Met Z.B.S.D. op reis
Een goede keuze
Op zaterdag 5 september 2015. Ze hadden niet zo een goed weer voorspeld en het
was zwaar bewolkt toen we naar Kapellen in België reden. Daar was het begin van
het jaarlijkse uitstapje van ZBSD. We gingen spoorfietsen en golven. Het was goed
dat we allemaal een tom-tom hadden want het was toch wel even een puzzel om bij
de start van het spoorfietsen te komen. Daar in Kapellen ligt vlak bij het station een
oude spoorbaan, welke vanaf kapellen naar het vliegveld in Brasschaat loopt. ZBSD
had daar 5 spoorfietsen gehuurd. Op elke fiets hadden we twee fietsers nodig en dan
konden er per fiets nog twee of drie personen meerijden. Eerst kregen we nog uitleg
dat we 2 verharde wegen over moesten steken en daar wel op moesten letten dat er
geen auto’s of fietsers aankwamen Vol goede moed zijn we van start gegaan,. En
weg waren we, er was een geluk er was maar een spoorbaan, dus het werd geen
wedstrijd wie het eerste bij het vliegveld was. Passeren konden we elkaar niet. Het
spoor liep dwars door de mooie bossen van Kapellen en Brasschaat. Onderweg
moest er telkens even iemand van de fiets om de slagboom te openen en weer te
sluiten. Na een 5 kilometer kwamen we aan bij het vliegveld van Brasschaat. Om
daar te komen moesten we eerst nog een tweetal wissels passeren. Dit om op een
ander spoor te komen. Deze wissels moesten we ook zelf bedienen. Bij het vliegveld
van Brasschaat was er een pauze voorzien waarin ieder naar zijn eigen behoefte wat
kon drinken en eten. Het vliegveld van Brasschaat is van oorsprong een militair
vliegveld wat nu in hoofdzaak wordt gebruikt voor zweefvliegen. Na de pauze
moesten we weer terug en toen kregen we wat motregen, ook was de terugrit iets
bergaf waardoor we weer snel terug in Kapellen waren.
In verband met de voorspelde regen was het minigolf verplaatst naar de de skidome
in Rucphen. Ook nu kwam de tom-tom weer goed van pas. Na aankomst in de
skidome hebben we eerst wat gegeten en gedronken en zijn we naar de Glowgolf
gegaan. Dit is een prachtige indoor minigolfbaan wat door iedereen als heel leuk
werd ervaren.
Na de golf hebben we in het restaurant van de skidome ieders naar eigen keuze nog
gezamenlijk gegeten. We hebben toen afscheid van elkaar genomen na een leuk
dagje uit dat ondanks de sombere weersvoorspellingen heel geslaagd was.
Het bestuur

