
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 7 augustus 2017 Te Sint-Pieters-Rode 
Afstand : 9,5 km Samenkomst : Aan de kerk 
Aantal deelnemers : 21 Het weer : Mooi, 24 gr. 

 
Met schitterend wandelweer waren onze senioren present op de afspraak aan de merkwaardige parochiekerk 
te Sint-Pieters-Rode.  Vermits de lijnbus uit Leuven reeds om 13uo8 zou toekomen en het nogal een lange 
wandeling was, besloten wij om een half uurtje vroeger dan gewoonlijk te starten met deze tocht.  Dolf en Luc 
hadden een afwisselende knooppuntenwandeling voorbereid.   
 
Gezwind stapten wij eerst naar punt 141.  Van daaraf was het gemakkelijk om het uitgestippelde tracé te 
volgen.  Het punt 140 bracht ons reeds tot in de Lozenhoek.  Van daaruit was er al een ruim uitzicht over de 
omringende velden en weiden.  Onze Harry kon er ook, van op ruime afstand, een foto nemen van de bekende 
vierkante donjon van het Kasteel van Horst.   
 
Onderweg moesten wij eventjes uitkijken voor het stof, gemaakt door een reuze maaimachine die niet zou 
misstaan in een Amerikaanse countryfilm.  Even kregen wij bijna het gezelschap van een ander groepje 
(jongere) wandelaars.  Om het generatieverschil in stijl te overbruggen, stopten wij even om belangstellend de 
uitleg over een schapenbedrijf te lezen.   

 
Op de Houwaartsebaan hielden wij eventjes halt bij een zogenaamd Odsey schrijn.  Een regilieus symbool met 
een beeldje van O.L.Vrouw en een waterput.  Onze weg vervolgend en genietend van de stilte leidden de 
punten 139-138 en 137 ons tot op de Schubbeekstraat.   
 
Tot nu toe was het regelmatig bergop... en al eens bergaf stappen geweest maar het uitzicht over het 
Hageland, dat we cadeau kregen, maakte de geleverde inspanning ruim goed.  Opvallend waren ook de 
weelderige voedergewassen en granen, die de droogte van de voorbije maanden blijkbaar toch goed doorstaan 
hadden.   
 
Eenmaal aan het hoogste punt aan de Putstraat gekomen, konden wij gestaag, wat dorstig, maar nog steeds 
goedgezind, afdalen tot in de St-Pietersstraat met het onnavolgbare volkscafé; “'t Bezzeke”.  De baas had voor 
ons een plaatsje apart voorzien zodat wij in alle rust (de vliegen ten spijt) van een gepaste verfrissing konden 
genieten alvorens naar onze heimat terug te keren. 
 
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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