
 

  
Wandelclub “KOMPAS” 
 

Verslag van de wandeling op : 06 januari 2020 
Te : Kessel-Lo 

Samenkomst : Café “Pinxtermolen” 
Afstand : 9 km 

Aantal deelnemers : 34 
Weersomstandigheden : Zonnig,  5 gr. 

 
Het was een bijzonder mooi weertje toen wij op driekoningendag samenkwamen voor onze éérste 9 
km wandeling van het nieuwe jaar.  
Na de gebruikelijke nieuwjaarswensen uitgewisseld te hebben, vertrokken wij “blijgemutst” met 34 
mannen en vrouwen vanaf het café de “Pinxtermolen” ,op de Diestsesteenweg te Kessel-Lo, via de 
Molenstraat in de richting van de Abdij van Vlierbeek.  
Onderweg verwonderden wij ons toch wat over de talrijke in aanbouw zijnde woningen en 
appartementsblokken.  De Abdij daarentegen verandert nauwelijks van uitzicht.  Gelukkig maar.  
Deze voormalige benedictijnenabdij ligt er sinds 1796 quasi onveranderd bij.  
Langs het pittoreske Negenbunderspad stapten wij, mooi achter mekaar, tot aan het Plein; op de 
grens van Kessel-Lo en Linden.  Onzen Harry had samen met Mia deze wandeling voorbereid.  De 
streek had hier voor hun geen geheimen.  
Zo leidden zij ons langs de Kortrijksestraat en via een onooglijk voetwegje, “Pleynvoetpad” 
genaamd, tot op de Jan Davidtsstraat.  Aan het einde daarvan  staken wij de Diestsesteenweg over 
en stapten tot aan het “Zeswiekenpad” in de richting van de Bovenlo.   
Langs de Platte-Lostraat kwamen wij aan het Wimmershof en hadden daar meteen een mooi, helder 
zicht over de streek en dit tot in het centrum van Leuven.  De Kapellekensweg en de 
Heidebergstraat brachten ons terug naar beneden tot in de buurt van het sportcentrum met het 
voetbalplein. 
  

 
Na nog wat leuke omzwervingen in de buurt, kwestie van onze 9 km te halen, kwamen wij terug in 
het zicht van het unieke volkscafé “De Pinxtermolen”.  Wij werden er, zoals steeds, (ook met zo'n 



 

grote groep ) bekwaam en vriendelijk ontvangen.  Na nog wat nababbelen keerden wij tevreden naar 
huis.  
Tot de volgende keer de stadswandeling (5 km) of de 9 km in Oud-Heverlee. 
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.

