Wandelclub “KOMPAS”

Verslag van de wandeling op : 05-03-2018
Te : Wezemaal
Samenkomst : Wezemaalplein
Afstand : 9 km
Aantal deelnemers : 19
Weersomstandigheden : zacht met 10 gr.

Voor deze 9-km wandeling was de samenkomst op het Wezemaalplein. Na aankomst van de lijnbus,
voor het merendeel gebruikt door onze leden om zich naar de afspraakplaatsen te begeven,
vertrokken wij in de richting van de gekende Wijngaardberg. Maar dit keer bleven wij wel
onderaan de berg.
Langs de Beninksstraat kwamen wij aan de mooie en toepasselijke “Weg beneden den Wijngaard”.
Deze kalme landweg, met in het verlengde de Waterloosstraat, leidde ons naar het licht stijgende
“Klarenbos” . Van daarboven was het panorama op het nog winterse landschap bijzonder rustgevend
en mooi. Als kers op de taart kregen wij nog een goed zicht op de gekende “Moedermeule”.
Het erfgoed van Aarschot leert ons o.a. dat de houten graanwindmolen oorspronkelijk in Mechelen
stond. In 1830 kocht een zekere mijnheer Jozef Wuyts de molen, liet hem demonteren en bracht
hem vervolgens per schip langs de Dijle en de Demer naar Gelrode. Daar werd hij heropgebouwd op
de huidige plaats, de “Hondsheuvel”. De afspanning doet reeds jaren dienst als restaurant en
cafetaria.

Wij waren met onze wandeling reeds halverwege en stapten via de Mensbergstraat gezwind naar de
Olivierstraat. Dat eens zo rustige wegje was ondertussen een betonbaantje geworden waar steeds
meer prachtige huizen en een bekende winkel van sportartikelen gebouwd werden.
Om af te sluiten konden wij gelukkig terecht in de chique cafetaria van het WZC Armonea de Lelie

op de Aarschotse Steenweg. Want ook hier in Wezemaal werden wij geconfronteerd met de
bekende sluitingsdag op maandag van de cafés.
Met dank aan onze vrienden Luc en Hubert die deze Hagelandse tocht hadden voorbereid.
Tot de volgende 5 km te Kessel-Lo en/of de 9 km te Oud-Heverlee.
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

Wezemaalplein

