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Avondwandeling in Vlezenbeek 
 

Een ochtendwandeling hadden we al eens 

gehad, maar dit keer is er een uitnodiging 

om met z’n allen de zon te zien ondergaan 

in het mooie landelijke Vlezenbeek, 

deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw en 

thuishaven van Clement De Win en zijn 

Marie. 

Stilaan vult de parking van 

het Gemeenschaps-

centrum De 

Merselborre zich 

met gele hesjes 

zodat heel wat 

auto’s omrijden 

uit schrik dat er een samenkomst is van de agentenvakbond: 

ongeordend en heel rumoerig. En midden al dat gewoel torent hij 

boven iedereen uit: Clement in perfecte dressing van Halloween met 

oranje punthoed en paarse mantel. Hierdoor weten wij dat we op de 

juiste plaats zijn en dus beginnen we met iedereen te begroeten. Met 

meer dan honderd (106 als ik me niet vergis) staan we te popelen van 

ongeduld om te vertrekken. 

Iets na zessen, de laatsten zijn dan net aangekomen, wordt het hele pak 

verdeeld tussen een kleine en een grote wandeling. Clement neemt de kleine 

afstand voor zijn rekening en Frans Vansintjan vertrekt met de lange afstand. Beide groepen 

zijn ongeveer even groot (fifty/fifty verdeeld zegt men tegenwoordig in het Nederlands). We 

zwaaien nog eventjes naar de groep van de 5 kilometers en dan stappen we resoluut op voor de 

wandeling van ongeveer 10 kilometer. 

Van bij het begin van de wandeling begint de duisternis stilaan te vallen. Je herkent nog 

gemakkelijk de koeien in de weide, je 

herkent nog de gezichten van de wandelaars 

die naast u lopen, maar langzaamaan 

worden de voorste rijen silhouetten en 

herken je geen gezichten meer maar 

gestalten die duchtig doorstappen in de 

duisternis. De zaklampen flitsen aan en 

boven op de ‘Hoge Bossen’ is het ook nodig 

omdat daar enkele stukken modder 

opdoemen. En vermits we straks nog op 

restaurant moeten, is het toch best om de 

schoenen zo netjes mogelijk te houden.  
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We flaneren naast het kasteel van Gaasbeek,   

het domein Groenenberg en dalen via een 

smalle kerkwegel en de wandelaars van de 

kleine afstand naar huize ‘De Win’ waar 

gastvrouw Marie met haar familie en 

sympathisanten ons in Halloweentenue 

staan op te wachten met een lekker 

glaasje jenever. Het zachte regenbuitje 

van enkele minuten geleden is 

 

 

ondertussen 

veranderd 

in een gulle 

bui die we in de 

mooie 

pompoenverlichting duidelijk zien glinsteren. Het is echt 

herfstweer geworden.  

Een half uurtje later zitten we bij een glaasje geuze of kriek, aangeboden door de Casy, op te 

drogen in de spiegelzaal van de mooie en wereldberoemde feestzaal van Vlezenbeek. Tafel na 

tafel schuiven we aan bij het 

buffet. Er is lekkere tomatensoep, 

er is een mooie keuze aan vlees 

en groentjes en er is achteraf nog 

een kommetje rijstpap met bruine 

suiker voor de ‘zoetekoeken’ 

onder ons. Van het bestuur 

krijgen we nog een drankje bij het 

eten en wie dan nog dorst heeft, 

kan zich verder laven aan heel 

wat soorten lekkere bieren. Het 

geroezemoes vertelt ons dat hier 

een prachtige bende vrienden 

samen zit om plezier te maken na 

de inspanning. 

Geleidelijk aan drentelen de 

wandelaars van enkele uren 

geleden terug naar hun auto. De spiegelzaal is praktisch leeg wanneer de dame van dienst de 

enkele overblijvers (het heilige getal 7 is er nog) vraagt om ook op te kramen. En na een laatste 

pintje gebeurt dat ook. Het is een mooie, sportieve en lekkere avond geweest. Vermits er elk 

jaar opnieuw een Halloween komt, kan het bestuur misschien nu al beginnen zoeken naar een 

gepaste locatie om deze fijne organisatie te herhalen. We hebben er allemaal van genoten.  

Een nat-tot-op-z’n-vel stapper 

 


