
GEWANDELD IN WEZEMAAL: EEN WANDELING MET GEUREN  (7 februari) 

Deze morgen op de radio: het voorbije jaar waren er meer dan een half miljoen 

duiveluitdrijvingen in Italië. Incredibile! Via een rare kronkel in mijn hersenen 

deed dit me eraan denken dat ik mijn verslag over de wandeling in Wezemaal 

nog moest maken. Als er tussen de wandelaars van SKL door de duivel 

bezetenen zouden zijn, moesten we immers gaan wandelen naar de abdij van 

Averbode bij de paters Norbertijnen, waar enkele speciaal opgeleide paters 

exorcisten verblijven. We zouden er niet alleen zijn want jaarlijks bieden zich 

hier nog altijd een duizendtal mensen aan die zich door de duivel bezeten 

voelen.   

Geen enkele bezeten man of vrouw opgemerkt in Wezemaal . Wel liefst 83 

welgemutste SKLers die zich niet lieten afschrikken door de voorspelde 

bewolking en buien en met de glimlach goed op tijd op de parking van FC 

Rapide verzamelden. 83 wandelaars is iets minder dan de 10 000 

klimaatspijbelaars die op hetzelfde ogenblik door Leuven trokken, maar is wel 

heel veel als ik vergelijk met de wandelingen van tien  jaar geleden, waar 

gemiddeld een dertigtal wandelaars opdaagden en we nog in een plaatselijk 

dorpscafé terecht konden voor het pintje achteraf.   

 

Stipt om twee uur met een bonte en vrolijke bende vertrokken en meteen al 

overweldigd door de geuren van vers gebakken brood uit het Broodhuis, de 



enige overgebleven warme bakker in Wezemaal. Er begon warempel al ééntje 

te zingen van brood voor morgenvroeg, maar in dat liedje ging Bart Peeters wel 

zijn brood uit een broodautomaat halen. 

Na het gedisciplineerd oversteken van de drukke Aarschotse Steenweg 

laveerden we tussen de gebouwen van het recent opgerichte 

Woonzorgcentrum De Lelie en hoorde ik gesprekken over de hoge dagprijzen 

voor een verblijf aldaar. Eventjes gaan opzoeken: ongeveer 67 euro per dag, is 

rond de 2000 euro per maand, een bedrag dat wij met ons wettelijk 

pensioentje niet of moeilijk kunnen ophoesten.  

Eens de Chiro lokalen voorbij werden onze neusgaten geprikkeld door de 

heerlijke aroma’s van Koffiebranderij Java, die ons vanuit het Wingepark 

tegemoet kwamen waaien. Iedereen was blijkbaar in goede conditie want 

niemand ging op het aanbod in om in de helft van de wandelroute vervroegd 

naar het vertrekpunt af te slaan.  

 

Zonder noemenswaardige accidenten en slechts met enkele verdwaalde 

regendruppels hebben wij dan voor het overige deze wandeling feilloos 

afgewerkt via o.m. Beversluis en het Speelbos in Wezemaal. Niemand had 

echter zin om te spelen want iedereen was gehaast om in de voetbalkantine 

van Rapide zijn drankbonnetje te gelde te maken. Eens iedereen binnen, rook 



het daar ook naar de hop- en moutgeuren van de bestelde trappisten- en 

abdijbieren.  

De mannen van de voetbalclub waren zeer tevreden over de recette, maar wel 

geschrokken van grote vraag naar donkere bieren. Aangezien zij amper een 

donker bier op trainingen en matchen verkopen, werden zij nu verrast door de 

vele bestellingen van donkere Leffe en Broeder Jacob en moesten zij menige 

besteller ontgoochelen. Met onze vrienden aan tafel dan ook nog wat 

gekeuveld over de voorkeur voor blond of donker (bier uiteraard) en na 

betaling van de rekening (214 euro) met het vrouwke tevreden naar huis 

gekeerd. 

Nog een dikke merci aan Louis, die de wandeling mee heeft uitgetest en 

begeleid en tot de volgende in Blanden met Jan. 

Achilles 

Foto’s : Willy Coen. Meerdere foto’s op onze website 

www.seniorenkbcleuven.be 

 

 


