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Het was één van de vele warme, hete zomerdagen 

van 2018: een zomer die geschiedenis schreef. 

Ook die dag meer dan 30 graden: wandelweer? 

Wie komt, wie … het werd afwachten. 

De wandeling van 10 km werd geschrapt, deze van 

5 km iets ingekort en de 2 km werd niet enkel door 

de kleinkinderen afgestapt. 

 

Zoals gebruikelijk werd verzameld op het terras van 

de brasserie kasteel Huizingen. Ruim 100 

wandelaars meldden zich aan. 

Rond 14.15 uur vertrokken de wandelaars voor de 4 

km. De start voor de 2 km begon met een treinritje en maakte zo de klim naar boven in het domein. 

 

Uiteraard was het uur van aankomst veel vroeger dan 

vorige jaren en vanaf 16 uur werd graag gebruik 

gemaakt van de beschikbare terrassen met de brede 

zonneschermen en een verfrissend drankje was meer 

dan welkom. Niemand klaagde dat de wandeling reeds 

voorbij was. 

 

Na verloop van tijd kwamen ook nog ingeschreven 

leden aan, die de wandeldag naar eigen scenario 

invulden: terras en barbecue. 

 

Om 18 uur werd verzameling geblazen voor de barbecue. Met 130, waaronder 11 kleinkinderen en 

met slechts een 10-tal afwezigen, werd aangeschoven aan de mooi gedekte tafels onder de 

zonneparasols op het terras. De frisse aperitief werd met smaak gedronken. 

 

Onvoorziene, onverwachte donkere wolken kleurden de hemel in de verte, maar zorgden toch voor 

enkele stevige druppels gevolgd door een korte plensbui. Voldoende om de gedekte tafels nat te 

maken. Iedereen vond een schuilplek. 

 

Niet getreurd. In zeer korte tijd werden nieuwe tafels gedekt in diverse plaatsen van het kasteel en 

snel kon ook het terras terug in gebruik genomen 

worden. Iedereen aan tafel en klaar voor het 

uitnodigend buffet. De aangepaste wijnen hierbij 

zorgden voor stilaan stemverheffende gezellige 

gesprekken. 

 

Met nog een lekker ijsje en een tas koffie als afsluiter 

werd het stilaan 21 uur en vertrokken de eersten 

huiswaarts. 

Tevreden van de dag en de ontmoeting met de 

vrienden. Weer een mooie Seniorendag. 

 

Tot de volgende keer. 

 

Het bestuur  


