
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 19 maart 2015 Te Veltem-Beisem 
Afstand : 5,2 km Samenkomst : kerk van Veltem 
Aantal deelnemers : 17 Het weer : Bewolkt en 11 gr. 

 
Verplichtingen elders zorgden ervoor dat de gewone taakverdeling lichtjes anders was.  Maar niet getreurd, de 
afwezigen werden goed vervangen en de wandeling is tot ieders voldoening verlopen.  Ook de goede weers-
omstandigheden hadden hier iets mee te maken. 
 
Maar nu de wandeling zelf.  We vertrokken stipt om 14h04 op het Dorpsplein om via een doorsteek op het 
kerkhof in de Kerkdreefweg uit te komen.  Hier bevindt zich de oude pastorie dewelke nu dienst doet als 
voedselhulpcentrum voor de minderbedeelden van Veltem-Beisem.   
 
Na de Pastoriestraat dwarsten we de Lodewijk Van Veltemstraat om een beetje verder linksaf de Peterbergweg in 
te slaan richting Beisem.   Midden deze natuur, verscholen tussen de bomen, liggen de lokalen van de scouts; als 
dat geen luxe is.   
 
Nu nog even langs de kerk van Beisem en dan verlieten we de bewoonde wereld om volop te kunnen genieten 
van de rust in dit gebied.  Dit is niet iets wat men in de directe omgeving van Brussel zou verwachten.  De 
loopbruggen hielden onze voeten (lees schoenen) wel droog maar dat bleef niet duren.  Op het modderigste stuk 
passeerden we een andere wandelgroep die hetzelfde gedacht hadden als wij.   

 
 
Uiteindelijk kregen we terug verharde wegen onder onze voeten.   De Binnenstraat, een woonwijk met allemaal 
straten met bloemennamen, het sportcomplex Ivo Van Damme en een voetweg brachten ons terug aan het 
Dorpsplein. 
 
Om te bekomen van de geleverde inspanningen en om nog een klapke te kunnen doen, begaven we ons naar het 
bruine café “Old Time”, ons eindpunt.  En blijkbaar was dat ook het eindpunt van voornoemde groep wandelaars. 
 
Tot een volgende wandeling, 
Gelegenheidsrapportist Harry 



 

 
 

De wandelkalender alsook het fotoalbum van deze en de vorige wandelingen zijn, 
evenals de verslagen, terug te vinden op onze website www.okraleuvencentrum.be    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Kerkhofweg 


