
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 02 maart 2015 Te Holsbeek 
Afstand : 8,5 km Samenkomst : De Sportschuur 
Aantal deelnemers : 17 Het weer : Bewolkt met buien, 5gr. 

 
 
Het centrum van de anders zo rustige gemeente Holsbeek was herschapen in één grote werf voor ingrijpende 
riool- en wegenwerken.  Door het slechte weer van de laatste weken lagen de werkzaamheden bovendien stil.  
Door diezelfde weersomstandigheden zagen wij ons dan ook verplicht om de eerder voorziene wandeling 
drastisch aan te passen.  
 
Vol goede moed en met voorlopig droog weer stapten wij vanuit het centrum in de richting van de Meesberg. 
Ongeveer halverwege de berg begon het echter fel te regenen en te hagelen.  Bovendien was er een hevige 
wind opgekomen.  Dat kon Roza aan de lijve ondervinden, haar paraplu brak zowaar middendoor.  
 
Eénmaal  aan het Meesbergpad gekomen, was het ergste voorbij, de lucht klaarde min of meer op en het ging 
bergafwaarts tot op de Leming.  Via de Bergstraat, de Hulsberg en Langeveld, waren wij in een grote boog om 
de Kesselberg heen gelopen.  
 
Wij hielden even halt aan de ingang van het kasteel Van Attenhoven.  Het kasteel van de familie Van Tilt, met 
zijn oorlogsverleden, stond reeds een tijdje te koop en tot onze verbazing waren de grafstenen van 
gesneuvelde vliegeniers aan de ingang van het domein -waarschijnlijk door de nieuwe eigenaars- verwijderd.  
Louis Van Tilt, kolonel in de eerste wereldoorlog en oud burgemeester van Holsbeek, maakte er een erezaak 
van om monumenten op te richten voor de gesneuvelden op het plaatselijke kerkhof.  Ook zou generaal 
Montgomery op het kasteel verbleven hebben.  
 
Maar niet getreuzeld, met de toren van de Sint-Mauruskerk als baken hielden wij er gezwind de pas in tot wij 
met zijn allen een gezellig zitje vonden in het café “De Sportschuur” om wat bij te kletsen en iets te gebruiken. 
  

 
De foto's spreken voor zich. Maar geloof niet alles wat je ziet!  
 
Tot de volgende wandeling. 
Lucien 

 



 

 

De wandelkalender alsook het fotoalbum van deze en de vorige wandelingen zijn, 
evenals de verslagen, terug te vinden op onze website www.okraleuvencentrum.be    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


