
 

Wandelclub “Kompas” 
Lijndans “Samancha” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 25 april 2014 Te Hoepertingen - Borgloon 
Afstand : 5,3 + 8,8 km Samenkomst : Maria's Garden 
Aantal deelnemers : 30 dansers en 10 wandelaars Het weer : Heel mooi en 24gr. 

 
Het was van 2012 geleden dat onze lijndansers van 'Samancha' hun “dansmarathon” hielden in het prachtige 
kasteel Mariagaarde in Hoepertingen, een deelgemeente van Borgloon.  Het in 1763 volledig herbouwde 
classicistische kasteel en eigendom van de zusters Annuciaten van Heverlee, is nog steeds een lust voor het oog.  
Tot 1985 deed het dienst als huishoudschool, sindsdien als bezinningsoord.   
Omstreeks tien uur waren -naast de dansers- ook een tiental wandelaars op de afspraak op de parking.  Na een 
deugddoende koffie vertrokken wij reeds voor een goeie 5 km lange wandeling in N/W richting.  Het was 
heerlijk weer en we stapten op goed onderhouden betonwegjes langs de eindeloos lijkende boomgaarden.  
Alleen was het wat jammer dat de bloesemperiode juist voorbij was.  De lente was dan ook veel te vroeg 
ingetreden dit jaar.  Na van een lekker streekbiertje genoten te hebben, op het terras van het dorpscafé, was 
het reeds tijd voor het middagmaal in de refter van het kasteel.  

 
Het was een eenvoudige maar smakelijke maaltijd.  Na het dessert herbegonnen onze dansers aan hun 
geliefkoosde sport en wij vertrokken voor onze tweede wandeling door het rustige en bijzondere Haspen-
gouwse landschap.   
Wij vertrokken nu in de richting van Helshoven.  Te midden van de boomgaarden bevonden wij ons plots in dat 
piepkleine gehucht van Borgloon.  Een taverne, een vierkanthoeve uit 1832, een paar huizen en een kapel.  Ooit 
gebouwd door de Johannieters, (de latere Ridders van Malta) en reeds eeuwen een bekend bedevaartsoord.  
Na een korte onderbreking vervolgden wij onze weg langs de oude' Romeinse kassei'.  Op het einde daarvan, 
het hoogste punt van de omgeving, wachtte ons een verrassing; het Tjenne monument.  Opgericht ter 'ere' van 
de heks Johanna Machiels die daar in 1667 levend verbrand werd.  Langs de Helsovenstraat, ten slotte, stapten 
wij terug naar Hoepertingen.   
Vermits wij nog te vroeg waren voor het avondmaal en grote dorst hadden, waren wij letterlijk verplicht het 
eerste café dat wij tegenkwamen binnen te stappen.  Eenmaal terug aan het kasteel wandelden wij er nog eens 
rond tot onze “Dansmariekes” hun passen gedaan hadden.  Na samen nog eens goed gegeten te hebben, 
keerden wij allemaal zeer tevreden naar huis .  
  
Het was een prachtige dag geweest! 
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   

 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
 


