
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 15 januari 2015 Te Aarschot 
Afstand : 4 km Samenkomst : Grote Markt 
Aantal deelnemers : 18 Het weer : regenachtig met felle winden 

 
Dit jaar hadden wij Aarschot uitgekozen voor onze traditionele stadswandeling in januari.  
 
Ondanks de slechte weersvoorspellingen, waren onze globetrotters stipt op tijd op de afspraak  in het café “De 
Zwaan” op de Grote Markt. Wij hadden besloten de Beeldenwandeling te doen, die wij startten op het 
marktplein.   
 
Na een woordje uitleg over de gebeurtenissen tijdens de Eerste Wereldoorlog op die plaats, waarbij o.m. 170 
burgers werden gedood en het stadscentrum in de as werd gelegd, stonden wij in bewondering voor de 
omstreeks 1300 in ijzerzandsteen opgetrokken Sint-Rochustoren. Vandaar was het een kleine stap naar de 
beelden van de Demerwachter en de Grenadier Guard. De stad Aarschot heeft gezworen elk jaar één standbeeld 
in te wijden in het centrum.  
 
Wij volgden de pijltjes van deze wandeling en na het beeld van Pater Jozef Raskin tegengekomen te zijn, doemde 
plots naast de ingang van de Sint-Elisabethkapel, het monumentale naaktbeeld Michelangelo op. Vooral de 
vrouwen in ons groepje staken hun bewondering voor het meesterwerk van de beeldhouwer Wilfried De Cock 
niet onder stoelen of banken...!  
 

 
 
Na het prachtige beeld van de Grauwzuster, van de hand van Roland Rens, waren wij even te gast in het 
artisanale brouwerijtje van de Aarschotse Bruine.  Zwevend gedragen door de wind kwamen wij nog tal van 
mooie beelden tegen alvorens door het stadspark en langs de Onze-Lieve-Vrouwekerk aan het Begijnhof te 
komen. Wij maakten van de gelegenheid gebruik om een blik te werpen op de goed gerestaureerde 
s'Hertogenmolens.  Prachtig gedaan! 
 
Van de 18 mooie beelden die wij tegenkwamen, kunnen wij in de Nieuwstraat nog het leuke bronzen beeldje van 
marktzanger Rik Viool vermelden. Na het laatste beeld, de Kasseistamper, dat de spotnaam van Aarschottenaars 
uitbeeldt, hadden wij toch een goede 4 km gewandeld en was het tijd om huiswaarts te keren, maar eerst 
brachten wij nog een bezoekje aan “De Zwaan” om wat 'bij te praten'.  Wij waren ondanks het gure weer niet -of 
nauwelijks- nat geworden.    
 
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    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grenadier Guard 

Burg. Jozef Tielemans 

De Grauwzuster 

De Lach 

Als ik ooit eens 5 minuten tijd heb 


