
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de dagwandeling op 21 mei 2015 Te Westerlo 
Afstand : 5,8 km + 6,6 km = 12,4 km Samenkomst : Taverne “Het Gildenhuis” 
Aantal deelnemers : 22 Het weer : licht bewolkt afgewisseld met  

zonneschijn – plusminus 17° C 
 

Jaarlijks houden wij met onze wandelclub een dagwandeling tijdens de meimaand.  Dit jaar was Westerlo 
gepland.  Het was ondertussen reeds tien jaar geleden dat wij deze gemeente in de provincie Antwerpen 
bezocht hadden. De meeste deelnemers maakten gebruik van de lijnbus 306 om op de plaats van de afspraak 
te geraken.  In de taverne “Het Gildenhuis” werden wij op gepaste wijze ontvangen en konden wij reeds 
broodjes bestellen voor  tegen de middag.  
Dan was het tijd om aan de eerste wandeling te beginnen.  Wij hadden het ons gemakkelijk gemaakt en stapten 
volgens de knooppunten van het wandelnetwerk De Merode.   Het eerste wandelknooppunt was op de Grote 
Markt aan de in 1630 geplante majestueuze lindenboom ; een beschermd monument! 
De knooppunten 20-21 en 129 brachten ons naar de overkant van de Merodelaan en vervolgens in de prachtige 
bossen met brede lanen, eigen aan dit gedeelte van de Antwerpse kempen.  Wij maakten een brede kring en 
bevonden ons weldra terug aan “Het Lindenhof”.   De eerste 5,8 km hadden wij zo reeds in onze benen en 
smaakten de reeds bereide broodjes (meestal clubs met hesp of kaas) des te beter. 
 

 
 

Na de maaltijd was het dan rond 14 uur hoog tijd om aan de volgende 6,6 km te beginnen.  Weer volgden wij 
een aantal knooppunten, te beginnen aan de St.-Lambertuskerk.  Wij staken de Grote Nete over en volgden die  
stroomopwaarts. Aan onze rechterzijde verscheen het Kasteel De Merode in al zijn pracht, of beter gezegd; het 
“nieuwe” kasteel of Kasteel van Jeanne de Merode; gebouwd in neogotische stijl (1909-1911).  Het kasteel en 
het immense park, waar wij wandelden, zijn terecht als dorpsgezicht beschermd.  
Dicht bij de 18e eeuwse kapel van de Maarschalk, in de schaduw van de Onze-Lieve-Vrouwe-Hemelvaartkerk, 
te Bergom vonden wij een bereidwillige jongedame om de groepsfoto te maken.  Na nog een kleine twee 
kilometer waren we dan weer bij ons vertrekpunt en konden we nog allemaal gezellig iets drinken en 
nagenieten van een mooie, zonnige dag in Westerlo. 
Spijtig genoeg kon onze vaste trajectleider Lucien niet deelnemen aan deze dag.  Hij was, samen met zijn 
echtgenote Philo, in Torremolinos.  Doch deze verre afstand belette hem niet om toch vlug een telefoontje te 
doen om te vragen hoe alles verliep en hun beste groeten aan ons allen over te brengen.  Dank u wel hiervoor 
Lucien en tot weldra. 



 

 

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

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


