Wandelclub “KOMPAS”

Verslag van de wandeling op : 21 februari 2019
Te : Heverlee
Samenkomst : Café “Tabor”
Afstand : 5,1 km
Aantal deelnemers : 40
Weersomstandigheden : Lichtbewolkt tot mooi, 16 gr.

Februari; normaal is het dan regenachtig, fris, soms zelfs met wat sneeuw. Dit jaar; niets van dit
alles. Integendeel; kalm zacht weder met lente temperaturen.
Wij vertrokken met een flinke groep wandelaars aan het populaire café “Tabor” in de richting van
de Keibergstraat, dewelke eindigt met een flinke afdaling naar de “Oude Nijvelseweg”. Deze
rustige wandel- en fietsweg bracht ons tot op het drukke kruispunt met de Sint Jansbergsesteenweg en de Koning Boudewijnlaan.
Aan de verkeerslichten staken wij over en bevonden ons na een paar honderd meter reeds op de
Kapeldreef; het eigenlijke doel van deze wandeling. Het prestigieuze restaurant Arenberg aan het
begin van genoemde dreef lieten wij wijselijk links (in dit geval rechts) liggen en stapten verder op
de mooie weg langs de “Voer”. Nu en dan was het wel uitkijken geblazen voor fietsers.

Ja ja, ’t zijn er 40.
Tel maar!

Naarmate wij korter bij de Celestijnenlaan kwamen, verbaasden wij ons over de industriële
gebouwen en vooral de privé parkeergarages die daar op zo'n korte tijdspanne gebouwd zijn. Dit
wel ten koste van het vroeger zo natuurlijk ogende Egenhovenbos.
Links afslaand stapten wij de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder de Koning Boudewijnlaan in.
Een mooi project! Aan de andere kant gekomen, wierpen wij nog een blik op het imponerende,
moderne “IMEC” gebouw en vervolgden onze weg naar “Tabor”.
Gelukkig hadden de vooruitziende uitbaters het terras geïnstalleerd, zodat wij met zijn allen toch
een plaatsje vonden om nog wat bij te praten over deze wandeling en iets te drinken .
Tot de volgende!
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.

