
 

  
Wandelclub “KOMPAS” 
 

Verslag van de wandeling op : 22 augustus 2019 
Te : St-Joris-Winge 

Samenkomst : Cafetaria “De Maere” 
Afstand : 5,8 km 

Aantal deelnemers : 24 
Weersomstandigheden : Mooi, 25 gr. 

 
Cafetaria “De Maere” is een uitstekende vertrekplaats om de omgeving van Sint-Joris-Winge te 
verkennen.  
 
Met ideale weersomstandigheden vertrokken wij langs de licht hellende Wingerstraat tot aan de 
Veldwachterstraat.  Daar ingeslagen bevonden we ons reeds midden de ruime velden van het 
Hageland.  Op het einde van die rustige weg draaiden we links de Vlaaistraat in tot aan de Oude 
Leuvensebaan.  Nu ging het terug tot op het kruispunt met de Wingerstraat.  
 
Even onze veldflessen aansprekend, stonden wij stil bij een klein kapelletje ter ere van O.L.V. met 
Rozen.  Op Wikipedia vindt men de betekenis van dit symbool.  De jaarlijks door de paus gewijde  
“Gouden Roos” symboliseerde in vroeger tijden “de deugden die de overheid moet bezitten”.  Dat 
zou tegenwoordig geen sinecure zijn denk ik.  Nu wordt het enkel nog verdeeld aan 
bedevaartplaatsen ter ere van Maria.   
 

De Oude Diestsebaan aan 
de overkant van de 
Wingerstraat was nog een 
authentieke holle weg, 
uitgesleten in ijzerzand-
steen met prachtige 
begroeiing en unieke 
paddestoelen, met trollen 
en al.  En wat verder 
bevond zich een tevreden 
man met een lekkere, 
grote Orval in zijn bereik.  
Over de geneugten des 

leven gesproken..!  Het was  wel oppassen geblazen voor een mogelijk verdwaalde golfbal, volgens 
een waarschuwingsbord ter plaatse.  
 
Langs de Oude Aarschotsebaan tenslotte (het waren allemaal “oude banen” dit keer) stapten wij 
gezwind tot aan de Leuvensesteenweg en zo langs de parking van het immer drukke “Gouden 
Kruispunt” tot aan “De Maere”, met het uitnodigende terras.   
 
Dit was tevens het eindpunt van deze gevarieerde wandeling.  Het was weer goed geweest. 
  
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. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.okraleuvencentum.be.

