
Verslag ontbijtwandeling in Aarschot op 6 juni 2019.

Zeggen dat 6 juni  D-day was voor SKL is uiteraard zwaar overdreven maar onze maandelijkse
wandeling had toch iets speciaals : starten om 08u en daarna samen ontbijten.

De parking aan ’t Wit Toreke was snel gevuld. Ondanks de zware regenval van ’s nachts 
konden we met 86 wandelaars vertrekken. Voor éénmaal met 5 minuten vertraging omdat 
er in de  buurt wegenwerken met bijhorende files waren en  we zo ongeveer weten wie 
meestal “laat” komt .

Een groot deel van de wandeling liep langs de rand van, en door het Meetjeshovenbos en 
daar waren we goed beschermd tegen de ochtendwind. Waar we in open plekken kwamen 
kregen we af en toe een flauwe zon die toch enige warmte gaf. 

Ook tijdens onze wandeling kregen we te maken met de wegenwerken,… meer bepaald met 
een aantal wagens die via een omleiding ons pad kruisten op een weg waar anders geen 
wagen komt. Maar omdat de groep heel gedisciplineerd langs de kant van de baan stapte 
liep alles vlot en kwamen we snel terug op rustige wegen, door bos, langs een oude 
trambaan en opnieuw in het bos. Het “grotteke van Lourdes”  was het laatste 
herkenningspunt op het parcours vooraleer we terug aan ’t Wit Toreke kwamen.

Daar stonden nog een 60-tal collega’s te wachten zodat we om 10 uur met 150 personen aan
tafel konden in de zaal “Meynaertshove”; zoals de uitbaters zeggen “op de 1ste verdieping 
waar je de 16de eeuwse structuur kan opsnuiven”…  Ik zou eerder zeggen : op zolder, onder 
het dak, maar daar is ook niks mis mee.

Het uitgebreid buffet stond op 2 plaatsen opgesteld zodat iedereen zich vlot kon bedienen.

Ik zag een alerte voorzitter ijverig de zaak opvolgen om te zien dat al het beloofde ook op 
tafel kwam. Zo kreeg de éne misschien liefst een glas cava bij het binnenkomen, maar zo’n 
bediening aan tafel heeft ook z’n charmes voor hen die al twee uur gestapt hadden. Met een
tweede tussenkomst zorgde hij er ook voor dat er water en  wijn op tafel kwam. 

Was het door het eten, door de wijn of toch door de zon op het dak dat het warmer en 
warmer werd op zolder? Iets na 12 gingen de eersten tevreden en voldaan naar huis; de rest 
zou geleidelijk volgen. 

Volgend jaar is er weer een ochtendwandeling met ontbijt.

Felix


