morgen duidelijk herkenbaar aan 

de wallen, die ze opgeworpen hadden (onder hun 

ogen) 



Om zes uur wekt Petra Haan de deelnemers (nadat 

drie bestuursleden bezig zijn geweest met het 

wakker maken van Petra) en hebben we gezamenlijk 

ontbeten. 

 

 

Na het ontbijt en de laatste briefing van Henk Fijma 

gaan we enthousiast aan de slag. Het weer werkt 

mee, waardoor we de hele ochtend onder een 

strakblauwe hemel ons werk doen. Met vereende 

krachten worden zandbanen aangelegd, twee 

bruggenhoofden en de eerste tegels gevleid(vakterm 

stratenmakers). 

Een selecte club van zeer geleerde heren begint aan 

de legpuzzels die picknicktafels moeten worden. Het 

gaat hier over hersens boven spieren, de kracht van 

het filosofische argument boven de dommekracht 

van de schroevendraaier, kortom; er zat geen 

gebruiksaanwijzing bij en telkens als ze dachten dat 

het goed ging werd het iets anders. 

 
  

 
  

Het werk vordert snel. Ploegjes wisselen elkaar af en 

binnen de kortste keren is het bouwterrein een 

mierennest van zandkruiende, tegelende en 

timmerende mensen. Als we aan de lunch beginnen 

is een groot gedeelte van het pad gelegd en begint 

de brug te lijken op een brug 



’s Middags eisen het harde werken van ’s ochtends 

en de gezellige avond hun tol. Het werk begint te 

leiden onder stramme spieren en ledematen. We 

besluiten een tempo lager door te gaan en 

gezelligheid boven snelheid te stellen. De laatste 

vakken worden ingevuld, de picknicktafels zijn 

(eindelijk) af en kunnen op hun plaats worden gezet. 

Ze blijken alleen niet door de deur te kunnen. Weer 

uit elkaar halen is geen goede gedachte, maar met 

een man of acht til je hem wel over de omheining 

heen en komt ook dat weer op zijn vier pootjes 

terecht. 
 

  

 
  

Hans schept nog een kom soep en ons werk 

overziend verdelen we de laatste taken. 

Om vier uur is het werk af! Op het terrein van de 

luchtballon ligt 300 m2 bestraat wandelpad, een 

brug en twee picknicktafels naast de kinderboerderij. 

Wij storten ons op een zeer verdiende maaltijd en 

tegen zeven uur daalt de rust weer neer over het 

kamp van De Luchtballon. 

  

  

 

Alle deelnemers en medewerkenden hartelijk 

bedankt namens De Luchtballon en het team van 

Joining Hands! 

Marco Harkes, Henk Fijma, Petra Haan, John Bos, 

Erik Camman. 

 

  

  

 

  

 

  

 


