
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op  4 juli 2016 Te  Linden 
Afstand :  9 km Samenkomst :  Café “De Witpen” 
Aantal deelnemers : 18 Het weer :  bewolkt tot mooi, 23 gr. 

 
Tot nu toe was deze zomer er eentje om snel te vergeten; vrijwel iedere dag regen en veel te fris.  Maar die dag 
was het uitzonderlijk zacht en droog.  Een intense zoektocht langs de verschillende beschikbare weercomputers 
had dan blijkbaar toch iets opgeleverd.  Men moet nu eenmaal meegaan met zijn tijd.   
 
Na nog een samenzwerend knipoogje naar wijlen Armand Pien, vertrokken wij aan het café” de Witpen te 
Linden in de richting van de kerk om vervolgens een gestage, maar lichte, klim door het Lindenbos aan te 
vatten.  Dat  35 ha groot beukenbos is steeds een genot om door te trekken.  Het was ook de ideale speelplaats 
voor het groepje kinderen die er hun hartje konden ophalen. 
   

 
Wij verlieten het bos langs de Kortrijksestraat en via de Jan Davidtsstraat stapten wij in de richting van de 
Diestsesteenweg, die wij, via een ommetje, ter hoogte van de Pinkstermolen op het zebrapad overstaken.  
Rustig naar en door de begraafplaats stappende, begaven wij ons in de richting van de Heidebergstraat en 
sloegen op het einde hiervan links de Kapellekensweg in.   
 
Even verder kon het mooi gerestaureerde Wimmershof ons bekoren.  Van hieruit hadden wij ook een ruim 
zicht over de wijde omgeving  met Leuven op de achtergrond.  Hier was het tijd om even de flesjes water aan te 
spreken.  Links het Heidebloempad ingeslagen, stapten wij verder tot aan het Rozenpad.  De rust van de 
omgeving was hier bijna voelbaar.  Onze verbazing was dan ook groot toen wij ons plotseling aan de 
lawaaierige Diestsesteenweg bevonden.  Nauwelijks 20 m eerder was er niets te horen geweest behalve het 
vrolijke gezang van een merel.  
 
Eénmaal aan de overkant gekomen, stapten wij door de Rozen– en de Klaprozenstraat in de richting van ons 
gelegenheidslokaal “De Witpen”.  De kranige, sympathieke dame ”Melanieke” was zoals steeds blij om ons te 
kunnen bedienen, een beetje geholpen door vaste klanten.  Het was weer een mooie en afwisselende 
wandeling geweest.  Met dank aan Harry die, samen met Mia, deze uitstap tot in de puntjes had voorbereid. 
 
Tot de volgende keer, hopelijk ook met mooi weer. 
 
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    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


