
Dat Paul uit graniet is gebeiteld bewijst
zijn levensloop. Na de lagere school in
zijn geboortedorp Opbrakel moest hij,
zoals de meeste van zijn tijdsgenoten naar
Flobecq om Frans te leren, iets wat hem
achteraf in zijn beroepsleven goed van
pas is gekomen. Op 14-jarige leeftijd was

hij het schoollopen moe en vond werk bij
een lokale ondernemer. Hij moest daar
drie metsers dienen, hetgeen te zwaar was
voor zo’n jonge knaap. Paul trok daarop
naar Ronse en vond zijn eerste vaste job
in de weverij UCO. Rijp voor legerdienst,
werd hij op zijn driedaagse voorlopig
afgekeurd omdat hij te mager was. Op
zijn 21ste trouwde hij met Gilberte
Duthie, die hij op zijn werk had leren
kennen. Zijn dochter was net geboren,
toen hij toch nog opgeroepen werd voor
zijn legerdienst in de kazerne van
Chièvres, waarschijnlijk omdat hij daar
dichter bij huis was ? Daar leerde hij met
een camion rijden. Een paar keren durfde
hij met zijn Bedford naar zijn woonplaats
Everbeek te rijden. Dit was evenwel
buiten zijn dienst, wat hem toen wat straf
opleverde. Toen hij na zijn legertijd terug
naar Ronse ging werken, deed het de
ronde dat men tijdelijk zou moeten gaan
stempelen. Paul wachtte niet af en trok

naar de koolmijn van Tertre voor een
beter loon. Negen jaar lang reed hij daar
als machinist in de ondergrondse galerijen
de kolenwagens van en naar de liftkoker.
Door toedoen van dorpsgenoot Sylva
Pieterarens, bediende bij de steengroeve
Carrières des Unis de Porphyre de

Lessines, begon Paul op zijn 37ste
aan een nieuwe loopbaan.
Bijgenaamd ”le crollé”, was hij
chauffeur op de zware mastodonten
Willème en Euclid waarmee hij
grote granietblokken vanuit de
diepte langs de rampen, naast diepe
afgronden, naar boven bracht, heus
een gevaarlijk werk! Paul was echter
een onbevreesde kerel en is ooit een
demonstratie met zo’n zware
dumper gaan geven in een silexmijn
in de Kempen, 300 km heen en terug
aan 40 km/h met dat zware tuig op
de openbare weg, niet te doen! Na

28 jaar hier in Lessines eindigde Paul zijn
carrière en ging hij op welverdiend
pensioen.

Van stilzitten was er bij Paul helemaal
geen sprake. Hij leefde zich uit in zijn
tuin en boomgaard en ging bovendien
links en rechts bij de buren allerlei
karweitjes oplossen. Vroeger in zijn vrije
tijd had hij samen met zijn vrouw
deelgenomen aan de eerste

wandeltochten van de plaatselijke Chiro,
de voorlopers van onze “Everbeekse
Wandeltochten”. Zijn eerste grote
wandeling was er een van 27km, op zijn
werkschoenen, met stalen tip en zool.
Achteraf is hij een periode actief geweest
als wielertoerist bij de lokale

“Evervrienden”. Toen mettertijd de
competitiegeest hier ging aanwakkeren
zette hij de fiets definitief op stal en
keerde terug naar zijn oude liefde, het
wandelen. Geen week ging voorbij of
Paul was op stap. Dertien jaar geleden,
bij het trekken van fruit in zijn
boomgaard, viel Paul uit de boom met
het gevolg: een gebroken bekken, 3
gebroken ribben en een klaplong.
Oersterke Paul is er terug bovenop
gekomen. Nu neemt hij nog regelmatig
deel aan wandelingen van 10 tot 15 km.
In 2012 is hij zelfs gehuldigd bij de
federatie Aktivia voor meer dan 1000
tochten. Hij is tevens een gewaardeerd
medewerker bij al de evenementen die
onze vereniging inricht en is uiterst
tevreden met het reilen en zeilen van
onze club. Met Paul Doclo wordt eens te
meer bewezen dat de wandelsport
iemand van hoge leeftijd nog fit en jong
houdt. Proficiat Paul, doe zo nog een
tijdje voort !
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Paul Doclo uit de Reepstraat te Everbeek is momenteel het
oudste wandelend lid van onze club. Dochter Connie, haar
man Chris Denie , kleindochter Emilie en onze mederedacteur
Clairi Spitaels, van wie hij nonkel is, zijn ook leden van onze
club en hebben wellicht de wandelmicrobe van hem te pakken
gekregen. Hoewel haast drieëntachtig jaar oud, blijft deze
robuuste kerel nog dagelijks in beweging, werkt in zijn
moestuin en op zijn boomgaard en doet nog regelmatig aan
clubwandelingen mee om zich gezond te houden.

Paul Doclo,
een fitte en jonge drieëntachtiger


