
 

  
Wandelclub “KOMPAS” 
 

Verslag van de wandeling op : 05 oktober 2020 
Te : St-Joris-Winge 

Samenkomst : aan de kerk 
Afstand : 6,5 km 

Aantal deelnemers : 13 
Weersomstandigheden : Bewolkt tot mooi, 13 gr. 

 
 

 
 
Door het voorspelde slechte weer hadden wij de eerder geplande wandeling naar de Vlooybergtoren 
vervangen door eentje meer in de omgeving van het vertrekpunt.  
Wij vertrokken om 14 uur aan de kerk van Sint-Joris-Winge in de richting van de Oude Aarschot-
sebaan.  Het dreigde eventjes te regenen, maar zoals gewoonlijk bleef het droog tijdens onze 
wandeling.  Ook de voorspelde felle windstoten bleven ons bespaard.  Wij kregen er zelfs een 
schuchter zonnetje bij.   
Dus goed gehumeurd en met een flinke tred sloegen wij na een eindje de Bensbergstraat in. Onder 
meer door de mooie omgeving, met de kundig gerestaureerde huizen en die prachtige oude hoeve 
met klokkentorentje en al, waanden wij ons meteen in één of andere idyllische vakantiestreek.  Ons 
Hageland heeft nog wel het een en ander te bieden, als men tenminste de moeite doet de grote 
wegen te verlaten.  
Zo verder mijmerend, bevonden wij ons plotseling aan “De Gempemolen”.  Het zou ons te ver voeren 
om de boeiende geschiedenis van de huidige sfeervolle brasserie uit de doeken te doen, maar wie 
wil, kan alle uitleg lezen op de onder een afdak hangende uitgebreide affiche.  De naam “Gempe” 
zelf zou van Keltische oorsprong zijn en betekent “samenvloeiing”.  De Molenbeek vloeit hier samen 
met de Sassen-, de Winge- en de Kraaiwinkelbeek.   
We stapten na een kleine pauze verder op de Gempestraat, sloegen de Doelstraat in en staken 
voorzichtig de N2 over.  Langs de Tweewaters- en de Boterveldstraat konden wij links de 
Reigersweide indraaien om daarna die rustige omgeving te verlaten langs de Oude Tiensebaan.  
Na vervolgens een eindje de drukke N2 gevolgd te hebben, waren wij al terug aan ons vertrekpunt.  
Het was weer eens een mooie, rustige wandeling en alles verliep volgens de corona maatregelen.  
Maar terwijl ik dit schrijf, hoor ik dat de sociale contacten weer gaan verstrengen.  En dit allemaal 
door het gedrag van enkele onverantwoordelijken die de regels aan hun laars lappen.  
Aan onze generatie zal het niet liggen, al zijn wij het meest getroffen.   



 

In ieder geval: in de volle buitenlucht en met meters afstand tussen onze wandelaars is het risico 
op besmetting wel héél klein. 
Graag tot een volgende keer! 
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. 
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