
Wandeling in Butsel op 7 november 2019. 

De wil om te 

wandelen, de 

goesting om een 

babbeltje te slaan 

en een glas te 

drinken,  en het 

vooruitzicht op een 

heerlijk bord spek 

met eieren waren  

veel groter dan de 

vrees voor een bui 

of een donderslag 

en een nat pak. Ondanks de regenachtige  voormiddag waren er 74 dapperen 

opgedaagd voor een tocht door Butsel. 

Onder een afwisseling van  een flauwe najaarszon  en dreigend zwarte wolken 

leidde Luc ons langs smalle wegeltjes en bredere paden door het mooie 

plaatselijke glooiende landschap, getooid in de mooiste herfstkleuren. Het was 

wel wat plassen en modder ontwijken maar al bij al viel het nog mee; en als je 

dan op zo’n plakkerig stuk veldweg plots een grote prachtige regenboog ziet 

krijgt het geheel nog een romantisch tintje.  

Het was een wandeling waar Willy zich als fotograaf weer volop kon uitleven. 

Lopend en springend voor de groep uit, daarna weer haastend om terug bij te 

zijn, soms honderd meter naast het parcours in het hoge gras om de mooiste 

hoek te kiezen voor zijn plaatjes… Willy legt geen 8 km af zoals wij als 

wandelaar maar zeker de helft meer.  

Als onze voorzitter mij gevraagd heeft om een verslagje te maken van de 

wandeling probeer ik ook altijd wat te horen waarover zoal gesproken wordt 

onderweg. Er zijn natuurlijk de klassiekers die aan bod komen : geplande reizen 

of vakanties die net achter de rug liggen; de kleinkinderen en bijhorende 

besognes; het cyclo-crossseizoen dat met die Belgische Hollander onmiddellijk 

weer een andere dimensie krijgt en het Belgische en europees voetbal. In 



tegenstelling met vroeger hoorde ik weinig of niets over Anderlecht en zijn 

process. Ooit betert dat wel. 

 

Na een mooie wandeling kwamen we om kwart voor vier terug aan de kantine 

van Racing Butsel waar de geur van versgebakken spek onze neuzen prikkelde. 

Tafel per tafel werden de omeletten bedeeld en ze waren echt heel lekkerrrr. 

 



Het wordt een gewoonte : bij wandelen in Butsel horen spek en ei. 

Felix 

Foto’s Willy Coen. Meer foto’s van Willy in ons Fotoalbum op onze website 

www.seniorenkbcleuven.be 

 

 


