
84-jarige Nest neemt Jan en Boudewijn op sleeptouw 
voor een fietstocht van 1240 km naar Lourdes 
Wechelderzande, 31 augustus 2021 - Van Garage Special in Wechelderzande naar Lourdes 
fietsen, goed voor een afstand van ongeveer 1240 km. Voor die sportieve uitdaging tekenen 
de geroutineerde en gedreven 84-jarige fietser Nest De Vries uit Grobbendonk, samen met 
zijn jongere schoonbroer Jan Adriaenssen (67) uit Vorselaar en vriend Boudewijn Geentjens 
(48) uit Wechelderzande. Ze zullen in Lourdes een kaarsje branden voor iedereen die ze 
kennen en gekend hebben, alsook voor families met een ziek kind van het goede doel 
Beyond the Moon. 

Zaterdag 4 september zullen de drie heren 
uitgedost in fietstenue vertrekken richting 
Lourdes, met een kleine omweg langs Nérac, 
voor een kort familiebezoekje. 

Hartverwarmende doelen 
Eén van hun doelstellingen is een kaars branden 
in Lourdes voor iedereen die ze kennen en 
gekend hebben, alsook voor families met een 
ziek kind van de vzw Beyond the Moon. 
Traditiegetrouw schenkt deze erkende vzw zulke 
families een kosteloze all-in vakantie, wat helaas 
al 17 maanden niet kan vanwege Covid-19. 
Niettemin, hebben vooral zulke gezinnen 
dringend nood aan plezier en ontspanning om 
hun batterijen te vullen met nieuwe energie 
zodat ze samen het gevecht tegen de ziekte 
verder zetten. De drie heren zullen een kaars 
branden opdat Beyond the Moon haar missie in 
2022 kan hervatten voor de ruim 100 wachtende 
famil iedossiers. “Om deze vakanties te 
bekostigen is er veel geld nodig en daarom laten 
we onze inspanningen door onze entourage en 
relaties sponsoren met een gift voor dit goede 
doel. Giften zijn welkom op rekening BE90 0017 
4414 0832 van Beyond the Moon. Genoeg geld 
inzamelen om zo’n gezin een vakantie te 
schenken zou de kers op de taart zijn,” vertelt 
een gemotiveerde Jan Adriaenssen.


Lange weg afleggen 
Deze lange fietstocht staat o.a. ook symbool 
voor de lange, pijnlijke weg die ernstig zieke 
kinderen vaak moeten afleggen om hun ziekte te 
overwinnen. “Onbezorgd met vakantie gaan is 
belangrijk voor het mentaal welbevinden. Ook 
sporten en bewegen is zo cruciaal voor je fysiek 
en mentaal welzijn. Voor de zieke kinderen van 
Beyond the Moon lukt dit niet. Als gezonde en 
valide mens dienen we blij te zijn dit wel te 
kunnen. Daarom, ga ik deze sportieve uitdaging 
aan desondanks een fietsverbod dat me werd 
opgelegd, na een zware val in 2016, gevolgd 
door een herstelperiode van vier jaar en drie 
nieuwe heupen,” vertelt Jan.   


Sportief en gemotiveerd 
Met wekelijks een 500-tal km op de fietsteller, 
zal de 84-jarige Nest wellicht diegene zijn die 
Jan en Boudewijn zal begeleiden. “Ik wil die 
1240 km ‘bollen’ en reken erop dat mijn 
wekelijkse fietsvrienden wel wat centen voor het 
goede doel zullen laten rollen,” glimlacht Nest. 
“Mits een paar Duveltjes minder in ons stamcafé 
Den Hemel, en met wat vrijgevigheid verdienen 
ze zo een stukje hemel, voor zichzelf en voor die 
ernstig zieke kinderen.” 
“Het zou wel eens heftig kunnen worden,” voegt 
Boudewijn eraan toe, die als medezaakvoerder 
van Garage Special weinig tijd heeft gehad om 
te trainen. “Maar, ik ben gemotiveerd en als ik 
ergens voor ga, wees maar zeker dat ik het tot 
een goed einde wil brengen!” 

Special’s Moederke Lisette 
In de volgwagen zitten Lisette, de 83-jarige 
moeder van Boudewijn, samen met zoon Pino 
en diens echtgenote Katrien. Lisette kent als 
geen ander de route naar en van Lourdes. 
“Wees maar zeker dat ik onze Boudewijn en die 
twee andere musketiers zal aanmoedigen,” 
vertelt Lisette vastberaden.


Ieder zijn eigen Lourdes 
Op zaterdag 4 september 2021 wordt het 
startschot gegeven door Deborah Geentjens, 
zus van Boudewijn en medezaakvoerder van 
Garage Specia l , d ie d i t in i t ia t ie f mee 
ondersteunt. “Iedereen heeft wel eens een 
goede reden om een kaarsje te branden ter 
nagedachtenis van iemand of voor een goede 
afloop van iets. Wel, bij Garage Special zullen we 
vanaf heden tot eind september theelichtjes 
verkopen ten voordele van Beyond the Moon. Zo 
kan iedereen thuis zijn eigen Lourdes creëren 
door een kaarsje of meerdere kaarsjes te 
branden voor een goede afloop van deze 
fietstocht, alsook voor de vele families met een 
ziek kind of voor een andere persoonlijke reden,” 
besluit Deborah.          


Meer informatie: www.beyondthemoon.org 

http://www.beyondthemoon.org

