
 

 
Wandelclub “KOMPAS” 
 

Verslag van de wandeling op : 17 mei 2018 
Te : St-Truiden 

Samenkomst : Station 
Afstand : 7 km en 5 km 

Aantal deelnemers : 24 en 27 
Weersomstandigheden : Licht bewolkt tot mooi, met 17 gr. 

 
Midden mei, dus weer tijd voor onze jaarlijkse dagwandeling.  Dit keer hadden wij gekozen voor 
een omgeving wat verder van Leuven gelegen, namelijk Sint-Truiden.  De afspraak was aan het 
station te Leuven en de trein bracht ons vlotjes in een mum van tijd tot aan onze bestemming. 
Omstreeks 10u30 vertrokken wij met zijn vierentwintigen en een brave hond met blij gemoed 
voor de eerste tocht van die dag. Onze leden “treinbestuurders op rust” hadden deze 
dagwandeling tot in de puntjes voorbereid en gidsten ons feilloos langs een gedeelte van de 
“Fruitvalleiwandeling”.  
Van het station stapten wij naar de Volmolenweg en bevonden ons meteen tussen de rustige 
fruitboomplantages.  De bloesemtijd was wel reeds voorbij en het fruit was nog niet rijp maar de 
charme van de Haspengouwse fruitstreek was er niet minder om.  Even verder, na het oversteken 
van de Logebeek en daarna de Zoutleeuwsesteenweg, kwamen wij aan een klein juweeltje van een 
natuurgebied met een vijvertje.  Behalve reigers kregen wij ook een reetje te zien en een 
verschrikte haas?  Op een bordje stond er het volgende schattige prozatekstje:   
 

Ik vroeg een kind;  
Wat is de kleur van de lucht? 
....Blauw.   
Wat is de kleur van water?  
….Blauw.    
Wat is de kleur van blauw? 
....Ik weet het niet.  
 

Daarna keerden wij langs de Truierweg terug naar het station  waar in de cafetaria van de 
sporthal de eerder bestelde broodjes, vergezeld van een streekbiertje of een koffie, ons meer 
dan smaakten en dat na de goeie 7 km die wij reeds gestapt hadden. Ondertussen kregen wij het 
gezelschap van nog 3 van onze leden, zodat wij met 27 wandelaars vertrokken voor onze 
namiddagwandeling.  
Vol ijver ging het in de richting van het stadspark met zijn mooie eeuwenoude bomen.  Daarna 
ging het (nog steeds met vlotte pas) in de richting van 't Speelhof.  Tot in de buurt van de 
Slachthuisstraat de kadans abrupt gebroken werd door een crèmerie.  
De verleiding was niet te weerstaan.  De vrouwtjes gaven alras het voorbeeld en kwamen buiten 
met een imposant horentje.  Ook ondergetekende liet zich verleiden.  Het smaakte!   
Na dat prettige intermezzo bevonden wij ons algauw in de mooie tuinen en de schitterende 
rozentuin van ‘t Speelhof.  Het was er ronduit prachtig!  Niet in het minst met het ruime terras 
van de cafetaria waar wij, in de schaduw van de parasols, nog even genoten van een drankje 
alvorens terug te keren naar het station.  
Omstreeks 16u 15 stapten wij op de trein die ons terug naar Leuven bracht.  Iedereen was het er 
over eens; het was een leuke geslaagde dag.   
Dank aan de voorbereiders. 
 
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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