
Medewerkerswandeling: Zaterdag 28 november 2015. 

Onze laatste tocht van het jaar was alweer voorbij en ondanks de slechte weersomstandigheden die ze 
hadden voorspeld, was het toch een succes geworden. De zaterdag na de tocht hadden de medewerkers de 
gelegenheid om ook een stuk van het mooie parcours te bewandelen. We waren met 15 Schorrestappers en 
allen blijgezind en vol goesting want het was toch prachtig weer vandaag. We vertrokken wat vroeger met 
onze wandeling omdat de Sinterklaas die dag ook aanlegde met zijn stoomboot. En we wilden de goede man 
niet voor de voeten te lopen! Met de veerboot “Heen en Terug “zijn we naar Klein-Willebroek gevaren, waar 
onze wandeling echt van start ging. We stapten over het sas en langs de gerestaureerde, militaire tank een 
overblijfsel van de oorlog. We lieten de mooie brug en de kleine jachthaven rechts van ons liggen en stapten 
voorbij de huizen om dan links naar de visclub te gaan. We gingen stil langs de grote vijvers met het 
rimpelende water door de wind. We volgden dan onze gids verder de natuur in, Het Broek De Naeyer. Het 
had de afgelopen dagen en zelfs die nacht nog goed geregend. Door die afgevallen bladeren was het erg 
glibberig en modderig geworden. Het was goed uitkijken en opletten waar we onze voeten moesten 
neerzetten. Soms zag ik mijn medewandelaars van die eigenaardige en lompe bewegingen doen maar dat 
waren gewoon reflexen om niet uit te schuiven. We trachten overeind te blijven om er niet een erg vuile en 
natte broek aan over te houden. Wat zouden de mensen wel niet gaan denken met zo’n rare plek op het 
zitvlak. Het was hier rustig wandelen en genieten van de nog vele fluitende vogels die door dit goede weer 
ons nog verraste op een serenade. En de zon die kwam piepen tussen de kale bomen. De blauwe lucht met 
af en toe een drijvend wit watje van een wolk. De wind blies die mooie wolken wel constant uiteen en de 
zon probeerde toch nog haar best te doen om met haar zonnestralen om ons nog wat te verwarmen! Maar 
het frisse soms koude briesje blies ritselend tussen de bomen en struiken en rond onze oren. Het deed onze 
manen wapperen en het voelde toch enigszins een beetje guur aan. Maar niet zeuren want het was tenslotte 
al eind november en van de winter was nog geen spoor te bekennen. De natuur geniet nog ten volle van de 
warme laatste zonnestralen en laat ons zo nog volop genieten van zijn pracht en schoonheid. De zon speelt 
af en toe een toneelstukje van schaduwen met de nog enkele, wiegende kleurrijke bladeren die de nu kale 
bomen nog sieren. We lopen door verschillende soorten natuur en hier in de Biezenweide was de begroeiing 
nog wat dichter en aangenamer en hingen er nog meer bladeren aan de bomen. Maar spijtig genoeg wordt 
in dit stukje mooie natuur geen honden toegelaten door Natuurpunt. Hier moet men vogels kunnen spotten 
en observeren in alle rust en dat zonder lawaai en er zijn dus geen honden welkom Ondanks de prachtige, 
zonnige dag waren we toch goed ingeduffeld met een dikke jas en sjaal, muts en handschoenen. Door het 
stappen kregen we het toch warm. Het was nog heerlijk genieten hier in de natuur. Met dit zonnige weer en 
die stilte met soms het geroep van de vogels gaf ons een ongelovig goed gevoel en deed ons even niet aan 
de winter denken en de koude donkere dagen die voor ons stonden! We stapten naar de dijk toe en 
probeerden met moeite het talud naar omhoog te klimmen. Dat was niet zo gemakkelijk daar het gras erg 
glibberig was. Over de dijk wandelend langs het stromende water van de Rupel en met de zon op ons bolleke 
genoten we ten volle van de warmte en de herfstzon en van de prachtige omgeving. Dit mooie uitzicht deed 
ons denken aan postkaarten en schilderijtjes. We zakten stilaan af naar de visclub “Nooit genoeg” waar we 
iets gingen drinken in de kantine en achter het glas in de zon was het erg aangenaam en konden we even 
wegdromen. Daarna hebben we onze tocht richting overzet verdergezet. Om dan terug te varen en zo verder 
te stappen langs de kaai en over de dijk. Nog even onder de straat stappen om zo langs Braxgata de Schorre 
in te duiken. Verder liepen we dan met het zicht op de grote vijver met de fontein en op de grote brug met 
het kunstwerk naar de lift en de trappen het einde van onze mooie wandeling. Hier namen we dan afscheid 
van elkaar en diegene die nog wilden konden nog iets gaan drinken en nagenieten in ons clublokaal Café 
Biljart. Tot ziens iedereen! Agnes 


