Wandelclub “KOMPAS”

Verslag van de wandeling op : 04 maart 2019
Te : Linden-Pellenberg
Samenkomst : Café “De Witpen”
Afstand : 9,5 km
Aantal deelnemers : 21
Weersomstandigheden : Droog, winderig, 9 gr.

De samenkomst voor deze 9 km wandeling te Linden was aan het café ”De Witpen”, beter gekend
als ”Bij Melanieke”. Tegen alle voorspellingen in was de kranige oudere weduwe nog steeds present
achter de toog. Op mijn vraag daar omtrent gaf ze als antwoord: “Wat moet een mens hier anders
zo alleen doen?”. Bravo Melanieke! Doe nog gerust een paar jaartjes verder!
Wat het weder betrof; er was storm, hagel en zelfs een donderslag voorspeld. Maar eens te meer
vertrokken wij met droog weer en met zelfs nu en dan een opklaring voor een kloeke wandeling door
de omgeving. Harry en Mia hadden deze tocht mooi voorbereid.
Dus volgden wij onze gidsen achtereenvolgens langs de Rozenveld-, de Klimroos- en de Rozenstraat
tot aan de N2. Die staken wij over naar de Rozenweg. Zou het daar in de zomer ook echt overal
rozengeur (en maneschijn) zijn?
Met flinke pas sloegen wij de Zavelstraat in tot aan de Molenstraat en bevonden wij ons meteen in
het open veld. Mede door het klare weer hadden wij een schitterend weids zicht over de omgeving.
Langs de Plein- en de landelijke Nieuwstraat (geen enkel vergelijk met haar Brusselse naamgenoot),
kwamen wij tot aan de Stenenkruisstraat. Afwisselend bevonden wij ons op het grondgebied van
Lubbeek en dan weer op dat van Pellenberg of Linden Na de Groen- en de Steenrotsstraat bracht
de Zavelstraat ons terug in de bewoonde wereld.
Na nog een verfrissend tochtje door de nette wijk van Linden, was ondergetekende toch heimelijk
blij dat wij bij “Melanieke” aan de tafel konden zitten met een verfrissend drankje en dit nog
steeds aan heel schappelijke prijzen.
Het was een mooie, afwisselende wandeling geweest. De teller was gestopt op 9,6 km.
Tot in Vossem voor de volgende 9 km.
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.

