
 

  
Wandelclub “KOMPAS” 
 

Verslag van de wandeling op : 16 mei 2019 
Te : Hoegaarden 

Samenkomst : Gemeenteplein 
Afstand : 2 x 6 km 

Aantal deelnemers : 18 
Weersomstandigheden : Mooi weer, 17 gr. 

 
Voor onze jaarlijkse dagwandeling tijdens de meimaand hadden wij dit keer Hoegaarden gekozen.  
Dit dorp, in het Hagelands Haspengouw gelegen, heeft behalve het alom gekende witbier nog heel 
wat andere troeven.  De omgeving is prachtig en het is er rijk aan prachtig gerestaureerde 
boerderijen en huizen.  
Onze samenkomst was op de parking van de Delhaize in Kessel-Lo en vandaar reden wij met al 
carpoolend tot op het Gemeenteplein van Hoegaarden.  Stipt om 11 uur vertrokken vanuit de 
schaduw van de imposante Sint Gorgoniuskerk naar de Walenstraat, die even verder overging in een 
rustige landweg.  Na een paar kilometers sloegen we linksaf.  Een smalle holle weg afdalend 
bevonden we ons plotseling in het Waals Gewest.  Meer bepaald “Zetrud-Lumay”.   
Een kaarsrechte oude spoorbedding volgend passeerden wij een paar visvijvers en een kunstig 
uitgevoerde vistrap aan het riviertje “Grote Gete”.  

  
Een infobord leerde ons o.a. dat Hoegaarden tegen het einde van de 18e eeuw zomaar eventjes 38 
brouwerijen rijk was.  De Gouden Eeuw aldaar!   
Terug in het dorp aangekomen was er een passage door de gekende “tuinen” gepland.  Maar dat was 
eerder ontgoochelend.  Van de vroegere bloemenpracht was niets meer te zien.  Besparingen?   
In het café “Den Venitiaan” werden wij goed ontvangen en op onze wenken bediend.  Wij lieten ons 
de lekkere broodjes smaken.   
De namiddagwandeling ging in de richting van het gehucht Sint-Katharina Hauthem.  Een “lichtjes” 
hellende weg bracht ons tot aan de gelijknamige kapel, een voormalig bedevaartsoord “tegen allerlei 
kwalen van mensen en dieren”.  Na een kleine verpozing daalden we langs Hauthem terug af naar het 
vertrekpunt van deze mooie, rustige wandelingen.  Dit met zulk ideaal weertje!   
Op het terras van “Den Venitiaan” genoten we nog wat na alvorens huiswaarts te keren.  
 
Tot de volgende! 
Lucien 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


