
Teambuildingweekend K. ALSO was opnieuw een succes 
 

Na twee zeer aangename weekends in Duitsland koos het ALSO-bestuur deze keer voor een 

verblijf in de Hoge Venen nabij Francorchamps en Stavelot, meer bepaald in het pittoreske 

Hockai. Het teambuildingsweekend werd opnieuw een groot succes. De hechte groep, 

gevarieerde activiteiten en ontzettend lekker eten onder leiding van chef-koks Patrick, Hedwig en 

Hilde zorgden voor een totaalbeleving die we nooit meer zullen vergeten. Bij deze: iedereen alvast 

heel erg bedankt voor dit geweldige weekend! 

Vrijdag  

Het weekend werd geopend met een welkomstwoord van voorzitter Beau waarna het avondmaal 

‘Pasta Di Mama’ met aangepaste wijnen/bieren (die gedurende de hele avond rijkelijk werden 

aangevuld) opgediend werd. Dat het er leuk aan toe ging, tot in de vroege uren zelfs, is dus niet 

verwonderlijk. 

Zaterdag 

Na – met wilswaar kleine ogen – genoten te hebben van een uitgebreid ontbijt stonden twee 

activiteiten op het programma: een natuurwandeling en een abdijbezoek. In de voormiddag werd 

een frisse neus gehaald met een avontuurlijke wandeling langsheen de Hoëgne. In de namiddag 

werd de abdij van Stavelot – die drie musea (o.a. een museum van het circuit van Spa-

Francorchamps) huisvestigt – bezocht. Aangezien secretaris Kristof die dag jarig was, kon het 

avondmaal feestelijk ingezet worden met een (meerdere) glaasje(s) Champagne. Na het 

avondmaal verzorgde Lise naar jaarlijkse gewoonte de teambuildingsactiviteit. Dit jaar werden de 

aanwezigen onderworpen aan een kleurenquiz om elkaar beter te leren kennen. Elke quizvraag 

was verbonden aan de geboortedatum/karakteristieke eigenschap van een aanwezige en 

bovendien zat in elk antwoord een kleur vervat. Amusement troef! In het finale spel dienden de 

deelnemers hun kennis over onze vriendenkring te bewijzen. Met twintig quizvragen werd de 75-

jaar tellende geschiedenis van onze vriendenkring ALSO overlopen. De avond werd afgesloten 

met een gezellige babbel bij het haardvuur of door spelen van een gezelschapspel. 

Zondag 

Zondagochtend kon na het ontbijt uitgebreid genoten worden van het welnessaanbod dat ons 

vakantiehuis te bieden had. De fysiek op peil houden door baantjes te zwemmen of lekker relaxen 

in de jacuzzi, sauna of hamman behoorden tot de mogelijkheden. In de namiddag konden de 

geïnteresseerden zich aan de televisie kluisteren voor ‘Vlaanderen mooiste’, namelijk De Ronde. 

Voor zij die de koers liever links lieten liggen, kon men de omgeving al wandelend of fietsend 

verkennen. Ook verder genieten van de welnessfaciliteiten behoorden tot de opties.  

Kortom, de batterijen zijn volledig weer opgeladen om de laatste competitiewedstrijden tegemoet 

te gaan. En zoals altijd: de afwezigen hadden ongelijk…  

 

 


