
 

 
Wandelclub “KOMPAS” 
 

Verslag van de wandeling op : 5 november 2018 
Te : Veltem 

Samenkomst : Café “Old Time” 
Afstand : 9,8 km 

Aantal deelnemers : 18 
Weersomstandigheden : Zacht met 16 gr. 

 
Voor de laatste 9 km wandeling van dit jaar was de samenkomst aan het oeroude dorpscafé “Old 
Time” in Veltem.  De voorgevel ziet er nog steeds niet uit maar binnen is het een verrassend 
gezellig en net volkscaféetje  met vriendelijke bediening en zeer democratische prijzen.   
Stipt om 14 uur startten wij de wandeling langs het Dorpsplein en een smal voetpaadje, langs de 
sporthal, tot in de Overstraat.  Via achtereenvolgens de Holle- de Blok- en de Groenstraat stapten 

wij gezwind de Vilvoordsebaan op tot aan de 
Rijkestraat.   
Vooral om de “treinbestuurders op rust”, die 
in onze groep goed vertegenwoordigd zijn, 
een nostalgisch pleziertje te gunnen, 
kuierden wij langs de spoorweg tot aan de St. 
Jobsweg.  Meteen bevonden wij ons midden 
de velden, genietend van de rust die de 
omgeving toch nog uitademt.   
De Duigem- en de St. Bernardusstraat 
volgend genoten onze wandelaars ten volle 
van de grote koolzaadvelden met de heerlijk 

geurende gele bloempjes.  Ook ikzelf genoot zodanig dat we vergaten de voorziene Stokstraat in 
te slaan.   
Aan de Mechelsesteenweg gekomen moesten wij dan ook op onze stappen terugkeren om alsnog de 
voorziene wandeling te kunnen doen.  Maar gelukkig was het mooi en aangenaam wandelweer en 
kwam ik er zonder kleerscheuren vanaf.  
Het hoofddoel van deze tocht was het Kastanjebos.  Kastanjebomen groeien er niet maar het is er 
een unieke biotoop met zo weinig mogelijk 
onderhoud.  Wij doorkruisten het rustige bos 
en moesten hier en daar zelfs over een 
omgevallen boomstam klauteren.   
Eénmaal uit het bos stapten wij, nog steeds 
vol ijver en goedgemutst, langs de Kleine 
Spekstraat tot op de Rozenlaan waar de 
kerktoren in zicht kwam.  Nu was het niet ver 
meer tot in het caféetje waar we nog even 
konden nagenieten van deze toch nogal 
verrassende wandeling.   
De teller stond op 9,8 km.   
Ook hartelijk welkom aan de twee nieuwe wandelaars. 
 
Tot de 5 km in Heverlee, later deze maand. 
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. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

   
 


