
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 20 februari,2014 Te  Bertem 
Afstand : 5 km Samenkomst :  Gemeenteplein 
Aantal deelnemers : 27 Het weer :  Bewolkt en miezerig ,10 gr. 

 
Ondanks de relatief hoge temperatuur tijdens deze winter,  beloofden de weerberichten niet veel goeds. De 
ganse morgen was het miezerig en er was regen voorspeld in de namiddag. Wij hadden veiligheidshalve dan 
ook een ' parcours ' uitgezocht met “droge wegen”.  Met 27 wandelaars vertrokken wij om 14u stipt, vanop het 
vernieuwde gemeenteplein, voor een wandeling in het rustige Bertem. Het regende lichtjes, maar na enkele 
minuten konden de meegebrachte paraplu's reeds opgeborgen worden voor de ganse duur van de tocht.  Langs 
de St.Medardus- en de Dorpstraat , kwamen wij aan de brug van de autobaan. Dadelijk daarna, sloegen wij links 
af en volgden de licht hellende Slangenpoelweg. Met rechts van ons de verlaten velden en links de  autostrade, 
met het gewone verkeer.  Het verschil tussen onze 4 km/u en de 120 km/u van de voortrazende auto's was 
enorm. Zo van op afstand gezien, lijkt het wel een vorm van collectieve waanzin. Maar wanneer men zelf rijdt 
staat men daar niet bij stil. Naast onze weg stonden enkele houten toestellen om de conditie te verzorgen, maar 
niemand voelde zich geroepen. 

 
Ondertussen waren wij op de hoogte van de Paardenstraat gekomen, langswaar we de afdaling naar de 
dorpskom begonnen. Langs het rusthuis St. Medardus , stapte ons groepje verder naar achtereenvolgens; de 
Egenhoven-, de Rotspoel- en opnieuw de Dorpstraat en St.Franciscusberg, tot aan de Voerstraat. Langs het 
verrassend heldere water, stapten wij tot aan het brugje, dat we overstaken , om in de richting van de oudste 
bewaarde kerk van Brabant te gaan. De St.-Pieter-Bandenkerk, opgetrokken in maas-romaanse stijl, werd met 
recht geklasseerd in 1937. Het geheel, met vlak naast het kerkhof de zeer oude boerderijen – met koestal en al -    
doet denken aan reeds lang vervlogen tijden .  Men zou voor minder nostalgisch worden.   Na terug een brugje 
over de Voer overgestoken  te hebben, passeerden wij nog de mooi gerestaureerde oude pastorij (daar is nu het 
toeristisch onthaal centrum van Bertem gevestigd).  Na nog iets gedronken te hebben  in het dorpscafé 'Het 
Blok' keerden wij rustig terug naar huis; het was nu wel aan het regenen. 
 
Tot volgende keer! 
Lucien 



 

 

 De wandelkalender alsook het fotoalbum van deze en de vorige wandelingen zijn, 
evenals de verslagen, terug te vinden op onze website www.okraleuvencentrum.be    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


