Mijmeringen van de voorzitter.
Dit is alweer pinguineke nummer 4. Met andere woorden, ons jubileum jaar 2012 is voor de
helft voorbij. Een nummer om bij te houden, achteraan kan u immers ons volledige
huishoudelijk reglement terug vinden.
Naar aanleiding van ons 35 jarig bestaan heeft onze ere voorzitter nog wat historische feiten
op een rijtje gezet. U krijgt tevens een antwoord op de veelgestelde vraag hoe Gerard aan de
naam “pinguïns” gekomen is.
Een terugblik op de afgelopen periode: Een 70 tal pinguïns hebben al van een kort verblijf
kunnen genieten aan de Duitse Ahr. De weersvoorspellingen beloofden niet veel goeds.
Uiteindelijk viel het weer nog mee. De weinige regen die er viel plensde buiten de
wandeluren neer. Vanaf de tweede dag waren de temperaturen dusdanig hoog dat de korte
broeken uit de valiezen werden gehaald. Kortom een mooi wandelweekend. Ook volgend jaar
met het Hemelvaartweekend hebben we al een hotel gereserveerd. Ditmaal gaan we, net als
in 2006, naar Einkirch aan de Moezel. Hou alvast van 9 tot 12 mei 2013 vrij.
Twee wandeltochten de Netetocht met 983 deelnemers, de Panoramatocht haalde dan weer
1219 tevreden wandelaars. Beide organisaties mogen als geslaagd worden beschouwd. Veel
lovende uitspraken van de wandelaars. Wij hopen dan ook dat zij veel mond aan mond
reclame maken en dat ze bij volgende organisaties massaal terugkeren. Ook de helpers hebben
weer al hun energie tijdens deze wandeltochten opgebruikt. Langs deze weg: Nogmaals
bedankt voor jullie inzet.
Eind april was er traditioneel onze algemene vergadering. Vrijwel de helft van het bestuur
was ontslagnemend en was terug verkiesbaar. Allen werden terug herkozen . De ene al met
wat meer voorkeurstemmen als de anderen. Iedereen heeft zijn mandaat aanvaard en ik reken
dan ook op hun volle inzet om naar goed vermogen onze club verder te helpen besturen.
De datum voor onze helperreis was dit jaar nogal ongelukkig gekozen. Een aantal helpers
heeft hierdoor niet kunnen meegenieten van deze uitstap. We hadden geluk met het mooie
weer. Het was aangenaam wandelen daar in Eigenbilzen. Ook de mensen van het accasiahof
hadden weer hun best gedaan. Veel keuze van allerlei lekkers. Ruim voldoende drank zorgde
er voor dat de terugreis iets luidruchtiger verliep dan dat we gewoon zijn. Ik denk dat dan ook
iedereen van deze dag heeft kunnen genieten. Nogmaals aan alle helpers, ook zij die niet
konden aanwezig zijn: Bedankt!!!!!
De maanden juli en augustus verlopen wat rustiger. Augustus dan toch, want in juli hebben
we eerst de stertocht in Zoutleeuw. Een week later organiseren we zelf onze 50 km van het
Hageland. Enkele dagen later vertrekken we naar Winden in het Zwarte woud. Augustus
wordt dan echt wel een rustmaand.
September hebben we een pracht van een uitstap gepland. Hou alvast zaterdag 15 september
vrij. De parcoursbouwers hebben aan onze Westkust een mooie wandeling voor u
uitgestippeld. We vertrekken in De Panne en wandelen richting Frankrijk, de grote afstanden
zelfs tot in ons buurland. De details verneemt u in de volgende pinguïn. Een voorsmaakje kan
u reeds in deze info lezen.
September is nog ver weg. Sommige weervoorspellers op lange termijn beloven ons een
mooie zomer. Anderen dan weer een kwakkelzomer. Wat het ook wordt, neem de dag zoals
hij komt, geniet van al wat deze vakantie periode u te bieden heeft.
Tot ergens onderweg.
Fons
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Wandelkalender Juli-Augustus 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.

Zondag 1 juli

Donderdag 5 juli

Zaterdag 7 juli
Trofee Harten vijf
Zondag 8 juli
STERTOCHT
Donderdag 12 juli

Zaterdag 14 juli

Zaterdag 14 juli

Zondag 15 juli
Eigen organisatie
Woensdag 18 juli

Zaterdag 21 juli

Vrijdag 27 juli

WSV Holsbeek
Voetbalkantine VK Holsbeek
Verhaegenstraat Holsbeek
VOS Schaffen
Berkenhof Turnhoutsebaan 119
3294 Molenstede - Diest
Vlaams Brabantse Wandeldag
Halewijn Zoutleeuw vzw
Sporthal de Passant
St-Truidensestwg Zoutleeuw
Boutersem Sportief
‟t Buurthuis Willebringenstraat 100
3370 Willebringen -Boutersem
Sporton VZW
Buurthuis Zandstraat
Veerle Heide
Den Engel Leuven vzw
Land en tuinbouwschool De
Wijnpers Mechelsevest 72 Leuven
50 km van het Hageland
SIBA Past.Dergentlaan Aarschot
Wandelaars/helpers op post
De Bollekes Rotselaar
MeubelenVerhaegen Grotebaan 115
3130 Betekom
WSV Leuven
Boudewijnstadion Diestsesteenweg
288 B 3010 Kesssel - Lo
WSV Neteland Duffel
Feesttent Hoog Lacheren
Lier

4-6-12-20-30 km
07.00 – 15.00 uur
4-6-12-20 km
08.00 – 15.00 uur
4-6-12-20-50(zaterdag) km
06.00 – 15.00 uur
(zondag 07.00)
4-6-10-16 km
08.00 – 15.00 uur
5-6-7-3X10 km
07.00 – 15.00 uur
6-12-20 km
07.00 – 15.00 uur
5-8-12-16-20-30-42-50 km
06.00 – 15.00 uur
4-6-12-20 km
07.00 – 15.00 uur
4-6-12-20 km
07.00 – 15.00 uur
6-12 km
17.00 – 21.00 uur
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Zaterdag 28 juli

Zondag 29 juli

Zondag 5 augustus

Woensdag 8 augustus

Donderdag 9 augustus

Zaterdag 11 augustus

Zondag 12 augustus

Woensdag 15 augustus.

Zondag 19 augustus

Zondag 26 augustus

Dinsdag 4 september

Wandelend Paal vzw
Zaal Sint-Baaf Padbroekweg 1
3550 Eversel
WRC Manke Fiel
‟t Kloosterhof Kouter
1730 Mollem
WK Werchter vzw
Zaal onder de Toren
Markt 4 Haacht
De Bollekes rotselaar
MeubelenVerhaegen Grotebaan 115
3130 Betekom
Globetrotters hageland vzw
Voetbalkantine SK Waanrode
Centrum Dorp Waanrode
Herentalse WC vzw
Sportcentrum MIXX
Asbroek 1 Herselt
De ijsetrippers Overijse
De Rank Hoeilaartsesteenweg 56
3090 Maleizen -Overijse
De Mijnlamp Beringen-Mijn vzw
VIP Kantine Mijnstadion
Koolmijnlaan Beringen -Mijn
Boutersem Sportief
Gemeentelijke Feestzaal
Kerkomsestwg 53 Boutersem
Horizonstappers Lubbeek
Zaal Leeuwkens
Kerkdreef
Linden
Begijntjes wandeling
Parochiezaal Kerkstraat
3130 Begijnendijk
Eigen organisatie Wandelaars en
helpers op post

4-7-12-16-20-30-42 km
07.00 – 15.00 uur
5-7-10-14-21-30 km
07.00 – 15.00 uur
4-7-12-15-20-25-30 km
08.00 – 15.00 uur
4-6-10-20 km
07.00 – 15.00 uur
5-7-8 te combineren
08.00 – 15.00 uur
5-7-10-15-20 km
08.00 – 15.00 uur
6-12-18-24-30 km
07.00 – 15.00 uur
4-6-12-20 km
07.00 – 15.00 uur
4-8-12-16-20-24-30 km
07.00 – 15.00 uur
4-7-10-15-20-30-43 km
07.00 – 15.00 uur
5-8-12-16-20-28 km
07.00 – 15.00 uur
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Wandelen aan onze kust
Net zoals de vorige jaren hebben wij de wandelingen aan onze kust tijdens de zomermaanden
voor u op een rijtje gezet. Enkel de wandelingen die vlot met het openbaar vervoer bereikbaar
zijn worden vermeld. Toch nog even vermelden dat op de kusttram met een lijnkaart reizen de
goedkoopste formule is. De maximum prijs van een rit is dan 1.60 Euro. Een lijnkaart is reeds
te koop vanaf € 9. Voor de 65 + is het natuurlijk gratis.
Tijdens de zomerperiode rijden er ook in het weekend rechtstreekse treinen vanuit Aarschot
naar de kust. Je kan dan een weekendbiljet nemen. Kostprijs 21.00 Euro per persoon.
Goedkoper?
Als je 10 reizen per jaar doet kan je een Rail pass kopen. Kostprijs 76 Euro. Dus 7.60 Euro
per enkele rit. Je kan met meerdere personen op 1 kaart reizen en ze is 1 jaar geldig.
De 65 plussers reizen nog aan 5.30 Euro tijdens beperkte periodes:
Na 9.00 uur van maandag tot vrijdag. Op zaterdag en zondag geen beperking van uur.
Let wel !! Tijdens de maanden juli en augustus is reizen met de seniorenpas tijdens het
weekend niet toegelaten.
Veel wandelplezier toegewenst.
Zaterdag 23 juni:
ZEEBRUGGE Vertrek Zaal Albatros Ploegstraat 6-10-16-22 km
NMBS: Station Zeebrugge strand De kusttram: Halte Zeebrugge-Kerk
Zondag 24 juni:
OOSTENDE Vertrek Onze-Lieve-vrouwcollege 6-12-18-24-28 km
NMBS station 350 m van vertrek.
Zondag 1 juli:
DE HAAN Sporthal Haneveld Nieuwe steenweg 74 7-14-21 km
Trein tot Oostende of Blankenberge. Kusttram halte De Haan-cenrum
Zaterdag 7 juli:
OOSTDUINKERKE: Vertrek feestzaal de witte burg, Witte Burg 9 7-14-21-28 km
Trein tot Oostende De kusttram halte Oostduinkerke Bad. 1.4 km van vertrekzaal
Zaterdag 14 juli:
KNOKKE –HEIST Vertrek Schuttersplein Stadion Olivier 6-10-15-21 km
Trein/tram Station Knokke
Zondag 15 juli:
WESTENDE Vertrek Gemeenteschool 7-14-24 km.
Trein tot Oostende. Kusttram halte Sint- Laureins
Woensdag 18 juli:
OOSTENDE Vertrek Parochiaal centrum De Kreeke 6-12-18 km
Trein tot Oostende. Lijnbus 21,22,23 halte concertdam
Zaterdag 28uli:
KNOKKE – HEIST Vertrek Oosthoekschool 6-10-15-21-32 km.
Trein tot Knokke. Lijnbus tot Oosthoekplein
Zondag 29 juli
MIDDELKERKE Vertrek Sporthal de Branding 6-10-15-20-25 km
Trein tot Oostende Kusttram halte De Greefplein
Dinsdag 31 juli:
DE HAAN Vertrek Bassisschool Einstein 6-12-16-24 km.
Trein tot Blankenberge of Oostende . De kusttram halte De Haan aan Zee.
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Zondag 12 Augustus:
OOSTENDE of BLANKENBERGE Vertrek in de stations.6-10-20-30-40-50 km
Wandelen tussen de twee Badplaatsen. Trein tot Oostende of Blankenberge
Maandag 13 augustus
NIEUWPOORT Vertrek strandpaviljoen Kaai. 7-12-18 km
Trein tot Oostende. Tramhalte Nieuwpoort -Stad
Verder in de maand zijn er geen wandelingen meer aan de kust.
Van 22 tot 25 augustus is er echter nog de vierdaagse van de ijzer. Je kan ook hier kiezen uit
8-16-24 of 32 km. Het is mogelijk om slechts één dag mee te wandelen. Al de startplaatsen
liggen opwandelafstand van de treinstations.
Vertrek op 22 augustus te Oostduinkerke Sint Niklaaskerk
Trein tot Oostende,tram tot Oostduinkerke
Vertrek 23 augustus Poperinge Oudstrijdersplein
Trein tot Poperinge.
Vertrek 24 augustus te Diksmuide Grote markt
Trein tot Diksmuide
Vertrek 25 augustus te Ieper Grote markt
Trein tot Ieper
Meer info op http://www.mil.be/vierdaagse

Tweedaagse stertocht bij wandelclub Halewijn te Zoutleeuw.
Zaterdag 07 juli : Trofee Harten Vijf – Kersentocht – Zoutleeuw
Zondag 08 juli : Provinciale Wandeldag Vlaams-Brabant.
Vermits deze club de Vlaams-Brabantse wandeldag organiseert en in hetzelfde weekend ook
hun harten vijf tocht kan u op één van deze twee dagen op onze kosten gaan wandelen.
Zij vertrekken in Sporthal De Passant aan de Sint Truidense steenweg te Zoutleeuw
Hieronder vindt u een uitgebreide parcoursbeschrijving. Let wel! Op zondag zijn de afstanden
beperkt tot 20 km. Aan u de keuze.
4 km: geschikt voor rolstoelen en kinderwagens.
Wandelaars van deze afstand blijven volledig in de stad Zoutleeuw. Je wandelt langs de
boorden van de Kleine Gete en over de Grote Markt. Hier heb je een mooi uitzicht op het
stadhuis, de Lakenhalle en nog heel wat andere prachtige Middeleeuwse gebouwen.
6 km: geschikt voor rolstoelen en kinderwagens.
Je doet dezelfde wandeling als de wandelaars van de 4 km, alleen maak je nog een ommetje
over de oude spoorlijn, langs de Spaanse citadel en kom je voorbij de vernieuwde oude
toegangspoort van Zoutleeuw.
12 km:
Je kiest voor de 12 km en gaat onmiddellijk richting het Vinne. Je doorkruist dit prachtige
natuurgebied aan de zuidzijde. Een nieuw opengestelde veldweg loopt langs de rand van het
natuurgebied door het Galgenveld naar het kerkhof van Zoutleeuw. Vanaf hier gaat het door
de velden en fruitplantages naar het rustpunt in Halle. Eenmaal terug de Scheve Wapper over
in Dormaal brengt een brede veldweg je tot aan de Dormaalse Beek die je volgt tot aan de
Kleine Gete. Misschien kan je je wandeling afsluiten met een bezoek aan de SintLeonarduskerk.
20 km:
Je vertrekt over een oude veldweg naar de boorden van de Kleine Gete. Vervolgens loop je
langs de vernieuwde weg naar Budingen en door de weiden richting Het Vinne. Daar sla je
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terug linksaf en ga je door een holle weg tot bovenaan het Hoogveld. Bergaf door een
prachtige holle weg bereik je het rustpunt in Budingen.
Na de rust ga je over de oude spoorweg naar een grindweg die je volgt tot aan de Roelbeek.
Een nieuwe brug over en je bent terug op weg richting Terhagen. Daar pik je de oude
spoorweg terug op die je feilloos naar het rustpunt onder de toren van de Sint-Cyriacuskerk
brengt. Daarna ga je terug over de oude spoorlijn Tienen-Diest door de vallei van de Grote
Gete. Je bereikt het gehucht Bos. Van hieruit ga je door de weidse velden terug naar
Zoutleeuw. Een prachtig uitzicht op de Grote Markt met zijn historische gebouwen en
eventueel een bezoek aan de Sint-Leonarduskerk sluit je wandeling af.
30 km:
Je loopt onmiddellijk naar de Kleine Gete die je volgt tot de Vinnestraat. Deze veldweg loopt
tot aan het natuurdomein Het Vinne waarop je vanhier een mooi uitzicht hebt. Door de holle
weg naar het Hoogveld en vervolgens dalend door de velden tot in Budingen. Na het rustpunt
volg je de oude spoorlijn richting Tienen, je steekt de brug over de Grote Gete over en bereikt
Bos. Een veldpad naast de Moesbeek loopt tot in Helen. Vanaf nu gaat een verkavelingsweg
tot aan het rustpunt in Orsmaal. Het Gildehuis is de thuisbasis van De Leste Druppel,
brouwers van de befaamde Walsberger. Na deze rust ga je over de E3, hier doorkruis je en
gedeelte van het droge Haspengouw. Fruitplantages wisselen af met velden. Holle wegen
brengen je naar het volgende rustpunt in Halle. Het laatste gedeelte van je tocht loop je over
de Scheve Wapper in Dormaal. Een brede veldweg volgt de beek tot aan de Kleine Gete.
Zoutleeuw komt in zicht. Een bezoek aan de kerk of gewoon genieten van de prachtige huizen
op de Grote Markt sluit je wandeling af.
42 km:
De marathonwandelaars krijgen dezelfde omloop als de 30 km voorgeschoteld. Twee lussen
zorgen ervoor dat je de marathonafstand bereikt. In Budingen maak je een lus over de oude
spoorlijn en langs de Roelbeek. Aan het rustpunt in Halle volgt er een lus die door het natte
gebied langs de Oude Gete loopt. Over een rustige dorpsweg door de weiden van Dormaal zal
je terug het rustpunt bereiken.
50 km:
Als je voor de langste afstand kiest volg je hetzelfde parcours als de 42 km. Op het rustpunt in
Orsmaal moet je een lus maken die je onder de toren van de Sint-Pieterskerk brengt, waarna je
een oude kasseiweg volgt. Vervolgens doorkruis je het natuurgebied Walsbergen. Terug naar
het rustpunt door de velden van Orsmaal.

Zondag 15 juli 2011: 25ste Zomertocht - 50 km van het Hageland - Aarschot
Welke wandelaar die naam waardig, herinnert zich niet deze klassieker, een combinatie van
zomerzon, mooie uitzichten over Aarschot, Betekom, Gelrode en Nieuwrode. Verder gespekt
met holle wegen, fruitplantages, kastelen, middeleeuwse torens, stille natuurgebieden en op
het einde de gezellige sfeer van een provinciestadje. En voor de dorst, een fris pintje, kriek,
abdijbier of achouffe, allemaal van „t vat. Wij doen nog een extraatje, alle afstanden zullen in
de bossen van Meetshoven kunnen genieten van een ambachtelijk ijsje (van Averbode).
Dit jaar hebben we Meetshoven als aanzet voor onze wandeling genomen. Meetshoven vooral
bekend voor zijn bosrijke omgeving en prachtige dreven leent zich uitstekend voor dit doel.
Alle afstanden doen dit prachtig gebied aan. We hebben hier dan ook onze ijskar geposteerd
zodat iedereen kan genieten van deze hemelse verfrissing. De 5 km keert na het ijsje terug
naar Aarschot. De wandelaars die gekozen hebben voor 8 km, wandelen met de 12 km mee
richting Betekom. Aan de Lourdesgrot in Meetshoven splitsen zij af van de rest en eventjes
verder kunnen zij genieten van een rustpauze in een controlepost speciaal voor hen ingericht.
Na de rust keren ze met de andere afstanden terug naar de vertrekzaal. De 12 km maakt ook
gulzig gebruik van de bospaadjes en beukendreven van Meetshoven en na een zestal km
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bereiken ze de ruime controlepost in Betekom. Na rust, keren ze met de andere afstanden
terug naar Aarschot. Alle andere afstanden trekken naar Gelrode het “Perzikendorp”. Langs
de stenen torenmolen, gebouwd in de 15 eeuw en die in 1914 door de plaatselijke bevelhebber
van het Belgisch leger in brand is gestoken, zodat hij niet meer kon dienen als uitkijkpost voor
de Duitsers, trekken zij richting demervallei. Zij zullen ongetwijfeld een tweede stenen molen
opmerken, kunstig geïntegreerd in een nieuwbouwcomplex. Deze molen “de
Puttenbergmolen” gebouwd in 1847, werd in 1915 door de Duitsers in brand gestoken. Na het
molenmoment keren de 15 km wandelaars terug naar de controlepost in Betekom en van
daaruit terug naar Aarschot. De 20, 30, 42 en 50 km trekken het Demerdal in. Na een tijdje
genoten te hebben van een weidse Demervallei, getooid met de prachtige Sint Laurentiuskerk
uit de 14de eeuw, steken zij de Demer over en via het kasteel van Rivieren bereiken zij het
vorsdonkbos. De natuurliefhebbers onder ons zullen zich de hemel te rijk voelen bij het
betreden van dit unieke fauna en florahoekje. Het gebied is gekenmerkt door turfputten,
trilveen en dichte elzenbroeken en is de thuishaven voor wintertaling, waterral, houtsnip en
menig waterminnende plant. Tussen al dat moois nemen we afscheid van de 20 km die via het
kasteel van Nieuwland en demer terug naar de rust in Betekom trekt. Samen met de 12 km
vangen ze nadien de terugtocht naar Aarschot aan. De 30, 42 en 50 km bereiken via de
lourdesgrot op de eikelberg hun tweede rustpost in Gelrode. Na de rust bewandelen de 30 km
wandelaars nog eventjes de liederberg en dalen dan af naar de demer en het kasteel van
Nieuweland waar ze de 20 km vervoegen op hun terugtocht. De 42 en 50 km trekken nog
lustig door naar Nieuwrode, waar ze verwacht worden in de gezellige controlepost aan de
Losting. Nadat de hongerige gespijsd en de dorstigen gelaafd zijn, krijgen ze als toetje een
heerlijke lus in Nieuwrode voorgeschoteld. Van op de met fruitbeladen heuvels zullen ze
kunnen genieten van de vele mooie Hagelands uitzichten. Na een tweede rustpauze in
Nieuwrode, verlaten de 42 km en de 50 km wandelaars Nieuwrode en richten hun schreden
naar Gelrode. Samen met de 30 km keren ze terug naar Betekom en dan naar Aarschot.
De wandeling bestaat hoofdzakelijk uit 75% onverharde wegen. De parcoursmakers hebben
zoals gewoonlijk zoveel mogelijk rekening gehouden met het natuurschoon van de streek en
hebben de meest rustige wegen uitgezocht.

Zwarte Woud van 19 tot 28 juli 2012
Schwarzwaldgasthöfe- Hotel-Gasthof Bären in Winden im Elztal.
www.schwarzwaldgasthoefe.de of www.schwarzwaldtouristik.com
Als ik dit artikeltje schrijf staan we op het punt om naar Winden te vertrekken. Veel meer dan
in het vorige pinguineke vermeld werd kan ik nog niet meedelen. Het is de bedoeling een
aantal wandelingen in lijn te doen. Het gebied waar we verblijven noemt “Zweitälerland”
Der Zweitälersteig is een 108 km lange wandelweg waar we gaan trachten de mooiste stukjes
uit te halen. Ook van de 118 km lange Schluchtensteig staan er aantal kilometers op het
programma. Met andere woorden, ideeën genoeg om meerdere weken te vullen. Welke
selectie we gemaakt hebben verneemt u op de bus bij de heenrit.
Vergeet niet uw saldo te storten.
We verwachten u op 19 juli om 5.15 uur met 1 valies per persoon. Samen met wat
handbagage zodat we de bus niet overladen.
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Beste wandelvrienden.
Regelmatig wordt mij de vraag gesteld, wanneer is onze Wandelclub ontstaan? Waarom is
de Pinguin gekozen als "Mascotte", enz. Om op deze vragen een correct antwoord te geven
ben ik in onze archieven gaan neuzen, dankzij de gevonden gegevens en mijn herinneringen
ben ik tot het volgend resultaat gekomen, en heb het als titel meegegeven:
DE WANDELCLUB VAN LANGDORP STELT ZICH VOOR.
Hoe groot of hoe klein onze deelgemeente ook mogen wezen, het feit is dat enkele
Langdorpenaars elkaar leren kennen hebben aan de inschrijvingstafel van de eerste
wandeltocht "Loven boven" vele jaren geleden.
Door het groeien van deze vriendschap en het regelmatig wandelen, hebben ze het plan
opgevat om een wandelclub op te richten. In 1975 is de Wandelsport club van Langdorp
ontstaan. Waarom Wandel Sportclub-Langdorp? Op het ogenblik van de oprichting was de
fusie met Aarschot nog niet tot stand gekomen, en was Langdorp nog onafhankelijk. Als
mascotte werd de"Pinguin"gekozen. Het is een dier dat zowel te water als op het land zijn
mannetje weet te staan, het legt jaarlijks vele kilometers af in alle weersomstandigheden.
In die tijd, we schrijven 1975, toen er in Langdorp gesproken werd over het wandelen, was
er hier en daar wel iets te bespeuren op het gebied van "Sport voor allen". Alle
sporttakken en culturen kwam men tegen, maar "wandelen" scheen een vreemd woord te
zijn. Wandelen scheen toen nog geen massa-aktiviteit, voor iedere burger, van de jongste
onder de jongeren, tot de oudste onder de oudere, te zijn.
Het waren enkele mensen die het nut van het wandelen hadden leren kennen en genieten,
die de koppen bij elkaar staken, afspraken maakten en besloten samen in groep te
wandelen. Dat er meer van deze soort mensen rondliepen bewijst de zo talrijke deelname
aan de gewone wandelingen.
Een bestuur werd verkozen, een programma opgesteld, de aktiviteiten werden verdubbeld
om de groep tot een handelbaar geheel te houden, gezien bij de aanvang steeds in groep
en onder leiding werd gewandeld.
Op 19 maart 1977 sluit W.S.C. Langdorp zich aan bij de Nationale Wandelfederatie.
Door deze aansluiting werd niet alleen de eigen streek verkend en bewandeld, maar gans
het land werd doorkruist om van de pracht van onze natuur te gaan genieten, vitaminen
op te doen voor de volgende werkdagen en om onverbreekbare banden te smeden.
Naast haar wandelaktiviteiten was de club nog aktief op het gebied van geleide
natuurtochten, steeds onder de leiding van een gekend natuurgids.
Dat de wandelclub een stijgend succes kende, kan men vaststellen aan volgend tabelletje,
tijdens de eerste jaren van ons bestaan:
Aantal wandelaars in 1976: 299 (4O)---1977: 197 (88)--- 1978: 1671 (116)---1979: 2212
(197)---1980:3031 (224).
Tussen ( ) het aantal leden.
Tot op heden hebben veel van onze wandelvrienden elkaar leren kennen en hopen er nog
meer te mogen ontmoeten. Vele mensen willen graag wandelen maar hebben een beetje
angst, zij denken aan kompetitie, aan de grote afstanden, de snelheid. Dat is volledig fout,
men wandelt zoals men het graag zelf wil, men kan steeds kiezen tussen verschillende
afstanden.
En tot op de dag van vandaag is mijn leuze nog steeds : "BLIJF GEZOND-WANDEL MEE"
Gerard
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Overlijdens
In de afgelopen periode mochten we twee overlijdens van leden ontvangen:
Op 14 mei overleed Jan “Fille” De Roover
Fille, zoals hij bij ons gekend is, werd geboren op 8 december 1933 en was de echtgenoot van
Maria Schepers.
Hij was tevens de broer en schoonbroer van Magda De Roover en Marcel Claes.
De Fille en Maria waren vele jaren lid van onze club en gingen ook regelmatig mee op onze
busuitstappen.
Op 27 mei overleed totaal onverwacht Regie Kellens de echtgenoot van Maddie Bijnens.
Regie werd geboren op 2 november 1953.
Een week vroeger hebben we samen met hun nog genoten van onze wandelvakantie aan de
Ahr. Op onze panoramatocht zou hij nog komen helpen…. . Het heeft niet meer mogen zijn.
We wensen de getroffen echtgenotes, kinderen, kleinkinderen en naaste families veel sterkte
in deze moeilijke periode.

Hemelvaartweekend aan de Ahr.
Na 2 uur rijden bracht de GPS ons in het stadje Altenahr: “ het mooiste, smalste en meest
woeste deel van het Ahrdal”, volgens de toeristische boekjes toch !
Hier gingen we 4 dagen wandelen, soms beneden aan de Ahr,soms boven op de heuvels,
maar meestal ergens tussenin op brede wegen maar ook op smalle rotspaadjes. Soms heen of
terug met de trein die snel en comfortabel heel de vallei bedient.
Als je aan ons hotel omhoogblikt, kijk je pal op de ruïnes van burcht Are, - één van de vele
burchten uit de streek - en dan krijg je een idee hoe de middeleeuwse ridders hier hun
speeltuin hadden !
Nu geen ridders of Romeinen, maar 70 pinguins die in 3 groepen - ieder op zijn of haar niveau
- de steile helling beklommen en uitkeken naar de wegwijzers met de rode druiventros: de
aanduiding van de Rotweinwanderweg: de mooiste wandelroute van de Eifel . Die begint
aan Burg Are en loopt wel 30 kilometer door de wijngaarden, terwijl je beneden in het dal een
kronkelende Ahr ziet liggen en vele liefelijke dorpjes en stadjes. Ken je ze nog ? Altenahr,
Dernau, Mayschoss, Kloster Mariënthal (waar de naam Kloster héél misleidend is: nu is dat
daar ook een wijngoed !) Walporzheim, Ahrweiler, Bad Neuenahr…
Tussen Altenahr en Bad Neuenahr zag je “die van Langdorp” elke dag wel ergens opduiken,
herkenbaar aan hun blauwe jasjes, hun stevige schoenen, hun wandelstokken, hun paraplu‟s
(voor alle zekerheid …) en hun vrolijk gebabbel ! Net als de vroegere Romeinen konden ze
genieten van het zachte klimaat: die brokkelige steenbergen slaan overdag de warmte op en
blijven nog lang na-warmen: goed voor druiven én voor ons: ideaal voor een warm terrasje
met een gla(a)sje.
De Romeinen lieten hun sporen achter in Bad Neuenahr: bij de aanleg van de grote baan vond
men de resten van een Romeins herenhuis. Nu is er een museum over en rond deze
gerestaureerde Romeinse villa gebouwd, een beetje trots het Pompeji van het noorden
genoemd.

9

Nog plezanter voor ons: diezelfde Romeinen hebben – waarschijnlijk ene met heimwee naar
een goed glas Italiaanse wijn- hier ook ontdekt hoe ideaal de streek was voor de wijnbouw !
Voor de wijnboeren hier één van de weinige, maar heel rendabele bronnen van inkomsten.
Voor de kenners: hun rode wijn is super, maar niet goedkoop: het werk op de steile hellingen
is heel arbeidsintensief en haast alles is pure handarbeid, voor echte berggeiten !
Enkele slimme cafébazen weten wat lekker is en proberen ons te verleiden met hun
“Maibowl” of Maitrank. Voor de liefhebbers: dit is een gemakkelijk thuis te maken aperitief
Je zet klaar : 2 flessen droge witte wijn, een fles halfdroge schuimwijn, een tuiltje lievevrouw-bedstro ( de vorige dag geplukt in het bos of in je buurmans tuin en dan enkele dagen
gedroogd: je ruikt dan het typische aroma : beetje hooiachtig, maar vooral heerlijk van geur).
Je hangt het tuiltje in een grote pot, giet er de wijn op en laat dit trekken, - voor mijn part
minstens een nachtje – en giet er dan voor het opdienen de schuimwijn bij . Filteren. Nog een(
of meer ijsblokjes) erbij en je hebt een smakelijk, heerlijk ruikend aperitief ! Voor de
zoetebekken: er mag , maar ‟t moet niet, ook wat suiker bij, en/of iets sterkers…
In de cafeetjes in en rond Hotel Zur Post werd het door verschillende pinguins getest en
verrassend lekker gevonden. Dat smaakte naar “nog”. Zum Wohl !
Wie A (Altenahr, Ahrweiler…)zegt, moet ook B zeggen: Bad Neuenahr. Wij wandelden er
wel doorheen, maar we zijn niet gestopt bij ‟t casino – we waren onze portemonnee thuis
vergeten – We zijn ook niet gestopt in een van de vele welness-kuurhuizen – we waren ons
badpak vergeten We keken wel
onze ogen uit bij al die zuiders aandoende rijkelijke huizen en parken : we zaten precies aan
de Côte d‟Azur. En dat alles omdat hier warm-waterbronnen ontdekt zijn én minerale bronnen
o.a. de Apollinarisbron , eentje met geneeskrachtig mineraalwater waarvan nu duizenden
flessen per dag de deur uitgaan.
Totaal verschillend maar heel gezellig vonden we het middeleeuws tweelingbroertje ervan,
nl. Ahrweiler, gelegen binnen oeroude stadsmuren van 1,5 meter dik. De pinguins spraken
af bij de kerk en bleven graag plakken op het marktplein vol zonnige terrasjes ! En lekkere
Torten dat ze hier hebben, met een koffietje of een Milchkaffee… ! Alhoewel we ook hoge
glazen Weissenbier op de tafels zagen staan ! Pinguins weten wat goed is !
Veel gebabbel onderweg , maar Jan, een van de” jonge” sportievelingen , had toch ook graag
gezongen !
Op de wijs van “En dat we toffe jongens zijn, … zong hij:
En dat we toffe Pinguins zijn, dat willen we we..e..ten,
daarom komen wij (en nu zingen de vrouwen met diepe stem)- te voet daarom komen wij - te voet En dat we toffe Pinguins zijn,
Dat willen we we..e..ten,
daarom komen wij : overal - te voet Overal,- te voetoveral -te voetwaar de Pinguins zijn, waar de Pinguins zijn,
Overal - te voet - overal, - te voet -, waar de Pinguins zijn,
daar is het lol !
En toen kwam met veel tromgeroffel een einde aan dit mooie weekend. Na al die warme
dagen vond de natuur het welletjes en trakteerde ons – hier en daar toch – op veel donder,
bliksem en regen op de terugweg.
Maar daar trokken we ons eens niks van aan, sé !
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Wandelen aan onze Westkust
Heel wat van onze wandelaars brengen waarschijnlijk al eens een paar dagen vakantie door
aan onze kust of trekken er eens een dagje op uit.
Het kan dan wel eens gebeuren dat de zon wat minder haar best doet en dan is een wandeling
in de duinen een uitstekend vervangmiddel voor het strand.
De laatste jaren zijn er heel wat kaarten en beschrijvingen op de markt gekomen zodat een
ruime keuze aan mogelijkheden geboden wordt.
Tussen Nieuwpoort en De Panne heb je kilometers duinen met zelfs stukken erbij waar je nog
vrij kunt rond lopen zoals in de Simliduinen vlakbij Nieuwpoort en de Plaatsduinen in
Oostduinkerke. Heerlijk tegen de duinen opklimmen en je dan met reuzenschreden weer naar
beneden storten, een kinderhand is gauw gevuld.
De meeste wandelingen vind je terug op de kaarten :
Westkust : het gebied tussen Nieuwpoort en De Panne met o.a. de Doornpanne, de Hoge
Blekker, de Noordduinen in Koksijde en vooral het Calmeynbos en de Sahara in De Panne.
Nog interessanter is de kaart : Dunes de Flandre waar je niet alleen het vooraf beschreven
gebied in terug vindt, maar ook de duinen in Frankrijk, vanaf de Belgische grens tot
Duinkerke.
Wie eens graag een ander landschap zoekt, vindt een ruime keuze in een uitgave van Lannoo
– Dagstappers, Frans-Vlaanderen, waar je een aanbod van 15 wandelingen met beschrijving
en kaartjes weervindt.
Ga je ook eens graag het binnenland in : knooppuntwandelingen van de Ieperboog en
Heuvelland bieden je dan een ruime keuzemogelijkheid.
Met onze club gaan we in september eens proeven van al dat lekkers, maar daarover later
meer.

Verslag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Wandel Sportclub Langdorp v.z.w.
maandag 23 april in het Secretariaat – Testeltsesteenweg te Langdorp
Van de 53 vaste leden van WSC Langdorp vzw op 28 waren er 41 aanwezig en 10 volmachten.
Er konden dus 51 stemmen worden uitgebracht.
1. De voorzitter opent de vergadering om 19 u 35.
Hij verwelkomt iedereen.
2. De voorzitter leest de agenda van de vergadering voor.
3. Het verslag van de vorige Algemene vergadering wordt goedgekeurd.
4. De secretaris meldt:
Dat er verleden jaar (in februari : Algemene Vergadering 2011) 661 leden waren
waarvan 327 mannen en 334 vrouwen.
Dit jaar (april : Algemene Vergadering 2012) zijn er 683 leden waarvan 337 mannen
en 346 vrouwen . De trend van verleden jaar dat de club vervrouwelijkt zet zich voort!
De jongste stappers (2) zijn van 2008 of 4 jaar.
De oudste stappers ( 3) zijn van 1926 of 86 jaar.
Er zijn 10 jongeren onder de 16 jaar.
De meeste wandelaars komen uit de jaren 50.
11

Ook de oorlogsjaren liggen goed in de markt nl.
1940 24 ;1941 14 ;1942 6 ; 1943 17 ;1944 23
Op 30 september 2011 bij het einde het werkingsjaar VWF waren er 685 leden.
5. De penningmeester las de voornaamste in- en uitgaven voor.
De voornaamste inkomsten zijn de wandelingen, waarvan de mars der Zuiderkempen ,
Zomertocht en Sinterklaastocht de grootste inkomsten voortbrengen.
Ook lidgelden brengen €3628,42 op.
De grootste uitgaven zijn: drukwerk ( o.a Pinguineke, kalenders), helperfeest, busreizen,
ledenfeest, stertochten en verzekeringen.
Tot zijn besluit: we kunnen zeggen dat we financieel een zeer goed jaar gehad hebben
mede door het mooie weer bij al onze wandelingen en ook omdat we geen kleding
moesten kopen voor het 40-puntenblad.
De begroting van volgend jaar 2013 is ongeveer dezelfde als van dit jaar!
6. Het verslag van de controlecommissie wordt voorgelezen:
Op datum van 19 maart 2012 hebben Victor Van den Broeck, Willy Ooms en Jef De
Win de boekhouding van de wandelclub “Wandel sportclub Langdorp vzw”
gecontroleerd.
Alle in- en uitgaven waren chronologisch en volgens soort ingegeven in het nieuwe
boekhoudprogramma. Als dit goed wordt uitgevoerd is dit een secure en tijdrovende
job die zeker niet te onderschatten valt.
We hebben verschillende steekproeven van zowel facturen, onkostennota’s , banken
en boekhoudrekeningen uitgevoerd.
Indien er onduidelijkheden waren hebben wij aan Cyriel Hendrickx verduidelijking en
staving gevraagd van de betreffende inkomsten of uitgaven.
Steeds kon een correcte staving worden voorgelegd. en kregen wij een duidelijke
toelichting.
Volgens ons is de boekhouding vorig jaar correct uitgevoerd. De financiën worden
door Cyriel als een goede huisvader beheerd.
We stellen dan ook voor om de boekhouding 2011 goed te keuren en de raad van
Bestuur WSC Langdorp vzw te ontlasten.
Ook willen wij Cyriel in onze naam feliciteren met het puik geleverde werk en wat ons
betreft Cyriel, doe zo voort.
7. Hierna wordt de ontlasting gevraagd voor de penningmeester en alle bestuursleden.
Deze ontlasting wordt door alle aanwezige leden gegeven (geen tegenstemmen, geen
onthoudingen).
8. De voorzitter licht de bestuursverkiezing toe:
Er zijn 5 her verkiesbare bestuursplaatsen nl.:
Bart Daems, Lucien Luyten, Mariette Seykens, Paul Verduyckt en Maurits
Verscheuren.
Ieder vast lid krijgt één stembriefje ( of meerdere als er volmacht werd gegeven).
De stemming gebeurd door het aankruisen van het bolletje onder Ja = ja , Ne = neen of
Oh = onthouding.
Er zijn geen kandidaten voor bestuurslid!
9. Er wordt een kiescollege van 2 aanwezige vast leden samengesteld. Miel Sandra en
Anita Boogaerts kiezen vrijwillig voor deze taak.
10. De stembriefjes worden uitgedeeld.
Pauze : de stemmen worden geteld
11. De stemmen zijn geteld: Iedereen is herverkozen !
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Uitslag stemming:
Bart Daems
Lucien Luyten
Mariette Seykens
Maurits Verschueren
Paul Verduyckt

ja
42
48
33
34
41

Neen
6
2
14
13
7

Oh
3
1
4
4
3

De bestuursleden aanvaarden hun mandaat.
12. Er wordt gevraagd om het huishoudelijk reglement aan te passen:
-het 500km schoteltje wordt afgeschaft
-bij overlijden wordt er geen krans meer gekocht
-we gaan niet meer zwemmen
Er is geen bezwaar van de leden om het reglement aan te passen.
13. Er zijn geen ingestuurde agendapunten.
14. Mededeling en varia:
-Bij de helpersreis zullen er 2 bussen zijn die elk op een ander moment vertrekken.
Door een bepaald bedrag te storten weet de penningmeester wie er mee gaat en met
welke bus.
-Voor het 35 jarig bestaan wordt er gedacht om ieder lid gratis naamklevers te
bezorgen bij het hernieuwen van het lidmaatschap.
-Voor het 40 puntenblad zijn alle suggesties welkom.
-We hebben voor de 8 keer op rij het puntenklassement (de glazen schoen ) van VWF
gewonnen!

Einde vergadering 20u 45
Verslag door Guido Van Loo

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van
21 mei 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, Thilly Thiels, Paul
Verduykt





De voorzitter verwelkomt iedereen. Er staat een emmer met streekproducten op tafel
van Eigenbilzen (stertocht).
Er is nog andere sticker van het 35 jarig bestaan.
De secretaris heeft een uitnodiging bij voor de receptie voor de huldiging van de
sportkampioen in de sporthal van Aarschot op 23 mei.
VWF deelt mee dat de club Samen Uit Samen Thuis de nationale wandeldag in
Limburg in 2013 niet zal organiseren.
De voorzitter had een doodsbrief bij van Fille De Roover . Tot vorig jaar een fervente
wandelaar. De brief komt in het pinguineke.
Bpost heeft de betaalde factuur opgestuurd.
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Bobbejaanland geeft kortingsbonnen.
Het boekje van natuurpunt.
De penningmeester overloopt de financiële toestand van de club.
Bij cijfers van het helpersfeest werd de bedenking gemaakt dat we volgend jaar een
andere datum voor het feest moeten nemen. In het voorjaar zijn er veel afwezigen voor
communiefeesten en schoolfeesten.
Wie van de bestuursleden gaat mee naar Andenne?
Als relatiegeschenk nemen we een mooie kartonnen box met 2 grote flessen en 1
pint van het merk Nivoo.
Tijdens sommige tochten zal dit bier geschonken worden. De pint is echter duurder
dan het bier. Daarom zal er een waarborg van € 3 worden gevraagd. Tezamen kost
het dan € 5.
De stad richt een week van de sport in. Wij zouden onze vrijdagwandeling van 14
september openstellen voor iedereen. Omdat de algemene vergadering VWF die dag
valt – waarvan wij de praktische kant doen- en we de Vinea huren zou de
wandeling gaan van de Gijmel naar de Vinea en terug.
Er zijn te weinig jetons. Fons zal er bij laten maken.
Fons heeft gemaild met de organisatoren van Sideways . Niets meer van gehoord!
Eurodax wenst de 100 km van Langdorp te doen terwijl wij zelf in juni een tocht
hebben.
We vinden dat niet kunnen en hebben dat zo gecommuniceerd aan Eurodax. Ze
zouden een andere datum nemen.
De volmachten tijdens de Algemene Vergadering zouden niet meer mogen gegeven
worden aan kandidaat bestuursleden.
Volgend jaar gaan we naar de Moezel in Einkirch.
Voor het 35 jarig bestaan zou iedereen die zijn lidgeld hernieuwt naamklevers
krijgen.
Voor de 40 punten opteren we voor een badhanddoek. Corry zoekt uit welke en voor
welke prijs.
Voor de zomertocht moeten de hangborden voor de stad nog aangevraagd worden. Ze
moeten nog worden geschilderd.
Voor de panoramatocht :
controleposten: Gelrode – vertrek ; Nieuwrode ; Kortrijk Dutsel; Holsbeek sporthal
Klaarzetten: samenkomen 13 u
de bakker komt om 5u 30
parking : nog aan te vragen
papieren voor de omwonenden moeten nog worden rondgedragen.
Schrerpenheuvel : Paul pijlt af en Lucien neemt af.
Het verkennen in De Panne moet nog gebeuren. De datum is nog af te spreken; maar
het zal waarschijnlijk eind augustus zijn.
Volgend jaar gaan we niet naar Benidorm. Andere voorstellen zijn welkom.

Einde vergadering om 10u 35
Verslag door Guy Van Loo
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WANDEL SPORTCLUB LANGDORP v.z.w.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1. DOEL
De Wandel Sportclub Langdorp v.z.w. heeft tot doel het georganiseerd wandelen en joggen te
bevorderen en dit te beoefenen door organisatie van wandeltochten en door actieve deelname van haar
leden aan georganiseerde wandel- en joggingorganisaties. (Art. 3 Statuten 26.11.2004)

2. DUUR EN ZETEL
2.1.

De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur. (Art. 4 Stat.)

2.2.

De zetel van de vereniging is gevestigd ten huize van de secretaris, Felix Daelslaan 74
te 3200 Aarschot.

2.3.

De vestigingsplaats van het secretariaat van de club dat voor alle leden toegankelijk is, en de
openingsuren ervan, worden vastgesteld door de Raad van Bestuur, volgens de mogelijkheden
en de vastgestelde behoeften, en worden bekendgemaakt in het info-blad van de club.
In principe is het secretariaat geopend de laatste maandag van de maand van 18u30 tot 19u30, en
de tweede woensdag van de maanden oktober tot en met maart van 14 uur tot 16 uur. Het
secretariaat is gesloten tijdens de maand juli, en telkens wanneer de Raad van Bestuur aldus
beslist. Van deze beslissing wordt indien mogelijk melding gemaakt in het Info-blad.

3. OFFICIEEL ORGAAN VAN DE VERENIGING
3.1. Wandel Sportclub Langdorp v.z.w. geeft een informatieblad uit voor haar leden, onder de naam
"Het Pinguineke".
3.2. Het Pinguineke verschijnt in principe zes maal per jaar. De verschijningsdata worden door de Raad
van Bestuur bepaald, en in het Pinguineke bekend gemaakt.
Het wordt toegestuurd aan elk gezinshoofd.
3.3. Indien het lid-gezinshoofd 5 dagen na de normale verschijningsdatum het info-blad niet ontvangen
heeft dient hij/zij zelf contact op te nemen met het Secretariaat van de club.
3.4. Alle leden worden geacht uiterlijk 5 dagen na normale ontvangst van het info-blad kennis te hebben
genomen van de inhoud ervan.
3.5. De leden zijn ertoe gehouden adreswijzigingen zo snel mogelijk aan het secretariaat te melden.
3.6.
De Raad van Bestuur kan beslissen het informatieblad aan die niet-leden toe te sturen die hij
bepaalt.
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4. DE LEDEN
4.1. Tenzij anders bepaald wordt in het Huishoudelijk Reglement onder “leden” verstaan: vaste leden en
toegetreden leden.
4.2. Iedereen die de statuten van de vereniging aanvaardt, jaarlijks het lidgeld betaalt, en niet eerder uit
de vereniging werd gesloten, wordt aanvaard als toegetreden lid. (Art.7.2.Stat.).
Gelijktijdig
lidmaatschap van een andere wandelclub die aangesloten is bij de Vlaamse Wandelfederatie vzw is
echter verboden.
4.3. Het aantal leden van Wandel Sportclub Langdorp v.z.w. is onbeperkt.
4.4. Indien daar redenen toe zijn wordt over de eventuele aanvaarding van een kandidaat-lid beslist door
de Raad van Bestuur tijdens zijn eerstvolgende vergadering.
4.5.
Om het lidmaatschap te verkrijgen geeft het kandidaat-lid zijn volledige naam, geboorteplaats en
–datum en adres op aan de secretaris of aan een ander bestuurslid. Aansluiting via de web-site van de
club is eveneens mogelijk.
4.6. De officiële aanvaarding kan pas in overweging genomen worden na betaling van het vastgestelde
lidgeld, en onder voorbehoud van de bepaling onder 4.4.
4.7.1. Als bewijs van lidmaatschap ontvangt elk lid een lidkaart, afgeleverd door de Vlaamse
Wandelfederatie v.z.w..
4.7.2. Het lid dient tijdens wandelingen in het bezit te zijn van de lidkaart, die tevens dient als bewijs van
verzekering.
4.7.3. Bij andere organisaties, ingericht door Wandel Sportclub Langdorp, kan bij twijfel gevraagd
worden de lidkaart te vertonen.
4.8. Het lidmaatschap vervalt bij niet-betaling van het lidgeld na vervallen termijn. Wederaansluiting
zal met enige soepelheid bevorderd worden.
4.9. Tot uitsluiting, anders dan door niet-betaling van het vereiste lidgeld, kan slechts beslist worden
door de Algemene Vergadering, bij 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige stemgerechtigde
leden.
4.10. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.

5. DE BIJDRAGEN
5.1. De leden betalen een jaarlijkse bijdrage, die jaarlijks door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld.
5.2. De bijdrage bestaat uit
- het lidgeld
- de verzekeringspremie
- eventueel verzendingskosten
5.3. Om tijdig in orde te zijn voor het volgende jaar moet het lidgeld ten laatste op 31 december betaald
zijn.
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6. DE ALGEMENE VERGADERING
6.1. De Algemene Vergadering wordt gevormd door de vaste leden, die er stemrecht hebben.
Toegetreden leden worden toegelaten op de Algemene Vergadering, echter zonder stemrecht. (Art. 17.
Stat)
6.2. Ieder vast lid heeft één stem op de Algemene Vergadering. Er kan met volmacht gestemd worden; elk
vast lid kan slechts over één volmacht beschikken. (Art. 18. Stat.). De volmacht dient schriftelijk gegeven
te worden.
6.2. De Algemene Vergadering wordt samengeroepen door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of
door zijn plaatsvervanger.
6.3. De oproeping tot de Algemene Vergadering dient ten minste 8 dagen voor de Algemene
Vergadering aan elk lid toegezonden te worden, en dient de agenda te vermelden. Dit kan gebeuren door
publicatie in het clubblad, dat aan elk gezinshoofd wordt toegezonden. (Art. 22 Stat.)
6.4. De Algemene Vergadering kan tevens samengeroepen worden door de Raad van Bestuur, of op
schriftelijk verzoek van één vijfde van haar vaste leden. Deze wordt dan aangezien als een Buitengewone
Algemene Vergadering.
6.5. De Algemene Vergadering wordt ten minste één maal per jaar samengeroepen. Plaats en datum
worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.
6.6. De agenda van de gewone Algemene Vergadering moet ten minste de volgende punten bevatten:
- het jaarverslag van de secretaris
- het jaarverslag van de penningmeester en de kaskontrole
- eventueel de verkiezing van leden van de Raad van Bestuur
- de voorstellen van de Raad van Bestuur
- de voorstellen van de vaste leden
De Raad van Bestuur voegt hier de punten aan toe die statutair of volgens de bepalingen van het
Huishoudelijk Reglement dienen voorgelegd te worden aan de Algemene Vergadering, evenals alle
punten die hij/zij nuttig acht.
6.7. Op de Buitengewone Algemene Vergadering worden die onderwerpen behandeld waarvoor ze is
samengeroepen.
6.8. De vaste leden kunnen vragen een punt aangaande de Wandelsport in het algemeen, of aangaande de
clubwerking in het bijzonder voor te leggen aan de Algemene Vergadering. Dit punt dient schriftelijk en
ten minste 15 dagen voor de datum van de Algemene Vergadering toe te komen op het secretariaat van
de club, en moet door ten minste 2 aangesloten vaste leden ondertekend zijn.
6.9. Bij de oproeping voor de Algemene Vergadering of de Buitengewone Algemene Vergadering
moet de agenda worden gevoegd. Buiten de agenda kan geen enkele beslissing worden genomen,
tenzij ten minste 2/3 van de in de vergadering aanwezige vaste leden akkoord gaan om nieuwe
bijkomende punten op de agenda te plaatsen. (Art. 24 Stat.)
6.10. Bij een wijziging van de statuten dienen de tot wijziging voorgestelde artikels duidelijk vermeld te
worden.
6.11. De voorzitter opent en leidt de vergadering.
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6.12. Bij belet van de voorzitter wordt zijn taak overgenomen door een lid van de Raad van Bestuur dat
hij/zij daartoe aanduidt, of bij afwezigheid van deze aanduiding, door een lid van de Raad van Bestuur,
dat aangeduid is door die Raad van Bestuur.
6.13. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
aanwezige leden, behalve in de gevallen waar de wetgeving VZW het anders voorziet, en de gevallen
in de statuten bepaald.
6.14. Aangaande zaken kan mondeling of schriftelijk gestemd worden. Aangaande personen is de
stemming geheim, en wordt er gestemd met gesloten stembriefjes.
6.15. Indien bij een stemming betreffende personen meerdere kandidaten ex aequo de meeste stemmen
behaalden, vindt er een nieuwe stemming plaats, enkel tussen deze personen. Indien het daarna nog ex
aequo blijft, beslist het lot, tenzij tussen de kandidaten een overeenkomst wordt bereikt.
6.16. Bij besluiten zal enkel met ja of neen gestemd worden. Bij gelijkheid van stemmen zal een nieuwe
stemming plaats vinden. Indien na 2 stembeurten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen, dan
wordt het punt verwezen naar een volgende Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering kan beslissen wat dat betreft een Buitengewone Algemene Vergadering
samen te roepen, die moet gehouden worden binnen de twee maanden na de Algemene Vergadering.
6.17. Alvorens tot stemming over te gaan wordt door de Algemene Vergadering een stembureau
aangeduid, bestaande uit twee aanwezige leden die aan de voorwaarden voldoen om deel uit te maken
van de Raad van Bestuur (zie 7.2.), maar die zich niet kandidaat hebben gesteld voor een functie
waarover tijdens die Algemene Vergadering gestemd wordt.
Dit stembureau telt de stemmen van alle schriftelijke stemmingen die tijdens die Algemene Vergadering
worden gehouden.
6.18. De voorzitter van het kiescollege deelt na de telling het resultaat ervan mee aan de Algemene
Vergadering.
6.19. Ongeldig zijn: blanco stembriefjes, stembriefjes waarop andere gegevens zijn vermeld dan die
waarnaar gevraagd werd, met onduidelijke aanduidingen, of met aanduidingen die het geheim van de
stemming schenden.
6.20. Alle geldige besluiten genomen tijdens de Algemene Vergadering worden onmiddellijk van kracht,
tenzij anders bepaald door de Algemene Vergadering.
6.21. Besluiten van de Algemene Vergadering aangaande wijziging van de statuten, benoeming,
ontslagname of afzetting van leden van de Raad van Bestuur moeten binnen de maand bekendgemaakt
worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
6.22. Van alle vergaderingen wordt een verslag opgesteld, dat in het eerstvolgend informatieblad van de
club wordt gepubliceerd.

7. DE RAAD VAN BESTUUR
7.1. De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste 5 leden en ten hoogste 14 leden, te weten:
- de voorzitter
- de secretaris
- de penningmeester
- de materiaalmeester
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- andere bestuursleden.
7.2.1. Om in aanmerking te komen voor een mandaat in de Raad van Bestuur moet men drie jaar
achtereenvolgens lid zijn van Wandel Sportclub Langdorp v.z.w., ten minste 21 jaar oud zijn, en bij
gewone meerderheid aangeduid worden door de Algemene Vergadering.
7.2.2. De openkomende of openstaande mandaten worden bekendgemaakt in het informatieblad ter gelegenheid van de oproeping van de leden voor de Algemene Vergadering. Tezelfdertijd wordt ook de wijze
van kandidaatstelling medegedeeld.
7.3.1. De leden van de Raad van Bestuur worden voor de duur van vier jaar verkozen. Ze zijn
herverkiesbaar.
7.3.2. De leden van de Raad van Bestuur verdelen in onderling overleg de functies van voorzitter,
secretaris, penningmeester en materiaalmeester.
7.4. Het mandaat van beheerder loopt over vier jaar en is hernieuwbaar.
De voorzitter en secretaris mogen niet gelijktijdig herkozen worden. (Art. 11 Stat.)
7.5. De mandaten in de Raad van Bestuur zijn onbezoldigd.
7.6. De Raad van Bestuur vergadert ten minste 4 maal per jaar, telkens het nodig wordt geacht.
7.7. Van elke vergadering van de Raad van Bestuur wordt een verslag opgesteld dat bewaard wordt in
een register, dat bijgehouden wordt door de secretaris, en dat steeds ter inzage ligt voor de leden. Het
verslag verschijnt tevens in het eerstvolgende informatieblad.
7.8. De bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn:
- het samenroepen van de Raad van Bestuur (door ten minste 1/3 van haar leden)
- het in ontvangst nemen van ontslagnamen
- het opstellen van verslagen en begrotingen
- het jaarlijks bepalen van het lidgeld
- het verrichten van alle andere handelingen van Bestuur
- het samenroepen van de Algemene Vergadering
- het ontheffen van een lid van de Raad van Bestuur uit zijn functies, in overeenstemming met
art. 10 van de Statuten.
7.9. Uittreding uit de Raad van Bestuur gebeurt door:
- voortijdig ontslag. De ontslagnemer wordt geacht zijn/haar functie waar te nemen tot op het
ogenblik waarop in vervanging is voorzien, of tot aan het einde van het kalenderjaar.
- Ontheffing uit zijn functies door de Raad van Bestuur, in overeenstemming met art. 10 van
de Statuten.
- afzetting, na beslissing van de Algemene Vergadering bij geheime stemming en bij 2/3
aanwezigheid en met een 2/3 meerderheid.
Het mandaat vervalt onmiddellijk door uittreding of door niet-(her)verkiezing.
8. DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
8.1.

De voorzitter.

8.1.1. De voorzitter roept de vergadering en bijeenkomsten samen en leidt ze. Hij/zij waakt over de
naleving van de statuten en van het Huishoudelijk Reglement.
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Hij/zij kan tijdens de vergaderingen en de samenkomsten de discussies sluiten en de vergaderingen
schorsen, indien hij/zij dit nodig acht.
8.1.2. Hij/zij regelt de te verrichten werkzaamheden en houdt toezicht over de uitvoering van alle
genomen besluiten.
8.1.3. Hij/zij vertegenwoordigt zijn club wanneer daar aanleiding toe is, en vertegenwoordigt de
vereniging in rechte (Art. 27 Stat.).
8.1.4. Hij/zij kan elke van zijn bevoegdheden tijdelijk overdragen aan een ander lid van de Raad van
Bestuur.
8.2. De secretaris.
8.2.1. De secretaris voert de briefwisseling van de club, in naam van de Raad van Bestuur. Hij/zij
ondertekent alle briefwisseling, met uitzondering van de stukken waarvoor door de aard of de inhoud
medeondertekening door de voorzitter vereist wordt. Hij/zij bewaart alle binnenkomende stukken, en een
afschrift van alle uitgaande stukken.
8.2.2. Op de jaarlijkse Algemene Vergadering brengt hij/zij verslag uit over de handelingen en de
toestand van de vereniging tijdens het afgelopen werkjaar.
8.2.3. Hij/zij maakt de verslagen van alle vergaderingen op, neemt ze op in een register en laat ze
verschijnen in het informatieblad.
8.2.4. Binnen de 14 dagen na zijn / haar aftreden, zal de secretaris alle onder zijn / haar beheer zijnde
bescheiden en waarden van de club overdragen aan zijn / haar opvolger, of aan een daartoe aangewezen
lid van de Raad van Bestuur.
8.3. De penningmeester.
8.3.1. De penningmeester zorgt voor het financieel beheer en voor de bijhorende administratie.
8.3.2. Hij/zij brengt jaarlijks op de Algemene Vergadering verslag uit over de toestand van de
geldmiddelen.
8.3.3. Hij/zij is verplicht aan de Raad van Bestuur alle gevraagde inlichtingen te verstrekken over zijn
beheer en inzage in de boeken te verlenen.
8.3.4. Alle bewijsstukken dienen in overeenstemming met de wettelijke termijnen bewaard te worden.
Kasboeken en dergelijke behoren bij het archief.
8.3.5. Om de administratie te vergemakkelijken krijgen de penningmeester en de voorzitter mandaat van
de Raad van Bestuur overschrijvingen individueel te ondertekenen. De Raad van Bestuur heeft op elk
ogenblik en ten minste op iedere vergadering van de Raad het recht alle inkomsten en uitgaven te
controleren.
8.3.6. Binnen de 14 dagen na zijn / haar aftreden, zal de penningmeester alle administratieve bescheiden,
gelden en overige waarden van de club overdragen aan zijn opvolger, of aan een daartoe aangewezen lid
van de Raad van Bestuur.
8.4. De materiaalmeester.
8.4.1. De materiaalmeester is verantwoordelijk voor het materiaal dat eigendom is van de club.
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Er mag geen materiaal gebruikt worden zonder zijn toelating.
Hij/zij mag geen materiaal, eigendom van Wandel Sportclub Langdorp v.z.w. uitlenen aan derden zonder
toelating van de Raad van Bestuur.
8.4.2. Hij/zij brengt regelmatig aan de Raad van Bestuur verslag uit over de toestand van het materiaal.
8.4.3. Hij/zij doet de nodige aankopen van materiaal, in samenspraak met de Raad van Bestuur.
8.4.4. Binnen de 14 dagen na zijn aftreden, zal de materiaalmeester het materiaal en de inventarislijsten
overdragen aan zijn opvolger of aan een daartoe aangewezen lid van de Raad van Bestuur.
8.5. De bestuursleden.
De leden van de Raad van Bestuur wonen de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij, en voeren de
taken uit die hen werden opgedragen door de voorzitter, door de Algemene Vergadering of door de Raad
van Bestuur.

9. ALGEMENE BEPALINGEN.
9.0. Voor het inrichten van en het deelnemen aan wandeltochten, opgenomen in de officiële
wandelkalenders, richten Wandel Sportclub Langdorp v.z.w. en haar leden zich naar de statuten, het
vademecum, het Huishoudelijk Reglement en de richtlijnen van de Vlaamse Wandelfederatie v.z.w.

9.1. Beloningen aan de leden.

9.1.1. Wandelkalenders
Leden die hun lidgeld tijdig betalen zoals voorzien in punt 5.3. krijgen de wandelkalender BVV gratis,
beperkt tot 1 kalender per adres.
9.1.2. Aankoop clubkleding
De club biedt clubkleding te koop aan de leden.
De clubkleding is verkrijgbaar op het clubsecretariaat tijdens de normale openingsuren.
9.1.3. Puntensysteem.
9.1.3.1. Om de clubleden te belonen die regelmatig deelnemen aan wandelingen, opgenomen in de
officiële kalenders, en / of helpen bij de eigen cluborganisaties, werd een puntensysteem voorzien.
9.1.3.2. De punten worden als volgt toegekend:
1. één punt voor deelname aan een officiële wandeltocht, of voor deelname aan een andere
activiteit door de club ingericht waarvoor de Raad van Bestuur beslist heeft punten toe te
kennen;
2. hulp bij de eigen organisaties :
5 punten
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9.1.3.3. De periode voor de aanrekening van de punten loopt van de Sinterklaastocht tot aan de
vooravond van de Sinterklaastocht van het volgende jaar.

9.1.3.4. Leden die 40 punten behaald hebben kunnen hetzij het artikel kiezen dat de club jaarlijks
hiervoor aankoopt als beloning, hetzij een artikel ter waarde van € 16,00 kiezen uit de clubboetiek. Het
artikel dat speciaal voor de 40 punten-beloning wordt aangekocht kan eveneens na de Sinterklaastocht
aan de verkoopprijs aangekocht worden in de clubboetiek vanaf einde januari.
9.1.3.5. Wie de grens van 40 punten bereikt kan vanaf eind september tot eind januari van het volgend
jaar zijn beloning afhalen op het clubsecretariaat. Enkel het speciaal aangekochte artikel voor de 40
punten-beloning kan afgehaald worden op het secretariaat van de Sinterklaastocht.
9.1.3.6. Indien het speciaal aangekochte artikel niet beschikbaar is vanaf eind september zal de juiste
datum gepubliceerd worden in de info van september-oktober.
9.1.3.7. Wie tussen de 20 en de 40 punten bekomen heeft tijdens het lopend jaar krijgt een vermindering
van 0,40 euro per punt op de verkoopprijs.
9.1.3.8. Telling van de punten gebeurt aan de hand van de stempels op het 40-puntenformulier (elk jaar
van een verschillende kleur) enerzijds, en aan de hand van een register van het secretariaat voor de
helpers anderzijds.
9.1.3.9. Elk lid heeft recht op één 40-puntenblad per jaar.
9.2. Busuitstappen.
9.2.1. De club richt jaarlijks een aantal autobusuitstappen in naar georganiseerde wandelingen, en / of
naar eigen wandelingen. De data en de deelnemingsmodaliteiten worden bekendgemaakt in het infoblad.
9.2.2.

De prijs voor een busreis naar een georganiseerde wandeling in het binnenland wordt vastgesteld
door de Raad van Bestuur. In deze prijs is de inschrijving begrepen.

9.2.3 De kostprijs van een clubuitstap en van een uitstap naar het buitenland wordt door de Raad van
Bestuur bepaald naargelang de kostprijs van de bus en wordt vermeld bij de aankondiging van de uitstap
in het info-blad.

9.3. Stertocht.
9.3.1. Jaarlijks duidt de club een aantal stertochten aan, dit wil zeggen dat de Raad van Bestuur wil dat
onze club met een sterke delegatie op die tocht vertegenwoordigd is.
9.3.2. De inschrijving op die tocht is gratis voor de clubleden die zich schikken naar punt 9.3.3. en 9.3.4..
9.3.3. Op de binnenzijde van de achterkaft van de info is een inschrijvingskaart afgedrukt. De leden
vullen deze in of kleven hun inschrijfetiket en geven de kaart af aan de inschrijvingstafel. De Raad van
Bestuur zorgt voor de betaling na sluiting van de inschrijving.
9.3.4. Leden die hun kaart zijn vergeten mogen zich bij opschrijven op de kaart van een ander lid.
9.4 Helpers.
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Tijdens haar wandeltochten doet de Raad van Bestuur beroep op helpers-vrijwilligers om de
wandeltocht vlot te laten verlopen. Deze helpers zijn via de Vlaamse Wandelfederatie vzw verzekerd
zoals voorzien in de wet op de vrijwilligers
Als beloning krijgen zij: - extra punten (zie 9.1.4.2.)
- gratis eten en drinken tijdens de organisatie jaarlijks een gratis
etentje (eventueel met busreis).
De onkosten gemaakt door de vrijwilligers in opdracht van WSC Langdorp vzw kunnen worden
terugbetaald mits de voorlegging van het bewijs.
9.5. Huwelijk van een clublid.
9.5.1. Bij huwelijk van een clublid zal een geschenkbon ter waarde van 50 euro geschonken worden.
9.5.2. Belanghebbenden dienen het secretariaat van de club op de hoogte te brengen door een
huwelijksaankondiging te bezorgen.
9.6. Geboorte.
9.6.1. Bij geboorte van een kind bij één van de leden zal een geschenkbon ter waarde van 50 euro
geschonken worden.
9.6.2. Belanghebbenden dienen het secretariaat van de club op de hoogte te brengen door een
geboortekaartje te bezorgen.
9.7. Overlijden.
9.7.1. De nabestaanden van een overleden lid lichten het secretariaat of de voorzitter van de club in door
het sturen van een rouwbrief.
9.8. Aankondigingen in het clubblad.
9.8.1. Clubleden kunnen gratis aankondigingen van niet-commerciële aard laten opnemen in het infoblad
van de club.
9.8.2. De tekst van de aankondigingen dient schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat, ten
laatste 14 dagen voor de vastgestelde verschijningsdatum van het infoblad.
9.8.3. De Raad van Bestuur kan te allen tijde en zonder enige mogelijkheid tot verhaal beslissen de
gevraagde aankondiging niet in het infoblad op te nemen. De verzoeker wordt schriftelijk van deze
beslissing ingelicht.
9.9. Inschrijfetiketten.
9.9.1. Door bemiddeling van het secretariaat kunnen de leden inschrijfetiketten bestellen bij de V.W.F.,
mits voorafgaand de kostprijs, eventueel te vermeerderen met de verzendingskosten, te betalen.
Aldus goedgekeurd door de Statutaire Algemene Vergadering te Langdorp op 23/04/2012.
De Voorzitter,
De Secretaris,
Fons Leys
Guido Van Loo
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NIEUWE LEDEN
Annemie
Nico
Marleen
Yolande
Claire
Odette

VAN UYTSEL
VAN DE VELDE
DE BONDT
LANKERS
GOVAERTS
GOVAERTS

3200 AARSCHOT
3128 BAAL
3201 LANGDORP
3201 LANGDORP
3210 LINDEN
3210 LINDEN

We wensen onze nieuwe leden nog veel wandelplezier
PANORAMAWANDELING
SAMENVATTING
V.W.F.
V.V.R.S.
AKTIVIA
F.F.B.M.P.
V.G.D.S.
Individuelen
Buitenlandse deelnemers
Blanco+ontbrekende formulieren

640
113
152
48
3
217
10
36

TOTAAL

1219

NETETOCHT
SAMENVATTING
V.W.F.
V.V.R.S.
AKTIVIA
F.F.B.M.P.
V.G.D.S.
Individuelen
Buitenlandse deelnemers
Blanco+ontbrekende formulieren

610
116
94
4
0
134
2
23

TOTAAL

983

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.
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