
 

 
Wandelclub “KOMPAS” 
 

Verslag van de wandeling op : 04 juni 2018 
Te : Tremelo 

Samenkomst : Parking Vinneweg 
Afstand : 9 km 

Aantal deelnemers : 18 
Weersomstandigheden : Mooi met 26 gr. 

 
De bijeenkomst voor deze wandeling was op de gratis Vinneparking.  In het uitnodigingsmailtje was ik echter de 
letter 'k' van parking vergeten te typen, tot groot jolijt van de deelnemers.  Gelukkig voelde niemand zich 
aangesproken...  
De parking is tevens de terminus van lijnbus 333.  Ook onze leden maken bewust gebruik van het openbaar 
vervoer om naar de wandelingen te komen.  
Onder een stralende zon vertrok ons groepje in de richting van de Processieweg.  Via dat kalme wegje kwamen 
wij algauw in de Soeteweystraat.  Veel volk kwamen wij er niet tegen, maar wij vergaapten ons wel aan de 
mooie villa's of landhuizen langs de weg.  Dit gedeelte van Tremelo hadden wij nog niet bezocht tijdens onze 
vorige wandelingen in deze gemeente.  De streekgenoten van Pater Damiaan hebben blijkbaar nog zo slecht niet 
geboerd; dachten wij stillekens.   
Gezwind en vol ijver stapten wij verder naar de Veldonkstraat om via de Van Espenstraat de Heidelaan in te 
slaan.  Onderweg passeerden we een weide met enkele emoes.  De Australische loopvogels van 1,80 grootte 
staarden ons belangstellend en ietwat hongerig aan.  Het zijn bij mijn weten nochtans geen vleeseters.  Maar 
toen iemand zijn vinger door de omheining stak, werd er gretig in gebeten.  Gelukkig zonder erg.   

 
Zo verder stappend langs de verlaten wegen kwamen wij aan het gemeentelijk parkje “Tremeland” met visvijver.  
Tijd voor onze groepsfoto.  Ondertussen werd het steeds warmer en waren wij toch blij dat wij in de Grote 
Bollostraat aankwamen.  
Gewoontegetrouw waren alle drankgelegenheden op maandag gesloten.  Maar geen nood, het ruime café aan 
het oude gemeentehuis was geopend en er was blijkbaar een ruimte voor ons voorbehouden.  Wat later bleek 
dat voor een andere groep te zijn.  Maar wij konden rustig onze pint of frisdrank uitdrinken.   
Ondertussen was het weer tijd voor de bus. Het was een kalme en toch leuke wandeling geweest.  
Tot de volgende in Herent op 21 juni voor een interessant tochtje. 
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    
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