Wandelclub “KOMPAS”

Verslag van de wandeling op : 16 juli 2020
Te : Heverlee
Samenkomst : Brasserie 500
Afstand : 5,5 km
Aantal deelnemers : 19
Weersomstandigheden : Wisselvallig, 17 gr.

Traditiegetrouw zorgen wij voor een schaduwrijk wandelingske rond deze tijd van het jaar. Maar
dit jaar is in alle opzichten niet zoals de vorige. Niet alleen wegens dat vermaledijde virus, dat
nog steeds de samenleving beheerst, maar ook door het weder.
Tijdens onze samenkomst in de Brasserie 500 te Heverlee begon het ferm te regenen. Gelukkig
was er het overdekte terras om onder te schuilen. Maar zie; stipt om 14 uur stopte de regen.
Dus vertrokken wij vrolijk voor een ontspannend tochtje door het immer mooie Heverleebos.
Samen met het Meerdaalwoud is het zo'n 2.000 hectaren groot en bestaat dit blijkbaar al van na
laatste ijstijd. Gelukkig zijn er nu geen holenberen en sabeltijgers meer te bespeuren maar wel
everzwijnen. We kwamen er wel geen tegen.
Van aan het arboretum met het knooppunt 66 stapten wij, steeds volgens de huidige “social
distancing” regels, naar de kaarsrechte, machtige Pernassusdreef. Aan het knooppunt 601
gekomen kregen wij weer een fikse regenbui over ons heen. Gelukkig had iedereen toch uit
voorzorg zijn paraplu meegebracht. De bui was vlug over, maar een beetje regen kan geen kwaad
en is bovendien meer dan nodig om het grondwaterpeil aan te vullen.
Terug aan het arboretum gekomen stopten we even aan de beroemde gorilla sculptuur van
beeldhouwer Ad Wouters voor een groepsfotootje.

Vandaar kuierden wij nog wat verder naar ons vertrekpunt; het Grand Café 500, beter gekend als
Brasserie 500. Weer kwam het overdekte terras goed van pas.
Tot een volgende, met betere weersomstandigheden.
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.

