
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 21 september 2017 Te Tremelo 
Afstand : 6 km Samenkomst : aan het gemeentehuis 
Aantal deelnemers : 14 Het weer : Mooi en 19 gr. 

 
Tremelo, dorp in de Zuiderkempen en tevens geboorteplaats van Pater Damiaan, was de plaats van samenkomst 
voor deze donderdagwandeling.  De lijnbus 333 uit Leuven was precies op tijd aan de halte Gemeentehuis.  
Twaalf van de passagiers maakten deel uit van ons groepje.   
Onder een deugddoend nazomerzonnetje vertrokken wij, zoals steeds blijgemutst, langs de Hilstraat en het 
Nindevoetpad tot aan de Basdongenstraat.  Aan het gekende “Texas City” dorpje, uit 1958, verpoosden wij even 
aan die vergane glorie.  Even verder, aan het kruispunt met de Kruisstraat, staken wij het zebrapad over ter 
hoogte van de “Bike Store” van Niels Albert.  Dan even naar links om vervolgens rechts de Kruisheide in te slaan.   
Aan de Nieuwstraat gekomen, gingen wij op het voetpad tot aan de Bollostraat met direct rechts de Hulstweg, die 
overging in de Lupinenweg.  Aan de Vlieghavenlaan draaiden wij rechts de Heidestraat in om zo terug te keren 
naar ons vertrekpunt in Tremelo.  
 

 
Ondertussen bevonden wij ons reeds een poos op het grondgebied van Keerbergen.  De impossante villa's op 
onze weg, half verscholen tussen bomen en struiken, leken op dit uur van de dag wel verlaten.  Behalve een paar 
als renner verklede fietsers en enkele kloeke paarden in de wei, waren wij geen levende ziel tegengekomen.  Een 
enkele hond blafte ons wantrouwend toe.  Verder zelfs geen enkele vogel te zien. Voorwaar een (te?) rustige 
omgeving.  Maar ieder zijn “heug en meug” zoals het spreekwoord zegt.  
Na de Guldensporenlaan en de Wijnbergstraat bevonden wij ons terug aan de Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkerk 
met de beeltenis van de heilige weldoener van Molokai.   
Op de Schrieksebaan waren wij op het terras van het café “Flintstones” meer dan welkom om nog even na te 
kunnen genieten van deze mooie namiddag. 
 
Tot de volgende keer aan de “Zoete Waters” of in Herent. 
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    

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


