
 

  
Wandelclub “KOMPAS” 
 

Verslag van de wandeling op : 01 juli 2019 
Te : Holsbeek 

Samenkomst : Café “De Sportschuur” 
Afstand : 9 km 

Aantal deelnemers : 22 
Weersomstandigheden : Mooi, 23°C 

 
Na de hitte van de laatste dagen was het een verademing om met een aangename 23°C deze 
wandeling te kunnen starten.  De samenkomst was aan de Sportschuur te Holsbeek.   
Dolf en Luc namen meteen het voortouw en met een kloeke stap gingen we in de richting van het 
Schuttersveld.  Aan de Bergestraat gekomen sloegen wij na een goeie 1,5 km links af.   
Het riviertje de “Winge” volgend bevonden we ons meteen midden in de natuur.  Wat was het daar 
rustig en mooi in de Hagelandse Vallei.  Een origineel gebouwd hutje was de uitgelezen plaats voor 
de groepsfoto.  Via een houten brugje staken we de Winge over, om vervolgens over een ludiek 
knuppelpaadje en goed begaanbare landwegjes de Rotselaarsebaan te bereiken.  

 
Na die overgestoken te hebben bevonden we ons in een ongerept, bebost natuurgebiedje met 
vijvertjes links en rechts van het wandelpad.  Deze wandeling is waarschijnlijk enkel tijdens een 
“droge” zomer te doen.  Getuige hiervan zijn de duidelijke watersporen op de bomen.  Zagen wij ook 
op een plaats in de beek het werk van bevers?  
Na een poosje rustig doorstappen en genieten van de kalme natuur kwamen we aan het Langeveld en 
vervolgens de Leuvensebaan.  Eénmaal die overgestoken, bevonden we ons aan de Kaeystraat.  De 
naam kon even goed “Kwayestraat” geweest zijn.  Het was nogal ferm bergop naar de Meesberg.  
Maar het was ook de moeite waard. Een schilderachtige holle weg bracht ons tot op het 
Meesbergpad.  
Vanaf daar was het gemakkelijk afdalen naar ons vertrekpunt.  Op het terras van de taverne “De 
Sportschuur” konden wij wat uitblazen bij het genot van een drankje naar keuze.  
 
Tot de volgende keer; weer in een andere omgeving van ons prachtig Oost-Brabant. 
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. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 


