Verslag Geuzenvelden wandelweekend te Blankenberge,

Vrijdag 21 oktober, in hotel “ Petit Rouge “ werden 45 Geuzenveldenaren
verwacht. Hotel “ Petit Rouge “ is een volledig vernieuwd hotel met oog voor
detail en vormgeving en, dat mochten we ondervinden, een heel goede keuken.
Vrijdagavond, Na een uitgebreid avondmaal organiseerde het wijkkomitee
traditioneel een fel gesmaakte bingoavond met de klassieke streekgebonden
prijzen.
Zaterdag begon vroeg met een uitgebreid en heel verzorgd ontbijt. Het regende,
maar niet getreurd. Met een grote groep werd de verkenningswandeling
aangevat. Blankenberge-stad heeft nog een aantal heel mooie huizen, autoluwe
pleintjes en natuurlijk de gerenoveerde “ Pier “ en het Casino. En ja, er zijn nog
zekerheden in het leven, de vermaarde citroenjenever werd weer bovengehaald.
Na een lekker middagmaal vertrok een grote groep voor de haven- en
duinenwandeling. Halfweg begon het fiks te regenen en hield de helft het voor
bekeken. En de duinen : niet meer wat ze vroeger waren. Alle paadjes afgezet
want de duinen zijn beschermd natuurgebied. Nodig natuurlijk, maar jammer voor
de jeugd. Geen “ hinky-pinky “ meer in de duinen!
Terug in het hotel gingen de waterratten nog naar het zwembad, veel waren het er
niet, tenslotte had je nog de bar waar je gezellig met de buren kon praten en dat is
ook belangrijk.
En dan was het avond en een groep trok naar het Casino. Altijd een
belevenis,zeker als je daar maar een paar keer in je leven binnenstapt. Uiteindelijk
werden het allemaal verliezers , behalve één ! Het geluk lachte haar toe en zij heeft
zevenentwintig Euros gewonnen. Geniet van je succes…
En zo werd het vlug zondag… en het was droog,zelfs een bedeesd zonnetje kwam
kijken. Een laatste “ afkickwandeling “ in de “Fonteintjes “, een gekend
natuurgebied in Blankenberge, en dit wandelweekend was weer voorbij. Iedereen
zag er tevreden uit en we hebben genoten van Blankenberge en van elkaars
aanwezigheid.
Tot volgend jaar in Duitsland?
Groetjes,

Marleen De Vleeschauwer

