11e Geuzenvelden fietsweekend Blankenberge 16 en 17 mei 2009.

Wat is er zo speciaal aan zo’n weekend. Je moet het maar eens meemaken, de gezelligheid,
de kameraadschap, de jeugdige sfeer…… alles is er.
Deze keer hadden Lieve en Paul als uitvalsbasis een verblijf in Duinse Polders uitgekozen.
Zaterdag, vroeg in de morge n werden wij verwacht in het Geuzenhofke voor een uitgebreid
ontbijt. Met 29 fietsers waren we.
Er wachtte ons een zaligheid aan broodjes, beleg en fruit waar enkele vrijwilligers voor
gezorgd hadden. Onze schoofzak klaargemaakt en wegwezen want er moest gefietst worden.
In Schoten scheen de zon maar aan de kust viel een druilerige regen vergezeld van een stevige
wind. Het miezerige weer deed sommigen besluiten om liever een wandeling te maken en
met 20 DIE HARD’s vertrokken we. Het miezerde niet meer maar het regende nu en er stond
een flinke wind. Toen we er allemaal zo’n beetje als natte “ kiekens” uitzagen, hield het op
en de stevige wind droogde vrij snel onze natte kleren en tegen etenstijd waren we droog of
toch bijna. Onze “ schoofzak” aten we op in een lokaal café waar je nog goede koffie kreeg
voor 1.60€. Nog zo’n 30 km en tot hiertoe viel de wind mee, veel zijwind, maar dat blijft niet
duren. 10 km tegen de wind opboksen, er werd gezucht maar niemand kraakte. En kijk, daar
was een boerderij met zelfgemaakt boerenijs. Wat een pauze! Lekker ijs en reuze bollen, we
konden er weer tegen. Trouwens, al die calorieën moesten er een beetje af. Nog een 10-tal
km serieus trappen, en dan, eindelijk, eens moest het gebeuren, wind in de rug en met een
vaart van zo’n 20 km per uur vlogen we richting Blankenberge. Een goede douche, een
lekker avondmaal, en klaar voor een stevige avondwandeling. De wind was gaan liggen. Aan
zee hoort een stevige strandwandeling erbij. Met 10 vrienden liepen we door het zand. Daar
hoort dan een terrasje bij dat een beetje langer uitliep dan voorzien, ’t was ook zo lekker en
gezellig, en te laat waren we weg. Het begon te regenen en in de verte hoorden we de donder
rommelen. Toch 5 km stappen naar het hotel en we zetten er stevig de pas in. Het regende al
harder en het onweer naderde. We kregen uiteindelijk een serieus onweer met prachtige
lichtflitsen en krakende donder en bakken regen! Doornat kwamen we aan in het hotel en
niemand die en aan dacht om nog naar de bar te gaan. Recht naar de kamer en naar de warme
douche. Maar ’t was heel leuk.
Zondag, droog met diezelfde stevige wind. Er waren 2 fietstochten gepland van zo’n goede 20
km elk. Dat en het droge weer zorgde voor enkele fietsers meer. De ochtendrit viel heel goed
mee. Er werd al eens gestopt en er werd veel gepraat wat erop wijst dat “de benen” goed
waren. Na de middag werden dan de volgende 26 km aangevat en dat was andere koek. De
laatste 10 km wind tegen. We zagen er een beetje oververhit uit als we terug aankwamen!
Fietsen opladen en richting Schoten. En daar wachtte ons gewoontegetrouw een heerlijk
huisgemaakt menu. Vele uren moeten diezelfde vrijwilligers bezig geweest zijn om zo’n fijn
diner klaar te maken.
Maar aan alles komt een einde, we kunnen terugblikken op een prachtig fiets WE.
Enig min punt. Lieve en Paul die deze fietstochten 11 keer ineenboksten, stoppen ermee. Ze
hebben ons alles gebracht. Vlakke ritten en heuvelachtige, met zon, hitte , regen, wind zelfs
storm, maar altijd mooie parkoers en goed uitgewerkte fietstochten. Dank zij hen hebben wij
ervan genoten.
Gezocht: iemand die hun werk wil verder zetten. Het zou jammer zijn als de fietstochten hier
zouden eindigen.
Er rest mij nog om welgemeend het bestuur, de kookploeg en Lieve en Paul te bedanken voor
dit geslaagd WE
Groetjes en ik hoop dat we elkaar terug zien op een nieuw fiets WE.
Marleen

