DE PETITE PROMENADE
1. Als je de vakantiewoning verlaat, ga je naar rechts naar het

pleintje. Men heeft er een parking aangelegd, maar vroeger stond hier
een van de drie grote, ronde 'abreuvoirs' (drinkbakken voor het vee)
die het dorp rijk was. Wil je er met je eigen ogen nog een zien, moet
je naar Sevry (één kilometer van de weg af tussen Winenne en
Beauraing), vlak bij de kerk.
2. Het gebouw met de oude gietijzeren pomp ervoor is het vroegere

gemeentehuis. Boven staat het leeg. Beneden heeft de post zijn
intrek genomen voor één uur per weekdag. Maar voor hoelang nog? Er
is sprake van dat het kantoortje spoedig opgedoekt wordt. Het dorp
zakt steeds verder weg in een diepe coma. Geen gemeentehuis meer,
straks geen post meer, al lang geen slager en geen bakker meer. En de
goeie ouwe dorpsherder is ook al een tijdje met pensioen. Lang
geleden, vooraleer de huizen van het dorp aangesloten werden op het
waterleidingnet, kwamen de dorpelingen zich bevoorraden bij publieke
pompen als deze.
3. Maar de weinige

jeugd die er nog
is, verschilt in
niets van die van
elders. Vergewis
jezelf. Wip even
de ruimte binnen
achter de pomp en
verlustig je in de
graffiti op de
blinde muren. Sommige ontroerend mooi: Damien je t'aime. Cédric,
veux-tu sortir avec moi? Joyeux Noël. Andere (heel) realistisch,
maar zoek die maar liever zelf.
4. Kijk nog even naar het rode huis op de hoek van de Rue Fernand

Wolf aan de overkant. Ga nu achter het gemeentehuis rechts de Rue
Gilbert Godefroid in en je komt voorbij het tweede kale asfaltpleintje
en het hotelletje Les Chapelles, dat in Brusselse handen is. Godefroid
was een soldaat uit Felenne die sneuvelde in mei 1940, evenals Fernand
Wolf.
5. Het laatste huis van de straat en het dorp aan je rechterkant

maakt indruk. Stoer, typisch Ardens. Hier woonde weleer de
hoofdonderwijzer van het jongensschooltje achterin, op het einde van

het asfaltpad, dat vertrekt bij het grote houten processiekruis
(waarbij inderdaad vroeger de processies halt hielden). Ga je even
meekijken bij het hek van de speelplaats? Hoog aan de achtergevel
van het hoofdonderwijzershuis (waar nu de staatsboswachter woont)
hangt nog steeds roerloos de schoolbel. Het schoolgebouw (1908) is
zeer eenvoudig. Brede gevel, met hoge ramen onder groot leien dak.
Ervoor, de speelplaats (herbetegeld in 1996), met aan beide zijden een
eenvoudig afdak tegen de regen. Een heel modern complex in zijn tijd!
Trouwens, hier werd jarenlang kwaliteitsonderwijs gegeven met naam
tot in de verre omgeving.
6. Achter het laatste huis aan je linkerkant heb je een doorkijk naar

Bourseigne-Neuve in de verte. Het geasfalteerde pad loopt nu buiten
het dorp langs mei- en sleedoornhagen. Overal staan langgerekte
houtstapels. Achter de weiden links zie je de mastbossen. Na de
Eerste Wereldoorlog werden ze in de streek op grote schaal
aangeplant om de wonden van de massale houtkap te helen. Na zo'n
kwartkilometer kom je op een tweesprong, voorbij twee stacaravans.
Daar sla je rechtsaf. Links heb je nu een mooi vergezicht over de
Robaumont op de vallei van de Houille, en aan de verre einder de
Franse bossen. En wat vind je van de twee eeuwige rookpluimen van de
kerncentrale van Chooz?
7. Sla het eerste asfaltpaadje in aan je rechterkant. Het loopt tussen

de weiden door richting dorpskern. Misschien hoor je wel het kleppen
van het kerkklokje, helder en vredig. Je komt uit bij een grote
veeboerderij. In de lente en de zomer liggen en staan koeien en
kalveren hier alom
verspreid, oranje
nummerplaatje in het
grote oor geniet.
Melkvee is er nog
nauwelijks in
Felenne. Alleen nog
blauwwitte
vleesbeesten van
Ciney en rooie van
Aquitanië, met hun
mini-uiers, en zodanig dikbil dat ze nog slechts kunnen kalveren via
keizersnee.
8. Je komt nu terug tussen de huizen van het dorp. Die aan je

rechterkant zijn heel pittoresk in hun ruwe eenvoud. Een ervan heet

‘Mon Rève’. Welke Vlaming droomt niet van een huisje in de Ardennen?
Rechtsaf, en dan ben je weer op de Rue de France. Honderd meter
verder sta je weer voor de vakantiewoning, waar je daarstraks
vertrokken bent.

