
Winter Weekend       26-27-28- / 02 / 2016

Vrijdagochtend, op’t gemakske wakker geworden. Het zonnetje scheen al naar 
binnen en dit was al een goed begin voor ons winterweekend  4x4 Antwerpen.
Caravan nog wat in orde gebracht,Jeep stond te blinken op de takelwagen. 
Caravan erachter gehangen en om 11 uur vertrokken richting Couvin. Onderweg 
effe gestopt om een hapje te eten en in de vroege middag kwamen we al in de 
Gitte te Aublain toe. Gust,Ronny en Wendy waren er ook juist.
Samen hebben we de remork uitgeladen en ons geïnstalleerd.
Het was nog te vroeg voordat de andere gasten toekwamen dus zijn we met ons 
vieren en de hond een boswandelingske gaan maken. Ondertussen waren Eddy 
en Wim ook toegekomen. Honger gekregen van de wandeling besloten we 
samen te gaan eten in het casino van Chimay. Het was wat later geworden dan 
gedacht eer we terug aan de Gitte kwamen. De andere gasten intussen ook 
aangekomen,een kamer uitgezocht en geinstalleerd. Daarna nog gezellig samen 
aan de grote tafel soepje gegeten,drankje gedronken,babbeltjes geslaan en rond 
middernacht de kamertjes en wij onze caravan opgezocht want we werden om 8 
uur verwacht voor het ontbijt.
Na een voor ons goede nachtrust zaten we met zen allen(er zijn natuurlijk altijd 
langslapers…Bean en Gwendy) aan de welgevulde ontbijttafel.
Lunchpakket gemaakt voor onderweg en met een roadbook van 160km in de 
hand konden we beginnen aan de rit. We vertrokken in groepjes zodat het wat 
vlot vooruit zou gaan. Het verliep redelijk goed,mooie streek,lekker zonnetje dat 
scheen,wat willen we meer… natuurlijk ook pittige stukjes moeten ertussen 
zitten. Het eerste stuk zaten er natuurlijk al vast,Raf en CO(onze nieuwkomers) 
werden al direct goed ingewijd. Gelukkig zijn er altijd helpers en heeft Mike hun 
G klasse erdoor gesleurd en hebben we de tocht kunnen voortzetten. Op naar 
het volgend pittig stukje voor diegene die het wilden riskeren. Er waren er bij die 
er vlot doorreden(met de hulp van Eddy) er waren erbij die bleven steken en er 
waren erbij die altijd iets anders willen doen he Mike ;-).Al bij al alles goed 
verlopen. Rond de middag stonden Gust,Ronny en Wendy ons op te wachten met
een lekker warm soepje om daarna het laatste stuk van de tocht rustig voor te 
zetten. Jaja hadden we gedacht tot dat Mike zijne jeep het wat warm kreeg(linker
voorrem blijven plakken) de vlammetjes sloegen eruit.



Dirk altijd voorzien om zijn plantjes water te geven heeft het brandje gedoofd. 
Rem los gemaakt en verder kunnen uitrijden. 
Als we toekwamen aan de Gitte kwam de geur van een heerlijke BBQ
(aangeboden door 4x4 club Antwerpen) ons tegemoet. Lekker gegeten en 
gedronken(sommige wat veel) tot laat in de nacht. Voor sommige zo laat dat ze 
het niet meer nodig vonden zich uit te kleden en zelfs met schoenen aan nog wat
zijn gaan slapen.
Zondagmorgend vroeg op,er moest natuurlijk naar de bakker gegaan worden. Wij
met de kleinste jeep die erbij was er naartoe. Ik zat tussen de vers gebakken 
pistolekes en piccolokes en natuurlijk voor Eddy croissantjes,geklemd.

 



Eddy heeft dan wel voor spek en eitjes gezorgd voor bij het ontbijt. Heeft wel 
moeten zoeken naar zijn croissantje,een beetje verstopt door Mike ;-) natuurlijk.
Na de nodige uitleg vertrokken voor het volgend tochtje van 100km.In groepjes 
vertrokken,zonnetje weer van de partij. Mooie rit met een prachtig stuk door het 
bos een mooie afsluiter van de roadbook.

Rond 14 uur zat het erop,terug naar de Gitte gereden om de caravan gereed te 
maken en te vertrekken richting huiswaarts.

Thans aan Gust,Ronny en Wendy voor het organiseren van dit prachtig weekend. 
Wij hebben er in ieder geval van genoten en hopen zo nog vele weekends mee te
maken.
                                          

                                                                                    Jeep groetjes Christa


