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Eind oktober als u dit artikel te lezen krijgt. Dit is weeral het laatste pinguineke voor 2012.  

Ook weer de tijd om aan de vernieuwing van het lidgeld te denken. Vanaf eind oktober kan u 

dat al doen. Al diegene die hun lidgeld voor 2013 betalen krijgen dit jaar nog iets extra. Naast 

de BVV kalender krijgt u ook nog gratis 100 naamklevers om op de inschrijfkaarten te 

kleven. Als deze opgebruikt zijn kan u vanaf dan op gewoon verzoek gratis nieuwe klevers 

bestellen. Toch nog even vermelden dat de meeste mutualiteiten het lidgeld terug betalen. Als 

de formulieren 2013 beschikbaar zijn, vullen we ze graag voor u in. Dat kan het ganse jaar 

door. 

Met de Sinterklaas wandeling, traditioneel de dag dat er de meeste lidgeldvernieuwingen zijn, 

moet je deze maal niet in de parochiezaal zijn maar in ons secretariaat aan de Testeltse 

steenweg. De bestelde Marchings moeten daar eveneens afgehaald worden. In de vertrekzaal 

zijn ze duurder. Ook het 40 puntenformulier kan daar ingeruild worden. Denk eraan na de 

Sinterklaastocht  is het 40 punten formulier 2012 niet meer geldig. 

 

Afgelopen periode organiseerden we onze Begijntjestocht. Het mindere weer en de 

organisatie van nog een wandeltocht in het naburige Olen zorgden er voor dat de opkomst wat 

minder was. Diegenen die er wel waren, hadden niets dan lof. Zoals steeds hadden de 

afwezigen ongelijk. Aan de helperploeg …. Bedankt! 

Als ik dit schrijf zijn de voorbereidingen voor de Tienbundertocht nog in volle gang. Ditmaal 

een organisatie zonder controlepost. Iets dat sinds mensenheugenis niet meer gebeurd is bij 

onze club. De verantwoordelijken van de voetbalploeg Groene Heide wilden hun kantines niet 

meer verhuren en de zaal Ter Klasse in Bergvijver wordt gerenoveerd. Voor de 

parcoursbouwers was  dat even in hun haren krabben. Gelukkig hebben ze nog voldoende 

haren en werd er snel een oplossing gevonden. Drie lussen van 10 km met 

afkortmogelijkheden en dan nog zonder veel dubbel te moeten gaan. Chapeau !!! 

 

Volgend jaar staan er weer een drietal, meerdaagse, reizen op het programma. Benidorm laten 

we even rusten. Op vele verzoeken organiseren we terug een midweek in september. Ditmaal 

trekken we niet naar de Eifel maar is het Westerwald onze bestemming. Begin november gaan 

we al eens en kijkje nemen. Dit jaar kon je wel deelnemen aan het VWF weekend begin 

oktober. Slechts 6 pinguins durfden het kampeerweekendje aan. Toch hebben we ons daar 

laten opmerken. De vrijdagavond werd er een kwisje georganiseerd. Wij kwamen er als 

winnaar uit en sleepten alweer een beker in de wacht. 

 

Dan is er nog de strijd om de, echte, wisselbeker. Daar de wandelclub van Paal dit jaar de 

NWD organiseerden hadden ze een vrijwel onoverbrugbare voorsprong opgebouwd. Komt 

daarbij dat het bestuur de wisselbekertochten dit jaar fel gepromoot heeft. Toch zijn we zeer 

dicht genaderd. Eind september hadden we nog een achterstand van 50 punten. Als ik dit 

schrijf(11 oktober) zullen we ongeveer gelijk staan. Wandelend Paal en de buurclub Horizon 

Donk organiseren nog hun wisselbekertochten. Waarschijnlijk zullen ze daar een grote 

voorsprong nemen en gaat wandelend Paal de terechte winnaar van de wisselbeker 2012 

worden. Alhoewel! Pinguins geven niet zo snel op. November en december zijn er nog enkele 

wisselbekertochten. Ik zou zeggen allen daarheen. 
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Eind oktober valt deze info in uw bus. Kijk bij je wandelingen eens rond naar de mooie 

kleurenpracht van de loofbossen. Zie wel uit waar je loopt!  

Tot ergens.   Fons 

 

Wandelkalender november - december 2012 

 
Zoals u weet zijn onze leden vrij te wandelen daar waar zij dat wensen.  Met onderstaande 

kalender willen wij hen helpen bij hun keuze.  Op wandelingen aangeduid met  

STERTOCHT kan u gratis inschrijven door de gepaste STERKAART op de achterflap van 

deze info uit te knippen, in te vullen en te overhandigen aan de inschrijving: u ontvangt er 

gratis een inschrijvingskaart voor alle clubleden die door u op de kaart vermeld werden.  Wij 

zorgen voor de betaling van alle inschrijvingen na het afsluitingsuur van die wandeling.  

BUSREIZEN worden verder in deze info besproken. 

 

Donderdag 1 november 

 

Wandelclub Mondpaco 

Kristoffelheem  

Schoolstraat 10     3945 Ham 

4-6-12-18 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Vrijdag 2 november Wandelend Paal vzw 

Bezoekersctrm Webbekoms Broek  

O Vanaudenhovenlaan  18    Diest 

4-7-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 4 november 

 

Trip-trap Kumtich vzw 

Voetbalkantine Eva‟s Tienen 

 St- Barbarastraat 7  Kumtich  

5-9-13-19-22 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 4 november De gruun zipkes 

Parochiezaal 

Vest 5   Herselt 

6-10-14-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 10 november Herentalse Wandelclub 

Zaal Nieuwland  

Nederij 100     Herentals 

4-7-15-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag11 november 

  

Stertocht 

Sporton Deurne- Diest 

SOK  Hasseltsebaan 

Deurne- Diest 

4-6-2X10 km 

Zie verder in deze info 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 17 november Bavostappers Zittaart 

Gildenhuis Beerstraat 54 

2450 Meerhout 

4-6-12-21 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 18 november 

 

 Staat niet in de kalender  

Dynastietocht   Drie Leuvense clubs 

Ontmoetingscentrum Genadedal  

Velderblok 2A      Kessel Lo 

6-10-14-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 18 november Horizon Donk 

Amandinacollege 

St Truidersteenweg  Herk–De-Stad 

5-9-13-21 km 

 

08.00 – 15.00 uur 
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Zondag 18 november 

 

Busreis 

De Vossen Buggenhout 

Zaal Nicolaas Jachtweg 

Buggenhout 

6-12-20 km 

08.00 – 15.00 uur 

 Zie verder in deze info 

Zondag 25 november 

 

Nieuwe startplaats!!! 

Vriendekring paracom. Leuven 

Kwartier Cdt de Memptinne 

Hertogstraat   HEVERLEE 

6-10-15-22 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Zondag 25 november 

 

 

De ijsetrippers Overijse 

RBS Het Groene Dal 

W. Matstraat   Hoeilaart 

6-12-18-24-30-42-50 km km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 1 december 

Zondag 2 december 

 Stertocht 

De vaartlandstappers 

BLOSO centrum Beenhouwerstraat 

Heindonk 

4-7-14-21 km 

08.00 – 15.00 uur  

Zie verder in deze info 

Zaterdag 1 december VOS Schaffen vzw 

Kalendries Meldertsebaan 2 

Meldert- Lummen 

4-6-12-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 2 december Wiekevorste stappers 

Gijsels BVBA 

Lossing  Heultje -Westerlo 

5-10-15-20-25 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 2 december De Zennetrotters 

Humbeeksebaan 188 

 Zemst 

4-8-12-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 4 december Bavostappers Zittaart 

Buurthuis Veerle-Heide 

Zandstraat 13A  Laakdal - Veerle 

5-7-10-15-17 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 9 december 

 

Allen op post!! 

Sinterklaastocht  

Parochiezaal Langdorp 

Vernieuwen lidmaatschap 

5-8-12-15-20-25-30 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Zaterdag 15 december 

Trofee Harten vijf 

De Grashoppers Keiberg vzw 

St Norbertuszaal   

Blauberg - Herselt 

6-12-16-20-30-42-50 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 15 december WSP Heverlee 

Koninklijk Athneum 

Redingenstraat 90 Leuven 

6 -12 km 

 

13.00 – 19.00 uur 

Zondag 16 december 

 

De Bollekes Rotselaar vzw 

Montfortcollege 

Aarschotsesteenweg 39 Rotselaar 

4-6-12-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 23 december 

 

 

WSV Leuven 

Bouwdewijnstadion  

Diestsesteenweg 288 Kessel-lo 

4-6-12-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Woensdag 26 december Busreis naar Baarle Hertog Zie verder in deze info 

Vrijdag 28 december 21e Grenzenloze tocht 

Parochiezaal Heide Heuvel 

Heide    Lommel-Heide Heuvel 

5-8-16-24-32 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 30 december 

 

WSV Holsbeek 

Gildenzaal   Gildenstraat 

Kortrijk – Dutsel 

4-6-12-20 km 

 

08.00 – 14.00 uur 
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Vrijdagnamiddag wandelingen 

 
 
 

Deze wandelingen worden uitsluitend voor clubleden georganiseerd 

Vertrek om 13.30 h stipt. Deelname is gratis. 

Tijdens deze wandelingen is er een rustpost voorzien. 

 

02/11 Geen wandeling ( verkenning) 

07/12Geen wandeling voorbereiding Sinterklaastocht 

28/12 Geen wandeling 

04/01/2013 Geen wandeling 

 

 

 

NORDICCEN 

 
 

Datum Plaats Vertrek: 14.00 h Afstand 

29/10/12 Rillaar Zaal Kortakker 8 km 

05/11/12 Gijmel Kerk 8 km 

12/11/12 Averbode „t Vossenhol 8 km 

19/11/12 Betekom Berreke Verhaegen 8 km 

26/11/12 Herselt Kerk 8 km 

03/12/12 Westerlo   parking bib/sporthal achter het gemeentehuis 8 km 

10/12/12  Geen wandeling  

17/12/12 Averbode „t Vossenhol 8 km 

24/12/12  Geen wandeling  

31/12/12  Geen wandeling  

 

 

 

Datum  Afstand     Vertrekplaats 

09/11/12 Baal-Tremelo-Baal 12 km Parking voetbal 

(Dreamland) 

16/11/12 Gijmel-Schilders-Gijmel 12 km Kerk Gijmel 

23/11/12 Langdorp-Gijmel-Langdorp 12 km P-Z Langdorp 

30/11/12 Wezemaal-Rotselaar-Wezemaal 12 km Parking Dorp 

14/12/12 Gijmel-Langdorp-Gijmel 12 km Kerk Gijmel 

21/12/12 Heimolen-Wolfsdonk-Heimolen 12 km Heimolen-Langdorp 

11/01/13 Rillaar-Bergvijver-Rillaar 12 km Kortakker Rillaar 
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Alternatief vrijdag wandelingen. 
 

Zoals u vooraan kan zien is er op 2 november en 28 december geen vrijdag wandeling 

voorzien.  

Op vrijdag 2 november zijn we met enkele bestuursleden in het Duitse Westerwald.  

Op die dag organiseert de wandelclub van Paal hun Martine Van Camp tocht in Diest.  

Ze vertrekken vanuit de bovenzaal van het bezoekerscentrum Webbekoms Broek. Alleen het 

mooie uitzicht vanuit deze zaal maakt de verplaatsing de moeite waard. Wandelen in en om 

het Webbekoms broek kan niet anders dan mooi zijn. Verdere informatie kan u vinden 

vooraan in dit pinguineke of in de VWF info. U kunt misschien met enkele andere 

vrijdagwandelaars afspreken om 13.30 uur in Diest. 

  

Ook op vrijdag 28 december is er geen vrijdag wandeling. Er is in die periode al zoveel dat 

moet verkend en georganiseerd worden. Busreis, zottekestocht en Leuven/ Aarschot. Die dag 

organiseren de mensen van WSV Milieu 2000 Lommel hun grenzeloze tocht. 

Vertrek: Parochiezaal Heide-Heuvel, Heide z/n, 3920 Lommel-Heide-Heuvel. 

Afstanden:5-8-16-24-32 km 

De Grenzeloze tocht is een grensoverschrijdende wandeltocht die enig is in haar soort en een 

organisatie van wandelclub Milieu 2000 Lommel (België) in samenwerking met Olat 

(Ollandse Lange Afstand Tippelaars – Sint Oedenrode - Nederland). 

Zowel vanuit Nederland (camping De Zwarte Bergen in Luyksgestel) als België (Parochiezaal 

Heide-Heuvel in Lommel) wordt naar elkaar toe gewandeld. 

De afstand van de startlocatie in België tot de centrale rustpost en vandaar tot in Nederland 

bedraagt telkens circa 8 km. Van hieruit kan men opnieuw naar de rustpost wandelen en zo 

terug naar de startzaal in Heide-Heuvel, weer telkens circa 8 km. 

Zowel vanuit Nederland (Zwarte Bergen) als vanuit Belgie (Parochiezaal Heide-Heuvel) kan 

men met een pendelbus terug naar de eigen startlocatie en nieuw is ook dat de bus telkens ook 

de centrale rustpost aandoet. 

Tickets voor het vervoer met de pendelbus kosten 1,20 euro. 

Voor de langere afstanden, 24 en 32 km kan men over afzonderlijke parcours heen en terug te 

stappen. 

Vb. : Rode route : Van Heide-Heuvel in Lommel via rustpost  (+/- 8 km) naar Zwarte Bergen 

in Luycksgestel (+/- 16 km) en terug met Gele route van de Zwarte Bergen in Luycksgestel 

weer via de centrale rustpost (+/- 24 km) naar Heide-Heuvel in Lommel (totaal +/- 32 km). 

In een gezamenlijke ruime (verwarmde) rustpost zal men uitgebreid kunnen genieten van deze 

wandeltocht en eveneens verbroederen met de wandelvrienden die van start gaan in het 

Nederlandse Luyksgestel. 

Het thema van deze tocht is van in het begin gebaseerd op de smokkelarij waarmee men zich 

destijds onledig hield. Nog steeds worden zowel bekende als minder bekende smokkelpaden 

in de trajecten opgenomen. Ook ontbreken de mooie S-vormige wandelbrug over het 

Kempisch Kanaal, het natuurgebied De Sahara met zijn waterplassen en watervogels weer 

niet op het wandelparcours. 
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Zondag 9 december: Sinterklaastocht 

Langdorp + Gijmel 

 
Opgelet: Startplaatswijziging in vertrekplaats Langdorp!! 

 De parochiezaal is niet meer beschikbaar voor verhuring. We vertrekken in zaal 

Demervallei, 200 m verder. Parkeren kan nog wel aan de parochiezaal. 

De traditionele afsluiter van het wandeljaar met als decor: bossen, heuvels en 

panorama‟s. Je hebt een mooie keuze aan kronkelende, verrassende wandelpaadjes tussen 

Langdorp en Gijmel. Ook dit jaar kan je zowel in Langdorp als in de Gijmel inschrijven. 

Je kunt alle afstanden aanvatten in beide vertrekposten (met uitzondering van de 5 km). 

Langdorp en Gijmel, gelegen in het overgangsgebied tussen Hageland en Kempenland, 

zijn de dankbaarste plaatsen om een complete wandeling uit te bouwen. Alles wat een 

goede wandeling maakt, vind je hier binnen stapbereik. Zowel panorama‟s, stille 

dennenbossen, meanderende waterlopen en weidse zichten zullen deze wandeling 

kleuren. Als de weersomstandigheden het toelaten zullen we ook een lus in het 

natuurgebied De Langdonken uitbouwen. Een natuurgebied dat ten zeerste gesmaakt 

wordt door menig wandelaar. In Langdorp hebben we een lus door de weidse 

Demervallei gepland en tussen deze lussen kan er naar hartenlust gecombineerd worden 

met kilometers en parcours. We hopen op een gezond wandelweertje met misschien een 

dun wit laagje sneeuw om de mooie natuur nog eens extra in de verf te zetten. Het 

parcoursteam heeft voor de laatste keer in 2012 nog eens extra zijn best gedaan en 

gezorgd voor ruime controleposten, zodat iedereen op een comfortabele manier aan een 

natje en droogje geraakt. 

 

       
Sinterklaas kapoentje 
Gooi wat in mijn schoentje 
Gooi wat in mijn laarsje 
Dank u Sinterklaasje 

Bladmuziek 
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Zondag 11 november stertocht in Deurne-Diest 

 
Deze maal mag u op onze kosten gaan wandelen in Deurne bij Diest. Het is te zeggen u mag 

gratis inschrijven en we betalen u er nog een koffie bovenop. 

 

Een korte beschrijving van de wandeling: 

Wandelclub Sporton vzw. heet de wandelaars voor de Dorne-route welkom in het 

ontmoetingscentrum S.O.K., dat gelegen is langs de Hasseltsebaan te Deurne (Diest). Tijdens 

deze wandeling kunnen jullie kiezen tussen 2 verschillende omlopen van 10 kilometer die 

tevens kunnen ingekort worden tot respectievelijk 6 en 7 kilometer. 

Wegens de vele positieve reacties van het afgelopen jaar heeft de parcoursverantwoordelijke 

besloten om dit jaar niet veel aan het parcours te veranderen zodanig dat de wandelaars die 

vorig jaar 1 lus van 10 kilometer bewandeld hebben, nu de kans krijgen om te genieten van de 

andere lus van 10 kilometer. 

De eerste lus van 10 kilometer vertrekt richting Engsbergen en centraal tijdens deze 

wandeling staan de Rodeberg en de Houterenberg. Het vertrek is naar de top van de Rodeberg 

en laat U kennismaken met de rust en de stilte die hier nog aanwezig is. Deze berg is nog een 

uitloper van de Hagelandse  ijzerzandsteenheuvels en U treft er bovendien nog een prachtig 

perceel heide aan. Vanaf hier trekken we verder naar de Houterenberg in Engsbergen. Na de 

doortocht langs de Houterenberg kunnen we eventjes genieten van het landelijk karakter van 

deze streek, om dan al vlug terug de achterzijde van de Rodeberg te bereiken. Kronkelende 

paadjes in dit bosrijke gebied zijn dan opnieuw de ingrediënten voor het vervolg van deze 

tocht. Terug keren naar de aankomstplaats doen we tenslotte via de Hamelterre, met de top 

gelegen op 41,25 meter boven de zeespiegel, is dit het hoogste punt van Deurne. Deze 

wandeling kan men evenzeer inkorten tot 7 km en laat U ook kennismaken met de prachtige 

natuur op en rond de Rodeberg. 

De tweede lus laat U kennismaken met de streek rondom Deurne en laat u toch nog een paar 

onbekende plaatsen ontdekken. Vertrekken doen we richting Korte Heide en de Humberg. 

Even kan je genieten van de kleine speeltuin in deze woonwijk, maar al vlug wandelt u via de 

grens met Tessenderlo verder naar de motorcrossterreinen van Oosterbergen. Bij het 

oversteken van deze terreinen kan men dan gerust even genieten van de prachtige natuur die 

hier nog aanwezig is. Door een bosrijk gebied wandelen we dan verder naar de Molenberg. 

Terwijl de 10 kilometer hier kan genieten van een prachtig uitzicht wandelt de 6 kilometer 

van hieruit verder naar de aankomstplaats. De wandeling van de 10 kilometer loopt dan verder 

via brede zandwegen en een unieke holle weg naar de achterzijde van Genevenne. 

 Een prachtig donker pad en een kleine veldweg voert de wandelaars dan verder naar de 

Hamelterre om dan samen met de andere wandelaars terug te keren naar de aankomstplaats. 

  

 Alle Pinguins daarheen !!!! 
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Busreis Buggenhout  Zondag 18 november 2012 
 

De Vossen van Buggenhout brachten een busbezoek aan onze mars der Zuiderkempen. Nu is 

het onze beurt om te laten zien dat de pinguïns niet bang zijn van de “vossen”. We trekken 

naar hun wandeling: “Buggenhoutbos in herfstkleur”  

Er zijn 3 afstanden: 6-12 of 20 km. 

Alle afstanden gaan richting Buggenhoutbos. Half november zou het beukenbos nog in een 

mooie herfstkleur moeten gehuld zijn. Ook paddenstoelen  zijn nog talrijk aanwezig. Bij 

droog weer belooft het een mooie uitstap te worden. 

Het parcours: 

De 6 km heeft geen rustpost, maar er is mogelijkheid voor een stop onderweg. 

De 12 km gaat richting Peisegem Merchtem met één rustpost een keert dan terug naar 

Buggenhoutbos 

De 20  km gaat eerst richting Malderen Londerzeel en passeert een Heidemolen, daarna gaat 

het parkoers met de 12 km richting Peisegem en dan opnieuw richting Buggenhoutbos. 

 Op het parkoers van de 12 en 20 km passeren de wandelaars "De Eendeput" een afgelegen 

natuurgebied in Buggenhoutbos, alsook "de konijnenberg", een heuvel gevormd door de 

Holbeek. 

 

We kregen nog wat meer uitleg over de bezienswaardigheden onderweg: 

 Buggenhoutbos, vroeger en nu: 

In de twaalfde eeuw behoorde het Buggenhoutbos tot het duizend hectare groot 

“Beuckenhoudt”, het grote woud waaraan de gemeente Buggenhout haar naam ontleent. 

Vroeger was de beuk ongetwijfeld alleenheerser in het bos, maar nu moet hij het gezelschap 

van de wintereik dulden. Tijdens de eerste wereldoorlog verminderde de bos oppervlakte van 

vierhonderd tot honderd zestig hectare. Grote delen werden tijdens de bezetting gerooid en als 

landbouwgrond in gebruik genomen. In 1933 kocht de Belgische staat de resterende honderd 

veertig hectare bos, wat meteen een punt zette achter de verdere teloorgang van het bos. Nu is 

het domein eigendom van de Vlaamse overheid en wordt het beheerd door het Agentschap 

voor Natuur en Bos. Het beboste gedeelte bedraagt honderd negentig hectare. In de nabije 

toekomst is er nog eens twintig hectare bosuitbreiding gepland. 

 

Buggenhoutbos, een bos vol variatie 

De oude beukenbestanden dateren van 1850. Ze zijn schaduwrijk en geven een lichtzure 

humus. Dit leidt tot een schrale onderbegroeiing. Toch vind je in het voorjaar groepjes 

daskruid en lelietjes van- dalen, het zogenaamde „meiklokje‟. De bosuil roest zijn dag in de 

zware beukenkruinen. Het gemengde loofbos met wintereik heeft meer variatie in huis. Meer 

licht en een dikke laag humus zorgen voor de typische etagebouw met een boom-, struik-, 

kruid- en moslaag. Nergens in Vlaanderen is de wintereik zo goed vertegenwoordigd als hier 

in Buggenhoutbos. In het voorjaar ontdek je de bosanemoon en gele dovenetel; in de zomer 

valse salie en verschillende soorten varens. Deze typische bosplanten, getuigen van een 
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eeuwenoude bosbodem. De variatie aan paddenstoelen in het najaar is indrukwekkend: 

amanieten, bovisten, boleten en zelfs de zeldzame gekraagde aardster. Broedvogels als 

buizerd, sperwer, wielewaal, boomklever en zwarte specht wijzen op een vrij intact, stabiel en 

gevarieerd bosecosysteem. Het oostelijke gedeelte van het bos ligt in de vallei van de 

Hollebeek. Deze sterk meanderende gracht wordt gevoed met oppervlaktewater uit de 

omgeving. Hier tref je de zeldzame vuursalamander aan. Buggenhoutbos is de 

meest noordelijke streek van België waar deze salamander voorkomt. 

De Henneput, een oude bospoel, herbergt tal van vissen. In het voorjaar komen padden en 

kikkers er paaien. Op schrale, zonnige plekjes tref je de hazelworm - in de volksmond „de 

bospaling‟ genoemd - aan. 

 

Vertrek: Parking Demervallei om 8.00 uur. Terug omstreeks 17.00 uur. Inschrijven doe je 

door 7 Euro te storten op onze rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding Buggenhout. 

Het bedrag moet ten laatste op 9 november op onze rekening staan. 

 

 

Stertocht 1 en 2 december De Broekventjestocht  

 
De Vaartlandstappers van Willebroek organiseren deze twee dagen hun broekventjestocht. 

Enige jaren terug brachten zij ons met een grote delegatie een bezoek. Nu is het onze beurt 

om met een groot aantal pinguïns naar het BLOSO watersportcentrum te trekken. U heeft de 

keuze uit de twee dagen van het weekend. Omdat het iets verder rijden is betalen wij u nog 

een gratis koffie met een broodje.(2 gewone consumpties dus) 

 Voor de GPS –lozen. Rij richting Mechelen – Nekkerspoel. De ring verder volgen richting 

Willebroek. Wanneer u over de E19 rijdt zullen de borden “Mars” u naar de vertrekplaats 

leiden. 

Van de club mochten we een uitgebreide parcoursbeschrijving ontvangen. 

Vertrekplaats:BLOSO centrum  Hasewinkel,  Beenhouwersstraat 28, 2830 Heindonk 

Willebroek.   Aanvang: 08:00u 

 

Het BlOSO-watersportcentrum Hazewinkel bevindt zich in een 300 ha groot en prachtig 

natuurgebied. De vijvers, twee watervlakken van 60 ha en 40 ha, die door zandwinning in de 

Rupelstreek ontstonden, bevinden zich op grondgebied van de gemeenten Heindonk, 

Blaasveld, Heffen en Willebroek. Hier rond werd het polyvalente watersportcentrum BLOSO 

Hazewinkel uitgebouwd. Het natuurgebied Het Broek sluit harmonisch aan bij dit unieke 

sportcentrum. Ze vormen samen de groene long van het Vaartland. 

 

De 4 – 7 – 14 – 21 km vertrekken allen samen even langs de roeibaan om aan het eerste 

poortje het 675 ha grote Broek van Blaasveld in te duiken. Het Broek is een moerasgebied, 

een pareltje van flora en fauna, met een groot aantal vijvers, die ontstaan zijn door vroegere 

turfwinning.  

Na ongeveer een 1500 meter gaan we het 'Sas van Gent' over om in een brede eikendreef te 

belanden die ons voorbij het ontmoetingscentrum Scheyvaerts en de boswachterswoning leidt.  

Op het domein Scheyvaerts bevindt zich ook het onthaalcentrum waar het Broek op een 

eenvoudige en overzichtelijke wijze wordt voorgesteld.  

Naast de wandelaar komt in het Broek ook de hengelaar aan zijn trekken. Immers op 15 

vijvers kan gehengeld worden door iedereen die in het bezit is van een visverlof afgeleverd 

door het Vlaamse Gewest. In de andere vijvers worden de vissen met rust gelaten. 
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Hier is de eerste splitsing. De 4 km verlaten de andere afstanden en vervolgen langs de 

achterkant van Scheyvaerts en de boswachterwoning hun weg door het Broek om de dijk van 

de roeivijver te bereiken en deze verder af te wandelen naar de aankomst. Hun tocht zit er op. 

 

De 7 – 14 – 21 km trekken de Rotteringen in en stappen verder langs het wandelpad waar we 

links en rechts van ons kunnen genieten van de prachtige natuur.  

Aan de rand van het Broek gekomen belanden we op de Broekweg waar de kapel van O.L.V. 

van de Veertienbunders staat.  

Het kapelleke van Onze Lieve Vrouw van de Veertienbunders dankt zijn ontstaan aan het in 

1636 door Michael Van Breedam gevonden Mariabeeldje dat, naar aloud gebruik, aan een 

eikenboom ter verering werd opgehangen. De echte verering ontstond echter pas later, na de 

strenge winter van 1760, toen bleek dat het water, waaruit het beeldje werd opgehaald, ijsvrij 

was gebleven. Aan de boord van de vijver en van dat nooit bevriezende putje werd een houten 

kapelletje opgetrokken, dat in 1860 door een stenen gebouw werd vervangen. 

We trekken nu langs de Broekweg het Broek uit. Aan de horizon steekt  de kerktoren van 

Blaasveld zijn kop boven de bomen uit? We zetten onze tocht langs een nieuwbouwwijk 

verder om zo het centrum van Blaasveld te bereiken waar in het Volkshuis onze eerste 

rustpost is. 

 

Nadien gaan we tot aan de kerk van Blaasveld. In deze kerk bevindt zich sinds 1323 vooraan 

links op het altaar een merkwaardig gekleed houten kruisbeeld. Rudolf Pipenboy, heer van 

Blaasveld, gaf de opdracht om dit kruis te maken rond 1320. Het kleed werd in hout 

gehouwen, zo los en breed dat de benen en knieën gevormd zijn doorheen het kleed, als zag 

men een naakte Christus. Er bestaan in totaal maar drie geklede Christusbeelden: het 

beroemde “Sancto Volta” in Luca, Italië en het gekende beeld “Tancremont” in de provincie 

Luik. Het minst gekende van de drie bevindt zich in Blaasveld, waar Blaasveld dan ook 

terecht fier op is. 

We gaan nu rechts langs het kerkhof en daar staat het Broekventje ons op te wachten. Dit is 

een beeldje dat in Franse natuursteen is gebeeldhouwd door Vincent Leboda naar gelijkenis 

van het in 1975 door bakker Moeremans gecreëerde speculaasachtig en gekruide koekje van 

14 cm hoog.  

Hier is de volgende splitsing. De 7 km en de 21 km gaan hier de Dorpstraat in voorbij 

bakkerij Moeremans, gaan verder door de Kasteeldreef waar het Domein van Lacourt is 

gelegen, het vroegere versterkte kasteel van Blaasveld, dat spijtig genoeg is afgebroken en 

waarvoor een villa in de plaats is gezet.  

Hier staat ook de dikste tamme kastanjelaar van het land van wel 300 à 500 jaar oud. Met een 

omtrek van zeven-en-een-meter en een kruin van achtendertig meter doorsnee is dit een echt 

natuurmonument. De boom werd in 1942 als monument beschermd. U kunt hem zien als u 

aan de muur van het domein komt, rechts van u. We trekken verder langs de achterkant van 

het domein en zien links van ons de vijver van groot Vekiel, gaan voorbij taverne ‟t Fonteintje 

om dan de Beukendreef in te gaan, waar de 7 km zich afsplitst en langs de buitenkant van het 

Broek naar de aankomst gaat. De 21 km gaat verder over landelijke wegen om terug aan de 

andere kant van het Domein van Lacourt te komen. Langs de historische bakstenen kapel gaan 

we verder. Deze werd mogelijk opgericht op de plaats van de slotkapel van het voormalige 

kasteel van Blaasveld in het natuurgebied Het Broek. In het bepleisterde en beschilderde 

interieur met koepelgewelf wordt een altaarstuk met voorstelling van Sint Franciscus 

Xaverius voorgesteld. De kapel werd in 1998 beschermd. En we gaan verder naar onze 

tweede rustpost. 
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Hierna gaan de 14 km voor de eerste en de 21 km voor de tweede maal tot aan het 

Broekventje om daar links en wat verder langs de Kebbingen het veld in te trekken, met aan 

de linkerkant nog wat overblijfsels van de papierfabriek De Naeyer, met een geklasseerde 

watertoren daterend van 1903, gemaakt van metalen platen. Nu is dit een nieuw 

industriegebied. We gaan voorbij het waterzuiveringstation om dan langs een wandel- en 

fietspad verder te gaan met rechts van ons het beschermde natuurgebied het Broek De Naeyer. 

Het gebied fungeert als rustgebied voor verschillende vogelsoorten. Hier huist ook de grootste 

aalscholverbroedkolonie van Vlaanderen. Links zien we de industrie van het Zeekanaal, en 

gaan langs de idyllische jachthaven van Klein-Willebroek om over een historische brug de 

feestzaal te bereiken, tevens onze laatste rustpost. 

 

Hier maken we een toertje door het pittoreske dorpje Klein-Willebroek, terug het brugje over 

langs het Sashuis en via het monument voor de schippersgezinnen bereiken we de Rupeldijk.  

Klein-Willebroek was vroeger een schippersdorp met zijn schippersschool en zijn vele 

scheepswerven.  

Langs de Rupeldijk trekken we verder, eerst voorbij de tank uit de Tweede Wereldoorlog en 

tot aan het natuurgebied de Biezenweiden. Hier duiken we naar beneden het gebied in, dat 

wordt beheerd door Natuurpunt. Het gebied bestaat uit een aaneenschakeling van vochtige 

weiden en bosjes, waar varens er nog mooi groen bij kunnen staan.  

Bij het verlaten van het gebied steken we de baan over en stappen we terug het domein 

Hazewinkel binnen. Langs de Oude Heindonksesteenweg, die er nu verweerd en verlaten bij 

ligt, gaan we tot aan de roeivijver. Hier aangekomen zien we in de verte al onze 

aankomstplaats. Maar!! We gaan langs kronkelende paadjes eerst nog van de natuur genieten 

om langs de controletoren met nog een honderdtal meters voor de boeg de aankomst te 

bereiken. 

 

Als de wandeling zo mooi is als zijn beschrijving, een topper!! 

 

Nieuw!!!!!!!!!!  LLAW zaterdag 1 december 

 
 Het kind moet een naam hebben. Daarom hebben we het volgende gefantaseerd. Als er 

iemand een betere suggestie heeft. Graag 

L: Langdorpse 

L: langere 

A: Afstand/ Avontuurlijk 

W: Wandelingen 

Wat is de bedoeling? Het woord “sport” in onze naam wat promoten.  

Vooral in de winter maanden organiseren we enkele keren een groepswandeling over een 

afstand van ca 25 km. ( Langere afstand) 

Voorlopig gaan we ons beperken tot wandelingen waarvan we zeker zijn dat ze goed 

beschreven of aangeduid zijn. In principe worden ze niet op voorhand verkend. We weten dus 

niet of we onderweg in de cafés binnen kunnen.(Avontuurlijk!) 

Voorziet u van voldoende eten en drinken!! 

Sportief wandelen wil zeggen dat we toch gaan trachten ergens tussen de 5 en de 5,5 km/h te 

wandelen. Om  u een idee te geven: Op de vrijdagwandelingen is dat ca 1 km/h minder. 

 Om het groepsgevoel te vergroten rijden we samen. We gebruiken voorlopig het openbaar 

vervoer en vertrekken steeds vanaf het station van Aarschot. Vermits we niet in hetzelfde 

station vertrekken en aankomen is de senioren pas niet geldig. Toch houden we de prijs voor 
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het vervoer beperkt. Net zoals voor de busreizen is de prijs 7 Euro. Zij die gratis met de trein 

rijden betalen uiteraard niets. Voor die mensen, graag een seintje aan de voorzitter als je 

meegaat. Opgelet!! De tickets worden op voorhand besteld en betaald. Als u de laatste drie 

dagen afzegt kunnen wij uw geld niet meer terugstorten. 

 

Zaterdag 1 december starten we met de eersteling. We bewandelen het knooppuntennetwerk 

Rivierenland. Wandelen langs Dijle, Zenne en Rupel. Lengte 24,38 km. Het was de bedoeling 

van uit Boom te vertrekken. Echter tijdens het weekend rijden er geen treinen naar Boom. 

Vertrekken doen we dan maar in Mechelen. Aankomen doen we in het station van Sint- 

Katelijne- Waver. Korte beschrijving van de wandeling: Vanuit het station vertrekken we naar 

het kanaal Leuven- Dijle, door het Provinciaal Domein Vrijbroekpark bereiken we de wijk 

Stuivenberg waar we de E19 oversteken. Daar gaat het richting Battel waar we het kanaal 

terugvinden om ons op weg naar Heffen te begeven. Buiten Heffen vinden we dan weer de 

Zenne die we volgen tot in het Zennegat waar even verder Zenne, Kanaal en Dijle in de Rupel 

uitmonden. Door het Battenbroek en de Rupel bereiken we Walem. Langs de kleine vijver en 

het Fort belanden we in de wijk Elzenstraat. Nog een ommetje langs de Midzeelhoeve 

vooraleer we het station van Sint Katelijne Waver bereiken. Van daar nemen we de trein terug 

naar Aarschot. We kiezen zoveel mogelijk op onverharde wegen, toch is het grootste gedeelte 

van deze wandeling verhard. 

 Onderweg zijn er meerdere mogelijkheden om iets te drinken. We trachten rond de middag 

een café te vinden waar we mogen picknicken. Voorziet u van voldoende voorraad! 

 Als u graag meegaat stort dan 7 euro op onze rekening: BE10 1460 5347 2704 met 

vermelding :  NAAM VAN DE DEELNEMER en Mechelen. Het bedrag moet ten laatste op 

27 november op onze rekening staan. WIJ zorgen er dan voor dat iedereen een geldig ticket 

heeft. Voor zij die gratis reizen: Laat iets weten aan de voorzitter. 

We vertrekken in Aarschot met de trein van 8u13 naar Leuven, daar overstappen en om 9u10 

zijn we in Mechelen. We hopen tussen 17.00 en 18.00 uur terug in Aarschot te zijn. 

  

Alle sportieve leden welkom. 

 

 

          

 Busreis Baarle-Nassau-Hertog 26 december 
 

Ditmaal een busreis op een weekdag. De toeristische diensten van Baarle hertog/ Nassau  

pijlen elk jaar in december en januari een kerstwandeling uit. Zelfs meerdere in verschillende 

richtingen. We kozen voor de wandeling die Nederland in gaat. 

 

Eerst wat informatie over de merkwaardige vertrekplaats: 

Het dorp Baarle, bestaande uit de Nederlandse gemeente Baarle-Nassau en de Belgische 

gemeente Baarle-Hertog, ligt midden in de denkbeeldige driehoek van Breda, Tilburg en 

Turnhout. Vaak wordt gedacht dat Baarle precies op de grens van Nederland en België ligt, 

waarbij de grens door één straat loopt. Dit is echter onjuist. In Baarle is er namelijk sprake 

van een enclavesituatie. Een enclave is een stuk grondgebied dat geheel omringd is door 

grondgebied van een andere staat. Wat Baarle zo uniek maakt is dat er niet sprake is van één 

enclave; het zijn er dertig in totaal! 

http://www.vvvbaarle.nl/file_handler/documents/original/download/61/Enclavedorp.pdf


13 
 

 

 

 

Baarle-Hertog 

Het Belgische Baarle-Hertog bestaat uit 22 enclaves. Deze 22 stukken grond zijn geheel 

omgeven door Nederlands grondgebied. Net over de officiële rijksgrens, in België, is het 

kerkdorp Zondereigen gelegen, dat eveneens tot de gemeente Baarle-Hertog behoort. De 

gehele gemeente Baarle-Hertog heeft een oppervlakte van 748 hectare met ongeveer 2.250 

inwoners. 

Baarle-Nassau 

Het Nederlandse Baarle-Nassau heeft op haar beurt 8 enclaves, waarvan er 7 als sub-enclaves 

in de twee grootste Belgische enclaves liggen en één nabij het kerkdorp Zondereigen. Naast 

de kern Baarle-Nassau behoren het kerkdorp Ulicoten en het gehucht Castelré tot de gemeente 

Baarle-Nassau. Castelré ligt als een schiereiland in België op 11 km van het centrum van 

Baarle-Nassau. De gehele gemeente Baarle-Nassau heeft een oppervlakte van 7.641 hectare 

met ongeveer 6.500 inwoners. 

Grens duidelijk zichtbaar 

De grens loopt in Baarle dus kris kras door wegen, huizen en tuinen. In de bebouwde kom 

van Baarle worden de enclavegrenzen overal zichtbaar gemaakt met behulp van speciale 

stoeptegels en aluminium plaatjes in het wegdek. Zo kunt u precies zien waar de grens 

loopt. Ook de nationale driekleur die op de huisnummerbordjes is weergegeven, kunt u zien 

of de voordeur van een woning of gebouw zich in België of Nederland bevindt.  

 

Wij vroegen ons af hoe deze toestand ontstaan is en we vonden volgende verklaring: 

Het ontstaan van de enclaves in Baarle-Nassau-Hertog 

In de geschiedenis treffen we de naam Baarle voor het eerst aan in 992, wanneer gravin 

Hilsondis haar bezittingen in het land van Strijen, waar Baarle dan toe behoort, in een 

stichtingsakte vermaakt aan de abdij van Thorn in Limburg.  

Hertog van Nassau 

In 1198 werd de basis gelegd voor de Baarlese enclavesituatie door Godfried II van Schoten, 

Heer van Breda. Zijn gebied, waaronder Baarle, lag tussen Hertogdom Brabant en het 

Graafschap Holland in. Toen Dirk VII van het graafschap Holland in 1190 aanspraak maakte 

op het land rond Breda, sloot Godfried van Schoten, de heer van Breda, zich aan bij het 

Hertogdom Brabant. Godfried van Schoten werd daardoor leenman van Breda. Om zijn 

macht niet te verliezen kreeg Godfried van Schoten van de hertog van Brabant ook nog extra 

stukken land bij Baarle. Dit waren echter woeste stukken grond. De vruchtbare grond rond 

Baarle hield Hertog Hendrik I voor zichzelf. In 1198 lagen er dus stukken land in Baarle die 

rechtstreeks onder de Hertog van Brabant vielen. Dit werd later Baarle-Hertog. De gebieden 

rond Baarle, die in handen waren van de leenman van Breda, kwamen via erfopvolging in 

handen van het geslacht van Nassau. Dit werd het latere Baarle-Nassau. De enclaves waren 

geboren. 

Tractaat van Maastricht 

Moeilijkheden ontstonden aan het einde van de 80-jarige oorlog die door de Vrede van 

Münster in 1648 bezegeld werd. Hierbij werd de grens van de Noordelijke en Zuidelijke 

Nederlanden vastgelegd. Deze grens liep dwars door het Hertogdom Brabant. Hierdoor 

kwam Baarle-Hertog, dat tot de Baronie van Turnhout behoorde, bij de Zuidelijke 

Nederlanden en Baarle-Nassau, als deel van de Baronie van Breda, bij de Noordelijke 

Nederlanden. Hierdoor kregen de enclaves voor het eerst een internationaal karakter. Met het 

Tractaat van Maastricht werd in 1843 de grens tussen Nederland en België vastgesteld. 

Hierbij bleek het echter onmogelijk de grens tussen grenspaal 214 (Poppel) en 215 (Meerle) 

http://www.vvvbaarle.nl/jump/page/202/Zondereigen.html
http://www.vvvbaarle.nl/jump/page/203/Ulicoten.html
http://www.vvvbaarle.nl/jump/page/201/Castelr.html
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ononderbroken vast te stellen. Om dit snel te kunnen afhandelen voegde men daarom gewoon 

een proces-verbaal bij het Traktaat, waarop de nationaliteit van elk afzonderlijk perceel van 

Baarle aangegeven was. Pas in 1974 slaagde een tweede internationale grenscommissie erin 

het gat in deze rijksgrens te dichten. Het zou zelfs nog tot 1995 duren vooraleer de 

enclavegrenzen officieel als rijksgrenzen werden erkend. Dit gebeurde op basis van 

landmetingen uitgevoerd door een derde en laatste grenscommissie. 

 

 

Nu de wandelingen. U kunt kiezen uit 3 mogelijkheden: 

 -Een onbegrensde grenzenwandeling van Baarle. Deze wandeling loopt door het centrum van 

Baarle en doet alle bezienswaardigheden aan. Buiten deze bezienswaardigheden zijn er nog de 

vele terrasjes en ook de Jumbo( soort Colruyt) is op 2
de

 kerstdag open. 

- De kerstwandeling:  

De 12 km gaat van Baarle naar Alphen en terug.  

Bezienswaardigheden : Kerststal en kerk in Baarle Hertog. Een maquette waarop u het 

grondplan van Baarle kan zien met zijn 30 enclaves. Onderweg de Prehistorische grafheuvel 

op Kwaalburg. Een Kerststal aan de kerk. Vele kerststalletjes in de kerk van Alphen. Vlak bij 

de kerk vinden we ook onze rustpost in Café Den Brouwer. Onderweg een afwisseling van 

veld-en boswegen. Ook het “Bels lijntje” bewandelen we verschillende keren. 

(Bels lijntje is de vroegere spoorweglijn van Turnhout naar Tilburg) 

De 22 km trekt nog verder Nederland in; naar de wijk Druisdijk. In Druisdijk vinden we de 

Sint Martinuskapel omgebouwd tot kerststal. Een drankgelegenheid is er niet we keren dus 

terug naar “Den Brouwer” om onze dorst te laven.( ca 11 km)  

Na onze aankomst in Baarle laten we nog voldoende tijd om wat van de geneugten in Baarle 

te genieten. 

 

Vertrek:Parking Demervallei om 08.00 uur. Terug omstreeks 18.00 uur. Inschrijven doe je 

door 7 Euro te storten op onze rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding Baarle. Het 

bedrag moet ten laatste op 18 december op onze rekening staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDGELD 2013 
Op 1 oktober 2012 is een nieuw werkjaar begonnen, en dit betekent ook: 

vernieuwing van het lidmaatschap. 
 

Hoeveel kost het?  

Een heel jaar lid zijn van de grootste wandelclub van Vlaams-Brabant, en tevens verzekerd tegen 

ongevallen op weg naar, tijdens, en op weg van een wandeltocht, kost  8,00 euro voor 1 persoon, 16 

euro voor twee personen, en vanaf het derde lid van hetzelfde gezin bijkomend 3,00 euro per 

persoon. 

  

Opgelet!!! De meeste mutualiteiten betalen het lidgeld van een sportclub integraal terug. Doe 

navraag bij uw ziekenfonds 
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Hoe uw lidgeld betalen? 

Het liefst van al hebben wij dat het lidgeld in de hand betaald wordt: tijdens de openingsuren van het 

secretariaat of tijdens onze eigen wandelingen (Tienbundertocht, Sinterklaastocht), want dan kunnen 

wij u meteen uw nieuwe lidkaart meegeven, en uw gratis wandelkalender, indien u er één wenst.  Maar 

betaling langs de bank kan natuurlijk ook op nr. BE10 1460 5347 2704  met vermelding “lidgeld 

2013” en de namen van de leden.  Nieuwe leden melden zich echter bij de secretaris, met opgave van 

hun (officiële) voornaam, familienaam, adres, geboortedatum en –plaats, en nationaliteit. 

 

Bewijs van lidmaatschap 
Als bewijs van betaling van uw lidgeld ontvangt u een nieuwe  lidkaart met de vermelding 2013  Wie 

in de hand betaalt (zie hierboven) ontvangt deze lidkaart onmiddellijk.  Wie langs de bank betaalt 

krijgt ze achterna gestuurd (doen wij niet zo graag, want dit vraagt bijkomend werk, en een postzegel, 

maar even goede vrienden!). 

 

 

Een aanrader: betaal uw lidgeld voor 1 januari 2013, dan is u al met Nieuwjaar in 

orde met de verzekering; u ontvangt dan bovendien, per gezin, gratis een VWF / 

FFBMP / VGDS – Wandelkalender 2013  Opgelet: deze kalender moet u zelf 

afhalen voor de Mars der Zuiderkempen in maart 2013, hij wordt u niet 

opgestuurd! 
 
 

 

Openingsuren secretariaat in december. 

 

Een speciale regeling dit jaar voor de maand december.  

Vermits de parochiezaal in Langdorp niet meer verhuurd wordt. Zal ons secretariaat aan de 

Testeltse steenweg op zondag 9 december geopend zijn van 08.00 uur tot 17.00 uur. 

U kunt die dag uw lidgeld vernieuwen, de bestelde Marching afhalen, uw 40 punten formulier 

inleveren en een nieuw formulier voor 2013 meenemen. 

Tevens kan u die dag clubkleding aankopen. 

Drie dagen later, is het de tweede woensdag. We zijn die woensdag NIET open.  

Wegens de feestdagen:  Een week later op MAANDAG 17  December is het secretariaat dan 

wel weer wel open van 18.00 tot 19.30 uur. 

 Deze dag is de LAATSTE MOGELIJKHEID om uw 40 punten formulier 2012 in te ruilen!!! 

Naderhand worden de formulieren niet meer aanvaard. 

 

Woensdag 9 januari 2013 is de eerste openingsdag in 2013. 
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Meerdaagse reizen 2013 
 

Ook voor 2013 hebben we weer een drietal buitenlandse reizen voor u in petto. 

 De traditionele reis naar Benidorm laten we wegens de mindere belangstelling deze maal nog 

in de schuif liggen. Geen nood we hebben nog drie reizen in aanbieding. Aan u de keuze of 

als je niet kan kiezen:doe alles mee. 

 

 

Van 9 tot 12 mei 2013 Hemelvaartweekend Enkirch 
 

 Traditioneel gaan we naar Duitsland met het Hemelvaartweekend. Waren we dit jaar aan de 

Ahr, volgend jaar trekken we terug naar de Moezel. We kozen voor hotel Loosen in Enkirch. 

www.hotel-loosen.de  . 

 Een zevental jaren geleden waren we ook al in dit hotel. Die er bij waren herinneren zich nog 

wel de vele regen en ook de verwarming die op een mysterieuze wijze was afgezet. Over de 

kamers en het eten zijn er geen slechte herinneringen. Wij gaan ervan uit dat ook in 2013 alles 

weer in orde zal zijn.  

Enkirch ligt tussen Traben Trarbach en Zell. Mogelijke wandelingen zijn naar Traben- 

Trarbach, Starkenburg, Bullay of zell. Mogelijkheden genoeg. De verkenning gebeurt pas in 

het voorjaar. Een meer gedetailleerd programma krijg je later. Het is de bedoeling dat we in 

februari het juiste aantal deelnemers laten weten. Inschrijving sluiten we dus af op 20 

februari. Tegen die datum verwachten wij een voorschot van 40 Euro per persoon. 

Inschrijfstrookje kan je vinden achteraan in deze info. 

De prijs voor dit weekend is 140 Euro per persoon op basis van een tweepersoonskamer. Voor 

een eenpersoonskamer is de prijs 167 Euro. We verblijven in half pension. De prijs van het 

overzetbootje is inbegrepen. 

 

 

 

          
Van woensdag 17 juli tot vrijdag 26 juli 2013 :Ischgl in Oostenrijk 
 

 De oorspronkelijke plannen waren het Zillertal. Geen enkel hotel kon mij vanuit België 

overtuigen om onze Oostenrijk reis bij hun door te brengen. Er komen er wel een aantal in 

aanmerking. Toch eerst eens ter plaatse bekijken! Wellicht één van de volgende jaren. 

Voor  2013 boekten wij hotel Ischglerhof in Ischgl    www.ischglerhof.at 

Ischgl ligt in het Paznauntal . In de winter een mondain ski oord  met een bruisend 

uitgaansleven. De Nederlandse Koninklijke familie brengt er ieder jaar haar 

wintersportvakantie door. Tijdens de maanden juli en augustus krijgt dit oord een 

opflakkering; zij het iets minder mondain. 

 Het programma bestaat uit alle dagen wandelen, als het weer het toelaat. Silvretta pas, en 

natuurlijk nemen we de smokkeltour: drie liften die ons naar het Zwitserse Samnaun leiden. 

De prijs voor deze 10 daagse reis bedraagt 570 Euro per persoon op basis van een 

tweepersoonskamer. Een eenpersoonskamer kost 635 Euro.  

http://www.hotel-loosen.de/
http://www.ischglerhof.at/
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 Voor deze prijs krijgt u: 

 -Vervoer per bus heen en terug+ de uitstappen. 

- Fooi chauffeur 

- Uitgebreid ontbijtbuffet. 

- Drie gangen menu met saladebuffet. Keuze uit 2 hoofdschotels. 

- Dansavond 

- Gratis gebruik van zwembad, Whirlpool en Sauna. 

-Gratis zetel liften in het Paznauntal. 

-Gratis met de lijnbussen in het Paznauntal/ Bielerhöhe 

- Diverse museum bezoeken. 

 Ook hiervoor kunt u reeds inschrijven: De inschrijvingen sluiten we af op 15 maart 2013. 

Ook hier verwachten we een voorschot van 100 Euro per persoon. 

Vergeet niet voor deze reis de nummer van uw identiteitskaart te melden en uw volledig 

adres. Bespaart ons heel wat opzoekingwerk. 

 

 

 

     Zondag 15 tot vrijdag 20 september 2013 Waldbreitbach  

 
Ook al was de interesse de afgelopen jaren wat verminderd voor de najaarsreis, toch kreeg ik 

de afgelopen periode de hint om toch volgend jaar iets te organiseren. Et voilà: 

We reserveerden een aantal kamers in hotel Zur post in Waldbreitbach  www.hotelzurpost.de.  

Waldbreitbach is gelegen in het Wiedtal dat  op zijn beurt dan weer in het, misschien beter 

gekende, Westerwald ligt. Ca 250 km van Aarschot gelegen is dit bij de wandelaars een vrij 

onbekend gebied. 

Om u een idee te geven van de ligging. De autobaan Kerpen – Koblenz. Aan uw rechterkant 

kan u de Ahrvallei inrijden. Een aantal kilometers verder op deze autobaan ligt dan aan de 

linkerkant, nadat u de Rijn bent over gereden het Westerwald met vooraan het Wiedtal. Een 

precieze wegbeschrijving bezorgen wij u later wel. Dat we ditmaal 5 nachten blijven heeft te 

maken met de aanbieding. De extra nacht is bijna gratis. U heeft nog ruim de tijd om in te 

schrijven. Voor diegenen die al zeker zijn: Inschrijvingsformulier kan u achteraan vinden.  

 De prijs nog: 250 Euro per persoon in tweepersoonskamer. 275 Euro in een 

eenpersoonskamer. 

Afsluitdatum voor deze reis is 15 mei 2013. Het voorschot voor deze reis is 60 Euro per 

persoon. 

 

 Voor al deze reizen: Bezorg het inschrijf formulier aan Fons; mag ook elektronisch.  

 Het voorschot stort u op onze reisrekening: BE 84 1420 6911 5959 en moet ten laatste op de 

afsluitdatum op onze rekening staan.  

Zowel het hotel in Oostenrijk als in het Wiedtal hebben laten weten dat ze annulatiekosten 

aanrekenen. Misschien best eens uitkijken naar een annulatieverzekering. 

 

Nog iets over het wandelen: De wandelingen gebeuren steeds in 2 groepen. De korte afstand 

ligt naargelang de moeilijkheidsgraad tussen de 10 en 15 km. Indien mogelijk, meerdere café 

rusten onderweg. Er wordt aan een gezapig tempo gewandeld. 

 De langere afstanden schommelen tussen de 20 en de 25 km. Ook hier worden rusten 

voorzien. Het tempo ligt iets sportiever, zonder er een loopwedstrijd van te maken. 

http://www.hotelzurpost.de/
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Verder informatie over deze reizen kan u bekomen bij onze voorzitter of verschijnen ten 

gepaste tijden in ons pinguineke.  

 

Aan u om uw verlof 2013 te plannen. 

 

 

 

       
 

 

Pinguin digitaal? 

 
Meer en meer mensen lezen hun krant of andere tijdschriften op hun PC, notebook, I pad, 

smartphones of andere elektronische toestellen. 

De papieren versie wordt niet meer gelezen en belandt al vlug bij het oud papier.  

 

Als er leden zijn die geen papieren versie van onze pinguïn willen ontvangen laat dat dan 

weten aan onze secretaris. Ten gepaste tijde ontvang je dan de elektronische versie . Ook de 

kaart voor de sterwandeling wordt mee doorgestuurd. De digitale ontvangers moeten ze dan 

wel zelf afdrukken. 

Zij die niets laten weten, ontvangen verder gewoon de papieren versie. 

 

 

         
     

 Zottekestocht 1 januari 2013 
 

Enkel voor leden van WSC Langdorp vzw 

Traditioneel de eerste dag van het nieuwe jaar, onze zottekestocht.  

Om het jaar op een gezonde en ontspannende manier te beginnen worden jullie tegen 09.00 

uur verwacht aan de kerk van de Gijmel. We maken een wandeling van ca 12 km met een rust 

in café “Den arend”.  

 

Deelname is gratis. 
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Leuven- Aarschot 6 januari 2013 
 

Mocht onze volgende info u wegens de feestdagen niet tijdig bereiken toch al even vermelden 

dat ook volgend jaar de wandeling Leuven-Aarschot doorgaat. We verzamelen om 7.30 uur in 

het station van Aarschot. Ook deze organisatie is enkel en alleen bedoeld voor onze leden. 

Meer hierover in de volgende pinguïn.  

 

 

De Panne 15 september 
 

Soms krijgen we een uitgebreid verslag over een organisatie. 

 Deze maal ……..  

 

De Zee 

 Zee, je bent zo mooi, in de gloed van de ondergaande zon. 

De zeilboten wiegen zachtjes met de golven mee. 

Maar plots is daar Posseidon met zijn drietand, 

Kijk maar, hij maakt de zee onrustig, tot aan het ochtendgloren; 

Wie niet in de haven is lijkt verloren. 

Psst, zegt de zeemeermin, met schelpen en parels in het haar, 

rustig maar... Ik neem je mee, naar het diepe van de zee 

naar mijn verdronken stad Atlantis, daar kan je verder dromen... 

Maar de Pinguins reden weg, niet naar Atlantis maar naar Aarschot, 

na een prachtige wandeldag aan zee... 

Anke Gillis 
 

 Namens al de verkenners.  

Bedankt, Anke 

 

 

Winden, “in de Kuule Sjaai “ 

We kregen een verslag van Ivo over onze reis naar het Zwarte woud. De vorige info was net 

naar de drukker. Hier volgt alnog zijn verslag: 

Hallo, beste stappersvrienden. We hebben weer een grote uitstap achter de rug en dus  is het 

tijd voor een kort verslagje. 

 Donderdagmorgen O4.15 uur. Het wekkeralarm schelt ons uit een lichte onrustige slaap.  

Vandaag vertrekken we met de pinguins naar het Zwarte Woud.  Het vertrek verliep zonder 

stress. Daags voordien stonden onze koffers klaar. De eerste zeer vroege uurtjes dienden voor 
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de meesten om nog wat te soezen.  Enkel een plaspauze of een wegrestaurant kon ons nog 

wakker krijgen. 

Bijna aangekomen wilde ik onze lectuur in de rugzak steken.  Paul zijne rugzak stond vlak 

naast die van ons op een lege zetel. Ik begon maar in te proppen en  merkte nog net op tijd dat 

ik alles in de verkeerde zak stak.  Paul had niks gemerkt, maar die blauw bandieten achter mij 

hadden het natuurlijk direct door. 

Onderweg bezochten we Riquewihr =pittoresk, rustieke gevels, gezellige souvenirwinkels.  

Leuk intermezzo. 

Wandeldag 1 

Bij het avondeten  verzekerde Fons  dat het een rustige wandeling werd, alles plat gelijk. Wel 

raar dat zijn hand zo op en af ging. We waren „s morgens nog niet goed op weg op we kregen 

al een beklimming van eerste categorie op ons dak.  We wisten direct hoe laat het was.  Ons 

zweet werd ruimschoots beloond door de panorama‟s en de frisse pint in een rustieke stube 

onderweg. Na nog een kleine lus nadien mochten  we aan het einde van de dag 19 km 

optekenen, respect ! 

Wandeldag 2 

Triberg is echt toerisme.  Grote winkels vol met koekoeksklokken, echte kunstwerkjes.  De 

hemel dreigde zwaar van de regen. Van aan de bushalte ging het langs kronkelende paden 

richting waterval, niet vooraleer te stoppen bij het grootste koekoeksuhr, waaruit stipt op het 

halfuur een beest van een koekoek zes keer kwam roepen.  De afdaling langs het kolkende 

water was zeer belastend voor de knieën. Wel de moeite waard! 

Wandeldag 3 

Een staalblauwe hemel en een zon die de laatste dauw wegbrandde tussen de naaldbomen.  Na 

een stevig ontbijt vertrokken we te voet aan het hotel.  Direct in stijgende lijn naar de 9OO 

meter hoog gelegen kapel op de Hornleberg.  De klim verliep geleidelijk langs een brede 

grintweg waardoor je met drie naast mekaar kon stappen. Diane besloot wijselijk haar 

pijnlijke knie een dagje rust te gunnen. Tijdens het stijgen naar de kapel genoten van 

adembenemende vergezichten.  De kapel had mooie plafondschilderingen. Tijdens onze 

picnic daarboven genoten we van ons  eten, van een fris drankje uit de hüte naast de kapel, en 

vooral van het zicht op het dal onder ons. Na een uurtje rust daalden we al zingend naar het 

dal maar niet zonder te stoppen aan het trainingshotel van de Duitse Mannschaft.  Het was 

daar poepchique. Op een prachtig aangelegd terras genoten we als koningen van bier, wijn en 

lekkere taart.  Wat een dag ! 

Wandeldag 4 

De Feldberg, de hoogste top van het Zwarte woud.  De rit naar de skilift bracht ons langs de 

Titisee.  Onze voorzitter riep in de micro dat aan de rechterkant van de weg een kraampke 

stond waar je lekkere waldhonig kon kopen. Tegen 70 km /uur is dat toch wel lastig. Op 200 

meter van de top werden we vakkundig door Werner gelost en konden we per acht in de 

bakskes naar boven.  Wind…, veel wind, en koud, gevoelstemperatuur onder nul.  Als je aan 

je linkerkant de Alpen zag schitteren in de zon was alle ongemak op slag vergeten.  Met de lift 

in de toren stegen we tot 20 meter boven de top van de Feldberg en konden we rondom 

genieten van dit prachtig tafereel. Daarna daalden we langs een rustig kronkelend pad richting 

bergstation, waar we genoten van lekkers. Om halfvijf stapten we moe en voldaan op de bus 
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richting Baeren.  Bijna waren we het hotel nog voorbijgereden. Werner zijne GPS was een 

beetje in de war, waarschijnlijk door dat schoon meiske dat we vlak voordien passeerden. 

Wandeling 5 

Bloemeneiland Mainau .  Om 7.00 uur ontbijten. Dat was vroeg, maar we hadden dan ook een 

rit van twee uren voor de boeg. Onderweg zag ik voor het eerst een vos in het wild.  Bij 

aankomst in Mainau kreeg ik meteen een pretparkgevoel. Een gezellige drukte van mensen 

van alle origine, kuierend en genietend van de bloemenpracht, de uitheemse bomen.  Het 

vlinderhuis met de prachtige orchideeën was echt een topper.  In dit warme woud fladderden 

exotische vlinders met honderden tussen de kijklustigen.  Ik ben er gebleven tot ik het 

benauwd kreeg van de warmte.  Buiten was het niet veel minder warm.  Dus regelmatig 

terrassen was zeker nodig. „s Middags aten we op het terras aan de Bodensee en konden we de 

zeilboten zien dansen op de golven.  Een verrassende dag en zeker een aanrader. 

Wandeling 6 

Koninginne etappe.  Eerste memorabel feit, Felix besloot voor het eerst in 30 jaar om mee te 

stappen met de korte afstand,  afgaande op de uitleg van de voorzitter : steile klim, daarna 

kruipen we over de straat om dan steil verder te klimmen, en dit alles bij 28 graden. Werner 

bracht ons per bus naar de top van de Kandel op de parking van een skihotel.  2,5 km verder 

begonnen we de afdaling.    

Eerst langs een breed pad tot aan een stube met een terras in de Kuule Shaai.  De waardin en 

de kleindochter Anna omringden ons met de beste zorgen. Daarna ging het verder 

bergafwaarts tot aan een weiland met tal van zitbanken.  Ideaal om te picniccen, genietend 

van het dal beneden ons. Na de middag ging het verder langs de Gutachrivier bergaf.  Bij deze 

hitte zaten we goed beschut onder de bomen.  De laatste 600 meter waren de ergste, een steile 

klim op asfalt in de brandende zon.  Een van onze pinguins kreeg aan de voet van de klim een 

flauwte :  waarschijnlijk een beetje te weinig gedronken en vergeten te eten.  Nadat ze cola 

had getankt ging het meteen een stuk beter.  We waren blij toen we konden bekomen op een 

terras bij een lekker ijs met caramel. 

Wandeling 7 

Schluèchtensteig.  Een van de mooiste wandelingen van het woud. Maar…, dit was buiten de 

weergoden gerekend.  Gisteravond had het zwaar geonweerd in de Schlucht, waardoor het  

ganse traject er glibberig bijlag.  De vele boomstronken, begroeid met mos, waren alsof ze 

ingesmeerd waren met bruine zeep.  Vanaf de eerste stappen beseften we dat dit een zware 

dobber zou worden. De ganse tijd moesten we behoedzaam onze passen zoeken. Het pad liep 

dalend naar de rivier om daarna te stijgen tot hoog boven het dal.  De stalen kabel was zeker 

geen overbodige luxe om langs de glibberige stenen te kruipen. Veel natuurschoon ging hier 

aan ons voorbij.  Op een gegeven moment staken we de rivier over en kwamen we in de 

zonkant waar de weg opgedroogd was.  Er waren nog wel veel boomwortels, maar toch ging 

het veel makkelijker. Maar toch kon je alleen tijdens de korte stops genieten van de natuur.  

Als ik eerlijk moet zijn, en dit is helemaal geen kritiek naar het bestuur toe, was dit voor mij 

als zijnde zondagwandelaar te gevaarlijk, in één woord een kl…wandeling ! 

Wandeling 8 

Muelenbach: Slingerend lans de Utach door het dal, ging het nadien linksop het woud 

opzoekend. Bosmieren die ijverig burchten van  een meter hoog optrokken. Een koppel herten 

dat van op twintig meter nieuwsgierig de blauwe garde monsterde.  Om half twaalf 
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arriveerden wij aan de Vesperstueble, gerund door de ouders van de patron van ons hotel.  De 

man was een echte houthakker : verweerd gezicht, volle baard.  Een vriendelijke mens die 

graag hielp bij het serveren. Jan bestelde Kartoffelsalat mit Bockwurst.  Ze hadden ook 

lekkere Suppe.  Na dit deugdoende intermezzo ging het verder richting dal, terwijl de zon 

genadeloos brandde. 

Laatste dag 

Om 7.00 uur ontbijt; om 8.00 uur gepakt en gezakt op de Magneet richting Aarschot. 

Besluit : Deze uitstap was er weeral eentje om in te kaderen, een toffe groep waarin veel 

gelachen werd. Bedankt bestuur, dankzij jullie konden we weeral genieten van een mooie 

ervaring 

Ivo 

 

 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van  

27 augustus 2012 om 19u 30 

 
Aanwezig: Fons Leys, Corrie  Martens, Maurits Verscheuren, Bart Daems, Gerard De Haes, 

Lucien Luyten, Guido Van Loo, Mariette Seykens, Cyriel Hendrickx ,Paul Verduykt 

Verontschuldigd:  Thilly Thiels 

 

 Verwelkoming van de voorzitter. 

 De secretaris heeft briefwisseling: 

Folder van de week van de sport met daarop onze activiteit van 14 september. 

Boekje  over de nationale wandeldag  2013 in Heverlee. 

 Briefwisseling van de voorzitter: 

Boekje van natuurpunt. 

Folder van 350 jaar Heimolen + uitnodiging 2/9 voor de heimolenfeesten 

Factuur van Bpost (pinguineke) 

Brandverzekering inboedel secretariaat. 

Een brief van Colruyt dat we 2% extra korting krijgen. 

 Financieel nieuws: 

Alle rekeningen van de Panoramatocht zijn binnen! 

Voor de zomertocht : meer dan de helft van de inkomsten gaan naar uitgaven! 

Dagboek van uitgaven en inkomsten  + financieel overzicht van de maanden juni en 

juli worden toegelicht. 

Wie van het bestuur gaat mee naar De Panne? 

De naamklevers (geschenk 35 jaar)zijn betaald. 

 Tijdens de zomertocht is er Kriek tegen het plafond van de Siba gespat. 

De plafondplaten zijn nu rood en moeten vervangen worden. Er zijn nog platen; Paul 

en Fons zullen die woensdag vervangen. 

De kuisvrouwen hebben de trap nog moeten schoonmaken.  

In de toekomst moeten de stoelen beter afgewassen worden! 
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 Fons kan zich inloggen bij „sportevents‟. Hij zal onze club inschrijven. 

 Er werd de vraag gesteld om het pinguineke elektronisch ter beschikking te stellen. 

In het volgende pinguineke gaan we vragen wie hiervoor interesse heeft! 

 Voor de week van de sport (14/9) is het parcours al verkend. 

 De algemene vergadering van VWF gaat door in de Vinea. 

Paul zorgt voor de sleutel. 

We komen om 13u 30 samen om de zaal klaar te zetten. 

Van de parking naar de zaal moet er worden afgepijld. 

s‟Avonds komen we samen om 19 u. We verwachten 180 bestuursleden. 

Ze krijgen 2 bonnetjes (gewone ). Verkoop drank : 1,2 gewoon en € 2  straffere bieren. 

We doen allen het clubhemd aan! 

 Voor de tienbundertocht is er geen controlepost. 

Volgend jaar zouden we de nieuwe zaal in Messelbroek vragen. 

 Voor de Sinterklaaswandeling is de parochiezaal in Langdorp niet meer beschikbaar. 

De jaarlijkse secretariaatsverrichtingen ( lidgeld, marching, 40 punten ) gaan door in 

huis Verdonck. 

 Voor de zomerreis heeft Fons al verschillende hotels gecontacteerd. 

o.a. : Ischlerhof ****. We kunnen maximum blijven tot vrijdag 27/7. 

voordelen: liftjes + bussen in Passenaudal, 3 gangenmenu + salade buffet( keuze uit 2 

hoofdgerechten), live muziek, wellness, geen tol op Sivrettapas,  Duitse gids 

beschikbaar 

 Er is vraag , vooral van de vrouwen, voor een zomer T-shirt. De materiaalmeester(es) 

heeft  een model met kleine mouwinsnede bij. Maar hier zijn geen grote maten in!  

In een catalogus is er wel een ander model. Corrie  gaat hierover met de leverancier 

overleggen. 

 De 100 naamklevers voor het 35 jarig bestaan zijn aangekomen. In oktober beginnen 

de (her) inschrijvingen en kunnen ze worden uitgedeeld. 

 Er waren niet genoeg bestelde handdoeken voor de 40 punten. De leverancier zal 

andere handdoeken – maar van een beter kwaliteit – leveren voor dezelfde prijs. 

 Voor de Begijntjestocht komen we maandag om 13u 30 bijeen. 

Er moeten 2 zalen (Begijnendijk en Baal ) worden klaargezet. 

In Begijnendijk zijn pannenkoeken. 

De bakker wordt verwacht om 6u 30. 

 Aan de waterwinning in Langdorp (Winterstraat) is midden op de weg een gesloten 

poort gezet. 

De parcoursmeester is hiervoor naar het stadsbestuur gegaan en de burgemeester zou  

klacht indienen. 

 Volgende vergadering : 24 september  

 

 

Einde vergadering 22u 15               

Verslag door Guy Van Loo 

 

 

 

 
 

 



24 
 

 

 

Verslag Raad van Bestuur van 24 september 2012 
 

 

Aanwezig : Fons Leys, Corrie Martens, Maurits Verschueren, Gerard De Haes, Lucien 

Luyten, Thilly Thiels, Mariette Seykens, Cyriel Hendrickx, Paul Verduyckt 

 

1. Verwelkoming 

 

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en verontschuldigt Guido Van Loo en Bart Daems, 

afwezig wegens andere verplichtingen. 

 

2. Briefwisseling Secretaris 

 

-we ontvingen een uitnodiging vanwege het Gemeentebestuur Aarschot om aanwezig te zijn 

bij de inhuldiging van de nieuwe sportschuur van Gelrode 

-we kregen een anonieme brief binnen met de dringende vraag de politiekers wakker te maken 

omtrent het beheer van de trage wegen 

-nieuw adres Mariette en Maurits : Stationsstraat 100 C Bus 6, 2220 Heist-op-den-Berg 

 

3. Briefwisseling voorzitter 

 

-we ontvingen een brief met folders vanwege Westerwald toerismus met uitnodiging om onze 

vakantie september 2013 bij hun door te brengen 

-het VWF heeft een aantal bijscholingen in aanbieding : 

 -opleiding netwerken 

 -25/10 generatiemanagement 

 -04/10 wandelaars in het verkeer (gratis) 

 -17+18/11 cursus kaart en kompas 

 feb 2013 Initiator wandelen (in Gent) 

 

4. Financieel nieuws 

 

-Cyriel licht de kastoestand en de uitgavenstaat van Augustus toe : alle rekeningen van de 

Begijntjestocht zijn nog niet binnen, in augustus zijn er geen inkomsten, enkel uitgaven 

-stertocht Vlimmeren waren 29 pinguins waarvan 25 met bon 

-stertocht Lovenjoel waren 89 pinguins waarvan 82 met bon 

-busreis De Panne waren 81 deelnemers 

 

 

 

5. Evaluatie alg.verg. VWF 

 

-te betalen door VWF : 249 bonnetjes van 1,20 €, huur accommodatie, drank bestuur. De 

opbrengst hiervan dekt de kosten voor gratis taart en koffie 
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6. Organisaties januari 2013 

 

-zowel de zottestocht op 1 januari als Leuven-Aarschot op 6 januari worden georganiseerd 

 

7. Sinterklaastocht/secretariaat 

 

-vermits we geen gebruik kunnen maken van de parochiezaal en zijn kelderverdieping wordt 

het secretariaat voor vernieuwing lidgelden 2013 en voor het inwisselen van de 40-

puntenkaart overgebracht naar ons eigen secretariaat in huis Verdonck op de 

Testeltsesteenweg 

 

8. Gratis naamklevers bij vernieuwen lidgeld 

 

-voor nieuwe leden en voor vernieuwen lidgelden zullen in de toekomst gratis naamklevers 

geschonken worden 

 

9. Meerdere consumpties bij stertocht 

 

-om de stertochten beter te promoten bij onze leden zal in de toekomst meer met gratis 

consumpties gewerkt worden 

 

10. LLAW : Langdorpse Lange Afstands Wandelingen 

 

-op vraag van de voorzitter gaan we proberen voor de liefhebbers langere wandelingen te 

organiseren van rond 25 km, zonder voorbereiding dus op kaart of via 

knooppuntennetwerken, in clubverband, met openbaar vervoer, in de winterperiode 

-eerste proef : 01/12 in de Kalmthoutse heide (indien er geen toegangsverbod is) 

 

11. Reizen 2013 

 

-van donderdag 9 tot zondag12 mei : ENKIRCH (moezel) in hotel Loosen 

-van woensdag 17 juli tot vrijdag 26 juli (9 nachten) : ISCHGL hotel Ischglerhof (verkenning 

wordt een probleem vermits de liften slechts vanaf 27/6 openen) 

-september : Westerwald, hotel Zur Post in Waldbreitbach (pas definitief na verkenning van 

dond 1/11 tot zon 4/11. Indien tegenvalt eventueel terug Eifel) 

 

12. Tienbundertocht 

 

-klaarzetten en voorbereidingen : afspraak om13u30 in het secretariaat 

 

13. Rondvraag 

 

-op vrijdag 02/11 geen vrijdagwandeling wegens verkenning .  

Alternatief : de Martine van Camp tocht in Diest 

-op vrijdag 28/12 geen vrijdagwandeling wegens overbelasting (26
e
 busreis, 1

e
 zottekestocht) 

(voorgesteld alternatief Grenzeloze wandeling in Lommel in groep vertrekken om 9u30 ??) 

 

-in pinguineke zetten : busreis Baarle Hertog kerstwandeling 26/12 

-in pinguineke zetten : busreis Buggenhout 18/11 
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14. Slotwoord 

 

het officiële gedeelte van de vergadering wordt afgesloten om 9u45 

 

 

Paul Verduyckt 

 

 

 

 

 

 

BELOOFD IS BELOOFD 
  

Na bijna een halve eeuw getrouwd te zijn sterft de man. 
Niet lang daarna komt ook zijn vrouw in de hemel. 

 

Zij ziet haar man, vliegt hem in de armen en roept: 
"Liefste, wat een geluk jou hier te vinden!" 

  
De man kijkt verbijsterd op en zegt: 

"Gooi nu geen roet in het eten, de afspraak was 
'Tot de dood ons scheidt !!!'" 
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  Inschrijvingsstrookje Moezelweekend 9 tot 12 mei 2013( Hemelvaartweekend) 
Ondergetekende(n)  

…………………………………………………………………………………………………

……Neemt (nemen) deel aan de uitstap naar Enkirch van 9 tot 12 mei 2013 

 

Eenpersoonskamer – Tweepersoonskamer (schrappen wat niet past) 

 

Adres:……………………………………………………………………………………….. 

Tel.:………………………………………… 

E-mail:…………………………………… 

Terug te bezorgen aan Fons Leys  voor 20 februari 2013 - Mag ook per E- mail (vraag 

leesbevestiging)                       Voorschot 40 euro per persoon voor 20 februari op onze reken 

 

 

  Inschrijvingsstrookje  Oostenrijk reis van 17 tot 26 juli 2013 
Ondergetekende(n)  

…………………………………………………………………………………………………

…… 

Neemt (nemen) deel aan de uitstap naar Ischgl van 17 tot 26 juli 2013. 

 

Eenpersoonskamer – Tweepersoonskamer (schrappen wat niet past) 

 

Adres:……………………………………………………………………………………….. 

 

NUMMER I.D. KAART ………………………………………………….. 

Tel.:………………………………………… 

E-mail:…………………………………… 

Terug te bezorgen aan Fons Leys  voor 15 maart 2013 - Mag ook per E- mail (vraag 

leesbevestiging) 

    Voorschot van 100 euro per persoon voor 15 maart op onze rekening 

 

 

 

  Inschrijvingsstrookje Wiedtal van 15 tot 20 september 2013 
Ondergetekende(n)  

…………………………………………………………………………………………………

…… 

Neemt (nemen) deel aan de uitstap naar Waldbreitbach van 15 tot 20 september 2013 

 

Eenpersoonskamer – Tweepersoonskamer 

Adres:……………………………………………………………………………………….. 

Tel.:………………………………………… 

 

E-mail:…………………………………… 

Terug te bezorgen aan Fons Leys  voor 15 mei 2013 - Mag ook per E- mail (vraag 

leesbevestiging) 

Voorschot van 60 Euro per persoon voor 15 mei op onze rekening 
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                    BEGIJNTJESTOCHT 
 

 

 

. 

SAMENVATTING   

V.W.F. 417 

V.V.R.S. 75 

AKTIVIA  75 

F.F.B.M.P. 14 

V.G.D.S. 0 

Individuelen 62 

Buitenlandse deelnemers 4 

Blanco+ontbrekende formulieren 10 

    

TOTAAL 657 

 
  

 

Nieuwe leden 
  

Monique VAN DIJCK  2230 RAMSEL 

Bruno CAES  3200 AARSCHOT 

Christel GEBRUERS  3201 LANGDORP 

Raf VAN BEDTS  3272 TESTELT 

  

  

We wensen onze nieuwe leden nog veel wandelplezier .       

 

 

 

                             ONS INFOBLAD VERSCHIJNT 6 MAAL PER JAAR 

 

 25 FEBRUARI   

25 APRIL   

25 JUNI   

25 AUGUSTUS  

   25 OKTOBER  

 25 DECEMBER 

 

 

Bijdragen van onze leden zijn steeds welkom. Schriftelijk of elektronisch. De teksten dienen 

ten laatste 14 dagen voor verschijning bij de voorzitter of de secretaris te zijn.                                                                          


