
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 06 november 2017 Te Werchter 
Afstand : 9 km Samenkomst : Kerkplein 
Aantal deelnemers : 17 Het weer : Mooi, 11 gr. 

 
 

Bij onze samenkomst voor deze wandeling hadden wij, nog maar eens, niet te klagen over het weer.  Met een 
weldoend herfstzonnetje vertrokken wij na een beetje valse start, met als oorzaak de laagstaande zon in de 
ogen..., in de richting van de Beverlaak naast de Dijle.  Voorzichtig, vanwege de enkele auto's die ons 
passeerden en blijkbaar verbaasd waren daar een groep wandelaars tegen te komen, hielden wij er toch ferm 
de pas in.  
 
Wij sloegen na een tijdje de Boterstraat in en deden een ommetje langs een veldpaadje en door een bosje om, 
opnieuw langs de Boterstraat, de Pater Damiaanstraat te bereiken.  Aan het gelijknamige museum stopten wij 
even en mijmerden over de in Tremelo geboren boerenzoon (1840) die op het Hawaiiaanse eiland Molokaï zijn 
leven wijdde aan het verzorgen van leprapatiënten, een vreselijke ziekte, waar ook hij aan overleed op 49 jarige 
leeftijd.   
 
Terug aan de Dijle gekomen stapten wij de (hoe kan het anders) Pater Damiaanbrug over.  Er staat een bordje 
met een mooi gedichtje als volgt.   
 

van grenzen gezwegen 
 

om bruggen te slaan  
tussen de oevers van dromen  
daar moet je Damiaan voor zijn 
 

de brug houdt het water in een ijzeren  
greep. een rij kruisjes steekt de Dijle over  
als het telpatroon van jonge eenden  
 

schoolkinderen fietsen vrolijk de overkant  
weg. in voetsporen van Damiaan  
lopen mensen over het water 
 

de Wilde Heide vleit zich vredig  
in de groene lende van Ninde  
het water is hier niet meer te diep'   
 

(Ann Van Dessel)  
 

De kronkelende Dijle stroomopwaarts volgend, onderwijl genietend van het mooie landschap, kwamen wij aan 
de volgende brug, aan de samenvloeiing van Demer en Dijle.  
  
Na die overgestoken te hebben, stonden wij even verbaasd over de metamorfose van de voormalige brouwerij 
Jack-Op.  Tijdens een vorige wandeling, op 14-04-2014, was het nog bijna een ruïne.  Nu was het geheel 
omgetoverd tot moderne appartementen, waarschijnlijk van een respectabele prijsklasse. Zie de vergelijkende 
foto, samengesteld door (hoe kan het anders) onze Harry. 
 
In het dorpscafé aan de kerk werden wij goed ontvangen.  Een drankje was ondertussen meer dan welkom.  
Meteen zat deze laatste voorbereide 9 km wandeling van dit jaar er weer op.   
 
Tot de 5 km wandeling in Heverleebos op 16 november. 
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    

 
 

 
 
 

 
 

Werchterplein 

IJzerstraat 


