
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 2 mei 2016 Te Winksele 
Afstand : 9 km Samenkomst : aan de kerk 
Aantal deelnemers : 16 Het weer : mooi weer en 14 gr. 

 
De bijeenkomst voor  deze 9 km wandeling was aan de romaanse O. L.Vrouwkerk in Winksele.  De snaterende 
kraaien in de toren stoorden zich nauwelijks aan het groepje vrouwen en mannen gezeten aan de tafel in de 
schaduw van het stevige bouwsel uit de 12e-13e eeuw.   
Het weer was ons die dag nogmaals goed gezind.  De voorbije weken waren ronduit slecht.  Een zo koude 
maand april was weer geleden van 1985.  Maar nu was het zacht en zonnig.  
De geplande wandeling hadden wij wel drastisch aangepast wegens de modderige veldwegen die  op het 
eerdere uitgestippelde parcours lagen.  Wij vertrokken dan ook langs de Neerijsestraat om op het einde de trap 
te bestijgen die ons tot op de brug over de spoorweg bracht.  Daarboven zagen wij reeds de Lipselaan die ons 
reeds een heel eind buiten de dorpskom leidde.  

 
Na een tijdje sloegen wij links de Ellestraat in om vervolgens, weer links, de Groenstraat in te slaan. Deze fiets- 
en wandelweg bracht ons aan het kastanjebos. Daar bemerkten wij dat de normaal nogal modderige 
Kastanjebosstraat  gul bestrooid was met verse houtsnippers.  Dankbaar maakten wij dan ook gebruik van de 
aangeboden droge ondergrond.   
De Spekveldweg en de Mastellestraat gaven uit op de Haachtstraat.  Na een ommetje, over de kasseien en het 
beton van de kalme Leuvensestraat, waren wij terug uitgekomen op de Haachtstraat.  Het aloude cafeetje 
aldaar, met de toepasselijke naam “Old Time”, was de perfecte plaats om even te verpozen.  
Wat later vervolgden we onze weg naar de kerk van Winksele.  Onze vrienden die met de lijnbus gekomen 
waren, konden een halte eerder de bus terugnemen naar huis.  
Al bij al was het weer eens een geslaagde en – vooral – droge wandeling geweest. 
 
Lucien 



 

 

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

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Café 
“Old Time” 


