
 

 
Wandelclub “KOMPAS” 
 

Verslag van de wandeling op : 06 augustus 2018 
Te : Oud-Heverlee 

Samenkomst : Café “In de Molen” 
Afstand : 5,3 km 

Aantal deelnemers : 22 
Weersomstandigheden : Zon met 32 gr. 

 
Deze hete zomer bleef maar duren.  Eigenlijk een beetje van het goede te veel.  Normaal was er 
een 9 km wandeling gepland in Nieuwrode, maar wegens de voorspelde hittegolf hadden wij wijselijk 
besloten een korte wandeling te doen in het lommerrijke Heverleebos.   
 
Aan het café “In de Molen”, aan de Zoete Waters gelegen, vertrokken wij met 21 kloeke senioren 
en een flinke kleinzoon van Frans in de richting van het Spaans Dak.  Het romantische wandelpad 
naast de vijvers bood ons reeds weldoende schaduw.  Tussen de tweede en derde vijver kwamen wij 
aan de Kapellendreef, sloegen links af, staken de Maurits Noëstraat over en bevonden ons meteen 
in het immer mooie Heverleebos.   
 
Eventjes bergop en de Nieuwendreef kwam reeds in zicht.  Even naar links en een weinig verder 
daalden wij terug af naar de ondergelegen dreef.  Paradoxaal genoeg beseften wij plots dat we 
eigenlijk de uitgestippelde winterwandeling aan het stappen waren.  Maar wat goed is voor de kou is 
ook goed voor de warmte; zoals sommigen al eens zeggen.  
 

 
 

De weg leidde voorbij het domein van Kasteel Harcourt.  Op het einde draaiden we linksom en 
stapten langs de rechte Nieuwendreef terug naar ons vertrekpunt. 
 
Onderweg maakten wij onder ons toch de bedenking dat verschillende senioren de in het 
achterhoofd liggende plannen, om hun oude dag in het zuiden door te gaan brengen, stilletjes 



 

opgeborgen hebben.  Deze zomer hebben wij ook hier min of meer zo geleefd.  Tegen de middag 
alles goed afsluiten voor de zon, zodat men het grootste deel van de dag in het duister doorbrengt.  
‘s Avonds kan men buiten komen, gaat men laat naar bed en ‘s morgens staan we laat op enz…  Geef 
mij toch maar liever een echte Belgische zomer met alles er op en er aan, zou ik zo zeggen.  
 
In het oeroude dorpscafé “In de Molen” vonden wij een welgekomen verfrissing naar keuze.  Toch 
was iedereen tevreden dat wij even de wandelschoenen hadden kunnen aantrekken.  
 
Tot een volgende keer, hopelijk onder ‘normale omstandigheden’, 
 
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. 
 

                

 

               

 
          

 


