Wandelclub “KOMPAS”

Verslag van de wandeling op : 01 april 2019
Te : Vossem
Samenkomst : Café “In de Congo”
Afstand : 10,7 km
Aantal deelnemers : 22
Weersomstandigheden : Mooi, 18 gr.

Het was 1 april en een bijzonder mooie lentedag. Geen wolkje aan de hemel te bespeuren. Het
geluk was aan onze zijde geweest, want s'anderdaags was het heel wat minder. Fris en het regende
bij tussenpozen.
Van het weldra 105 jaar oude dorpscafé “In de Congo” vertrokken wij voor een knooppuntenwandeling door het achterliggende heuvelland. Het begin verliep (op zijn zachtst gezegd) wat
stroef. De knooppunten waren blijkbaar niet altijd even goed zichtbaar. Maar éénmaal op dreef
stapten wij gezwind over heuvel en dal, ons verbazend over de vele open ruimtes die de streek
biedt. Overal malse weiden en vruchtbare akkers in ons gezichtsveld. De mensen die van achter
hun bureau steeds maar beweren dat alles volgebouwd is, zouden toch al eens meer moeten gaan
wandelen in de natuur. De foto's spreken voor zich!

Ongeveer halverwege onze tocht kwamen wij in het centrum van Duisburg . Vandaar was het weer
wat zoeken om de juiste richting te vinden naar de vijvers van Tervuren. Daarbij regelmatig
wantrouwig, maar tegelijk ook nieuwsgierig, gadegeslagen door een koppel Canadese ganzen. Aan
de, vooral tijdens de weekenden, zeer druk bezochte vijvers was het nu bijzonder kalm.
Vandaar was het nog een paar km tot aan ons vertrekpunt. Het was wat verder uitgevallen dan
voorzien, maar niemand kloeg. Al bij al was het een mooie, verruimende wandeling geworden.
Bovendien; op 1 april begon, voor het tweede jaar op rij, “De 30 dagen zonder klagen”.

In het drukke café hadden wij zeker geen reden tot klagen. Er was plaats voorzien voor onze
groep en de prijzen van de consumpties waren nog steeds zéér schappelijk.
Tot de volgende wandeling in Steenokkerzeel (5 km) of Rotselaar (9 km).
Lucien
De wandelkalender alsook het fotoalbum van deze en de vorige wandelingen zijn, evenals de verslagen,
terug te vinden op onze website www.okraleuvencentum.be.

