
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 19 januari 2017 Te  Leuven 
Afstand : 5,5 km Samenkomst : Naamsepoort 
Aantal deelnemers : 29 Het weer :  Winterzon, 1gr. 

 
 
Onder een stralend winterzonnetje vertrokken wij met onze groep aan het café “De Grillekes” voor een 
wandeling door onze mooie stad.   
Eenmaal het drukke kruispunt overgestoken, stapten wij door de Schapenstraat en vervolgens op de ruige 
antieke kasseien van het Begijnhofstraatje tot aan de Begijnenkerk.  Deze eeuwenoude kerk is 54 bij 29 m en 
daarmee de breedste van Leuven.  Met de bouw werd begonnen in 1305, net buiten de stadsmuren.  In haar 
eenvoudige Leuvense boerengotiek en met enkel een vieringtorentje heeft deze kerk toch iets mistieks.  Een 
van de eerste pastoors was de in Nederland geboren Adrianus Florizoon, de latere paus Adriaan de zesde.  De 
laatste was de Leuvenaar Julien Sterckx, hij overleed in 1977 op de gezegende leeftijd van 107 jaar.  Zo zwaar 
zal het beroep van Begijnenpastoor dan wel niet geweest zijn zeker?  
Een beperkte rondgang door de stille straatjes gaf ons reeds een goed beeld van het geheel.  Het mooi 
geïllustreerde boek 'Het Groot Begijnhof van Leuven’ door Leo Fabri en Evert Cockx geeft ons alle uitleg 
hieromtrent.  Langs het “Spaans Kwartier” verlieten wij het prachtige oord en via achtereenvolgens de Léon 
Collinslaan, de Janseniusstraat, de Kapucijnenvoer, de Minderbroedersstraat, de Sint-Barbarastraat en ten 
slotte de Lavorenberg stapten wij, met bezadigde tred, tot op de Oude Markt. 
 

 
Het anders zo drukke oord lag er nu verbazend stil bij.  Zelfs de alomtegenwoordige fietsers lieten het afweten.  
De winterse koude zal hier wel niet vreemd aan geweest zijn.  Nog even door de Muntstraat en langs de 
Tiensestraat naar en door door het Pauscollege.  Dit laatste kon destijds gebouwd worden dankzij de 
nalatenschap van de reeds voornoemde paus Adriaan en dit ten bate van behoeftige Nederlandstalige 
studenten.  
Tijdens de terugweg wierpen we nog even een blik op de gevel van de St. Michielskerk met zijn 'Altaar buiten 
de kerk'.  Na de Ramberg ingeslagen te hebben, konden wij door het parkje van het Van Dalecollege terug op 
de Naamsestraat komen.  De kapel van “Janneke den Bleiter” (Grijzer) met de spreuk : “10 pond ijzer, 10 pond 
lood; Janneke de Bleiter is nog niet dood” was onze laatste halte op deze stadswandeling.  
In het café “De Grillekes” was onze plaats voorbehouden zodat wij van een welgekomen verpozing konden 
genieten.   
     
Tot in Februari! 
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    
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