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WANDELZOEKTOCHT
WILRIJK 06 08 2019
OOSTERVELD
Jaarlijks kan er worden deelgenomen aan de wandelzoektocht van FedOS Antwerpen
met als organisatoren de bestuursleden van Belcrown-Senioren. Ook dit jaar wordt er
verzameld in het dienstencentrum “Oosterveld” te Wilrijk. Om 12 uur werd een menu
met enige nostalgie opgediend: gebraad met erwtjes en worteltjes. Het klassieke
hoofdgerecht van de feestmaaltijden uit onze kinderjaren. Eenvoud, smaakvol en lekker,
wat wil je nog meer.
Na in het bezit te zijn gesteld van: een indrukwekkende, zeer gedetailleerde
routebeschrijving; twee bladzijden met aanwijsfoto’s en het vragenblad;
kon de wandelzoektocht worden opgestart.
Ten volle en op krachten, met in gedachten nog onze opgewekte jeugdige
mogelijkheden, stapten wij kordaat, met kloeke stap, maar ook zeer waakzaam
speurend, het terrein op.

Zoals beschreven in de uitnodiging kwamen we werkelijk terecht in één van de groene
longen van Wilrijk. Een prachtige natuuromgeving langs het Fort 5 van Wilrijk. Genieten
van de rust en het groen. Je was bijna vergeten dat je ook nog aandacht voor de opgave
van de zoektocht moest hebben.
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Wandelen vraagt ook de nodige vloeistof opdoen. En ook de dokter zegt dat senioren
voldoende moeten drinken.
Zulke drankstop werd wel uitdrukkelijk voorzien met een eventueel bijtanken in de
herberg “Elzenhof”. Zeer vlug en per tafel werden de gevraagde bestellingen door een
leuke, humoristische herbergier opgediend.
Na deze laving nog een paar kilometer
stappen en enkele opdrachten uitvoeren.
En toen werd het moeilijk. Het optellen
van getallen op het bord 4 bleek niet de
sterkste capaciteit van de deelnemers te
zijn.
Nog vlug wat verder lopen om tijdig
binnen te zijn, de antwoorden netjes over
te schrijven en voor de opgelegde eindtijd
in te leveren.
En zeker niet te vergeten de schiftingsvraag over de kilometerstand van de auto van Guy
Janssens. Mens was dat een gokken.
Het evenement wordt afgesloten met de prijsuitreiking. Iedereen prijs. Dus ook iedereen
gewonnen. Met een keuze uit de uitgestalde zaken van de mooie prijzentafel.
Voor de liefhebbers waren nog avondhapjes en/of drankjes aan democratische prijzen
mogelijk.
Na nog wat nagenieten, te zijn bekomen van sommige ongewilde fouten als antwoord,
maar toch tevreden over deze mooie namiddag met een schitterend weertje als
cadeautje, keerden we terug huiswaarts.
Fijne organisatie.
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