


 

Beste clubbestuurders, 

Beste wandelliefhebbers, 

 

Naar aanleiding van de Vlaamse wandeldag 2017 hebben we deze brochure voor u samengesteld. 

Immers 30 april 2017 wordt een hoogdag in de geschiedenis van onze 40-jarige club. We vieren niet 
alleen ons 40-jarig bestaan maar we organiseren ook de Vlaamse Wandeldag. Een evenement waarop 
we alle wandelaars en wandelliefhebbers van Vlaanderen en de wijde omgeving uitnodigen. 

We zorgen voor een ruime vertrekzaal (ca. 1400 zitplaatsen) met muzikale animatie. De 
parcoursbouwers heeft de omlopen zo samengesteld dat de afstanden tot en met 15 km elk hun eigen 
aparte rustpost hebben. Dit zou moeten zorgen voor een goede spreiding van de wandelaars. 

Bijzondere aandacht gaat ook naar de clubs die met de bus komen. Er kunnen een tiental bussen 
gelijktijdig hun wandelaars afzetten en terug ophalen. Parkeren doen ze in het industrieterrein. Moest bij 
de voorinschrijvingen blijken dat het nog niet voldoende is kunnen we dit aantal nog uitbreiden. 

Voor de wandelaars die met de auto komen is er aan de zaal en op wandelafstand plaats voor ca. 2000 
auto’s. Momenteel legt men de laatste hand aan de aanleg van de stationsparking. Plaats voor bijna 
2000 auto’s op 1,2 km van de Stadsfeestzaal. Er is een shuttledienst voorzien. 

De wandelaars die met de camper komen vragen we om tijdig te verwittigen zodat we ook voor hen een 
aparte parking kunnen voorzien.   

Verder besteden we ook aandacht aan geocaching. Naast de vaste caches die her en der over de 
parcoursen verspreid liggen, zorgen we ook voor tijdelijke caches op de 8 en 15 km. Hieraan koppelen 
we een klein wedstrijdje. Er zullen tevens een aantal GPS- toestellen ter beschikking gesteld worden. 

Er rest me nu nog enkel u uit te nodigen om op die dag naar Aarschot “De Parel van het Hageland” te 
komen. De ganse helpersploeg van Wandel Sportclub Langdorp vzw zal u met open armen ontvangen. 

 

 

Fons Leys 

Voorzitter Wandel Sportclub Langdorp vzw  



Beste Wandelaars en Wandelvrienden, 

Voor het eerst in meer dan 40 jaar breekt de wandelsport met een traditie. Het was jarenlang een 
vaststaand iets dat de laatste zondag van februari voorbehouden was voor de Nationale Wandeldag. 

Op deze dag werden in de loop der jaren magnifieke organisaties neergezet, ook door de club die deze 
keer opnieuw deze dag wil organiseren. Toch werden de federaties de laatste jaren te dikwijls met zware 
winterse omstandigheden geconfronteerd, waardoor hun grote inspanningen niet het resultaat kregen die 
clubs en wandelaars verdienden. 

Daarom werd er na overleg met vele betrokkenen, enkele jaren geleden besloten om de Nationale 
Wandeldag, nu Vlaamse Wandeldag , in te richten op de laatste zondag van april. 

De club uit Langdorp, samen met deze uit Aalst, zijn de eersten die het aandurven om dit evenement op 
poten te zetten.  Langdorp is daarmee niet aan hun proefstuk, en we kennen hen als wandelclub die door 
hun streekkennis de wandelaars steeds het mooiste van het Hageland tonen. 

Ook nu zullen zij garant staan om de vele duizenden wandelaars te ontvangen en hen een onvergetelijke 
dag te bezorgen. 

Wij willen hen nu reeds alle geluk toewensen, en hen feliciteren met hun ondernemingszin, durf en 
toewijding voor hun club, voor de wandelsport  en de wandelaars. 

Wij duimen voor een stralende dag in Langdorp . 

Jef Joosten  

Voorzitter WSVLvzw 



Beste wandelaars, 

Van de 325 wandelclubs aangesloten bij de wandelsportfederatie Wandelsport Vlaanderen vzw zijn 
Wandelsportclub Langdorp en wandelclub De Kadees uit Aalst de enige wandelclubs die de Vlaamse 
Wandeldag in 2017 organiseren. Het vraagt dan ook veel doorzettingsvermogen, inzet en enthousiasme 
om een dergelijk groot wandelevent voor duizenden wandelaars op poten te zetten. Als burgemeester en 
schepen van Sport van de stad Aarschot zijn wij ontzettend fier dat een wandelsportclub uit onze 
deelgemeente Langdorp de Vlaamse Wandeldag organiseert.  

Wandelsportclub Langdorp bestaat al 40 jaar, heeft 700 leden en organiseert jaarlijks een 8-tal 
wandelingen. De club heeft dus tonnen ervaring met de organisatie van wandelingen. Wij hebben er dan 
ook alle vertrouwen in dat de Vlaamse Wandeldag 2017 een groot succes wordt. 

We hopen dat dit event de wandelsport in onze stad een extra boost kan geven. We willen onze burgers 
namelijk aanzetten om er een gezonde levenswijze op na te houden. En geen enkele andere sport is zo 
toegankelijk als de wandelsport.  

Wij verwelkomen jullie graag in Aarschot voor de Vlaamse Wandeldag. Onze groene stad met 
prachtige natuurdomeinen leent zich perfect voor een deugddoende wandeling. Geniet van de mooie 
plekjes in onze stad. En hopelijk mogen we jullie nog eens verwelkomen in Aarschot. 

Veel wandelplezier! 

Geert Schellens André Peeters 
Schepen van Sport Burgemeester 



Beste Wandelliefhebbers, 

Welkom in Aarschot, de parel van het Hageland. 

Op 30 april 2017 organiseert Wandel Sportclub Langdorp de Vlaamse Wandeldag in Aarschot. Op deze 
dag hopen wij jullie allemaal van harte te verwelkomen in onze mooie stad. 

Aarschot heeft veel te bieden op vlak van cultuur en natuur. In het stadscentrum kan je genieten van 
standbeelden en monumenten. Het rijke aanbod aan standbeelden gaf Aarschot de bijnaam 
“Beeldenstad”. Enkele locaties die zeker de moeite zijn om te bezoeken tijdens de wandeling zijn de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk, het Begijnhof en de unieke ’s Hertogenmolens. 

De natuurliefhebbers kunnen hun hartje ophalen in de Demervallei. De Demer vormt de grens tussen de 
vlakke Kempen en het heuvelachtige Hageland. De vallei bestaat uit een aaneenschakeling van 
natuurgebieden waar je verschillende gerestaureerde molens kan vinden, zoals de Heimolen, de Witte 
Molen en de Moedermeule. 

WSC Langdorp heeft enkele prachtige routes uitgekiend die ons langs deze mooie trekpleisters leiden. 
Om alle deelnemers op een mooie wandeling te vergasten zijn er routes met diverse afstanden. Zij die 
kiezen voor een rustige wandeling in het stadscentrum kunnen starten met een afstand van 5 kilometer. 
Wandelaars met iets meer ervaring vinden zeker hun gading in het aanbod van routes die tot 42 
kilometer wandelafstand oplopen. 

De culturele speurneuzen zullen zeker hun weg vinden naar de site van Het Gasthuis. Op 30 april 2017 
zijn er namelijk twee expo’s te bezoeken. Het stedelijk museum zal een tentoonstelling huisvesten over 
de Koninklijke Aarschotse Zwemclub Schoonhoven die recent haar 50ste verjaardag heeft gevierd. In de 
kloostergangen van het cultuurcentrum worden de werken van Jef Blancke tentoongesteld. Meer 
informatie is terug te vinden op  onze website www.hetgasthuis.be. 

Hoogstwaarschijnlijk kan Aarschot bekoren en zijn er wandelliefhebbers die in de toekomst nog willen 
terugkeren naar de parel van het Hageland. Ze kunnen dan gebruik maken van de Wandel- & 
Fietsknooppunten in de omgeving. Vanuit het stadscentrum is het makkelijk aansluiten op de routes die 
gelegen zijn in de natuurgebieden rondom Aarschot. Voor verdere vragen kunnen jullie terecht bij de 
toeristische dienst in Aarschot, gelegen in de Elisabethlaan 103. 

Wij wensen jullie alvast veel wandelplezier op 30 april 2017. 

Steven Omblets 
Schepen van Toerisme 



Vlaamse Wandeldag op 30 april 2017 in Aarschot 

De Pinguïns van Langdorp bestaan 40 jaar! Graag willen ze dat vieren met een prachtig wandelfeest in 
het idyllische Noord-Hageland. Het startschot wordt in het gezellig provinciestadje Aarschot gegeven. 
Aarschot telt ongeveer 29000 inwoners en worden ook wel smalend kasseistampers genoemd. In de 18e 
eeuw, onder het bewind van Keizerin Maria Theresia, was er veel onrust in Aarschot . De nachtwachten 
die de stad moesten bewaken waren weinig plichtbewust en in plaats van de stad 's nachts te bewaken 
waren ze meestal te vinden in de plaatselijke horeca. De Aarschottenaren verplichtten toen de 
nachtwachten om met klompen op de kasseien te stampen tijdens het doen van hun stadsronde, zo kon 
iedereen horen dat er gewaakt werd. Vanaf toen werden de Aarschottenaren Kasseistampers genoemd. 
Aarschot is ook de eerste Vlaamse Martelarenstad. In augustus1914 werden 170 burgers gefusilleerd en 
480 huizen werden in brand gestoken als vergelding voor de dood van Generaal-majoor J.Stenger. 
Stenger werd doodgeschoten toen hij op het balkon van het stadhuis verscheen. Achteraf is gebleken dat 
het om een afgeketste kogel ging, afgevuurd door zijn eigen soldaten. Aarschot ligt op de overgang van 
de zandige Kempen en het zandlemige Hageland en wordt de "Parel van het Hageland" genoemd. De 
Demer heeft hier voor een zeer brede vallei gezorgd en snijdt Aarschot letterlijk in twee. Talrijke 
zijriviertjes zoeken meanderend de Demer op en zorgen voor de nodige vochtaanbreng voor de 
plaatselijke beemden en broeken. De vallei wordt zuidwaarts begrensd door talrijke heuvelruggen uit 
ijzerzandsteen. Deze ijzerzandsteen was zeer belangrijk voor de streek. Hij bevatte niet genoeg ijzer om 
ontgind te worden maar was wel een uitstekende bouwsteen. De meeste bouwwerken uit de streek 
werden gedeeltelijk of geheel met deze stenen gebouwd. Aarschot, de thuisbasis van het meisjeskoor 
Scala en de gebroeders Kolacny, de Aarschotse bruine,  het Wolfbier, de Hagelandse wijn, de plaats 
waar nog echte perziken gekweekt worden en op 15 augustus de stad met kaarsjes verlicht wordt ter ere 
van haar patroonheilige Sint-Rochus, zal een prima uitvalsbasis zijn voor De Vlaamse Wandeldag. De 
verscheidenheid aan kleine landschapselementen en de diversiteit aan fauna en flora, maakt van het 
Noord-Hageland een droomlocatie voor wandelaars. Holle wegen, hoog - en laagstam fruitplantages, 
loof - en dennenbossen, verrassende panorama's, zongerichte bergflanken met perfect uitgelijnde 
wijngaarden, waterpartijen en talrijke pas geopende trage wegen zijn samen met de vele 
cultuurhistorische stadselementen van Aarschot, de  ingrediënten van het wandelfeest. 



De wandelingen zullen in gespreide slagorde verlopen. Hierdoor vermijden we processiewandelingen 
en volgepropte rustposten. In verschillende richtingen zullen er afstanden te bewandelen zijn zodat de 
lastigheid en het thema van de wandeling door de wandelaar zelf kan gekozen worden. Met een korte 
beschrijving van alle afstanden in onderstaande tekst willen we jullie graag op weg helpen bij uw keuze. 
Allen welkom in de stadsfeestzaal van Aarschot. 

Tekst: Parcoursteam WSC Langdorp 

Foto's: Hubert Van Aarle 

Op zoek naar kunst en cultuur 

Stadswandeling  (5 km) 

Ook onze vrienden rolstoelers willen we met 
deze stadswandeling verrassen. Vertrekken 
doen we langs een dode Demerarm die druk 
bezocht wordt door verschillende 
watervogels. Even later draai je linksaf en 
bereik je één van de winkelstraten van 
Aarschot. Regelmatig ontdek je prachtige 
kunstwerken in alle formaten, ze zijn zomaar 
langs de straatkant neergepoot en geven een 
aangename meerwaarde aan onze 
stadswandeling. Probeer ze te ontdekken! 
Alle beelden hebben te maken met het 
Aarschotse verleden. Ook de Sint-

Rochustoren, een overblijfsel van de voormalige 14 eeuwse lakenhalle, volledig opgebouwd uit 
plaatselijke ijzerzandsteen, zal u bekoren. Als je via de Hoogbrug de Demer oversteekt merk je zeker 
het standbeeld van Pater Jozef Raskin op, hij was Missionaris van Scheut,vuurkruiser in 1914-18 en  
Legeraalmoezenier in 1940. Hij bouwde in de tweede wereldoorlog een spionagenetwerk uit en maakte 
vooral schetsen van de Atlantikwall. Werd opgepakt door de Duitsers en in Dortmund op 18 oktober 
1943 onthoofd. Zijn nicht Brigitte Raskin maakte een boek over zijn leven, De Eeuw van de Ekster. De 
vernieuwde Demerkade werd naar hem genoemd. Even verder na het passeren van de Naakte man van 
4,48 m hoog, bereik je het Sint-Elisabethgasthuis, 13e eeuws. In 1578 door de Spanjaarden in brand 
gestoken en in de 17e eeuw kundig terug opgebouwd. Het doet nu dienst als Cultureel Centrum. Via 
gezellige straatjes bereiken we terug de Demer, we nemen het voetgangersbruggetje en wandelen door 
het stadspark richting 's Hertogenmolens. Deze prachtig gerestaureerde watermolens, waarin nu een 
hotel en brasserie gehuisvest is, toont aan dat Aarschot ooit een Hertogdom was. De Onze-Lieve-
Vrouwekerk uit de 14de-15de eeuw, Demergotiek-stijl en opgetrokken uit plaatselijke ijzerzandsteen, 
komt nu in zicht. Met haar Renaissancespits van 84 m hoog beheerst zij het uitzicht van de stad. Na 
deze prachtige passage bereiken we via het Begijnhof de vernieuwde grote markt die we oversteken. De 
Demerwachter een kunstwerk van Roland Rens, wijst ons de richting van de Stadsfeestzaal, waar je kan 
genieten van een welverdiende apréswandeling. 



Gecombineerde stads- en boswandeling 

Vlakke wandeling gedeeltelijk verhard (8 km) 

Langs landelijke paadjes en rustige stadswegen bereiken we algauw de Demer, we bewandelen de 
groene Demeroever tot de 's Hertogenmolens in 't zicht komen, genieten even van het Hertogelijk 
erfgoed en steken dan de Demer over. Via een voetgangerstunnel bereiken we even later de andere kant 
van de spoorweg. Op weg nu naar de Groene long van Aarschot! Via smalle kerk- en buurtwegeltjes 
bereiken we de ring van Aarschot, deze steken we over en storten ons in de dennenbossen van 

Meetshoven. De Zuid-Kempische invloed is hier overvloedig 
aanwezig. Dennenbossen, brem en heideplanten groeien hier 
weelderig. Geniet hier even van de stilte eer je de rustpost in 
Ourodenberg opzoekt. Op weg naar Aarschot merk je een Witte 
Molen op. De aanvankelijke houten korenwindmolen werd 
door de Duitsers in 1914 in brand gestoken. Hij brandde 
volledig af. In 1920 werd de molen terug heropgebouwd in 
steen. In 1953 werd de in verval geraakte molen omgevormd in 
een horeca zaak. Sinds 1994 wordt de molen beschermd als 
monument. Langs veilige kerkwegeltjes bereiken we terug de 
Demer, we volgen deze richting Aarschot. De mooie 
klokkentoren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk blijft binnen het 
gezichtsveld tot we het voetgangersbruggetje over de Demer 

bereiken. Nog even en dan nagenieten in de stadsfeestzaal bij een lekker biertje van 't vat, lekkere taart 
of koffiekoek.  

Op zoek naar het perzikendorp "Gelrode" 

Heuvelend  parcours (12km) 

Met de eerste km proeven we van een paar winkelstraten van Aarschot en kiezen dan voor de linker 
Demeroever die ons door het groene stadspark met de monumentale Drossaerdepoort uit de 15de eeuw 
leidt. Geniet vooral van de mooi gerestaureerde 's Hertogenmolens, een overblijfsel uit de tijd toen 
Aarschot nog een Hertogdom was. Langs rustige wegen verlaten 
we Aarschot en trekken naar het merkwaardige natuurgebied 's 
Hertogenheide gelegen tussen de Liedeberg en het Kloesebos. 
Het gebied bestaat voornamelijk uit heide en is een van de laatste 
Kempische landschapelementen die we gaan tegenkomen onze 
tocht. Nu trekken we de Liedeberg over, geniet hier van de mooie 
panorama's op Gelrode. Let vooral op de centraal gelegen St-
Corneliuskerk. In de Parochiezaal van Gelrode vinden we onze 
welverdiende rustpost terug. Gelrode was vroeger erg gekend 
voor zijn overheerlijke perziken. Spijtig genoeg zijn er maar 
weinig plantages over gebleven en komt de teelt in gedrang maar 
als je goed oplet vind je nog wel een paar plantages waar dit fluweelzacht stukje fruit  geteeld wordt. Op 
onze terugweg doorkruisen we het Kloesbos en brengen we een bezoek aan de Aurelianustoren. Een 
overblijfsel van de stadsomwalling uit de 14de eeuw. We naderen terug de stadskern van Aarschot, 
profiteer nog even van de gezelligheid van de stad  eer je de stadsfeestzaal binnenwandelt. 



De bossen van Meetshoven 

Vlakke wandeling deels verhard (15 km) 

Deze afstand neemt dezelfde aanzet als de 8 km maar verblijft langer in 
de bossen van Meetshoven.  Na uitvoerig genoten te hebben van de 
Kempische natuurelementen in Meetshoven, worden ze verwacht in 
Betekom. In de buurt van de sportterreinen van KAC-Betekom hebben 
we speciaal voor de 15 km-wandelaars een ruime rustpost voorzien. Na 
rust terug op stap voor 
het tweede gedeelte 
van de wandeling. 
Langs landelijke 
paadjes bereik je even 

later het Grotteke. In 1934 bouwde Jef Van Dessel met 
de hulp van de scouts een replica van de grot van 
Lourdes in Meetshovenbos. Het grotteke wordt nog 
vaak bezocht als bedevaartsoord en is een trefpunt 
voor fietsers en wandelaars. Na dit devoot 
wandelmoment zuigen we onze longen nog eens goed vol met heilzame Kempische dennenlucht en 
zoeken dan de voetbalvelden van Aarschot op. Langs  het Damiaaninstituut en Demeroever bereiken we 
de feestzaal van Aarschot. 

Tienbundertocht 

Heuvelend parcours (20km) 

Bij het verlaten van Aarschot is het klimmen geblazen. We stijgen naar 50 meter en zoeken de natuur 
rond Speelhoven op. Via pas geopende stille wegen met prachtige vergezichten bereiken we het 
levendige Rillaar. In de Kortakker is een welverdiende rustpost voorzien. Na rust trekken we naar het 
natuurgebied Tienbunder. Het Tienbundersbos is een heuvelrug uit ijzerzandsteen en bereikt een hoogte 

van 65 m. Deze heuvel was zeer belangrijk voor de 
plaatselijke bevolking. Men vond hier schollen (platte 
stenen) die men gebruikte als bouwstenen voor huizen en 
stallingen. De vindplaats voor deze schollen (schollenkot) 
bestaat nog altijd en kan bezocht worden. Het bos bezit 
ook een schat aan flora, men kan er naast de inheemse 
plantensoorten ook mammoetbomen en zeer oude 
boskersen bewonderen. Ook het adelaarsvaren, op 
sommige plaatsen wel drie meter hoog, kleuren deze 
passage. Bij het binnenlopen van Rillaar verrast de St.-
Niklaaskerk ons met een fotogeniek beeld van haar 
klokkentoren. Na een tweede rustpauze in Rillaar trekken 

we door de vallei van de Motte om dan langs een paar dode zijarmen van de Demer, terug de feestzaal 
in Aarschot op te zoeken. 



Langs de fruitbloesems van de Kriesberg en door de Wijngaarden van Houwaart 

Heuvelend parcours (30 km) 

Vertrek is hetzelfde als de Tienbundertocht. In het 
Tienbundersbos wandelen de 30 km-wandelaars door 
het Mostingbos en over de Kriesberg met als beloning 
fantastische panorama's over het ommeland van 
Nieuwrode. Via bloeiende fruitplantages wordt de     
70 m hoge wijngaard in de buurt van Houwaart 
bereikt. Hier wordt de basis gelegd voor de 

overheerlijke Hagelandse wijnen. Langs en door de 
wijngaarden bereiken we Houwaart waar je in een knusse 
rustpost mag nagenieten van dit wandelhoogtepunt.      
Bij het terugwandelen blijven we eventjes de zuidflank 
van het Houwaartsgat bewandelen en bereiken via de 
bossen van Neringe het Tienbundersbos. Samen met de 
20 km-wandelaars zoeken we terug Rillaar en Aarschot 
op. 

Over de Roeselberg en door Het Walenbos 

Heuvelend parcours (42km) 

De marathonstappers vergezellen de 30 km-wandelaars tot in de rustpost in Houwaart. In Houwaart 
splitsen zij af en trekken naar het zuidelijk gedeelte van het natuurreservaat Het Walenbos. Nu gaat het 

in stijgende lijn tot we de top van de Roeselberg bereiken waar we 
de merkwaardige kapel 
van O.-L-.V.- ter 
Stokskes opmerken. Via 
de flanken van de  
Troostenberg en langs een 
golfterrein dalen we terug 
af naar het prachtige 
natuurreservaat  Het 
Walenbos. Het Walenbos 
is het grootste 
aaneengesloten 
Elzenbroekbos van 

Vlaanderen, meer dan 220 ha worden als natuurreservaat 
beheerd. Het is een nat gebied met veel kwelwater.  De 
typische zuurminnende planten zoals veenmos, lisdodde, 
dotterbloem, speenkruid en verschillende soorten zegges, zijn 
dan ook massaal aanwezig en zorgen voor mooie 



bloementapijten. Door de uitgestrektheid van het gebied is het hier zeer rustig waardoor er ook veel 
dieren hier hun habitat gevonden hebben. Niet alleen kikkers en amfibieën vinden het heerlijk toeven in 
het Walenbos, maar ook de gladde slang en hazelworm vinden dit vochtig gebied de max. Sinds een 
paar jaar worden ook Gallowayrunderen en Houtlandschapen ingezet om de beheerswerken te 
vergemakkelijken. Bij het verlaten ven het Walenbos zijn we niet ver meer verwijderd van de rustpost 
in Houwaart. Laat u nog eens goed verwennen en dan samen met de 30 km terug op stap naar de parel 
van het Hageland Aarschot! 

Afstandentabel 

Afstand 
Aantal 
rust-

posten 

Rustpost 
Ouroden

-berg

Rustpost 
Gelrode 

Rustpost 
Betekom 

Rustpost 
Rillaar 

Rustpost 
Hou-
waart 

Rustpost 
Hou-
waart 

Rustpost 
Rillaar 

Tot 
einde 

5.1 km 0 5,1 km 

8.8 km 1 5.1 km 3,7 km 

12,3 km 1 6,8 km 5,5 km 

14,8 km 1 7,7 km 7,1 km 

20,9 km 2 5,9 km 8,2 km 6,8 km 

29,4 km 3 5,9 km 8,7 km 8,0 km 6,8 km 

41,3 km 4 8,3 km 8,7 km 9,5 km 8,0 km 6,8 km 

Laatste aankomst 18.00 uur 



Praktische informatie 

Start en aankomst: Stadsfeestzaal, Demervallei 14, 3200 Aarschot 

Startuur : vrije start van 6.30 tot 15.00 uur. Aankomst dient bereikt te worden vόόr 18.00 uur. 

Groepsstart: voor de 42 km om 6.30 uur. 

Inschrijving : € 2 (Leden van erkende Wandelfederaties krijgen € 0,50 korting) 

Kinderen – 12 jaar gratis (wel aanmelden voor een inschrijfkaart). 

Voorinschrijving voor groepen (vanaf 20 deelnemers) gewenst.  

Aandenken voor elke groep!!! 

Bereikbaarheid: 

Met de wagen: 

- E314 komende van Lummen afrit 23. Vervolgens pijlen wandeltocht volgen.

- E314 komende van Leuven afrit 22. Vervolgens pijlen wandeltocht volgen.

- Lier N10 en N19 Herselt. Pijlen wandeltocht vanaf de stadsrand.

Openbaar vervoer: 

- NMBS station op 1,2 km. Er is een shuttledienst.

- De lijn: halte Demervallei.

Parking:  

Parking bussen: wandelaars aan de zaal afzetten. Daarna doorrijden naar de busparking. Routeplan 
wordt bezorgd na voorinschrijving. 

Parking campers: graag verwittigen vόόr 21 april 2017. Volg de speciaal aangeduide pijlen. 

Parking auto’s: 2000 plaatsen binnen wandelafstand van vertrekzaal. Eveneens 1500 plaatsen aan 
station Aarschot (vanaf afrit Aarschot volg parking station). Er is een shuttledienst. 

Geocaching met beloning: gelegenheidscaches op de 8 en de 15 km. 

Inlichtingen:  Fons Leys - 0473/97 24 34 - fons.leys@telenet.be - www.wsc-langdorp.be 



Inschrijvingsformulier voor bussen en groepen 

Formulier terug te sturen naar WSC Langdorp vzw, Felix Daelslaan 74, 3200 Aarschot 

Mail naar wandelsecr@yahoo.co.uk 

Naam van de wandelclub:………………………………………………………………… 

Nummer van de wandelclub:……………………………………………………………… 

Contactpersoon: 

Naam - voornaam:………………………………………………………………………… 

Tel. /GSM:…………………………………………………………………………………. 

E-mail:……………………………………………………………………………………...

Aantal deelnemers:………………………………………………………………………… 

Verwacht uur van aankomst:………………………………………………………………. 

Uur van vertrek:…………………………………………………………………………… 

Gelieve het totaal bedrag van de inschrijvingen (€1,50 p.p.) over te maken vόόr 14 april 2017 op 
rekeningnummer BE10 1460 5347 2704 met vermelding van VWD en clubnaam. 

WSC Langdorp stuurt een bevestiging met mail na betaling. 

Bij aankomst wordt u een enveloppe overhandigd met de inschrijvingskaarten, stickers en eventueel 
verminderingsbonnen. 

Naam en handtekening:……………………………………………………………………. 



 

Uitnodiging receptie - persmoment 

 

Tijdens de Vlaamse Wandeldag, Vlaanderen Wandelt, organiseren wij twee momenten waarop wij de 
genodigden een beetje extra verwennen. We bieden u een glaasje aan en zorgen voor wat hapjes. 

Deze momenten gaan door in het jeugdhuis ‘De Klinker’ vooraan de stadsfeestzaal. Volg de borden 
VIP- moment.  

In de voormiddag ontvangen wij u tussen 10.30 en 12.00 uur. Om 11.00 uur hopen we een eerste stand 
van zaken te kunnen geven. 

In de namiddag tussen 15.00 en 16.30 uur zetten we een nieuwe voorraad gekoelde drank klaar. Als 
alles vlot verloopt hopen we tegen 15.30 uur de uitslag bekend te maken . 

 

We nodigen van elke bezoekende club 2 bestuurders uit om samen met ons het glas te heffen op een 
geslaagde organisatie.  

 

Om organisatorische reden vragen wij om op voorhand in te schrijven. 

 

Mail naar wandelsecr@yahoo.co.uk 

 

 

Naam van de wandelclub:…………………………………………………………………… 

Nummer van de wandelclub:………………………………………………………………... 

Aantal personen: ……………………………………………………………………………. 

Voormiddag of namiddag:…………………………………………………………………... 

 

 

Graag inschrijven vόόr 14 april 2017.  
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Onze andere organisaties in 2017

Dinsdag 7 februari  Konijntjesbergtocht
5-8-12-16-20-28 km 
Vertrek: Zaal Demervallei, Langdorpsesteenweg 
319, 3201 Langdorp 
Donderdag 13 april  Netetocht  
5-8-12-16-20-28 km 
Vertrek: Voetbalkantine De Vrijheid
2230 Herselt  
Zondag 9 juli  Zomertocht – 50 km van het 
Hageland  
5-8-12-20-30-42-50 km 
Vertrek: S.I.B.A., Pastoordergentlaan
3200 Aarschot. 
Zaterdag 21 oktober  Tienbundertocht 
5-8-12-16-20-28 km 
Vertrek: Kortakkerzaal, Kortakker,
3202 Rillaar 
 

Organisatie met medewerking van:

 

 

 

 

Onze andere organisaties in 2017
 

Konijntjesbergtocht  

Langdorpsesteenweg 

Zondag 5 maart  Mars Der Zuiderkempen 
5-8-12-16-20-30-36 km 
Vertrek: Sint-Jozefscollege
3200 Aarschot. 

 

Vertrek: Voetbalkantine De Vrijheid, Asbroek, 

Zaterdag 3 juni  Panoramatocht
 5-8-12-16-20-30-42-50 km
Vertrek: Parochiezaal Gelrode
3200 Gelrode 

50 km van het 

Pastoordergentlaan, 

Dinsdag 29 augustus  Begijntjestocht 
 
5-8-12-16-20-28 km 
Vertrek: Parochiezaal, Kerkstraat 3
3130 Begijnendijk 

Tienbundertocht  

r,  

Zondag 10 december  Sinterklaastocht
5-8-12-15-20-25-30 km 
Vertrek: Zaal Demervallei
319, 3201 Langdorp 

et medewerking van: 

 

 

 

 

Onze andere organisaties in 2017 

Zondag 5 maart  Mars Der Zuiderkempen  

Jozefscollege, Bekaflaan 65,  

Zaterdag 3 juni  Panoramatocht 
50 km 

Vertrek: Parochiezaal Gelrode, Rillaarsebaan, 

Dinsdag 29 augustus  Begijntjestocht  

Kerkstraat 3,  

Sinterklaastocht  

Vertrek: Zaal Demervallei, Langdorpsesteenweg 



 


