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Als dit Pinguineke in uw bus valt. Zitten we volop in de eindejaarsfeesten. Tijd om te feesten 

maar ook eens terug te kijken op het afgelopen jaar. 

Vooreerst de gezondheid. Die begon nogal “magertjes”. Dieptepunt was zeker ons leden feest 

dat ik vanuit UZ Leuven mocht meemaken. Daarna zette het herstel zich gestadig verder. Het 

karakter om de verloren kilo’s weg te houden  is ook ergens in Leuven gebleven vrees ik. De 

dokters moeten de breuk op mijn operatiewond nog herstellen. Hopelijk wordt dat tonnetje 

dan wat kleiner. Wandelen gaat al prima. Wandelingen van 20 à 25 km gaan weer vlot. 

 

Aangenamer onderwerp : Het aantal deelnemers op onze wandeltochten. Eindelijk zat het 

weer ons terug mee. Bijna 13 000 wandelaars mochten we dit jaar ontvangen. Het was al 

enkele jaren geleden dat we nog eens zo’n hoog aantal haalden.  

 

Onze Sinterklaastocht heeft zeker bijgedragen tot dit  mooi resultaat. 2135 wandelaars 

wandelden tussen Langdorp en de Gijmel. Volgens mij waren er geen paadjes tussen deze 

beide plaatsen onbewandeld. Behalve natuurlijk de paadjes die eigendom zijn van mevrouw 

Van Aelst. Verder in dit blaadje leest u nog een bloemlezing over deze wandeling. Ook nu 

weer gaat mijn dank uit naar de talrijke medewerkers. 

 

Vooruit kijken dan maar. Ook voor 2012 hebben we weer een gevarieerd programma 

samengesteld. Een groot aantal busreizen. Een drietal meerdaagse reizen. De eventuele uitstap 

naar de Eifel houden we nog even in beraad. Mogelijk komt er nog iets in het verlengd 

weekend van 1 november.  

 

Traditioneel in het begin van het jaar zijn de zottekestocht, Leuven –Aarschot en ons 

Ledenfeest. Graag nodig ik u en uw familie uit op dit evenement. Ditmaal hebben we iets 

speciaal in de vorm van een live orkest. Bij onze leden zijn niet alleen goede wandelaars, 

maar schijnbaar hebben we ook goede zangers en zangeressen in ons ledenbestand zitten. 

Willy en Wendy vormen samen met Jos het orkest 3ofus. Dat ze goed zijn hoeven we niet te 

betwijfelen. Een week later spelen ze op het bal van de burgemeester !! Twijfel niet langer en 

schrijf u zo snel mogelijk in. Ambiance verzekerd.  

 

2012 is ook het jaar waarin onze club 35 jaar bestaat. Grote feestelijkheden zoals vijf jaar 

terug moet u deze keer niet verwachten. Een live orkest op het ledenfeest. Een 

verjaardagsticker tijdens de grote wandelingen is al wat er extra op het programma staat. 

 

Een aantal onder u zullen dat niet meer als lid kunnen meemaken. Zoals elk jaar hebben er 

weer een aantal leden om wat voor reden ook hun lidgeld niet vernieuwd. Misschien zijn er 

nog wat vergeetachtige. Maak u zo snel mogelijk in orde. Anders is dit het laatste clubblaadje 

dat u van ons ontvangt. 

 

Tot slot. 

Namens het bestuur mag ik u allen prettige feestdagen toewensen en 
een heel voorspoedig 2012. 

Fons 
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WSC Langdorp vzw - Jaarprogramma 2012 
 

Zondag 1 januari Zottekestocht Eigen organisatie 

Zondag 8 januari Leuven - Aarschot Eigen organisatie 

Zaterdag 21 januari Schaffen Stertocht 

Zaterdag 28 januari Fanfarezaal langdorp Ledenfeest Eigen organisatie 

Dinsdag 7 februari Konijntjesbergtocht Eigen wandeltocht 

9 tot18 februari Wandelreis naar Benidorm Eigen organisatie 

Zondag 26 februari  N.W.D.Hoogstraten Busreis 

Zondag 26 februari  N.W.D. Heusdern- Zolder Stertocht 

Zondag  11 maart Mars der Zuiderkempen Eigen wandeltocht 

Zaterdag 24 maart Ijzendijke /Sluis   Busreis 

Zondag 15 april Broechem Stertocht 

Donderdag 19 april Herselt netetocht Eigen wandeltocht 

Zaterdag 21 april Leupegem/koppenberg Busreis 

Maandag 23 april Algemene vergadering Vaste leden worden verwacht 

Zondag 13 mei Eigenbilzen/Overpelt Helpersreis 

Donderdag 17 tot 20 mei Wandelweekend Ahr Eigen organisatie 

Maandag 28 mei Voettocht naar Scherpenheuvel Eigen organisatie 

Zaterdag 2 juni  Gelrode Panoramatocht Eigen wandeltocht 

Zondag 3 juni Zolder/Viversel Stertocht 

Zondag 10 juni Sclayn/Andenne Busreis 

Zondag 24 juni Diest- Aarschot Eigen organisatie 

Zat/zon 7/8 juli Zoutleeuw Stertocht 

Zondag 15 juli Aarschot zomertocht Eigen wandeltocht 

19 tot 28 juli Winden    Zwarte Woud  Eigen organisatie 

Dinsdag 4 september Begijnendijk Begijntjestocht Eigen wandeltocht 

Zondag 9 september Vlimmeren Stertocht 

Zaterdag 15 september De Panne Busreis eigen organisatie 

Zondag 23 september Lovenjoel Stertocht 

Zaterdag 20 oktober Tienbundertocht Eigen wandeltocht 

Zondag 21 oktober Bertem Stertocht 

Zaterdag 27 oktober Montenau Busreis 

Zondag 11 november Deurne diest stertocht 

Zondag 18 november Buggenhout Busreis 

Zat/zon 1 en 2 december Heindonk Stertocht 

Zondag 9 december Sinterklaastocht Eigen wandeltocht 

Woensdag 26 december Baarle Hertog Busreis 

En enkel voor onze leden            

 Doorgaans op vrijdagnamiddag de vrijdagnamiddag wandelingen (zie info) 

 Meermaals op maandag Nordiccen (zie info) 
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Ledenfeest 2012 

Het bestuur van Wandel Sportclub Langdorp vzw nodigt zijn leden uit op hun 
Jaarlijks ledenfeest op zaterdag 28 januari 2012 in zaal Demervallei  Langdorp 
– Centrum 
 
 
Receptie vanaf 18.45 uur                                       Aan tafel 19.30 uur 
 
 
Menu: 
 

> Kippensoep met fijne groentjes en stukjes kip 
 
>Buffet van:   - Gebakken zalm met garnalenbisque 
                        - Kalkoenmedaillon met appelsiensaus 
               - Wildragout 
 
> IJs met warme krieken 
 
> Aangepaste dranken 
 
 
Willy, Wendy, Jos of te wel : 3ofus spelen ten dans. 
 

>01.00 uur  Nachthapjes 
 

 

 

Inschrijven door storten van € 30,00 per persoon voor leden en van € 38,00 

per persoon die een lid vergezelt. Eten en drinken inbegrepen zolang de 

voorraad strekt. 

Storten voor 20 januari 2012 op rekeningnummer  BE10  1460  5347  2704 
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Wandelkalender januari – februari 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 

 

Zondag1 januari Wsc Langdorp vzw 

Zottekestocht 

Vertrek Kerk Gijmel 9.00 uur 

Eigen organisatie  

Zie verder in de info 

Zaterdag 7 januari De Herentalse wandelclub vzw 

De Kouter  Heggelaan 

Lille - Poederlee 

4-9-15-21-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 8 januari Wsc Langdorp vzw 

Leuven – Aarschot 

Vertrek: Station Aarschot 7.41 uur 

Eigen organisatie 

Zie verder in deze info. 

Zondag 8 januari Blijf Jong Genebos 

Ontmoetingscentrum Sint Jan 

Genebosstraat 3945 Kwaadmechelen 

4-7-9-12-15-20-30-42 km  

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 8 januari De Leeuwerik Landen 

Voetbalkantine Sparta 

Karel de Grotelaan   Landen 

4-7-14-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Donderdag 12 

januari 

WSV Wandelend Paal 

Kantina AC Tervant Duistbosstraat 

Tervant-Paal-Beringen 

4-7-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 14 januari De Lustige stappers Post Langdorp 

Parochiezaal Vest  Herselt 

5-7-10 km te combineren 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 15 januari 

 

 

Wandelclub Tornado 

Zaal Bosuil Biesstraat 

Schiplaken-Boortmeerbeek 

5-10-15-20 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Donderdag 19 

januari 

WSV Horizon Donk 

Cafetaria Md Halen 

Sportlaan Halen 

5-9-12-21 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 21 januari 

Stertocht 

 

VOS Schaffen  

Gildenzaal   Pastorijstraat  

Schaffen 

4-6-12-20-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 
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Zondag 22 januari Halewijn Zoutleeuw vzw 

Parochiezaal  Kasteelstraat 

Neerlinter 

4-6-12-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 22 januari De Kleitrappers vzw 

Basisschool Bisterveld 

Nieuwstraat 26 Kessel 

4-7-14-20-25 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 28 januari Ledenfeest 

Zaal Demervallei Langdorp 

Eigen organisatie 

Zondag 29 januari 

 

WSV Neteland Duffel vzw 

Parochiezaal L.Kempenaersstraat 16 

Schriek 

7-14-21 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 29 januari Sporton Deurne 

Ontmoetigscentrum Molenhuis 

Dorpstraat Molenstede 

4-8-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 31 januari 

 

WK. Werchter vzw 

Parochiezaal St-Martinus 

Kerkstraat 3  Wezemaal 

6-12-20-26 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 5 februari 

 

 

Den Engel Leuven 

Roosenberg M. Noestraat 

Oud - Heverlee 

5-10-15-22-30 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Dinsdag 7 februari KONIJNTJESBERGTOCHT 

Kortakkerzaal  Rillaar 

Wandelaars / helpers op post 

5-8-12-16-20-28 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 9 

februari 

WSV Wandelend Paal 

Sint-Sebastiaansgilde 

Gildestraat 9  Koersel 

4-7-12-20-24 km 

 

07.00 -  15.00 uur 

Zondag 12 februari  Globetrotters  

Bassisschool de Winge Halensebaan 

Sint-Joris-Winge 

5-10-15-21 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Woensdag 15 

februari 

Herentals WC 

Ontmoetingscentrum Smissenhoek 7 

Zoerle-Parwijs 

5-10-15-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 18 februari 

 

Trofee Harten Vijf 

Horizon Donk vzw 

Parochiezaal    Linkhoutstraat 

Linkhout - Lummen 

4-8-13-21-30-42-50 km 

07.00 – 15.00 uur 

 

Zondag 19 februari Bavostappers 

PC BelWijdbos 39 

Geel Bel 

4-6-12-18-24-28 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 19 februari WSP Heverlee vzw 

H. Hartinstituut 

Naamsesteenweg 355  Heverlee 

4-8-12-20-30 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Zondag 26  februari 

NWD 

 Busreis 

De Noorderkempen Hoogstraten 

Klein Seminarie    Vrijheid 234 

Hoogstraten 

5-8-12-18-25-32 km 

Zie verder in deze info 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 26 februari 

NWD 

 Stertocht 

Wandelend Paal vzw 

Zaal Sint Baaf     Padbroekweg 1 

Eversel (Heusden-Zolder) 

4-6-8-12-17-21-26-33-42 km 

 

07.00 – 15.00 uur 
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 Vrijdagnamiddag wandelingen. 

 
Deze wandelingen worden uitsluitend voor clubleden georganiseerd. 

Vertrek om 13.30h stipt. Deelname is gratis. 

Tijdens de wandelingen is er een rustpost voorzien. 

We wandelen aan een rustig tempo ongeveer 4 km per uur. 

Iedereen is welkom,voor onze nieuwe leden de kans om de mensen van onze 

Club een beetje beter te leren kennen. 

 

Datum            Omloop Afstand        Vertrekplaats 

06/01/12 Betekom-Aarschot-Betekom 12km Berke Verhaegen 

13/01/12 Langdorp-Rillaar-Langdorp 12km Parochiezaal Langdorp 

20/01/12 Wolfsdonk-Blauberg-Wolfsdonk 12km Kerk Wolfsdonk 

27/01/12 Langdorp-Margot-Langdorp 12km Parochiezaal Langdorp 

03/02/12 Herselt-Varenwinkel-Herselt 12km Parking Kerk Herselt 

10/02/12 Rillaar-Bergvijver-Rillaar 12km Zaal Kortakker Rillaar 

17/02/12 Langdorp-Den Arend-Langdorp 12km Parochiezaal Langdorp 

24/02/12 Gijmel-Bekaf-Gijmel 12km Kerk Gijmel 

02/03/12 Bekkevoort-Assent-Bekkevoort 13km Gemeentehuis Bekkevoort 

 

Voor de mensen die het gemeentehuis in Bekkevoort niet weten komen we 

samen  aan zaal kortakker in Rillaar om 13.00h.  

Voor de mensen met GPS Eugeen Coolstraat 17 Bekkevoort. 
 

 

 

NORDICCEN 

 
datum plaats Vertrek 14.00 uur afstand 

02/01/12  Betekom Berreke Verhaegen 8 km 

30/01/12 Schulens meer Taveerne ’t Vloot (gelegen aan het meer) 8 km 

13/02/12 Averbode Parking ‘t Vossenhol 8 km 

20/02/12 Bekkevoort Parking gemeentehuis (baan naar Tienen) 8 km 

27/02/12 Gelrode Parking parochiezaal 8 km 
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Website    www.wsc-langdorp.be 

 

 Sinds enige tijd hebben we een nieuwe webmaster. Deze volgt nog wat les over het wat en 

hoe van een website. Vol nieuwe ideeën is hij dan ook begonnen aan het verbouwen van de 

site. Het resultaat  kan je sinds kort bewonderen . Ik ben er van overtuigd dat ook deze site 

weer verder zal evolueren. Kom regelmatig eens een kijkje nemen en verneem snel wat er 

allemaal staat te gebeuren binnen en buiten onze club. Veel surf – en leesplezier. 
 

 

     Zottekestocht 1 januari 2012 
 

Het jaar is amper 9.00 uur oud, zondagochtend en we beginnen aan onze eerste organisatie. 

Dank zij  de aanwezigheid van vele dames,drie kussen per dame, voor onze voorzitter één van 

de aangenaamste organisaties.  

Ook nu weer verwachten we een grote delegatie pinguïns die zich  op een, voor een 

nieuwjaarsdag, ontiegelijke vroeg uur door de Langdorpse bossen begeven. We wandelen 

circa 12 km. Ongeveer halfweg kan in “De Arend”  het alcoholgehalte weer terug op peil 

gebracht worden. Een tas sterke koffie kan er eventueel voor zorgen dat het verteringstelsel 

weer terug in zijn normale doen komt.  

Zij die “zot” genoeg zijn verwachten we om 09.00 uur aan de kerk van de Gijmel. Enkel 

clubleden zijn toegelaten op deze gratis wandeling. 

 

   Leuven – Aarschot zondag 8 januari. 

 

Eigen organisatie WSC Langdorp vzw – Wandeling in groep 
 

We verzamelen tegen 07:30 uur in het station van Aarschot. Onze trein vertrekt om 7.41 

uur. 

We verzamelen in groepjes van 10. Keykaart kost 20 euro. Enkele rit kost normaal 2.80 Euro 

 

Een mooi maagdelijk sneeuwlandschap zoals in 2010 zal er waarschijnlijk niet bijzijn. Toch 

blijft deze wandeling met zijn vele afwisselende vergezichten een topper!! 

 

In Leuven trekken we van het station naar het Provinciaal Domein, volgen even de vijvers en 

richten ons dan naar Kessel-Lo. 

We klimmen de trappen omhoog, genieten even van het uitzicht en lopen vervolgens over de 

flanken van de Chartreuzeberg naar Holsbeek, We nemen onze eerste rust in de sporthal. Ca 9 

km afgelegd. 

Na de rust trekken we verder. De jeneverfles van vorig jaar is nog niet leeg. We maken 

onderweg dan ook een appelsienenstop met een gratis jenevertje. 

http://www.wsc-langdorp.be/
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Verder gaat het door de broeken (het zou er wel eens flink modderig kunnen zijn) naar de 

Beninksberg en zo verder naar Gelrode waar we in de Moedermolen een tweede controle 

moeten vinden. 

Het laatste stuk kunnen we kiezen over de Eikelenberg en langs de holle weg naar het station, 

of voor de onvermoeibare nog door ’s Hertogenheide. Totale afstand ca 21 km. 
 
 

Opening secretariaat 2012 en december 2011 

 
 De laatste maandag van december valt dit jaar op tweede kerstdag. Voor velen is dit nog een 

feestdag. Daarom zijn we uitzonderlijk voor u open op dinsdag 27 december van 18.30 uur 

tot 19.30 uur. 

Ook in 2012 zijn we niet altijd op de laatste maandag open. We zetten de openingsdagen even 

voor u op een rij. De woensdagen zijn we open van 14.00 uur tot 16.00 uur. 

De maandagen van 18.30 uur tot 19.30 uur. 

Januari: woensdag 11 en maandag 30. 

Februari: woensdag 8 NIET open. (Op dinsdag 7 feb. Wandeling in Rillaar). Maandag 27. 

Maart:woensdag 14 en maandag 26. 

April:maandag 23 Voor de Algemene vergadering. 

Mei: maandag 21 

Juni: maandag 25. 

Juli: gesloten 

Augustus: maandag 27 

September:26 

Oktober:woensdag 10 en maandag 29. 

November: Woensdag 14 en maandag 26. 

December: Enkel op maandag 17. 

Om zeker niet voor gesloten deur te staan misschien best de data in uw agenda noteren. 

 

     Benidorm 9 tot 18 februari 2012 
 
 De laatste afspraken voor onze reis naar Benidorm. 

Vertrek bus: Donderdagochtend, 9 februari, om 3u30 op de parking Demervallei te Aarschot.  

 

Vliegtuig: Heen Brussel-Alicante donderdag 09/02/2012  06u40-09u20 

                Terug Alicante-Brussel zaterdag   18/02/2012  09u55-12u45 

 

Zaterdag 18 februari wacht de bus ons aan de vlieghaven op om ons terug naar Aarschot te 

brengen. 

Op het vliegtuig is geen eten voorzien. Hou daar rekening mee! 

 

De reisdocumenten kun je op de wandeling van 7 februari in Rillaar komen halen. 

Voor  zij die ze echt niet kunnen komen halen. Neem contact op met Jet om andere afspraken 

te maken. 
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   Stertocht:  zaterdag 21 januari  te Schaffen. 

 
Onze eerste gratis wandeling brengt ons naar het nabijgelegen Schaffen. De club van VOS 

Schaffen komt altijd talrijk bij ons wandelen. De afgelopen periode is het al eens gebeurd dat 

we een busreis( tegenbezoek) moesten inrichten op de dag van hun organisatie. Ondanks die 

busreis was er nog wel een delegatie pinguïns aanwezig. Toch zouden we op hun 

Hezerheidetocht  nog eens willen uitblinken met een hele kolonie, al dan niet blauw 

gekleurde, pinguïns. 

 De omgeving is door de meesten gekend. Voor de verdere details van parcours en afstanden 

kregen we onderstaande informatie: 

 

Start: Gildenzaal Schaffen.  Afstanden: 4-6-12-21-30 km 

We gaan deze keer richting Kelberg. 

Met de 4 km ga je de Berkenstraat in,vervolgens de Waterstraat in dan links de Witte 

Hoefstraat in, om zo richting de Windmolen van Schaffen door de Kerkstraat  de aankomst te 

bereiken. 

Met de 6 km ga je op het einde van de Witte Hoefstraat recht door de weg van Kelberg over, 

langs het vroegere voetbalveld de"Heuvelboys" over de Kenisberg de Peerstraat in, om zo 

langs devervallen "Walenhoeve" aan te sluiten met de  12 km. 

Met de 12 km ga je op het einde van de Waterstraat rechts de weg over Diest -Beringen,langs 

de plantage Arbor links de Postbaan in,op het einde door de bossen van Herterode, om zo 

vervolgens links over de Baanhuisstraat de rust te bereiken. 

Na de rust ga je achter de Schellekensberg door,  het loofhout plantage van de Kruisberg in 

om zoverder een lusje te maken door de Steengroeve, om verder aan de Kenisberg aan te 

sluiten met de 6 km 

De 21 km stappers gaan op de Vleugt  een lus maken van een 8 km over de Hooilandseberg, 

om zo over 's Hertogen terug naar de Vleugt te stappen. 

De 30 km stappers gaan eerst aan de Gildenzaal een lus maken rond het Vliegveld van 

Schaffen om zo na de rust in de Gildenzaal mee op pad te gaan met de 21 km.  

 

     Nationale wandeldag zondag 26 februari 

2012 

 
  Ook dit jaar organiseert onze federatie weer de nationale wandeldag op de laatste zondag 

van februari. Ditmaal organiseert WSV Wandelend Paal vzw voor Limburg en De 

Noorderkempen Hoogstraten vzw voor de provincie Antwerpen. Zoals eerdere jaren doen we 

wat extra inspanning om met zo veel mogelijk leden deel te nemen aan deze organisaties.  
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  Stertocht naar Heusden Zolder 
 

De mensen van Paal hebben er voor gekozen om, net als wij met onze Sinterklaastocht, de 

wandelaars de kans te geven op twee plaatsen te starten. Zo verdeel je de toestroom van de 

vele wandelaars die er in Limburg verwacht worden.  

 

De hoofdstartplaats is het Sint Baafscentrum in Eversel. 

 

Het parcours is opgedeeld in twee deeltrajecten. Er is het algemene parcours met een totale 

lengte van 33 km en daarbij is er nog een afgescheiden deeltraject van 8 km. In dit laatste 

onderdeel werd het parcours van 4 en 6 km opgenomen. Wie de beide omlopen wandelt, komt 

dus aan 42 km. 

4 – 6 – 8 km : afgescheiden van de andere trajecten bieden we de wandelaars van de kortere 

afstanden een prettig wandelend geheel aan, waarbij onderweg wordt gezorgd voor een ruime 

controlepost in het clublokaal van de Sint Jacobusgilde. Het traject van 4 km houden we 

bewust volledig verhard, ideaal dus voor zij die de voorkeur geven aan een lichtlopend 

parcours over goed begaanbare wegen. Je blijft in de buurt van Eversel en wandelt er door 

enkele nieuwbouwwijken, waar je in de keurig onderhouden tuintjes misschien de eerste 

krokussen kan zien bloeien. Na de rust komt er een streepje veld, weide en bos, waarbij de 

toren van de Sint Jacobuskerk van Eversel nooit uit het oog wordt verloren. Kies je voor de 6 

of 8 km, dan trek je met de andere afstanden een stukje mee door de Everselse bossen, 

alvorens af te buigen naar de rust. Nadien volgen hoofdzakelijk onverharde wegen, langs 

velden, weiden en verderop ook door de dennenbossen. 

12 km : nadat je Eversel achter je hebt gelaten, trek je door de dennenbossen naar Heusden. 

Kronkelende bospaden leiden je langs het Speelhuisje, een houten schuilhut die midden in het 

bos werd geplaatst om de plaatselijke, ravottende jeugd onderdak te bieden bij slechter weer. 

Even mag je ook over de Finse Piste, met zicht op het stadion De Veen, thuisbasis van de 

Nacht van de Atletiek. Dichtbij het centrum van Heusden wandel je over een met dennen 

beplante zandduin, met bovenop de Sint Janskapel. In het centrum van Heusden kom je langs 

het beeld van de “Drie generaties mijnwerkers” en de Sint Willebrorduskerk. Rusten doe je in 

de erg ruime lokalen van het Sint Franciscuscollege (SFC). Op de terugweg verlaat je het 

Heusdense centrum en ga je op zoek naar de allermooiste locatie van deze NWD 2012 : het 

kasteel Meylandt. Omgeven door spiegelgladde vijvers en parkgroen zal dit neoclassicistisch 

gebouw, dat nu onderdak biedt aan de Heusdense Academie, menig wandelaar weten te 

bekoren. Tot Eversel krijgen de wandelaars dan nog een aaneenschakeling van groen, 

omgeven door een onuitputtelijke portie Limburgse stilte. 

17 km : na de rust in het Sint Franciscus-college krijgen zij een lusje van 4,5 km. Na het 

verlaten van het dorpskern wacht een kronkelige kennismaking me het wandelbos van 

Senioren- en Dienstencentrum de Zandloper en stap je ook even langs de (nu als fietspad 

gebruikte) vroegere spoorlijn die de mijn van Zolder verbond met het Albertkanaal. 
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21 km : over paden die vele van de huidige inwoners van Heusden zelfs niet zouden weten te 

vinden, door het dichte groen langs de spoorlijn Hasselt-Mol, ga je vanuit het St.-

Franciscuscollege naar een volgende rust, gelegen aan de Schaapsweg in Heusden. Ook hier 

bieden we de wandelaars alle comfort en zorgen we voor ruim 200 zitplaatsen. Na deze stop 

wandel je weer naar Heusden, gebruik makend van de vele slingerende bospaadjes die er nog 

te vinden zijn. Steeds op en af, steeds van links naar rechts … Zalig wandelen ! 

Na een tweede stop in het SFC sluit je aan bij de 12 km. 

Verder kan je nog kiezen uit 25,29,33 en 42 km. Vore verdere beschrijving surf je best naar 

de website van de club. 

 

Startplaats Sint Franciscus College Heusden –centrum. 

 

Hier vind je een ruime parkeerplaats en een ruime vertrek/controle zaal.  

De verschillende afstanden: 

5 km : deze korte, doch erg aangename wandellus, is de lus die de 17 km maakt vanuit het 

Sint Franciscuscollege. Opgelet : in tegenstelling tot de 4 km met start in Eversel, wandel je 

op deze lus niet over een verhard parcours. 

12 km : zelfde omloop als die van de “gewone” 12 km, alleen wandel je nu vanuit Heusden 

naar de hoofdstartplaats in Eversel, waar je de sfeer van de Nationale Wandeldag kan 

opsnuiven. Daarna stap je van Eversel weer naar Heusden. 

17 – 21 – 25 – 33 km : zelfde trajecten als die met start vanuit Eversel, alleen wandel je eerst 

vanuit het SFC naar Eversel en kom je dan naar SFC Heusden terug, om daar één van de 

bijkomende lussen te wandelen.  

 

Zo’n uitgebreide parcoursbeschrijving kan alleen maar leiden naar een talrijke opkomst van 

vele wandelaars waaronder ook vele pinguïns. Van ons krijgt u er alvast een gratis consumptie 

bovenop. 

 

 

 26 februari  Busreis naar Hoogstraten 
 

Om de NWD in de provincie Antwerpen te promoten hebben we beslist om een bus in te 

leggen naar het helemaal in het noorden gelegen Hoogstraten. Hoogstraten is bij ons 

misschien enkel gekend door zijn veiling waar per jaar meer dan 25 miljoen kg aardbeien 

worden verhandeld.  

Hoogstraten in de vroege geschiedenis een stad geraakte deze titel  tijdens de Franse 

overheersing in de 18
de

 eeuw kwijt. Na de gemeentefusie in 1977 met de buurdorpen Meer, 

Meerle, Meersel-Dreef, Minderhout en Wortel kreeg Hoogstraten sinds 1985 te titel “stad” 

weer terug. 

Wat er tijdens de wandeling zeker dikwijls in het oog zal springen is de Sint Katharinakerk en 

toren. Door de streekbewoners onze “Sinte Katrien genoemd”. Deze triomf der bakstenen 

genoemd werd gebouwd tussen 1524 en 1546. Rombout Keldermans één van de architecten 

van de Antwerpse kathedraal was de verantwoordelijke bouwheer. De kerk heeft een lengte 

van 80 m en de toren is 105 m hoog. Daarmee is het één van de hoogste bakstenen gebouwen 

in Europa. In oktober 1944 werd door de terugtrekkende Duitsers de toren gedynamiteerd 

waardoor de kerk grotendeels werd vernield. Na de oorlog werd de kerk in al haar glorie terug 
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opgebouwd. In de kerk die uitzonderlijk tijdens de NWD te bezichtigen is worden heel wat 

kunstschatten geherbergd.  

 

Nog andere bezienswaardigheden:  

-Het Begijnhof.  

 Op haar hoogtepunt werd het begijnhof in de 17
de

 eeuw bewoond door 178 begijnen. Later   

liep het aantal bewoners terug en het laatste begijntje verliet in 1972 het Begijnhof. Na verder 

verval werd in begin jaren 1990  de gebouwen verkocht aan 34 particulieren die de huisjes 

restaureerden. Ondertussen staat het Begijnhof samen met 11 andere begijnhoven op de 

Unescolijst van werelderfgoed. 

-Het Stadhuis. 

Ook hier heeft architect Keldermans meegewerkt aan de plannen. Na het bombarement in 

1944 werd het terug minutieus terug opgebouwd. 

-De laermolen. 

Dateert van voor 1400. Werd in 2004 gerestaureerd. Op 26 februari in volle werking. 

-De Sint-Clemenskerk in Minderhout 

-Het Withof. De vroegere pastorie van Minderhout 

-De Salm Salmmolen 

-De Onze –Lieve-vrouw-Bezoeking kerk in Meer 

-Het Penitair centrum Hoogstraten  

-De rijksweldadigheidskolonie. Een landbouwkolonie waar in vroegere tijden de landlopers 

terecht konden. 

 

Vertrekken doet de wandeling in Het Klein Seminarie. Afstanden 5-8-12-18-25-32 km 

 

5km: Is een stadswandeling waarin alle bezienswaardigheden worden aangedaan. 

8 km: Verlaat eventjes het centrum om de Laermolen en het Withof aan te doen. 

12 km: Volgt de 8 km maar gaat verder door tot in Achtel (Rijkevorsel) 

18 km: Vertrekt de andere richting uit. Richting Minderhout, naar Wortel kolonie. Onderweg 

genietend van het vele natuurschoon en de bossen rond Wortel. 

25 km: De snelle stappers kunnen nog wat extra genieten van de natuur. Bos en heide 

gebieden, het Bootjesven en de Markvallei 

 

Vertrek: Parking Demervallei om 08.00 uur. Terug omstreeks 17.00 uur. Inschrijven doe je 

door 7 euro te storten op onze rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding Hoogstraten. 

Het bedrag moet ten laatste op 17 februari op onze rekening staan. 

 

 

 

Meerdaagse reizen 2012. 

 

 De inschrijvingen voor de Ahr verlopen vlot. De wandelingen zijn ondertussen al verkend. 

We hebben ook al kunnen genieten van de service van het hotel. Het hotel was volzet als we 

daar verbleven. Onze vrienden van de Keiberg waren daar met niet minder dan 117 personen. 

Wij sliepen dan ook in het bijhuis tegenover het hotel. Ruime kamers voorzien van alle 

comfort. Zowel het ontbijt als het avondeten waren zeer lekker en ruim voldoende. De 

wandelingen zijn iets anders dan dat we aan de Moezel gewend zijn. De eerste dag vertrekken 

we vanuit het hotel en klimmen dadelijk de bergen in. Onderweg genietend van de vele 
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uitzichten over Altenahr en zijn omgeving. De tweede dag doen we de rode wijn wandeling 

tot in Ahrweiler. Een mooi oud omwald stadje. Terug komen doen we met de trein. De 

volgende dag nemen we terug de trein. Ditmaal naar Bad Neuenahr. Ook hier maken we een 

wandeling met als eindbestemming het mooie Ahrweiler. De wandelaars van de korte afstand 

zullen ruim de tijd hebben om dit stadje te bezichtigen. Ook nu keren we met de trein terug. 

De laatste dag situeert de wandeling zich terug om en rond Altenahr. Voor de liefhebbers 

regelen we nog een middagmaal (Forel of vlees) vooraleer we huiswaarts keren. 

 U heeft nog enkele weken tijd om in te schrijven. 

 

Het Zwarte woud is schijnbaar minder in trek. De bergen zijn er weliswaar minder hoog. De 

omgeving is wondermooi en vol afwisseling. Heeft u graag informatie over het hotel? De 

hotel baas komt naar de NWD TE Eversel. U kan daar met hem en zijn hotel kennis maken. 

Vermits hij zelf naar België komt hebben we voor de late beslissers de inschrijftermijn 

kunnen verlengen tot 3 maart. Zij die al weten dat ze meekunnen schrijven in. Vol is vol. 

 

Dinsdag 7 februari 2012: Konijntjesbergtocht – Rillaar 

Traditioneel starten de pinguïns van Langdorp met de presentatie van de Konijntjesbergtocht. 

Deze wandeling neemt je mee over de Wijngaardberg en Bloemberg, gelegen tussen Rillaar 

en Langdorp. Je zult weer kunnen genieten van de prachtige vergezichten over het Demerdal 

en als je goed kijkt kan je in de verte ook de Basiliek van Scherpenheuvel ontwaren. 

In Langdorp, waar we een verzorgde controlepost voor u reserveren, maken de langere 

afstanden nog wat km bij op de zanderige Bos-en Bloemberg en door een hopelijk maagdelijk 

witte Demervallei. 

De parcoursbouwers zorgen zoals steeds voor een ruime keuze afstanden, zodat die dag 

iedereen zijn gading kan vinden. 

Starten doen we in zaal Kortakker te Rillaar. De 5 en 8 km blijven in de buurt van Rillaar 

waar ze ten volle kunnen genieten van de prachtige uitkijkjes op de dorpskern met centraal 

de prachtige klokkentoren van de Sint. Niklaaskerk. 

De 12 en 16 km trekken de Motte over en proeven van de alom geprezen Konijntjesberg die 

zijn doorkijkjes op Rillaar en de Demervallei gul uitstrooit. In de parochiezaal van Langdorp 

kunnen ze genieten van een welverdiende rustpauze voor ze terug naar Rillaar wandelen. 

De 20 en 28 km maken van hieruit nog wat km bij. Ze zullen vooral kunnen genieten van een  

prille voorjaarsdemervallei. Wilgenkatjes en hazelaar zorgen hopelijk voor een prachtig 

decor. Daarnaast  serveren wij hun nog wat km tussen het frisse dennengroen van Bos - en 

Bloemberg. 
 

 

 

LIDGELD 2012 – LAATSTE OPROEP! 

 

Op 1 oktober 2011 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. 
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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 op DINSDAG 27 december 2011 en  maandag 30 januari 2012 van 

18u30 tot 19u30,  of op woensdag 11 januari 2012 van 14u 00 tot 16u00 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 2012” en de namen van de leden. Opgelet! De wandelkalender wordt niet 

opgestuurd. 

 Nieuwe leden melden zich echter beter op het secretariaat of 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 

2012  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!). 
 

 

 

Resultaten 2012 
 

We hebben de resultaten van onze wandelorganisaties eens op een rijtje gezet en een top 

twintig samengesteld van clubs die het meest bij ons zijn komen wandelen. We laten onszelf 

wel buiten beschouwing. 

 

    feb maart april mei juli aug okt dec 2011 

  TOTAAL 1065 2829 921 1162 2353 897 1471 2135 12833 

B 006 WSC Langdorp 155 302 145 170 242 149 178 307 1648 

B 044 De Grashoppers Keiberg 53 108 35 44 69 21 58 95 483 

B 021 Trip-Trap Kumtich 23 79 15 36 33 8 45 83 322 

A 026 Herentalse Wandelclub 33 71 45 21 67 30 23 25 315 

B 042 WK Werchter 28 60 9 26 38 37 29 66 293 

L 066 Horizon Donk 27 65 10 44 36 11 31 69 293 

VB 18 Bollekens Rotselaar 24 77 20 20 43 25 17 42 268 

L 023 Wandelend Paal 9 104 19 26 35 6 27 33 259 

B 049 VOS Schaffen 23 40 18 27 38 10 31 68 255 

B 054 Lustige Stappers Langdorp 17 32 19 10 30 17 23 43 191 

B 005 WSP Heverlee-Leuven 13 51 11 19 36 13 15 28 186 

A 046 Bavostappers Zittaart 33 16 27 10 14 17 20 40 177 

B 036 Globetrotters Hageland 32 33 14 14 25 12 14 28 172 

A 045 WSV Berchlaer 21 15 16 15 37 17 11 38 170 

B 051 Toekers Bunsbeek 6 67 3 9 39 2 15 26 167 

VL 44 Blijf Jong Genebos   84 22 4 12 8 1 30 161 

B 041 Sporton Deurne-Diest 19 39 14 6 14 8 25 27 152 

B 031 WSV Leuven 14 32 8 12 42 15 2 24 149 
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A 037 WSV Neteland Duffel 11 17 14 13 37 13 7 28 140 

B 025 IJsetrippers Overijse 10 27 2 15 35 8 6 37 140 

VB 27 Tornado Boortmeerbeek 4 27 10 8 37 4 20 30 140 

 

Het eerste wat ons opvalt zijn de bijna 13 000 wandelaars die we dit jaar op onze organisaties 

mochten ontvangen. We moeten al tot ons 30 jarig jubileumjaar, in 2007, terug gaan om een 

hoger aantal te bekomen. In 2007 mochten we 13354 wandelaars ontvangen waaronder 4254 

tijdens de Mars Der Zuiderkempen. 2008 daalde het aantal lichtjes naar 12 856 wandelaars. 

Daarna in 2009, waren het er nog 10 873. Het dieptepunt beleefden we in 2010 met slechts 

9311 wandelaars. Eerlijkheidshalve moeten we er aan toevoegen dat de weergoden ons dit 

jaar weer goedgezind waren. 

 

Zoals hierboven geschreven tellen we onszelf niet mee in de top 20.  Kijken we echter naar de 

resultaten van de zondagtochten, en tel ik daar nog 80 helpers bij, dan  moeten we wel 

vaststellen dat er nooit meer dan 55 % van onze leden deelnemen aan onze eigen organisaties. 

Schijnbaar is dat een fenomeen dat zowat alle grote clubs ondervinden. We kunnen dat alleen 

maar vaststellen. Anderzijds, zijn we  al voor de 8
ste

  keer winnaar van de wisselbeker en 

moeten we daar zeker niet zwaar aan tillen. 

 

Verder in de top 20 vinden we 13 Brabantse clubs. Door onze geografische ligging staan er 

ook nog 4 Antwerpse en 3 Limburgse clubs hoog in de rangschikking. Als we de namen van 

de clubs eens overlopen stellen we vast dat ze ook goed genoteerd staan in de 

wisselbekerstand. Natuurlijk moeten we ook rekening houden met het ledenaantal van de 

club. Daar springen dan zeker onze dorpsgenoten de Lustige Stappers in het oog. We weten 

dat Roger, Johan en hun bestuursploeg alles in het werk stellen om met zoveel mogelijk leden  

aan onze wandelingen te laten deelnemen. Daarom langs deze weg, onze dank.   

 

Aan onze leden bekijk deze uitslag eens rustig. Mocht u ooit eens twijfelen naar welke 

wandeling je wil gaan, hou dan zeker de clubs in deze lijst in gedachten. 
  

 

 

 
 

Sinterklaaswandeltocht 4 december 2011. 

Onderstaand artikeltje vonden we op het internet. Voor de niet zo’n internet fans publiceren 

wij hier de bloemlezing uit de wandelkrant: 

 

Komende van Aarschot en Langdorp inrijdende was de gehele Langdorpsesteenweg voorzien 

als parkeerplaats om de bijna 2200 deelnemers te ontvangen. Daarnaast was er ook nog 

parkeergelegenheid achter de parochiezaal, en omlaag richting Demer, waar mijn auto 

terecht kon, begeleid door de parkeerwachters van dienst. 

 

Vanaf de startzaal vertrek ik voor de 15,5 km met een rustpauze halverwege. Vanaf de start 

ging het al dadelijk steil omhoog langs velden en bossen op. Na een lintje asfalt worden we 

weer de bossen ingeloodst. Zo gaat het dan verder richting Gijmelberg en vervolgens via een 
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door natuurbeheer onderhouden stukje naar de controlezaal aan de Gijmel. Onderweg sla ik 

nog een praatje met een koppel (zie foto). Rakelings gaat het dan via de paardenrenbaan af, 

zo naar de controlezaal. 

 

De controlezaal doet ook dienst als startzaal, want deze wandeling heeft 2 startplaatsen. 

Vandaar dat ook hier langs de baan vele auto's geparkeerd staan. Na een lekkere choco 

(gemaakt uit één zakje!) in een grote kop, samen met een heerlijke koffiekoek  kan ik er weer 

tegen aan. Twee straten verder lopen we weer in het bos waar ik een tijdje samenloop met een 

groep voor een babbeltje onderweg en van hun een groepsfoto maak. Voor de Heimolen 

scheiden onze wegen, en mag ik een ommetje maken rond de weidse omgeving van de molen. 

Nadien gaat het via het spoor terug, en word ik wederom het bos ingestuurd via een steil pad. 

Via de bosberg, neven een kasteeltje op, belanden we terug beneden aan de Langdorpse 

steenweg, aan de kapel, waar we iets verder omlaag richting Demer gestuurd worden om zo 

langs achteren aan te komen aan de vertrekzaal. 

 

Nogmaals een dikke proficiat aan deze wandelclub. In het begin hoorde ik locals zeggen van 

hier ben ik al jaren niet meer geweest, hoe vinden ze het toch. Inderdaad, het parcours was af, 

alsook de volledige omkadering. 

 

Wederom goed voor 6 voetjes, de maximum score! Tot een volgende wandeling. 

 

Oproep om  deelname: 
 

Eric, volbracht in 2010 de Dodentocht net binnen de tijd en port nu andere visueel 
gehandicapte stappers aan om hiervoor ook te trainen en in 2012 deel te nemen. 
Hij doet een oproep/vraag om hem te helpen bij de organisatie van de dodentocht. 
Hij schreef: 
 

Dag stapper, 

  

dit jaar is het de wandel/stapploeg niet gelukt om opnieuw deel te nemen aan de 100 KM-

dodentocht van Kadee, Bornem. Het vergt erg veel logistieke en uiteraard fysieke 

voorbereiding. Daarom willen we er graag vroeg genoeg bij zijn om in 2012 terug de 

uitdaging aan te gaan. 

Er zijn genoeg blinde of slechtziende stappers die willen en kunnen, maar er zijn in 

verhouding tot 4 keer meer begeleiders nodig. 

  

Deze mail is dan ook bedoeld om eens te peilen wie op zijn of haar manier kan en wil 

meehelpen. 

Wat kan je doen? 

-de totale afstand meestappen 

-een of meerdere stukken begeleiden 

-met je wagen de begeleiders op de juiste tijd naar de juiste plaats brengen 

-wagens ophalen 

  

Er komt wel meer bij kijken, maar dat wordt in de loop van de organisatie duidelijk. 
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Zie jij het zitten om je er mee in te gooien, stuur dan een antwoord. Zo kan ik een lijst van 

mailadressen samenstellen en dan kunnen we misschien dit jaar al een eerste vergadering 

beleggen. 

  

Eric Van Damme 

Diksmuidelaan 106 bus 3 

2600     Berchem (Antwerpen) 

Tel: 03/383 37 91 

GSM: 0478/33 13 20 

E-mail: eric.van.damme2@telenet.be 

  
 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van  

31 oktober om 19u 30 
 

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

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

Verontschuldigd: Thilly Thiels, 

 

 De voorzitter verwelkomt iedereen. We hebben een beker gekregen van St Katelijne 

Waver. Volgens de deelnemers was dit geen bijzondere wandeling. 

 Briefwisseling secretaris : Een mail om slechtziende wandelaars te begeleiden tijdens 

de dodentocht. Een oproep hiervoor mag in het pinguineke geplaatst worden. 

Een uitnodiging om aan de Opale kust te gaan wandelen. 

2 brieven om de reklameborden te plaatsen voor de sinterklaastocht. 

 Briewisseling voorzitter: Er is een vraag gekomen om het parcours af te stappen per 

paard. Dit kan niet omwille van de vele privéwegen en vele paarden maken de mooiste 

wandelpaden kapot. 

Grünen Baum in het Lechtal met Vlaamse uitbaters  nodigt uit om op 26/11 in 

Rijmenant een voorstelling te komen bijwonen. Niemand geïnteresseerd! 

Bpost heeft de factuur + afgifte van de pinguin opgestuurd . 

Een rekening voor de paraplu’s en de petjes. Voor de penningmeester. 

 Financiën: 

Er is weer van alles betaald : busreizen, voorschotfactuur lidgelden, kledij.. 

Deze keer glunderde de penningmeester. De Tienbundertocht was een succes. Drank 

en controles goedkoop, taarten niet te duur en groot, goed weer = veel volk. 

Hij heeft ook de prijs gevraagd bij de Magneet voor Merselo. Wie van het bestuur gaat 

mee? 

 Het jaarprogramma 2012 werd overlopen. 

 Er was ook een omzendbrief van het Dynamo project. Zij verzorgen vooral 

boekhoudingcursussen  en informeren over (fiscale ) wetgeving voor sportclubs. Er is 

een mogelijkheid om de boekhouding te bewaren op hun server (tegen betaling) . 

 Voor onze  35 jarige club gaan we sticker laten drukken om deze gratis uit te delen. 

 We zijn begonnen met de voorbereiding van de Sinterklaastocht. 

Andere jaren kregen de deelnemers een cadeautje ( pennywafel ..). Voorverpakte 

mailto:eric.van.damme2@telenet.be
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chocolade of ander koekjes zijn te duur. 

De ploeg van Gerard wordt opgeroepen voor Langdorp –> controle. 

Cyriel zal de Gijmel versterken. 

Er moeten schraven meegenomen worden vanuit het lokaal. 

Er moeten nogal veel rode pijlen ‘wandeltocht ‘ gehangen worden. Richting vanuit 

Herselt wordt afgeleid naar Gijmel. 

 

Einde  vergadering  22 u 10 

einde  2e vergadering (bespreking verkenning Ahr) om 23u 10 

  Verslag opgemaakt door Guy Van Loo :   3 november 2011 om 22u50 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van  

28 november 2011 
 

Aanwezig: Fons Leys, Corrie Martens, Mariette Seykens, Maurits Verscheuren, Bart Daems, 

Paul Verduyckt, Gerard De Haes, Tilly Thiels, Lucien Luyten, Cyriel Hendrickx 

 

Verontschuldigd : Guido Van Loo 

 

De vergadering start ruim 20 min te laat wegens het grote succes in de winkel (ongeveer de 

helft heeft zijn 40-puntenformulier al komen omwisselen) 

 

1. Briefwisseling secretariaat 

 

o We ontvingen een uitnodiging voor de vergadering van de cultuurraad terwijl wij er 

geen lid van mogen zijn! 

o voor onze massale deelname aan de kadoddertocht onvingen we een bedankbrief 

 

2. Briefwisseling voorzitter 

 

o Afrekening Kortakker Rillaar ontvangen : 60 € doch 41,30 € voor het verbruik van gas  

o Documentatie van Natuurpunt werd doorgespeeld aan Lucien 

o Ontdekt tijdens de busreis naar Merselo : inschrijving voor wandelingen in Nederland 

kost tussen de 2,50 en 7,50 euro en voor parking moet apart betaald worden 

 

3. Financieel nieuw 

 

o Cyriel maakte een beknopt overzicht van uitgaven en ontvangsten van de maand 

oktober 

o De wandeling Tienbunder was een meevaller, wat zich vertaalt in een mooie winst 

o De spaarrekening bij Argenta werd omgezet in een internetrekening wat toch een 

meeropbrengst van 0,5 % betekent 

o We ontvingen een subsidie van de stad Aarschot 

 

4. Menu ledenfeest 
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o Soep : Kippesoep met fijne groentjes en stukjes kip 

o Hoofdschotel : 

- gebakken zalm met garnalenbisque 

- Kalkoenmedaillon met appelsiensaus 

- wildragout 

o Nagerecht : ijs met warme krieken 

o Muziek : dit keer komt er een heus orkest : „3ofus“ 

o Dranken : alles inbegrepen 

o Prijs : wegens de crisis en de stijgende prijzen alom zijn we genoodzaakt onze prijs 

vast te leggen op 30 euro voor leden en 38 euro voor niet-leden 

 

5. Jaarprogramma 2012 

 

De voornaamste : 

o 01/01 zottekestocht 

o 08/01 Leuven Aarschot 

o 21/01 stertocht Schaffen 

o 28/01 ledenfeest 

o 08/02 dag na de konijntjesbergtocht is er geen winkel 

o 26/02 bus naar Hoogstraten EN stertocht in Paal met consumptie 

o 24/03 bus naar Ijzendijke met bezoek aan Sluis 

o 15/04 stertocht Broechem (evt met consumptie?) 

o 21/04 bus naar Koppenberg (Leupegem) bezoek Hanske de Krijger 

o 23/04 Algemene vergadering B006 

o 13/05 Helpersreis (eten Overpelt?) 

o 28/05 tevoet naar Scherpenheuvel 

o 03/06 stertocht provinciale wandeldag Viversel 

o 10/06 bus naar Sclayn (wandelgroep Andenne) 

o 07/07 stertocht Zoutleeuw 

o 08/07 stertocht Zoutleeuw (Harten 5) 

o 09/09 stertocht Vlimmeren (provinciale wandeldag) 

o 15/09 bus naar De Panne (eigen wandeling) 

o 23/09 stertocht Lovenjoel 

o 21/10 stertocht Bertem 

o 27/10 bus naar Montenau 

o 11/11 stertocht Deurne Diest 

o 18/11 bus naar Buggenhout 

o 01/12 en 02/12 Stertocht Willebroek Hazewinkel 

o 26/12 bus kerstwandeling Baarle Hertog 

 

6. 35-jaar B006 

 

o we besloten om een gratis sticker te geven bij inschrijving. Het ontwerp zal 

waarschijnlijk een tekening worden die vroeger al door Astrid werd gemaakt 

 

7. Sinterklaastocht 

 

o er wordt verzameling geblazen zaterdag om 9u30 voor klaarzetten van de zalen 
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o de weide bovenaan de berg die we vroeger gebruikten als parking wordt niet gebruikt 

wegens overdreven huurprijs 

 

8. Rondvraag 

 

o kan voorzien worden in een cadeau voor busbezoeken, eventueel een korf met 

streekproducten 

o zou het helpersfeest niet te combineren zijn met het ledenfeest, eventueel later op het 

jaar en/of in de vorm van een barbeque? Hier kan misschien eens over nagedacht 

worden voor 2013? 

 

Paul Verduyckt 

 

Nieuwe leden 

 
Theo STRACKX 3271 ZICHEM 

Jim STRACKX 3271 ZICHEM 

Peter DENYS 3200 AARSCHOT 

Anita VANROOSBROECK 3201 LANGDORP 

Dominique BRUFFAERTS 3201 LANGDORP 

Raf LEYSEN 3010 KESSEL-LO 

Viviane PIERCO 3010 KESSEL-LO 

Kris GEYSKENS 3012 WILSELE 

Evelyn ZYDE 3012 WILSELE 

Jeanine JANSSENS 3200 AARSCHOT 

Josephine VAN MEENSEL 3460 BEKKEVOORT 

Jozef THEYS 3272 TESTELT 

Rita ONSIA 2800 BONHEIDEN 

Simonne VAN DE VELDE 3201 LANGDORP 

Freddy VERCAMMEN 3201 LANGDORP 

Suzanne VERBRUGGEN 2861 O.L.VROUW WAVER 

Alex GOOSSENS 3200 AARSCHOT 

Jozef NEVELSTEEN 2200 NOORDERWIJK 

Ludo NEEFS 3200 AARSCHOT 

Edith MASSAGE 1701 ITTERBEEK 

Anita DE WACHTER 3200 AARSCHOT 

Benjamin HOLEMANS 3201 LANGDORP 

Carine PEETERS 3201 LANGDORP 

Carine FRANS 3201 LANGDORP 

Bert BRUYNINCKX 3200 AARSCHOT 

 

 We wensen onze nieuwe leden nog veel wandelplezier 

 

ONS INFOBLAD VERSCHIJNT 6 MAAL PER JAAR 

ROND : 25 FEBRUARI  25 APRIL  25JUNI  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. 


