Dirk De Cock

Vredesfietseling houdt halt in Wieze
vrijdag, 29 augustus 2008

Gisterochtend (donderdag 28 augustus) vertrok in Voeren voor de tweeëndertigste maal een groep fietsers om zaterdag
op de vooravond van de IJzerbedevaart aan te komen in Diksmuide.
De &lsquo;Vredesfietseling&rsquo; werd in 1976 opgestart door de VU-Jongeren. De organisatie ligt thans in handen
van L² (jong-VlaamsProgressieven), Jong N-VA en VOS Vredesvereniging. Zoals steeds staat de Vredesfietseling in het
teken van de positieve boodschap van Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid. De Vredesfietseling in uniek in haar soort
omdat ze staat voor zowel een sportief, een pacifistisch als een sociaal evenement. Of beter uitgedrukt: zweet, idealen
en plezier. Dit jaar wordt, in samenwerking met het Verbond VOS - Vlaamse Vredesvereniging, halt gehouden aan een
aantal Vlaams-pacifistische monumenten. De Vredesfietseling houdt in iedere provincie halt bij dergelijk monumenten en
houdt daar een speciaal vredesmoment.
Ook dit jaar houdt de Vredesfietseling halt in Lebbeke. Voorgaande jaren werden de fietselingen ontvangen op het
gemeentehuis. Dit jaar heeft de organisatie gekozen voor Wieze. De vredesfietsers worden vrijdag rond 16u ontvangen
door schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk De Cock (VlaamsProgressieven). Dirk De Cock is tevreden dat
ook dit jaar de Vredesfietseling halt houdt in de gemeente: &ldquo;We ontvangen de fietselingen toch al enkele jaren op
rij. Ik zal ook dit jaar met plezier een korte toespraak houden bij hun bezoek aan het monument van de gesneuvelden
aan het kerkhof van Wieze. Het gemeentebestuur voorziet ook in een wafel, appel en drankje voor de deelnemers in het
ontmoetingscentrum van Wieze.&rdquo;
Diezelfde dag overnachten de sportievelingen in Laarne. Zaterdag wordt de Vredesfietseling verwacht in De Pinte en
aan het militair kerkhof van Langemark-Poelkapelle. De tocht wordt dan verder gezet naar Diksmuide, waar de
deelnemers de volgende dag aan de vernieuwde IJzerbedevaart kunnen deelnemen.

http://www.dirkdecock.be

Powered by Joomla!

Gegenereerd: 17 November, 2018, 09:25

