Wandelclub “KOMPAS”

Verslag van de wandeling op 14 september 2015
Afstand : 6,3 km
Aantal deelnemers : 8

OKRA Leuven Centrum

Te Kortrijk-Dutsel
Samenkomst : aan de kerk
Het weer : bewolkt en regenbuien

Het regende spreekwoordelijke pijpenstelen wanneer wij thuis vertrokken naar het landelijke Kortrijk-Dutsel.
Het was dan ook niet verwonderlijk dat wij maar met zijn achten op de afspraak waren aan de rustieke SintCatharinakerk. Met zijn romaanse toren in ruwe ijzerzandsteen, gebouwd in de 11e eeuw, is het daarmee
waarschijnlijk de oudste kerktoren uit Vlaams-Brabant.
Het stopte even met regenen en wij besloten om toch maar te vertrekken voor wat veruit de mooiste
wandeling van het jaar moest worden. Langs knooppunten 123 en 125 stapten wij langs de Putstraat tot aan
het houten brugje van de “Droge beek”, dat wij voorzichtig overstaken om de richting van de Vierbunder te
volgen.
Eénmaal boven op de helling werden wij beloond met het fraaie uitzicht dat het Hageland in ieder jaargetijde
te bieden heeft. Persoonlijk word ik er altijd een beetje lyrisch bij. Men moet zich ver verplaatsen om nog iets
dergelijks te kunnen aanschouwen. Het kleurenpallet werd nog versterkt door het wolkenbed.

Het gelukzalig gevoel dat ons beviel, bleef niet duren, want het begon terug te regenen. Terwijl de
meegebrachte paraplu’s geopend werden, bedacht ik terloops dat de afwezigen deze keer niet helemaal
ongelijk hadden. Tussen de buien door besloten wij om de wandeling toch wat in te korten.
Dusdanig daalden wij terug naar de bewoonde wereld langs het Tiendeschuurwandelpad. Dat bleek niet zo
een heel goed idee, want het was uitkijken om niet uit te glijden op het natte gras. Ondertussen was het wel
opgehouden met regenen.
Zonder ongelukken kwamen wij beneden en na bevraging bleek iedereen toch nog droge voeten te hebben.
Aan de kerk gekomen, stapten wij in onze auto's om nog gezellig iets te gaan gebruiken in de “Sportschuur” te
Holsbeek. Ondertussen kletterde de regen opnieuw op de ruiten.
Desondanks het minder goede weder waren we toch tevreden over deze wandeling.
Tot de volgende keer; hopelijk met zonneschijn!
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

Leempoelstraat

