
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 3 november 2014 Te Kessssel-lo 
Afstand : 8.6 km Samenkomst : Café ‘De Kastaar’ 
Aantal deelnemers : 14 Het weer : Bewolkt maar droog, 14 gr. 

 
 
Men had regen voorspeld voor deze dag, veel regen.  Het was dan ook met weifelend gemoed en met de 
nodige voorzieningen dat ons groepje trouwe wandelaars paraat was op de afspraak voor deze kleurrijke 
herfstwandeling. 
Wij begonnen stipt om 2 uur en vol goede moed aan de bestijging van de Kortrijkstraat.  Eénmaal boven 
gekomen, aan het kruispunt met de Kasteeldreef, sloegen wij rechts het bos in.  Dankbaar voor de afdaling die 
dan volgde hervonden wij onze adem na de eerdere felle klim.  Op een paar uitzonderingen na ging het nu 
gestaag bergafwaarts.  Het hoogteverschil op deze wandeling bedroeg ongeveer 140 m. 

 
Een grote bocht door het bos bracht ons terug op de Kortrijkstraat die wij volgden tot aan de Lemingstraat.  Wij 
verkozen wel het bospaadje dat evenwijdig liep, het Sprodelspad genaamd, te volgen.    
Na de kalme Sneppenstraat en vervolgens de Boskouter afgedaald te hebben, sloegen wij gezwind rechtsaf de 
Schoolbergenstraat in, om dan links de bomendreef met de ronkende naam 'Alberdingk Thymlaan' te nemen.  
Zo genoemd naar een Nederlandse schrijver van gedichten en novellen uit de 19e eeuw. De kaarsrechte dreef 
gaf uit op de noorderpoort van de Abdij van Vlierbeek.  
Onder de ondertussen dreigende wolkenhemel stapten wij door het oude kerkhof en via de Kortrijksestraat en 
het pittoreske Negenbunderspad tot aan ons gelegenheidslokaal, 'De Kastaar'.  
Hier werd nog iets gebruikt en wat na genoten van de mooie wandeling.  Het was droog gebleven.  
Een grote domper op deze namiddag was wel het plotse en geheel onverwachte overlijden van onze vriend 
Alphonse “ Fons” Vandermeeren.  Wij bieden zijn echtgenote Magda en de familie onze oprechte gevoelens 
van medeleven aan. 
 
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    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 


