
Wandelen in Westerlo, bezinnen in Tongerlo

Op zaterdag 8 mei verzamelden een achttal REBO'ers in het station
Antwerpen-Berchem om naar Herentals te sporen. Daar wachtte de
aansluitende bus van lijn 540 (aan perron 11) om ons naar Westerlo te
brengen. Een rustige rit van ca. 30 minuten, aangenaam wandelweer, een
stop in een kroeg die verwijst naar de voormalige tramhalte op het
marktplein, en de wandeling van 8,8 km kon beginnen. Meteen werd
duidelijk welke stempel de adellijke familie De Merode eeuwenlang op
Westerlo heeft gedrukt. Ervaren wandelaar Jean-Luc Wolters van der Wey,
die vooraf alles grondig had verkend, wees ons de weg langs rustige paden
in de buurt van de Grote Nete.

Tegen het middaguur kwamen een viertal "namiddagdeelnemers" het
gezelschap versterken. Afstappen moesten ze op de rijweg want aan de
bushalte "Overwijs", vlak voor een brasserie, mag worden geparkeerd! In
taverne "Hof van Overwijs" kwamen de vooraf geselecteerde en bestelde,
uitgelezen gerechten snel aan onze gereserveerde tafel. Een ideaal moment
voor ongedwongen, gezellig samenzijn.

Daarna trok het gezelschap naar de nabije norbertijnenabdij van Tongerlo.
Een gedreven gids loodste ons langs de abdijgebouwen (betreden mag niet
zomaar) en in de fraai gerenoveerde kerk. Een bezoek aan de
abdijboekhandel en aan een riante eetgelegenheid annex abdijwinkel en
abdijbakkerij sloot de namiddag af, waarna de terugrit werd aangevat.
Wegens wat vertraging bij het vertrek uit Westerlo en verkeersdrukte
onderweg bereikte bus 540 het station Herentals slechts anderhalve minuut
voor het vertrek van de trein richting Antwerpen. De aansluiting werd
gelukkig, hijgend, gehaald. Bedankt aan Jean-Luc voor de leerrijke en fijne
dag!

Op eigen houtje op verkenning in Westerlo en Tongerlo?

* Info toerisme Westerlo, Boerenkrijglaan 25, 2260 Tongerlo, tel. 014 54 54
28 info@toerismewesterlo.be www.toerismewesterlo.be

* Abdij, Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo, tel. 014 53 99 00
abdij@tongerlo.org www.tongerlo.org

* De Lijn. Bus 540 Herentals - Westerlo, tot halte Dreef Abdij, om het uur.
Bus 490 uit Aarschot (station) tot Westerlo Dorp, dan 30 min. wandelen. Bus
307 Leuven - Hamont, idem. LijnInfo 070 220 200 en www.delijn.be

* NMBS. Station Herentals. Info 02 528 28 28 en www.b-rail.be


