Ge uze nve lden fie tswee ke nd Oostduinkerke 19 e n 20 me i 2007.
W ij hadden goed fiets weer bes teld en hebben het ook gekregen . Een beetje z on, ook een beetje wind
m aar m et de krac ht van de groep kon dat geen pro bleem z ijn.
Met 29 waren we, getra inde f iets ers die op geen km z agen. Onz e gids en m oes ten c reatief z ijn want de
wind z at in een verkeerd “gat”. En dus werd de route om gedraaid waardoor we langs d e k us t terug
kwam en m et wind in de rug. Een abs oluut goed idee. W e peddelden ric hting Ad inkerk e. Eers te s top,
een hee l m odern e n in teres s ant natuur e duc atief c entrum waar we o nz e “bookes ” op aten en no g ie ts
leerden o ver de z eefauna en flora . Een aanra der voor wie die k ant uit gaat.
(Vlaam s Bez oekers c entrum De Nac htegaal Olm endreef 2 - 8660 De Panne)
De s feer was goed, de bene n waren goed en er werd fl ink geped deld en gebabb eld. Iedereen ke nde
iedereen en er waren geen ac hterblij vers . De terugtoc ht, wind in de rug, was een ec ht plez ier! Die 50
km waren z ó om .
Na een s tevig avo ndm aal kon je rum m ikub s pelen of s c rabbelen, gewoon gez ellig klets en of een flin ke
s trandwandeling m aken. Het was een z ac hte z onnige avond, wind in de haren en dan nog een z onnig
terras je, wat kan het l even z ali g z ijn!
Goedem orgen, goed ges lape n? Leuk m et z oveel bekenden i n de jeugdher berg! Ontbijt en terug op
ons s talen ros . Iederee n goed gez ind en in top vorm en op weg naar d e “Dodengan g” in Diks m uide.
Zo d ic ht bij hu is z ijn er nog ve el in teres s ante dingen te z ien. Je wordt er event jes s til van als je je
voors telt wat een el lendig leve n dez e s oldaten geh ad hebbe n…. En toen was er de verras s ing van
Lieve en Paul. Paul toonde een do os je m et vitam ines en daar had h et iets m ee te m aken. Som m ige
heren hoopte n op “DE” blauwe pill etjes , m aar neen, het was een m elkautom aat. Lek kere vers e
s c huim ige m elk rec ht van de koe. Na dez e traktatie kon het niet anders of er werd s tevig doorgereden
ook al om dat het begon te druppelen. En het bleef regenen. De toc ht werd toen m aar iets ingekort en
na 45 km kwam en we kl ets nat aan onz e aut o’s . En toen wis ten we het al. F ILE. Iedere en v ertrok m et
dit regenweer op hetz elfde m om ent naar huis .
Geluk kig z ijn er op de Geuz enve lden m ens en di e li ever koken dan fiets en en het ook wi llen doen, en
die hadden voor een hee l lek ker avon dm aal gez orgd. Ze heb ben trouwens beloofd om het rec ept van
die geweldi ge aarda ppelgrat in” in d e wijkkra nt te p laats en.
Res t m ij nog iedereen t e bedan ken vo or het aang enam e gez els c hap m aar vooral Lieve en Paul e n de
kookpl oeg.
Volg end ja ar, 10e ed itie. W ij z ijn erbi j! U ook? Groet jes ,

Marle en

