
 

  
Wandelclub “KOMPAS” 
 

Verslag van de wandeling op : 21 november 2019 
Te : Bertem 

Samenkomst : Café “’t Blok” 
Afstand : 5  km 

Aantal deelnemers : 30 
Weersomstandigheden : Bewolkt,  4 gr. 

 
Het was weer zover: onze laatste groepswandeling van het jaar.  De samenkomst daarvoor was in 
Bertem, naar mijn bescheiden mening één van de oudste en mooiste dorpen van Het Dijleland. 
Van het Gemeenteplein vertrokken wij meteen langs de Vossenstraat tot aan de pastorij, opge-
trokken in Lodewijk XVI-stijl en terecht in zijn geheel (woning, poortgebouw, tuin en gracht) 
beschermd als monument en dorpsgezicht.   
Vandaar stapten wij naar de Sint-Pieterskerk. Deze, in de éérste helft van de 11e eeuw in 
Maasromaanse stijl gebouwde kerk, is zonder meer uniek te noemen, al was het door de ligging; op 
een heuvel, nog met een kerkhof rondom en een paar oude rustieke boerderijen als buur.  Waar 
vindt men dat nog?   
We hernamen de wandeling en stapten in de richting van de Paardenstraat die we rechts insloegen.  
Even een ferme helling trotseren en we bevonden ons algauw op de Rotspoelwegel.  Het contrast 
kon daar niet groter zijn; rechts van ons de voorbijrazende auto's op de snelweg en links een 
prachtig weids zicht over het Dijleland.   
Langs een nogal modderige maar mooie holle weg, de Egenhoven– en de Ferd. Vanlaerstraat kwamen 
wij in de Dorpstraat en “Den Dalem”.  Het riviertje “Voer” was een constante tijdens deze 
wandeling.  Maar op die plaats was het toch bijzonder.  Op arduinen sokkels stond een 
beeldenreeks die reizigers uitbeelden.  Mensen die zich, al dan niet uit vrije wil, elders bevinden 
dan in hun thuisland.  Om even bij stil te staan en over na te denken.   
Een veldweg met de ludieke naam “Parijsstraat” wees ons de weg naar de N3.  Wij staken die over 
en maakten, onder meer via de Oude Baan, een ommetje alvorens aan de Gerzenstraat terug over 
te steken.  Het vroegere zogenaamde “Teussersdorp” was sinds onze jeugd toch ook wel veranderd.  
Ook hier is toch heel wat weide bouwgrond geworden.   

 
Na  nog een stukje naast de liefelijke Voer gestapt te hebben bevonden wij ons aan (en in) het café 
“Het Blok”.  Het perfecte oord om deze bijzondere wandeling en meteen de wandelkalender  van dit 
jaar af te sluiten.   
In januari beginnen wij aan de volgende! 
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.

