Stichting de Colsenreis Sluiskil & K.B.O.

K.B.O

Sluiskil

Colsen-reis op 10 juli 2014

Sijsele - Zeebrugge - Blankenberge

Na intensieve voorbereidingen werd die ochtend op het Minister Lelyplein verzameld
om te vertrekken voor een, wat spoedig zou blijken, een gewijzigde, maar aangename
dagreis in Oost- en West Vlaanderen.
Er waren nogal wat deelnemers welke niet uitgeslapen leken te zijn.
Nederland had die nacht van Argentinië verloren tijdens ½ finale WK in Brazilië.
Eerst de lijsten nagelopen of alle deelnemers wel aanwezig waren. Alle 89 personen
waren present en de groepen verdeelden zichzelf in de bussen. Een bus van 49 personen
en een van 40.
We vertrokken op tijd en bus 2 reed voorop met chauffeur Robby. Hij had een erg
afwisselende en onverwachte route uitgestippeld. Ons eerste doel was gelegen in
Sijsele. Robby bedacht om zo lang mogelijk langs de Belgisch / Nederlandse grens te
rijden. Dat begon al toen we in Sas van Gent in de Vrijstraat terecht kwamen.
Letterlijk reden we “op de grens”. Vervolgens langs de grens tot Sint Laureins. En
vandaar naar Sijsele.
Onderweg hadden we veel schade gezien van de storm en zware regen van de dag
voordien. Bomen omgewaaid en takken overal op en langs de weg.
Ondertussen was er een probleem gemeld. Hierover later.
In Sijsele aangekomen konden we direct aan de koffie en gebak (beide prima!) in het
“Keunekot” (kùnienùkot/konijnenkot) waar tevens allerlei oude gezelschapsspelen konden
worden beoefend. Maar daar was eigenlijk geen tijd voor en ook niet voorzien in het
programma.
Na deze koffiepauze vertrokken we naar ons volgende doel: Zeebrugge.
Daar zouden we een rondvaart door het havengebied maken. Echter: de kapitein van de
rondvaartboot voer niet uit vanwege het zware, stormachtige weer aan de kust.
Het alternatief was een bezoek aan het visserijmuseum Seafront, ook in Zeebrugge.
Op zich een zeer verzorgd en interessant museum. De meeste deelnemers waren al lang
blij dat ze niet aan de golven waren overgelaten!
Na een klein oponthoud, enkelen konden de duikboot niet meer uit, zijn we vertrokken
naar Blankenberge. Iedereen had toch wel honger gekregen.
In hotel/restaurant Sabot d’Or hebben we genoten van een voortreffelijke lunch met
heel attente bediening en mooie accommodatie. Meer dan genoeg broodjes,
koffie/thee, en diverse beleg.
Nadat iedereen genoeg binnengewerkt had hebben we een rondrit, met als voorlopig
einddoel Oostende, gemaakt. Langs diverse Vlaamse badsteden zoals Zeebrugge, de
Haan, Blankenberge, tot Middelkerke en dan terug via het vliegveld, renbaan in
Oostende.

In Oostende hebben we een dik uur kunnen vertoeven waarbij ieder, op eigen
gelegenheid, kon shoppen, wat drinken, wandelen en op de boulevard kon uitwaaien.
(Bijna) ieder was op tijd in de bus en konden we de terugreis beginnen met als einddoel
het diner bij Restaurant Dallinga.
Weer in Sluiskil, onze thuisbasis.
Iedereen heeft genoten van deze dag. Het slotdiner was meer dan voortreffelijk.
Lekker, uitgebreid en goed verzorgd. Zonder meer om dit in de toekomst nog eens te
herhalen!
Terugkijkend op deze dag kunnen we enkel “meer-dan-tevreden” zijn.
Een voor ons verassend aantal deelnemers (we waren al blij met één bus)
Twee bussen met de beste Diederik chauffeurs: Robby en Pascal
Gespreide activiteiten. Weinig tot geen op/aanmerkingen.
Prima stops met koffie, lunch en diner.
Zoiets zou volgend jaar weer moeten kunnen (en dan 3 bussen?)
Laten we onze sponsors niet vergeten!
Zonder hen hadden we voor andere keuzes gestaan.
Als bestuur/team van de Colsen-reis zijn we dus erg tevreden.
Tot volgend jaar!
Het team Colsen-reis
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