
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 22 september 2016 Te Leefdaal 
Afstand : 5 km Samenkomst : Café Pallekeshof 
Aantal deelnemers : 13 Het weer : 21 gr. en licht bewolkt 

 
 
Op deze prille herfstdag waren wij met ons wandelclubje nog eens samengekomen in het rustige Leefdaal.  
Wegens gelijktijdige andere activiteiten waren wij met minder gegadigden dan gewoonlijk.  Maar geen nood.  
 
Wij stapten vrolijk stroomopwaarts langs het Voerpaadje.  Hoe heerlijk rustig.  De Voer ontspringt ergens in het 
Zoniënwoud en stroomt zo gezapig kabbelend naar Leuven.  Meteen een idee voor een van de volgende tochten: 
“Op zoek naar de bronnen van de Voer.”   
 
Op een paar fietsers na kwamen wij geen levende ziel tegen en de weersomstandigheden waren ons ook meer 
dan goed gezind.  De tweede helft van september en nog zo een ideaal wandelweer.  Dit jaar hadden wij echt nog 
niet te klagen gehad, eerder was het soms wat te warm de voorbije maanden.  Maar wanneer is een mens echt 
tevreden?   

 
Rustig gingen wij verder op het nostalgische paadje tot aan de Voerhoek.  Daar sloegen wij rechts in op het 
heimelijk stijgende wegje tot aan de Kapel van Puttebos - O.L.Vrouw van Gezondheid, een pareltje van landelijke 
bouwkunst uit 1727.  Het geheel scheen ons wel een beetje aan restauratie toe.   

 
Even tijd voor de groepsfoto en dan kuierden wij verder langs de platte (soms ook wel vals platte) landelijke 
wegen,  ondertussen genietend van het prachtige zicht over het Voerdal. 



 

 
Aan de Lange Gracht gekomen, stapten wij rechts de helling op tot aan de Blankaart waar wij rechts insloegen.  
Aan het einde van de Th. Wauterstraat twijfelden wij eventjes over de te volgen richting.  Maar met behulp van 
de moderne techniek, die wij tegenwoordig toch ook steeds in onze zakken meesleuren, bevonden wij ons binnen 
de kortste keren terug op de te volgen weg.  Trouwens nog een geluk dat er kerkentorens zijn; bakens in het 
landschap.  
 
In café “Het Pallekenshof” tenslotte sloten wij deze mooie dag op gepaste wijze af. 
 
Tot de volgende.  Dan is het reeds oktober. 
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    

 
 
 
 
 
 

 
 

 


