
 

 
Wandelclub “KOMPAS” 
 

Verslag van de wandeling op : 18 oktober 2018 
Te : Lubbeek 

Samenkomst : Café “Sporthoek” 
Afstand : 6 km 

Aantal deelnemers : 28 
Weersomstandigheden : Droog, zonnig, 19 gr. 

 
Café Sporthoek, op de Staatsbaan, was onze plaats van samenkomst voor onze vijf kilometer 
wandeling van de maand oktober.  
  
Onze vaste verslaggever zat dan wel in Portugal maar dat hield hem blijkbaar niet tegen om een 
goede fles oude Porto naar de plaatselijke Clarissen te brengen.  Inderdaad, weeral hadden wij een 
prachtig wandelweertje waarbij het zonnetje ons verwende.  Het resultaat was dan ook dat een 
groepje van 28 enthousiastelingen om 14 uur present gaf om eraan te beginnen. 
 

 
 

Vertrekkende van de In- and Outdoor Shop Happyland zorgden wij ervoor om zo snel mogelijk van 
de drukke Staatsbaan af te raken. Die gelegenheid deed zich voor juist voorbij het Aveve 
Tuincentrum. Via de Hazenveldweg doken we naar beneden om iets verder op de Ledigheid uit te 
komen.  
 

Gedaan was de drukke bebouwing en in de plaats kregen we een lappendeken van velden 
voorgeschoteld.  Via de Ledigheid, de Baybosweg, de Parkdreef en de Paashofweg kwamen wij aan 
de Bollenberg (de verbindingsweg tussen Lubbeek en Pellenberg) en hadden we een hoogteverschil 
van 40 meter overbrugd. 
 

Vanaf nu ging het, buiten nog een bultje van 15 meter,  gestaag bergaf langs maïs-, bietenvelden en 
zelfs fruitboomplantages tot aan ons vertrekpunt.  Dit bereikten we via de Kwadeschuurstraat, 
een stuk Paashofweg en de Dries- en Melkerijstraat. 
 

Tegen het einde van de wandeling begon het wat af te koelen en was iedereen content om de 
geleverde inspanning te recupereren met een dik verdiende “versnapering” (of twee). 
 

En nu op naar de volgende; de 9 km te Veltem en/of de 5 km te Heverlee. 
 

Jullie gelegenheidsverslaggever Harry 
  



 

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

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

 
 

 
 

 
 


