
 

 

Het weekendje waar alles mocht en niets moest……..een sfeerbeeld 

 

 

 

Zaterdag 2 juni 2001 

 

Gedurende de laatste dagen werden de weersvoorspellingen met veel belangstelling gevolgd en het 

beloofde niet veel goeds. Een depressie had besloten om dit verlengde pinksterweekend ons 

Belgenland aan te doen. Stilletjes hoopten we dat Frank Deboosere zich zou vergissen maar deze ijdele 

hoop mocht ditmaal niet baten. We vertrokken dus met regenachtig weer en hoopten de zon van de 

voorbije dagen te kunnen inhalen. 

 

Aangekomen op de we-plaats werden we meteen geconfronteerd met de eigenaar van het verblijf  “De 

Wiekslag”. De rondgang door het huis zal Hugo nog wel een tijdje bijblijven. Alles, maar dan ook alles 

werd samen met de eigenaar geteld en geregistreerd op een daartoe horende fiche. Ja, zelfs tot het 

kleinste koffielepeltje toe. Eventjes was er paniek, want er werd een bord te weinig geteld in de kasten 

die we later echter in de afwasbak terugvonden…..oef opluchting, maar mysterie….. in diezelfde 

afwasbak lagen nog een extra mes en vork welke niet gemist werden tijdens de telbeurt. Diegene die 

het meemaakten hadden al niet veel zin om maandag ons vertrek met deze persoon af te handelen. 

 

Het was ondertussen al bijna 11:00 uur en het volk druppelde maar heel traag binnen. 

Terwijl een deel van de vroege vogels zich gingen ontfermen over drank en spijs aankopen groeide de 

groep stilletjes aan tot wanneer we voltallig waren. Omwille van het slechte weer en het groot aantal 

kinderen werd besloten om samen naar een overdekte speeltuin te trekken in de buurt. Goed idee want 

de kinderen waren er niet weg te slaan en de volwassenen konden er op hun gemak een pintje pakken. 

Ook  Ben, Sam en Tim verdienen hier een pluim omdat zij het kindertoezicht op zich hadden genomen. 

Tegen 18:00 was iedereen moegespeeld en keerden we terug. We moesten stilletjes binnen komen 

want we mochten Rudi niet wakker maken. Meteen staken er een aantal mannen en vrouwen de 

handen uit de mouwen om aan het avondmaal te beginnen ….. worsten, compote en puree. Oh zo 

gewoon maar oh zo lekker. Nadat alles verteerd en afgewassen was, werd de opstelling klaargemaakt 

van de avondactiviteit …….KARAOKE. De spits werd afgebeten door Thomas, die zelfs de teksten niet 

nodig had om het publiek te bespelen. Nu was het de beurt aan de volwassenen. Iedereen wou zo ver 

mogelijk kruipen om toch maar niet door het lot uitgekozen te worden maar drank maakt de 

gemoederen los en na een tijdje werd er bijna gevochten om een nummertje ten berde te brengen. Naar 

het einde van de avond toe, terwijl de meesten al gaan slapen waren, hebben we de stekker moeten 

uittrekken want Renate en Inge wilden het gehele karaoke repertorium afwerken, wat een beetje van het 

goede teveel was voor de rest van de overgebleven toehoorders. 

 

Zondag 3 juni 2001 

 

Zondagmorgen werd ik gewekt door de vroegere vogels die beneden reeds druk in de weer waren om 

de ontbijttafel klaar te zetten. Bij het afdalen van de trap kwam de geur van verse koffie mij al 

tegemoet….hmmmm 



 

 

Even naar buiten kijken. Het weer viel mee, zelfs de zon was soms van de partij. Dit moest wel want 

vandaag gingen we met de ganse groep fietsen. Het duurde wel eventjes voordat we besloten hadden 

welk parcours we gingen afleggen en wie er uiteindelijk zou meefietsen. Na een aantal uur konden we 

dan uiteindelijk onze voeten op de pedalen  

zetten en de fietstocht aanvatten. Ondanks het feit dat het practisch niet regende zorgde de lage 

temperatuur en de felle wind ervoor dat het niet echt een pleziertochtje was. Het was al vlug duidelijk 

dat de tocht voor de kleinsten onder ons iets te koud bleek. Daarom werd de groep in twee geplitst. 

Eentje die de tocht verder ging afmaken en een tweede deel die Koen, Marc en Nic met de fiets 

opstuurden om de wagens te gaan halen. Verder verliep de tocht perfect, maar de wind speelden ons 

toch heel erg parten. Aangekomen, was de BBQ al volledig aan de gang onder vakkundige begeleiding 

van Hugo.  Na een tijdje transformeerde de BBQ zich in een kampvuur alwaar we gezellige eerste helft 

van de avond doorbrachten met tractaties en verhalen. Nadat de koude de overhand haalde, werd de 

tweede helft van de avondbinnen voortgezet met gitaar, zang en gezelschapspelen. Ook jenever mocht 

niet ontbreken en sommigen zullen het geweten hebben. 

 

Maandag 4 juni 2001 

 

De laatste dag van het verlengde week-end was volledig in het teken van het opkuisen en het vertrek. 

Na een stevig ontbijt van eieren met spek, werden de handen in elkaar geslagen en op een mum van 

tijd was alles pico bello opgeruimd en gedweild. We kregen zelfs een complimentje van de eigenaars 

nadat ze hun inspectieronde hadden afgewerkt. Tegen  12:00 lag de Wiekslag er weer verlaten bij alsof 

er niets gebeurd was. 

 

We kunnen tevreden terugkijken, het is leuk om met zo’n ganse bende samen te komen, de kinderen 

amuseren zich rot en wij nemen er ook het beste van. Het toffe was ook dat iedereen spontaan 

meehielp met allerlei taken zodat alles vlotjes verliep. Soms is het wat moeilijk om die vrijblijvende 

activiteiten op gang te trekken, maar dat is nu eenmaal het probleem dat men heeft als men keuzes aan 

een grote groep van mensen overlaat, knopen worden soms moeilijk doorgehakt. Volgend jaar opnieuw 

maar liefst met iets beter weer. 

 

Guy 
 
 

 


