
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 19 november 2015 Te Linden 
Afstand : 5,3 km Samenkomst : Café De Witpen 
Aantal deelnemers : 12 Het weer : Regen 

 
 
Regen!  Behalve onze blijgezindheid was de regen de enige constante  tijdens deze wandeling.  Om 14u30 (een 
half uurtje later dan gewoonlijk) vertrokken wij met een dozijn “Die Hards” aan het café De Witpen; “Bij 
Melanieke”.   Onze Harry en Mia hadden deze mooie en rustige wandeling goed voorbereid als afsluiter van dit 
wandeljaar.  Op de 22 wandelingen dewelke wij met onze club dit jaar deden, was het de tweede of derde keer 
dat het zo fel regende.    
 
Wij stegen dadelijk langs de Kortestraat tot op de hoogte van het Steenveld en stapten in de richting van de 
watertoren.  De anders goed begaanbare veldwegen waren nu grotendeels verdronken en het was oppassen 
geblazen om niet uit te glijden op – de nu massaal – afgevallen bladeren.  Onderweg stonden er nog enkele 
paarden in de weiden die ons verbaasd aanstaarden, hun ogen vol ongeloof en tegelijk in bewondering voor de 
kleurenpracht van onze paraplu's.    

 
 

Na de Seftingstraat  sloegen wij de Endepoelstraat in.  Vanaf daar was het overal verharde weg.  Even 
trotseerden wij een eindje Diestsesteenweg, om vervolgens de Lindestraat in te slaan die ons terug naar het 
centrum van Linden bracht en naar het ondertussen geopende café “Bij Melanieke”.   
 
Reeds 50 jaar baat deze kranige dame één van de enige overgebleven dorpscafées uit.  Eén voor één sluiten 
deze gelegenheden de deuren.   Daarmee verdwijnt  telkens ook een deel van onze authenticiteit en 
patrimonium.   



 

 
Ondanks het slechte weer waren wij toch blij dat wij vertrokken waren.  We hadden een frisse neus gehaald en 
bewogen.  Tijdens het eindejaar zullen wij nog genoeg in onze luie zetel en aan de tafel zitten.  
    
Op naar volgend jaar, met een nieuwe wandelkalender. 
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    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Houwaertstraat 


