Dagreis: zondag 11 september 2022
FRUITS DE MERS BIJ DE CAPS – SMULLEN VAN DE ZEE
We beginnen onze dag met een frisse neus die we halen bij de twee caps.
We klimmen uit de Vlaamse kustvlakte en het zand naar de kalkrotsen en
rijden zo via de kustweg richting Cap Griz Nez. Daar is er tijd om te
verkennen en een stukje te wandelen. We vervolgen richting Wissant, de
baai die tussen de twee caps verborgen ligt. Een heerlijk mooi dorpje, ideaal
voor een kleine wandeling. De laatste stop van de voormiddag ligt aan de
Cap Blanc Nez. We zakken af tot in het dorpje Escalles onderaan de Cap
Blanc Nez voor ons heerlijke middagmaal met fruits de mer. De chef
serveert je een halve krab, roze en grijze garnalen, bigorneaus, wulken,
salicorne, 3 langoustines en 5 oesters. Voor zij die ons vergezellen en die geen
fruits de mer lusten (gelieve dit bij inschrijving te laten weten) voorzien we
een driegangenmenu in dezelfde prijsklasse. Als we klaar zijn met het
heerlijke zeevruchtenplezier vervolgen we onze route dwars door het mooie
Frans-Vlaanderen naar het hoogste punt van de Franse Westhoek, de
Casselberg. Er is tijd om de omgeving van de markt met onze gids te
verkennen en om te genieten van een picon op de markt.
Beste duivenliefhebber en partner,
Nu de verrassende kampioenenviering 2021 achter de rug is, hebben we
het volgende te melden.
Na inspraak van enkele liefhebbers is het bestuur ingegaan op de vraag
om nog eens een dagreisje in te richten (zoals in de 90-er jaren
gebruikelijk was bij E.D.L. tijdens de winterstop). Velen hebben er mooie
herinneringen aan.
De besturen kozen voor de dagreis “SMULLEN VAN DE ZEE” bij Reizen
PATTEEUW van Moorslede. De daguitstap wordt een goed gevulde dag.
Er zijn 50 beschikbare plaatsen, waarvan nu al de helft is ingevuld.
En ….... die wordt U bovendien GRATIS aangeboden.
Iedereen zal nu wel al vernomen hebben dat er geen inkorvingen meer

zijn in 2022 en dat Aartrijke stopt na 99 jaar E.D.L. (sinds 1923) en 73
jaar De Zwaluw (sinds 1949).

Wil U er ook bij zijn ? Wat moet je doen ?
Om praktische redenen durf ik U te vragen om
20 € per persoon te storten op het reknr van de maatschappijen
BE78 3800 0396 8886. Dit is om de inschrijvingen perfect te kunnen
opvolgen. Een mondelinge melding zou wel eens kunnen vergeten worden.
Zou jammer zijn, toch ?
Die 20 € krijgt ieder dan terug tijdens de rit naar …
Gelieve te melden aan Anna

(0478/998748)

indien U geen fruits de mer eet.

Gegevens in verband met plaats en uur van vertrekken wordt later
meegedeeld aan alle deelnemers.
Rap zijn is hier nu de boodschap, hé !
Inschrijven kan tot en met 30 april 2022.

Mvg Anna & Ivan

Mededelingen
1/ Voor koppelingen kun je alles brengen naar de Brugsestraat 42 na
afspraak (0478/998748 – Anna)
Een rechtstreekse afspraak maken met Jean-Pierre is ook een
optie. (0487/138833)
2/ Er zijn nog steeds ringen te verkrijgen na afspraak (0478/998748 –
Anna)
3/ Er zijn 10 junior constateurs met certificaat, waarvan de batterij
werd vervangen in 2020 en 6 junior constateurs met certificaat,
waarvan de batterij werd vervangen in 2019, te koop aan 75 € 't
stuk.

