
 

 
Wandelclub “KOMPAS” 
 

Verslag van de wandeling op : 15 februari 2018 
Te : Blanden 

Samenkomst : Café “Kursaal” 
Afstand : 5 km 

Aantal deelnemers : 16 
Weersomstandigheden : Droog, 10  gr. 

 
Het was alweer van juli 2014 geleden dat wij nog gewandeld hadden in en rond het landelijke 
Blanden.  Hoog tijd dus om deze mooie omgeving opnieuw te verkennen.  
Van het oeroude café ”Kursaal” stapten wij meteen de Banhagestraat in om verder op het 
kruispunt links de Duivenstraat in te slaan.  Na voorzichtig de N251 overgestoken te hebben, 
draaide ons groepje de Kloosterweg in.   
Het voormalige Franciscanenklooster, tot nu een Europees ontmoetingscentrum en bezin-
ningsoord, werd onlangs door de paters verkocht aan de investeringsmaatschappij MVM Immo.  
Voor het klooster staande, mijmerden wij even over wat het gemis van het centrum kan 
betekenen voor de vele verenigingen die er tot nu toe gebruik van konden maken.   
Links de Prosperdreef inslaand vervolgden wij onze weg.  Volgens enkele dames uit de streek in 
ons gezelschap was deze dreef vroeger ook gekend als de” Frutseldreef.”  Nadenkend over de 
definitie van die benaming begaven wij ons langs de Groenendaalstraat in de richting van “Het 
Zenneke”.   

 
Na de Grez- en de Gemeentestraat kwamen wij aan het Sint Magdalenawegje.  We weken even 
van het traject af voor een bezoekje rondom de gesloten Maria-Magdalena kapel, waarvan reeds 
sprake was in de 16e eeuw.   
Langs de Onze-Lieve-Vrouwstraat stapten wij naar de Groenendaalstraat.  Op het einde van deze 
kalme dreef bevindt zich sinds kort de onthaalzone “De Torenvalk”.   
Een zéér geslaagd project van de gemeente en een startzone voor de vele wandelaars die deze 
streek bezoeken.  Aan parking geen gebrek.  Nog een bijzondere vermelding voor de ver-
bluffende gebeeldhouwde torenvalk, die het geheel overschouwt.  Even later bevonden wij ons 
terug aan het vertrekpunt van deze prettige wandeling.   



 

Onze Frans, met zijn machientje, lag ziek te bed.  We wensten hem spoedige genezing.  Maar 
ondanks zijn afwezigheid waren wij er toch in geslaagd op de uitgestippelde weg te blijven. 
Tot de volgende keer. 
Lucien 

 
De wandelkalender alsook het fotoalbum van deze en de vorige wandelingen zijn, evenals de 

verslagen, terug te vinden op onze website www.okraleuvencentum.be    
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