Wandelclub “KOMPAS”

Verslag van de wandeling op : 02 februari 2019
Te : Bertem
Samenkomst : Café “Sportwereld”
Afstand : 8,1 km
Aantal deelnemers : 16
Weersomstandigheden : Droog, bewolkt, 3 gr.

De weersomstandigheden waren niet bepaald gunstig te noemen de voorbije dagen. Sneeuw, regen,
gevolgd door dooi. Wij kozen dan ook voor een wandeling “langs droge wegen”.
Vertrekkende van het sympathieke caféetje “Sportwereld”, gelegen in het centrum van Bertem,
steeg ons enthousiaste groepje wandelaars langs de Fr.Dottermansstraat tot aan de drukke N3, die
wij overstaken. Meteen bevonden wij ons op de kalme Oude Tervuursebaan.
Aan het rondpunt van de Meerbeeksesteenweg draaiden wij linksaf om daarna dadelijk rechts de
Dorpsstraat in te slaan. Die volgend bevonden wij ons al snel op het grondgebied van Leefdaal waar,
op een bergje, de Sint-Veronakapel in ons zicht verscheen. In de Kapelstraat gingen we even tot
en ook rond het aloude bedevaartsoord.

De geschiedenis vertelt ons dat er op die plaats reeds in het jaar 900 een parochiekerkje stond.
Waarschijnlijk het oudste van Brabant. Later, in de tijd dat de bedevaarten veel opbrachten,
bedacht een slimme pastoor de legende van de H. Verona (n.b. een Duitse keizerin?) die haar naam
aan de kapel zou gegeven hebben. Wel werd er bij opgravingen een Merovingische sarcofaag
gevonden op die plaats en in de kapel tentoongesteld.
Na dat korte “intermezzo” werd onze “droge wandeling” hervat langs de Kerstraat om zo de lichte
helling van de Slangenpoelweg te nemen. Eens te meer verbaasden wij ons over het drukke,
waanzinnige verkeer op de autoweg. Van daarboven gezien is het helemaal anders dan wanneer men
er zelf aan deelneemt.
Op het einde van deze weg bracht de Paardenstraat ons tot aan het WZC Sint Bernardus en de
Sint Pieterskerk van Bertem, één van de oudste met zandsteen gebouwde kerken in Maasromaanse
stijl.
Vervolgens wandelden wij nog gezwind door de Egenhovenstraat, de Ferd. Vanlaerstraat en de Sint
Franciscusberg tot aan de steeds romantisch uitziende Voer en stapten even later “goedgemutst”
het eerder genoemde volkscafé binnen. Onze schoenen waren proper gebleven.
Tot de volgende, hopelijk met beter weer.
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.

