
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op  18 augustus 2016 Te  Lubbeek 
Afstand :  5,7 km Samenkomst :  café De Sporthoek 
Aantal deelnemers : 19 Het weer : mooi en 24 gr. 

 
De eerder droevige zomer die we tot nu toe hadden, deed meer dan zijn best om het nog goed te maken.  Met 
prachtig wandelweer kwamen onze leden samen aan De Sporthoek voor een deugddoende wandeling door 
Lubbeek Sint-Bernard.   
 
Vertrekkende langs de licht oplopende Geestbeek, sloegen wij, een goede 600 m verder, rechts de Kroonstraat 
in.  Boven aan deze kalme veldweg konden wij reeds een eerste panorama bewonderen over het Hageland. Zo 
dicht bij huis en zoveel ruimte rondom ons.  De criticasters over het volgebouwde Vlaanderen worden hierbij 
uitgenodigd om eens mee te komen wandelen.  Er is immers nog zoveel moois te zien wanneer men even de 
moeite wil doen.   
 
De aandachtige waarnemers onder ons zagen zelfs een kudde herten; weliswaar in een weide, maar toch! 
Behalve een paar postbodes die de zeldzame huizen bedienden, kwamen wij niet veel mensen tegen op ons 
tochtje. 

 
Op het volgende kruispunt stapten wij links het Roth in om wat later de Horenbosweg in te slaan.  Hier was het 
even tijd om de drinkbussen aan te spreken.  Vermits twee van onze trouwe vrienden wandelaars na een lange 
afwezigheid, ingevolge ondertussen opgeloste lichamelijke problemen, voor de eerste maal terug mee-
wandelden, hielden wij er een gezapiger tempo op na.  Onderwijl tevergeefs links en rechts van de weg 
speurend naar Pokémons, die rare wezentjes die onze contreien sinds kort zouden bevolken, of werkt dat zo 
niet? 
 
Harry en Mia waren deze wandeling gaan verkennen en gidsten ons feilloos achtereenvolgens langs de 
Mergelstraat en de Geestveldweg terug naar ons vertrekpunt.  Onderweg konden wij ons nog even verbazen 



 

over de Molen van de Geestbeek of ook Sint-Bernardusmolen genaamd.  Het is blijkbaar een stenen bergmolen 
gebouwd in 1870 door Joseph Vrijdaghs en heeft nogal een woelige geschiedenis (bron kadasterarchief Vlaams-
Brabant).  Voor de geïnteresseerden; het geheel staat nu te koop voor 620.000 €.  
 
Tevreden over deze wandeling babbelden wij met zijn allen nog even na in het oerdegelijke, nette volkscafé De 
Sporthoek.  De meesten onder ons dronken er een frisse pint, anderen roerden braafjes in een tas koffie (zie de 
foto's) .    
  
Tot de volgende keer in Lubbeek centrum voor de9 km of in Leefdaal voor de 5 km. 
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    

 
 

 
 

 
 

 


