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De weersvoorspellingen waren niet erg gunstig maar zoals vaak op onze activiteiten waren de 

weergoden ons toch goedgezind en konden we genieten van een prachtige dag. 

Tegen 13.30 uur kwamen de eerste leden al toe in het domein van Huizingen. Maar goed dat 

iedereen op tijd was want gezien het hoog aantal inschrijvingen hadden we onze tijd nodig om 

iedereen te kunnen registreren, drankbonnetjes uit te delen, armbandjes voor de barbecue en 

armbandjes voor de gratis activiteiten in het domein aan te doen. 

Iets na 14.00 uur heette Jonas iedereen 

welkom en wenste ons een leuke en 

aangename wandeling toe. De groepen van 

5 en 10 km werden gevormd. Voor de 5 km 

waren er wel 99 wandelaars, kinderen 

inbegrepen, wat wel een record was voor 

deze activiteit. Maar ook voor de 10 km 

waren er toch 49 deelnemers. 

De beide groepen verlieten het domein om 

aan hun tocht te beginnen. Tijdens de 

wandeling werd er heel wat gebabbeld 

onder de deelnemers en werd er ook kennis 

gemaakt met nieuwkomers binnen de groep.  

Toen de eerste groep terug binnen kwam in 

het domein begaven de meesten zich 

onmiddellijk naar de bar om een drankje te 

bestellen. Daar zat het warme weer zeker 

voor iets tussen. De grootouders met 

kinderen en/of kleinkinderen gingen het 

domein verder verkennen en maakten een 

boottochtje of een ritje met de trein of 

zochten een andere activiteit. 

  



Ondertussen waren ook de wandelaars van de 10 

km binnengekomen en ook zij trokken snel 

richting bar om een drankje te bestellen. Dan was 

het tijd om vrienden en bekenden op te zoeken en 

een beetje bij te praten.  

Ook kwamen er nu nog leden toe die enkel voor de 

barbecue ingeschreven hadden en ook zij hadden 

nog even tijd om met oud-collega’s en vrienden bij 

te praten. 

Toch was iedereen blij dat Jonas rond 18.00 uur 

aankondigde dat we allen naar de tent konden gaan voor de barbecue.  

Met 171 deelnemers 

moest alles wel in 

goede banen geleid 

worden maar dankzij 

de goede organisatie 

van de medewerkers 

van Olaf was dit geen 

probleem. 

Er waren tien lange 

tafels opgesteld en in 

twee rijen mocht 

iedereen naar binnen 

gaan waar het buffet 

klaar stond. Alles 

verliep zeer ordentelijk 

en toen iedereen zijn 

bord eens vol geschept 

had, waren er velen die 

nog voor een tweede keer gingen 

aanschuiven. Al dat lekker eten 

werd doorgespoeld met het nodige 

vocht. Na het buffet waren er nog 

een ijsje en een tas koffie. 

Er werd nog even gezellig 

nagepraat maar dan werd het 

stilaan tijd om terug naar huis te 

keren.  Vooral voor de 

allerkleinsten was het een drukke 

en vermoeiende dag geweest. 

Velen namen afscheid met de 

melding: “tot volgend jaar, het was 

een fantastische dag, voor 

herhaling vatbaar”. 

Het doet ons plezier dat te horen en kijken al uit naar volgend jaar. 


