
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 4 april 2016 Te Everberg 
Afstand : 9,1 km Samenkomst : Aan de kerk 
Aantal deelnemers : 17 Het weer : licht bewolkt tot mooi, 16 gr. 

 
Everberg, dat schilderachtige dorp in Midden-Brabant, was onze plaats van samenkomst op deze zachte 
lentedag.  Het was reeds onze vierde 9 km wandeling van dit jaar.  De afspraak was aan de driebeukige 
neogotische Sint-Martinuskerk.  Al moet gezegd worden dat onze wandelaars meer belangstelling hadden voor 
de stoep aan het terras van het plaatselijk caféetje “’t Pleintje”.  Het geheel oogde dan ook uitnodigend maar 
éérst moest er gewandeld worden.   
 
Wij vertrokken dan ook stipt om 14u langs een buurtwegje tot aan de Merodestraat.  Na de veldweg, met de 
ronkende naam Boeyendaalstraat,  kwamen wij in de gelijkaardige Rosbergstraat.  Daar twijfelden wij even of 
er links of rechts moest afgeslagen worden.  De paarden in de nabijgelegen weide wezen ons de juiste weg.  
Het was rechts!  
 
Een tunnel onder de A3, de Konijnenpijp genaamd, bracht ons onderaan een steile weg: de Hoekstraat.   Deze 
landbouwersweg  kroop in onze benen maar de inspanning bleek de moeite meer dan waard.  Eénmaal 
bovengekomen bevonden wij ons in het gehucht Vrebos.  Dat is met zijn 102m het hoogste punt in de wijde 
omgeving .  Het uitzicht was er verbazend mooi.  Zelfs zagen wij van daarboven de ongeveer 20 km verder 
gelegen Sint-Romboutstoren van Mechelen.  Behalve een ezel (een echte) was er  geen mens te  bemerken.   

 
Na een kleine pauze vervolgden wij onze weg in de richting van de gestaag dalende Diepestraat.  Toen wij na 
een poosje links de Heerbaan insloegen, hadden wij onze adem voldoende teruggevonden om de volgende 
hindernis te nemen: de helling naar de brug over de A3.  
 
Daarna was het weer afdalen langs de aloude romeinse heerbanen waar deze streek zo rijk aan is.  De Twee 
Leeuwen- en de Prins van Everbergstraat brachten ons terug in het centrum van Everberg.   
 



 

Ditmaal konden wij het uitnodigende terrasje van het dorpscaféetje niet weerstaan.  Met een drankje naar 
keuze kaartten wij nog wat na over deze verrassende wandeling en maakten met zijn allen reeds volop plannen 
voor volgende activiteiten.   
 
Tot de volgende wandeling op 21 april in het nabije Meerbeek. 
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    

 
 

 
 
 

 
 


