Wandelclub “KOMPAS”

Verslag van de wandeling op : 14 september 2020
Te : St-Joris-Weert
Samenkomst : aan de kerk
Afstand : 9 km
Aantal deelnemers : 14
Weersomstandigheden : Zonnig, 31 gr.

Na een periode van onzekerheid met als oorzaak de huidige pandemie, die ons doen en laten in
zekere mate nog steeds bepaalde, waren wij toch samen gekomen aan de kerk te Sint-Joris-Weert
voor een deugddoende wandeling door de mooie natuur. Weliswaar met inachtneming van de toch
vanzelfsprekende, huidige maatregelen; mondmasker, afstand houden, contact tracing enz.
Het was bovendien ongewoon warm voor half september. Maar wij hadden een prachtige,
afwisselende wandeling uitgestippeld met behulp van het knooppunten wandelnetwerk. Tijdens de
wandeling zelf mocht het mondmasker afgedaan worden.
We vertrokken meteen langs de “licht” hellende Heidestraat en de Oude Nethensebaan in de
richting van knp 101 vandaar naar knp 102 en bevonden ons meteen in het unieke meandergebied
van de Dijle, namelijk De Doode Bemde. Wij volgden het knp 213, passeerden het mooie Kasteel
van Neerijse en kwamen zo aan de in romaanse stijl opgetrokken oude Sint-Pieter en Pauwelkerk.

Wat verder deed de Brouwerij De Kroon ons dromen van een goeie pint, maar we stelden ons
tevreden met het meegebrachte water. Ondertussen werd het nog warmer en de weg naar knp
214 ging langs een smal paadje bergop. De stilte aldaar werd enkel onderbroken door het geluid
van gehijg en onze enigszins krakende (te lang stilgelegen ?) botten.
Maar hoeft het nog herhaald? Na iedere bergop volgt er een bergaf! Doch eerst genoten wij nog
van prachtige vergezichten. Ook ons landje heeft wel het een en ander te bieden op dat vlak. Men
moet het alleen willen zien.
Langs Wolfshaegen stapten wij van knp 215 naar 220-221-104 en 105. Aan het station van Weert
ontbonden wij ons groepje sportieve senioren. Het was een mooie, gezellige namiddag geweest en

dat ondanks de soms ambetante maar goed opgevolgde “corona-regels” en bovendien het ongewone
warme weer.
Tot de volgende, reeds op 24 september in Veltem op het Dorpsplein.
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.

