
 

 
Wandelclub “KOMPAS” 
 

Verslag van de wandeling op : 19 april 2018 
Te : Bierbeek 

Samenkomst : Café In de Molen 
Afstand : 5,5 km 

Aantal deelnemers : 26 
Weersomstandigheden : Mooi met 28 gr. 

 
Op deze mooie dag was de samenkomst in Bierbeek.  Van aan de Sint-Hilariuskerk vertrok ons 
enthousiast groepje naar het romantische Processiewegje naast 
de Molenbeek.  Wij volgden de knooppunten van het 
Schavaaiwandelpad.   
 
De lang aanslepende, ambetante winter van dit jaar had plots 
plaats geruimd voor warm, reeds zomers weer.  28 graden in de 
schaduw!  Deze 19e april was de warmste sinds de waarnemingen; 
zo bleek.  
 
Aan het brugje over de beek gekomen, verlieten wij het schaduwrijke wegje en stapten naar de 
Bevekomsestraat.  Rechtover het gekende Bordingenhof sloeg ons gezelschap het holle wegje in 

dat naar de Oude Geldenaaksebaan leidde.   
 
Volop van de vroege zon genietend, waren we even verder toch 
tevreden dat wij in de schaduw van het Mollendaalbos 
terechtkwamen.  De natuur was als het ware op die paar mooie 
dagen ontploft.  Overal ontluikend groen, voorjaarsbloemen en 
zingende vogels.  
 
Aan een bankstel gekomen, was het de gelegenheid om de reeds 

traditionele groepsfoto te nemen, bereidwillig geholpen door de begeleider van een fietsende 
groep schoolkinderen. Wat verderop aan de schuilhut namen wij de rechtse bosdreef en kwamen 
wat verder terug in het open veld terecht.  
 
Maar wat een mooi zicht, die nog maagdelijke velden links en rechts van ons: de natuur op zijn 
best!  Een mooiere wandeling hadden wij haast niet kunnen kiezen voor deze dag.  Bovendien voor 
iedereen toegankelijk en voor het merendeel over vlakke wegen.  Per uitzondering wat vals plat…   
 
Terug op de Oude Geldenaaksebaan gekomen, voorbij een paar 
boerderijen en een paarden-stoeterij, draaiden wij links de 
Speelpleinstraat in met het cultuurcentrum “De Borre”.  
 
Op het terras van het café “In de Molen” genoten wij nog wat na 
van deze prachtige vroege zomerdag.   
 
Op naar de volgende wandeling met hopelijk even goed weder.  
Maar hoe zegt men het weer? Mooie liedjes duren niet lang? 
 
Lucien 



 

 
De wandelkalender alsook het fotoalbum van deze en de vorige wandelingen zijn, evenals de 

verslagen, terug te vinden op onze website www.okraleuvencentum.be    
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