
 

  
Wandelclub “KOMPAS” 
 

Verslag van de wandeling op : 07 oktober 2019 
Te : Kwerps 

Samenkomst : Café “De Schuur” 
Afstand : 8  km 

Aantal deelnemers : 22 
Weersomstandigheden : Bewolkt en zacht, 13 gr. 

 
Erps of Kwerps?  Voor niet inwoners van de Kortenbergse deelgemeente is het soms een moeilijke 
vraag.  Vroeger aangeduid als twee verschillende dorpen maar nu aan mekaar gegroeid met nog wel 
twee verschillende parochies met ieder een kerk.  Dus nu Erps-Kwerps.  
 

Het was aan het Sint-Pietersplein te Kwerps dat wij samenkwamen voor deze vroege herfst-
wandeling.   
 

De voorbije dagen was er nogal veel regen gevallen (zeer welkom na een te droge zomer).  Daardoor 
hadden wij wijselijk besloten de voorziene tocht door het natuurgebied Silsombos te vervangen 
door een “droge wegen wandeling”.  
 

Na het vertrek aan de Kouterstraat sloegen wij links de Processieweg in naar de Haaggatstraat. 
Een ommetje langs de Olmenhoekstraat bracht ons terug tot de Haaggatstraat.  Waarna we, 
handig de plassen ontwijkend, een landwegje tussen hoge maisvelden betraden.  Dat was weer eens 
wat anders.   
 

 
 

Weer op de Haaggatstraat gekomen moesten wij links onze weg vervolgen, maar met name 
“Murphy”, geholpen door mekaar tegensprekende “wandelmachientjes”, stuurde ons naar rechts. Na 
een tijdje passeerden wij een weide met een geitje op rotsblokjes.  Het diertje keek ons verbaasd 
aan, zich zichtbaar afvragend waarom die groep wandelaars twee keer voorbij stapten?  
 

Terwijl sommigen zich toch stillekens verkneukelden, stapten wij vrolijk en met flinke tred via de 
Visgatstraat in de richting van ons vertrekpunt. Nu nog een kleine omweg langs de 
Kasteelstraat,door het gemeenteparken vervolgens de Oudebaan en het gezellig dorpscafé “De 
Schuur” kwam in zicht.  



 

Een paar vrijwillige handen hielpen de bazin om ons van het nodige te voorzien.  Het was toch nog 
een geslaagde wandeling geworden.  
 

Moraal van het verhaal?  Steeds fysiek gaan voorbereiden! 
 

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. 
 
 

 
 

 
 

       
 

       
 

http://www.okraleuvencentum.be.

