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 IJzig koud is het buiten. Ongeduldige reporters hadden de kranten al vol geschreven over 

opwarming van de aarde, natuur die veel te vroeg op gang kwam, allerlei rampscenario‟s. Vrij 

plots, voor sommigen al niet meer verwacht, was de winter daar. Zoals steeds compenseert de 

natuur zich. Vrieskou en sneeuw zijn nu de gespreksonderwerpen van de dag. 

 

 In betere omstandigheden hadden we nog ons ledenfeest. Omdat we dit jaar 35 jaar bestaan 

hadden we deze maal geopteerd om ons feest op te fleuren met een orkest. Daar twee van de 

drie leden lid zijn van onze club hadden we al wel gehoord wat ons te wachten zou staan. 

Onze verwachtingen werden ruimschoots overtroffen. De sfeer zat er vanaf het begin goed in. 

Vele uren later, omstreeks drie uur in de ochtend, en na meerdere bisnummers konden 

Wendy, Willy en Jos er eindelijk een punt achter zetten. Een opmerking die mij is 

bijgebleven: Nu hebben die “mannen” vijf uur gespeeld en ik heb geen enkel liedje twee keer 

gehoord. 

Ook de kok had extra zijn best gedaan. Ter gelegenheid van onze verjaardag had hij voor een 

dessertenbuffet gezorgd.  Dat het gesmaakt had konden we merken aan de nachthapjes. Deze 

werden maar matig genuttigd. Enkel de vis kon op wat, beperkte, belangstelling rekenen. 

Zowel 3ofus als de kok hebben al toegezegd dat ze volgend jaar op 26 januari weer ons 

ledenfeest zullen verzorgen. Houd alvast deze datum vrij. 

 

 Bijna traditioneel: Ook dit jaar hebben we weer de wisselbeker gewonnen. Zonder 

steekpenningen of stimulerende middelen zoals in de VWF info al grappend werd 

geïnsinueerd. Als ik de tel niet kwijt ben, al voor de 8
ste

 maal. Eerlijkheidshalve moet  ik 

toegeven dat deze uitslag een vertekend beeld geeft. Immers als ik de het aantal deelnemers 

op ALLE VWF en VVRS wandelingen samentel stel ik vast dat Horizon Donk met het meest 

aantal wandelaars op die wandelingen vertegenwoordigd was. Wij volgen op de tweede plaats 

en wandelend Paal volgt dicht op de derde plaats. Dat heeft dan weer te maken met de vele, 

druk bijgewoonde, weektochten die er in Limburg georganiseerd worden. De totaal uitslagen 

bij de Aktivia clubs zijn niet beschikbaar. Anders hadden we misschien weer een ander beeld. 

Dit om aan te tonen hoe relatief deze uitslag wel is. Toch blijft het ook nu weer een mooie 

overwinning en dank ik alle clubleden dat ze zo talrijk her en der in het land gaan wandelen. 

Proficiat !! 

 De koudste dag van de winter. Zo werd dinsdag 7 februari aangekondigd. Temperaturen tot 

maximum – 6 °C. door de aanwakkerende wind een gevoelstemperatuur van – 16 °C. Wij 

organiseerden die dag onze konijntjesbergwandeling. De verwachtingen lagen dan ook 

bijzonder laag. Toch daagden nog 735 wandelaars op. Onze faam van goede organisatoren en 

de mooie omgeving hebben daar zeker in meegespeeld. Een dikke pluim voor allen die er 

hebben voor gezorgd dat ook deze “diepvries editie” op wieltjes is verlopen. 

 Minder op wieltjes verloopt de inschrijving voor de reis naar het Zwarte Woud. Schijnbaar 

spreekt het middengebergte niet zo aan bij onze leden. Als ik dit schrijf zijn er nog slechts 34 

inschrijvingen. Enkelen overwegen alsnog mee te gaan. Zeker is, dat we deze maal niet met 

een volle bus op verlof zullen trekken. 

 Laten we niet te ver vooruit denken. Eerst maar genieten van de ontluikende lente. De 

bloemrijkste periode van het jaar komt eraan. Geniet bij de wandelingen van de mooie 

bloemenpracht ergens in de natuur of de mooi aangelegde tuintjes. Daar ergens zien we 

mekaar wel. 

Jullie voorzitter Fons  



2 
 

 
 

 

 

 

Wandelkalender Maart-April 2012 

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

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

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

uit te knippen, in te vullen en te overhandigen aan de inschrijving: u ontvangt er gratis een 

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

betaling van alle inschrijvingen na het afsluitingsuur van die wandeling. BUSREIZEN worden verder 

in deze info besproken 

 

Donderdag 1 maart Sporton Deurne -Diest 

Buurthuis  Zandstraat 

Veerle – Heide 

5-7-10-17 km 

 

08.00 - 16.00 uur 

Zondag 4 maart Toekers Bunsbeek vzw 

Glazuur  Dries 7A 

Glabbeek 

5-7-10-14-21 km 

07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 6 maart De Bollekens Rotselaar 

Meubelen Verhaegen Grote baan 115 

Betekom 

4-6-10-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Woensdag 7 maart Boutersem Sportief 

Cultureel Centrum  

Kerkomsestwg 55   Boutersem 

4-6-10-16 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Donderdag 8 maart Vos Schaffen vzw 

Kantine KTH   Omer van 

Audenhovenlaan        Diest 

4-6-12-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 11 maart   

 

 

Eigen organisatie 

MARS DER ZUIDERKEMPEN 

Sint-Jozefscollege 

Bekaflaan 65 Aarschot 

Wandelaars/helpers op post 

5-8-12-15-20-30-36 km 

 

07.00 – 15.00 uur  

Zaterdag 17 maart 

 

WSV Holsbeek 

Parochiezaal  Losting 

Nieuwrode 

4-6-12-20 km 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 18maart WSV Berchlaer 

Basisschool „De Zevensprong‟ 

Nonnenstraat 44-46   Nijlen 

4-6-12-16-22 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 18 maart Horizonstappers Lubbeek 

Zaal Leeuwkens   

Kerkdreef   Linden 

4-7-10-15-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 
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Zaterdag 24 maart Ijzendijke/Sluis 

Busreis 

Zie verder in deze info 

Zondag 25 maart WSv Neteland Duffel 

School WAVO  Vinkenhofstraat 43 

Onze-Lieve -Vrouw- Waver 

6-12-15-20-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 25 maart 

 

 

WSV Wandelend Paal 

Hof ter Schaerbeek 

Slaagstraat 7 Beringen 

4-6-12-16-20-30-42 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 25 maart Paradijske Bertem 

De Cerkel Tervuursesteenweg 164 

Bertem 

4-7-13-20-30 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Dinsdag 27 maart  Lummense Dalmatiers. 

De kalendries Meldertsebaan 2 

Meldert- Lummen 

3-6-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 29 maart 

 

De Lustige Stappers Post Langdorp 

Zaal Demervallei  

Langdorpsestwg    Langdorp 

5-8-10 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 1april De Grashoppers Keiberg 

CC Den Egger    A. Nihoulstraat 74 

Scherpenheuvel 

5-10-13-16-21-25-30-42 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 5 april Herntalse W C vzw 

Pz St- Norbertus Blauberg 21 

Blauberg  Herselt 

5-7-10-12-15-17-22 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 8 april Globetrotters Hageland 

Buurthuis De Veldbazuin  Dorp 

Nieuwrode 

4-6-12-16-21-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Maandag 9 april Ijsetrippers vzw 

De Linde Pastorijstraat 

Ottenburg 

6-12-18-24-30-40 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Dinsdag 10 april De Bollekes Rotselaar  

Meubelen Verhaegen  

Grotebaan 115     Betekom 

4-6-10-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Woensdag 11 april 

 

Trip-Trap kumtich vzw 

Ten Haghendome 

St-Truidensestwg 492  Hakendover 

5-10-14-18 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 15 april 

 

Stertocht 

De Ranstuilen Ranst 

Evenementenhal Den boomgaard 

Antwerpsesteenweg   Broechem 

4-7-11-15-20-25-30-42-50 km 

06.00 – 15.00 uur 

Zondag 15 april Sporton Deurne-Diest 

S.O.K.       Hasseltsebaan 

Deurne-Diest 

5-7-13-20-25-32-42 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 17 april WSV Holsbeek  

Voetbalkantine VK Holsbeek 

Verhaegenstraat  Holsbeek 

4-6-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 19 april 

 

 

Eigen organisatie 

NETETOCHT 

Voetbalkantine De Vrijheid 

Asbroek       Herselt 

Wandelaars/helpers op post 

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

 

07.00  - 15.00 uur 

Zaterdag 21 april Hanske de Krijger Oudenaarde 

Zaal Edelweis 

Leupegem 

6-12-18-25 km 

Busreis zie verder in deze info 

Zondag 22 april 

 

Herentalse WC 

Nieuwland 

Nederij 100     Herentals 

5-10-15-20-25-30-42 km 

 

07.00 – 15.00 uur 
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Donderdag 26 april Toekers Bunsbeek vzw 

Voetbalkantine Bunsbeek 

Vlaasstraat 3 Bunsbeek 

6-12-15-21 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 29 april 

 

W.K Werchter vzw 

De Wal       Walstraat   Werchter 

4-7-13-16-21-30 km 

07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 1 mei VOS Schaffen 

Gildenzaal        Pastorijstraat 

Schaffen 

4-8-12-20-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

 

 

 

   Vrijdagnamiddag wandelingen 

 

Deze wandelingen worden uitsluitend voor clubleden georganiseerd. 

Vertrek om 13.30 h stipt. Deelname is gratis. 

 

Datum              Omloop Afstand             Vertrekplaats 
02/03/12 Bekkevoort-Assent-Bekkevoort 13km Gemeentehuis Bekkevoort 

16/03/12 Westmeerbeek-Hulshout- 

                      Westmeerbeek 

12km Parochiezaal Westmeerbeek 

23/03/12 Herselt-Bergom-Herselt 12km Herselt Voetbal 

30/03/12 Houwaart-Nieuwrode-Houwaart 12km Houwaart Kerk 

06/04/12 Bergom-Zammel-Bergom 12km Bergom Kerk 

13/04/12 Kortrijk Dutsel-Holsbeek- 

                 Kortrijk Dutsel 

12km Kortrijk Dutsel Kerk 

27/04/12 Gelrode-Nieuwrode-Gelrode 12km Parochiezaal Gelrode 

04/05/12 Houwaart-Tielt-Houwaart 12km Houwaart kerk 

 

Vrijdagen 09/03 en 20/04 is er geen wandeling.  

09/03 voorbereiding Mars der Zuiderkempen. 

20/04 Verwijderen afpijling  Netetocht. 

 

Verkenning 30 km Mars der Zuiderkempen: 

Zaterdag 03/03- 0m 8.30h parking Bekaf 

Bekaf—Gijmel—Wolfsdonk—Langdorp—Bekaf 
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Nordiccen 
 
De wandelingen zijn uitsluitend voor clubleden bedoeld, de deelname is gratis 

en je bent in orde met de verzekering. Wil je meer info, contacteer  Jos 

Willekens. Tel. 014/750312 na 19.00 h. -  Gsm. 0498/116664.  

 

datum plaats Vertrek: 14.00 uur afstand 

27/02/12 Gelrode  Parking Parochiezaal 8 km 

5/03/12 Averbode ‟t Vossenhol 8 km 

12/03/12  Geen wandeling  

19/03/12 Gijmel Kerk 8 km 

26/03/12 Westerlo Parking Bib/Sporthal 8 km 

02/04/12 Holsbeek Sporthal 8 km 

09/04/12 Wezemaal Parking dorpsplein 8 km 

16/04/12 Averbode ‟t Vossenhol 8 km 

23/04/12  Geen wandeling  

30/04/12 Blauberg Parking Mie Maan 8 km 

 

 

 

    Zondag 11 maart 2012:  

                             38
ste

 Mars der Zuiderkempen - Aarschot 
 

Daar waar Demer het Hageland scheidt van Kempenland en heuvels beladen met 

fruitbloesems overgaan in een groene dennenpracht, daar organiseren wij onze Mars der 

Zuiderkempen. Hier een prachtwandeling uittekenen is een makkie voor de parcoursbouwers 

ze vinden hier natuur, rust en afwisseling in overvloed. 

In de buurt van de Demer, ongeveer 1,2 km van het station van Aarschot, hebben we de ideale  

vertrekplaats gevonden. Het Sint.- Jozef College biedt niet alleen een ruime verzorgde 

vertrekzaal, maar heeft aangrenzend ook een reuze parking zodat iedereen in de buurt zijn 

auto kwijt kan.  

Ook al organiseren we al voor de 38
ste

 maal deze tocht, officieel bestaat onze club dit jaar 35 

jaar. Ter gelegenheid van deze verjaardag bieden wij u bij de inschrijving een speciale 

verjaardagsticker, gratis, aan. 

De 5 km – wandelaars bezoeken de Bloemberg en kunnen van daaruit genieten van een 

prachtig panorama over Aarschot. 

De 8 en 12 km stoot verder door naar Langdorp waar ze kunnen genieten van een 

welverdiende rust. Een meanderende Demer zal hun vergezellen op hun verdere tocht. 

De 15 en 20 km maakt in Langdorp een lus, zij kunnen genieten van afwisselend parcours van 

loof – en dennenbomen en vergezichten over Aarschot en omstreken. 
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De 30 en 36 km trekken verder door naar Wolfsdonk. De Zuiderkempen ontbloten hier hun 

ware aard. Een windmolen te midden van de hei (misschien in werking), schaapjes grazend in 

de stilte en talrijke natuurreservaatjes die ijverig beheerd worden door Natuurpunt, zijn de 

normaalste zaken hier. 

Na zulk een portie kempenrust zullen zij tevreden terug keren naar Aarschot. 

 

 

     Zaterdag 24 maart Busreis naar Zeeland 

 
Uitzonderlijk bestaat onze busuitstap deze keer voor iedereen uit twee delen. We brengen een 

tegen bezoek aan de club Roal Benti St-Jan in Eremo. In de namiddag rijden we verder naar 

Sluis.  

Roal Benti organiseert zijn 7
de

 Petit Paris tocht met vertrek vanuit Ijzendijke. Deze woonkern 

met ca 2200 inwoners behoort tot de gemeente Sluis 

Petit Paris is een oude bijnaam van Ijzendijke. Een verklaring voor de bijnaam is het gegeven 

dat zoveel bierhuizen, cafés, logementen, staminees, herbergen en hotels in IJzendijke Franse 

namen hadden, bijvoorbeeld La Porte d' Or,La Grande Place,Du Commerce, La Belle Vue en 

Café d' Anvers. 

Verreweg het meest voor de hand ligt echter de verklaring dat in Ijzendijke 

verhoudingsgewijs veel inwoners de Franse taal beheersten, vanwege de gangbare 

communicatie tussen de Franse en Waalse adellijke landeigenaren en hun pachters.  

Ijzendijke is een dorp waar de tijd is blijven stilstaan. Het baadt in een sfeer van nostalgie met 

zijn oude molen, zijn schilderachtig marktpleintje, de waterlopen, de eenden en zijn smalle 

straatjes. 

De voornaamste bezienswaardigheden: 

 

De Markt   

We staan op de markt, met de rug naar het streekmuseum toe. Deze wordt omgeven door 

eeuwenoude trapgevels. De typische vakindeling van het plein zelf herinnert aan de tijd van 

Prins Maurits. De Markt fungeerde toen als exercitie- en paradeplaats voor de toen hier 

gelegerde troepen. De Muziekkiosk op de markt werd in 1898 gebouwd ter gelegenheid van 

de inhuldiging van koningin Wilhelmina. Hij stond toen iets meer in het midden van de markt. 

Na de oorlog was er niets meer van over en in 1986 werd de kiosk volledig gerestaureerd.  

 

De kerk 

Dit historische Kerkje was van de Ned. Hervormde Kerk en is nu overgedragen aan Stichting 

Hervormd Kerkgebouw. De kerk werd in 1612 als eerste kerk in Zeeland, speciaal voor de 

protestantse eredienst gebouwd. 

Het gebouw was oorspronkelijk 8 hoekig maar werd tussen 1656 en 1659 vergroot tot een 

langwerpige achterkant door Sebastiaan de Roy uit Hulst en de plaatselijke timmerman Jan 

Willemsen. 

In 1949 werd de kerk gerestaureerd en op 29 september 1962 werd ter gelegenheid van het 

350 jarig bestaan, door de gemeente een torenuurwerk aangeboden. Er bevinden zich 40 

grafzerken van stadsbestuurder en officieren uit de zestiende en zeventiende eeuw in het 

kerkje. 
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Molen  

Deze molen was een van de drie molens die IJzendijke rijk was in het verleden. Dit is een 

oude stellingmolen met Vlaamse kap. Hij werd in 1841 gebouwd en in de tweede 

wereldoorlog als uitkijkpost door de Duitsers gebruikt. Uiteindelijk is hij bijna helemaal 

verwoest. De restauratie in 1964 bracht de molen gelukkig weer terug in zijn oorspronkelijke 

staat terug. De laatste restauratie was in 1982. 

 

Ravelijn  

In 1604 veroverde prins Maurits het in 1587 door de Hertog van Parma aangelegde fort 

Ysendijck. In de jaren 60 werd het Ravelijn gerestaureerd. Het Ravelijn is een 

verdedigingsbolwerk dat tot doel had een poort, toegangsweg of een wal tussen twee bastions 

te verdedigen. Nu is het ingericht als Hertekamp. 

 

Toen we vorig jaar deelnamen aan deze wandeling hebben we vastgesteld dat de korte 

afstanden mooi en afwisselend waren. De langere afstanden boden mooie en weidse 

vergezichten maar werden op de duur toch wat eentonig. We beperken dus onze tijd in 

Ijzendijke. U kunt  nog 6 -10 km en de snelste onder ons de 14 km wandelen. 

 

Sluis: 
 

Voor de shoppers: 

Sluis kent maar twee sluitingsdagen: 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag 

Sluis is dus het gehele jaar geopend, ook op zon- en feestdagen !!! 

De winkels en horecagelegenheden zijn zeven dagen per week open en heten u welkom. Ga 

dus daarom lekker slenteren langs mooie etalages, duik een boetiek in, drink een kopje koffie 

en smul van een heerlijk gerecht in één van de sfeervolle restaurants. Een wandeling over de 

historische wallen is de moeite waard. Onderweg kunt u de geschiedenis aanraken bij de 

prachtige oude stadspoorten. Windkorenmolen de Brak, gelegen aan de wallenroute, laat u 

proeven van de pure smaak van de eigen gemaakte lekkernijen en gerechten. Dus Sluis-ze! 

 

Tot zover de promotie van de dienst toerisme. We zijn echter een wandelclub. Daarom bieden 

wij u nog een keuze uit twee wandelingen van 4 of 10 km om en rond Sluis. De eerste 

wandeling (4 km) rondom het historische Sluis leidt ons over de wallen en biedt zicht op het 

enige Belfort dat Nederland rijk is. Verdere bezienswaardige gebouwen: De windkoren molen 

“de Brak”, de kerk en aan de oude haven vinden we het borstbeeld van J.H. van Dale. 

Inderdaad, de samensteller van “De dikke van Dale” werd geboren in Sluis. 

 

Voor de wandelaars die het shoppen niet zo zien zitten voorzien we een wandeling van ca 10 

km  we vertrekken aan het VVV  gaan langs de Damse vaart en keren daarna onze neuzen 

richting Sint Anna ter Meuden. Vroeger een havenstadje aan het zwin. Nu een klein gehuchtje 

met een uniek marktplein. De huizen rond dit driehoekig plein stammen uit de 17 de eeuw en 

werden omstreeks 1950 gerestaureerd. We verlaten het centrum via de Graaf Jansdijk. Lopen 

even langs de grens tussen paal 361 en 362 om via de ouden paspolder terug Sluis te bereiken. 

Over de wallen bereiken we terug ons eindpunt. 
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Er moet nog voldoende tijd over blijven om nog een bezoekje te brengen aan de vele winkel 

of horeca zaken. En ja.. ook de seks shops die in de jaren zeventig zoveel ophef maakten zijn 

nog aanwezig, Zij het wel meer discreet. 

 

Vertrek: Parking Demervallei om 7.30 uur. Terug omstreeks 19.30 uur Inschrijven doe je door 

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

Het bedrag moet ten laatste op 16 maart op onze rekening staan. 

 

 

 

         Stertocht Zondag 15 april 2012 

 

 
Onderstaande tekst mochten we ontvangen van de organiserende club. Veel moet daar niet 

meer aan toegevoegd worden. Misschien een situering waar Broechem te vinden is? 

Broechem ligt tussen Lier en Zandhoven. Te bereiken via Lier, ring ten einde en verder 

richting Zandhoven. U kunt ook via de E313 die u verlaat in Massenhoven waar u dan verder 

Lier volgt.  

Voor de inspanning die u doet om tot Broechem te rijden trakteren wij u ook nog op een 

koffie. Allen daarheen. 

 

32ste Internationale Wandeltocht – Broechem Wsv De Ranstuilen vzw - A 017 

 
Van harte welkom op deze 32ste Internationale wandeltocht te Broechem.  

Broechem vormt samen met Ranst, Oelegem en Emblem de fusiegemeente Ranst en situeert 

zich tussen Lier en Antwerpen, doch geen nood. verwacht in deze streek zeker geen volledig 

bebouwde kom. De regio beschikt nog over veel landelijke schoonheid, bosareaal, veeeeele 

fruithoven, landelijke wegen en vooral veel rust. En het is van deze rust en de mooie, stille 

wegen dat de Ranstuilen je willen laten genieten. 

De tocht start vanuit de Evenementenhal den Boomgaard met rondom enorme 

parkeermogelijkheid en met meer dan 600 zitplaatsen. 

Wederom hebben de parcours makers de verschillende wandeltrajecten met veel zorg en 

aandacht voor de natuur samengesteld en getracht zo veel mogelijk afwisseling te brengen. Al 

naargelang de afstand die je loopt bezoek je Broechem - Emblem - Viersel - Oelegem -en de 

allergrootste afstanden ook nog Ranst.  

De afstanden die wij u bieden zijn : 4-7-12-15-20-25-30-42-50 km. 

De 4 km wandelaars maken een plaatselijke lus en hebben geen rustpost doch opteer je voor  

de 7-12-15 of 20 km dan wandel je langs het fort van Broechem en door het vroegere kamp 

van de Engelse soldaten, nu omgetoverd tot een opleidingscentrum voor brandweermannen 

om zo Emblem te bereiken. Emblem is de oudste kern van Lier en heeft een historische band 

met de Heilige Gummarus, de kerk werd dan ook naar hem genoemd. Hier hebben al deze 

afstanden een  1ste controlepost.  



9 
 

 

 

Na die 1ste rust trekt de 7 km langs rustige landwegen en door de bloeiende boomgaarden 

terug naar Broechem. De 12 km maakt hier in Emblem een zeer mooie lus door een 

natuurgebied alvorens terug naar Broechem te wandelen.  

De 15 en 20 km trekken richting Viersel en wandelen door het "Viersels gebroekt"een 

natuurreservaat dat door natuurpunt Zandhoven die dag voor de wandelaars opengesteld 

word. Dit natuurgebied in de kleine Netevallei is uniek in Vlaanderen vanwege het intacte 

beemdlandschap. De natuurwaarden en kenmerkende structuren bleven goed bewaard, 

inclusief het ingenieuze netwerk van bevloeiingsgrachtjes. Hierdoor kan, bij hoge waterstand, 

het water vlot in de beemden van Natuurpunt stromen. De nabijgelegen woningen worden 

aldus gevrijwaard van wateroverlast en de beemden vervullen opnieuw hun natuurlijke 

waterbergingsfunctie wat ten goede komt aan de fauna en flora. 

Hier in Viersel ontmoeten we al diegenen die vertrokken zijn voor de 25 -30-42-50 km. 

Zij hebben hier echter wel al heel wat kilometers afgelegd want de 25 en 30 km wandelden 

eerst door het golfterrein en langs het spaarbekken richting Oelegem waar er voor hen een 

rustpost voorzien is. 

De wandelaars op de allergrootste afstanden wandelen nog eerst door Ranst  en langs het 

Zevenbergenbos met de vele bosanemonen om terug Broechem te bereiken ( rust) en daarna 

lopen ook zij richting Oelegem (rust). 

Vanuit Oelegem trekken dan al die grotere afstanden langs zeer rustige wegen eerst naar 

Viersel, daarna naar Emblem en van daaruit terug richting Broechem. 

Bij aankomst kan je genieten van onze befaamde frietjes al dan niet met vol au vent aan 

democratische prijs. 

Tot ziens op 15 april! 

 

 Donderdag 19 april 2012: 10
de

 Netetocht – Herselt 

 
Als de kieviten luid roepend over de weiden scheren en dotterbloem en speenkruid uitbundig 

hun gele voorjaarspracht tentoon spreiden, dan staan de Pinguïns van Langdorp klaar om hun 

Netetocht te organiseren. De parcoursbouwers hebben dit jaar een extra inspanning geleverd 

en zijn er in geslaagd van een gedeeltelijk nieuw, maar zeker zo mooi parcours op kaart te 

zetten. Ze mikken ook dit jaar weer op meer dan duizend wandelaars en zijn ervan overtuigd 

dat, het voor 80% onverhard parcours, danig in de smaak van menig voorjaarsgenieter zal 

vallen. Stille onverharde wegeltjes die een paar uitzonderlijke natuurgebieden aandoen spelen 

de hoofdrol in deze uitgave. Natuurlijke bewandelen we ook de netedijk, maar net lang 

genoeg zodat het niet gaat vervelen. 

Vertrekken doen we in de voetbalkantine van Herselt, gelegen aan het vernieuwde 

sportcomplex. Van hieruit kunt u aanvatten voor een 5 of 8 km en zo de mooie omgeving van 

Herselt bewonderen. De overige afstanden doen eventjes het Asbroek aan en volgen dan de 

Nete stroomopwaarts richting Westerlo. Maar algauw verlaten ze de Nete en wandelen langs 

een brede rustige zandweg naar Bergom waar ze kunnen genieten van een natje of droogje in 

een rustpost, gelegen te midden van het dennengroen. Van hieruit kunt u kiezen voor een 

terugtocht naar Herselt en dan heb je 12 km op de teller, of 

je kiest voor een lusje van 3 km door de bossen van den Hertberg en na een eventuele tweede 

rustpauze in hoger vernoemde rustpost, keer je met de 12 km 
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Langs de mooiste dreven van de streek, terug naar Herselt. Je hebt dan 15 km gewandeld. De 

20 en 28 km mogen zich opmaken voor een crème van een lus. Via een paar mooie dreven 

bereiken ze het natuurgebied “Het Varenbroek”, dit gebied, in beheer door Natuurpunt, zal u 

verrassen met een kabbelende Rode Laak. Gele tapijten van speen-en dotterbloemen zullen 

het voorjaarsgroen tooien. Dit alles begeleid door uitbundig vogelgezang. Na 8 km bereiken 

ze terug de rustpost in Bergom, daarna trekken ze met de 12 en 16 km richting af. 

Deze tocht is een uitstekende gelegenheid om de batterijen eens op te laden en de 

voorjaarsmoeheid voorgoed weg te wandelen. Deze wandeling bestaat uit hoofdzakelijk 

onverharde wegen, zo goed als geen modder en doet de mooiste natuurgebieden van de streek 

aan. Een tocht die je niet mag missen! 

 

Zaterdag 21 april 2012 

                      Leupegem koppenbergtocht 

 
Deze maal trekken we op tegenbezoek bij de club: Hanske De Krijger Oudenaarde. We kozen 

voor hun Koppenbergtocht. Vertrekken doen we in Leupegem. Leupegem is een dorp in de 

Provincie Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van Oudenaarde sinds 1964. Het dorp ligt in 

de Vlaamse Ardennen en telt net geen 2000 inwoners. 

Het noorden van Leupegem vloeit over in Oudenaarde; in het zuiden vinden we de vallei van 

de Maarke. Het parcours van de Schelde werd in de vijftiger jaren rechtgetrokken. Hierdoor  

veranderde het aangezicht van het dorp grondig: het ligt thans niet meer onmiddellijk aan de 

rivier. We kunnen kiezen uit de afstanden 5-6-12-18 en 25 km. 

 

Van de parcoursverantwoordelijke mochten we onderstaande beschrijving ontvangen: 

Alle afstanden vertrekken richting oude spoorweg die we volgens de gekozen afstand een 

tijdje dienen te volgen. De 5 en de 6 km moeten er eerst af. Terwijl de 5 km via twee 

onverharde wegen terug richting aankomst gaan, maken de 6 km stappers de klim naar het 

bos, om na het verlaten van het bos opnieuw aansluiting te vinden met de kortste afstand. 

Samen wandelen ze via enkele paadjes naast en over de Maarkebeek alvorens de aankomst te 

bereiken. 

De andere afstanden genieten verder van deze spoorweg. We verlaten deze om onverhard en 

langs enkele paadjes en verder langs restaurant het Veer de oude Scheldearm te volgen. We 

bereiken al snel de Schelde. Deze stroom volgen we een kwartuurtje stroomopwaarts. Een rij 

populieren vergezelt ons naar de controle te Melden. 

Langs deze weg is soms een valkenier aan het werk te zien. 

Na deze rust begint het zwaardere werk. Na een aantal paadjes en opnieuw een stukje oude 

spoorweg bereiken we de Koppenberg, waar zelfs de meest ervaren wandelaar toch even naar 

lucht moet happen tijdens de beklimming van deze lange en steile beklimming. Boven staat 

een rustbank waar de wandelaar kan genieten van een prachtig zicht op het mooie Melden. In 

het Koppenbergbos verlaten de 12 km de anderen om in de buurt van de herberg Den Os 

opnieuw aansluiting te krijgen met de grotere afstanden. 

Ondertussen stappen de grotere afstanden langs enkele rustige weggetjes en een stukje langs 

de Molenbeek. We beklimmen de Kortekeer en bereiken eens dat we boven zijn de 

controlepost kantine voetbalterrein.. 

Vervolgens maakt de 25 km hier een lus van een 7 tal km. 

Parcoursmeester van dienst Daniël. 
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Het centrum van Oudenaarde ligt minder dan 3 km van de vertrekzaal. Wandelaars van de 

korte afstand brengen we enkele uurtjes naar het centrum zodat ze niet te lang in de 

vertrekzaal moeten vertoeven. Wij zochten even de voornaamste bezienswaardigheden voor u 

op. Met dank aan Wikipedia. 

 

Oudenaarde is in de eerste plaats befaamd om zijn stadhuis, dat bekend staat als 

schoolvoorbeeld van Brabantse laatgotiek. Het stadhuis en de belendende lakenhal werden 

opgetrokken tussen 1525 en 1536 door de Brusselse bouwmeester Hendrik van Pede. Als 

bouwsteen diende Balegemse steen, maar bij recente restauratie zijn de sculpturen op de 

torens vervangen door replica‟s in een Noord-Franse steen, die beter bestand zou zijn tegen 

luchtvervuiling door zure regen. Op de spits van het stadhuis staat een bronzen beeld van de 

plaatselijke volksheld Hanske de Krijger. Binnenin het gebouw is tegenwoordig een museum 

ondergebracht, waar wandtapijten en zilverwerk worden tentoongesteld. 

De gotische Sint-Walburgakerk werd herbouwd rond het jaar 1150 nadat een eerdere kerk in 

1126 deels verwoest werd bij een brand. Aan de oorspronkelijke kerk herinnert thans alleen 

nog het koor in Scheldegotiek, dat van de ramp gespaard bleef. Omstreeks 1620 bouwde 

meester Simon de Pape een barokke kapconstructie aan de gotische torenspits. De 

kooromgang werd uit Doornikse zandsteen vervaardigd, terwijl voor de recentere delen ook 

Balegemse steen werd gebruikt. De kerk is rijk aan beeldhouwwerken, schilderijen en 

verdures. 

Tegenover de Sint-Walburgakerk ligt de stadsbibliotheek. Dit classicistische bouwwerk 

dateert uit de achttiende eeuw en wordt soms het „Vleeshuis” genoemd, omdat de 

Oudenaardse slagersgilde er eertijds haar onderkomen had. Het Vleeshuis werd gebouwd ter 

vervanging van een oudere overdekte vleesmarkt uit de veertiende eeuw. 

Verderop aan de rechteroever van de Schelde staat de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Pamele, 

die tussen 1234 en 1300 werd opgetrokken door Arnulf van Binche. Het bouwwerk geldt als 

typevoorbeeld van Scheldegotiek; exemplarisch zijn onder meer de nog zeer romaans 

aandoende vensters en kooromgang, terwijl de zuilengalerij boven het middenschip al 

duidelijk gotische kenmerken vertoont. Zeer kunstig zijn ook de hoektorentjes van deze 

dertiende-eeuwse kerk. 

Verder telt de stad vier bruggen over de Schelde. De meest opmerkelijke daarvan is de 

Ohiobrug tussen Eine en Nederename. Ze werd gebouwd in opdracht van de Amerikaanse 

staat Ohio als compensatie voor de oorspronkelijke brug, die verwoest werd tijdens de Eerste 

Wereldoorlog. Aan weerszijden van het bouwsel staan twee gebeeldhouwde bizons. 

Daarnaast herinnert in de binnenstad ook een herdenkingszuil voor gevallen Amerikaanse 

infanteriesoldaten nog aan de Eerste Wereldoorlog. Het monument van Tacámbaro werd dan 

weer opgericht ter nagedachtenis aan Oudenaardse strijders die sneuvelden tijdens de Franse 

interventie in Mexico. 

Andere bezienswaardigheden zijn onder meer het geboortehuis van Margaretha van Parma en 

de aanpalende negende-eeuwse Boudewijnstoren, het middeleeuwse begijnhof van 

Oudenaarde, de abdij van Maagdendale, het Bisschopskwartier, het Huis de Lalaing, het 

neoclassicistische Kasteel Liedts en het spoorwegstation in belle époquestijl. 

 

 

Vertrek: Parking Demervallei om 08.00 uur. Terug omstreeks 17.30 uur. Inschrijven doe je 

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

Het bedrag moet ten laatste op 13 april op onze rekening staan. 
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  Ahr weekend van 17 tot 20 mei 
 

 

Er zijn 66 leden ingeschreven voor deze uitstap. Nog even het adres:  

Hotel Zur Post 

Brückstrasse 2 

53505 Altenahr 

www.hotelzur-post.de  

 

In het kort de reisweg. Via de E314 langs Aken . Kreuz Kerpen de A61 op richting Koblenz 

volgen. Afrit 29 kreuz Meckenheim volg je Altenahr. Als u het centrum inkomt rijdt u rechts. 

Het hotel ligt enkele honderden meters verder aan u linkerzijde. Mocht er geen plaats meer 

zijn aan het hotel. Aan de voet van de stoeltjeslift even verder is een gratis parking. De 

parking aan het station is betalend. 

Aarschot – Altenahr is ongeveer 200 km. Reken op een reistijd van dik 2 uur. 

 

We vragen de hotelbaas dat we vanaf 9.00 uur koffie kunnen verkrijgen. We hopen om 10.00 

uur met de wandeling te kunnen beginnen. De eerste dag hebt u de  keuze uit 14 of 20 km.  

We dwalen rondom Altenahr  met een rust in Steinerberghaus. (Berghaus moogt u letterlijk 

nemen. Onderweg genieten we van de vele uitzichtpunten. 

De volgende dagen staat er nog een wandeling over de Rotweinwanderweg (12 /22 km) en de 

wandeling Bad Neuenahr- Ahrweiler (12/22 km) op het programma. De laatste dag maken we 

nog een wandeling van ca 12 km tussen Altenahr en de Vishelburg. Voor de liefhebbers 

regelen we nog een laat middagmaal vooraleer we terug naar huis keren. Tijdens ons gans 

verlof mogen onze auto‟s rusten. De verplaatsingen doen we met de trein. Een uitgebreide 

beschrijving van de wandelingen krijgt u bij aankomst. 

 

Tot slot nog de afrekening. De prijs voor deze uitstap bedraagt 140 Euro per persoon op basis 

van een twee persoonskamer. Eenpersoonskamer is 170 Euro p.p. 

U betaalde reeds 40 Euro voorschot. Het saldo is dus 130 Euro voor de eenpersoonskamer en 

100 Euro per persoon  voor de tweepersoonskamers.  

 

Graag hadden we het saldo op onze reisrekening BE84 1420 6911 5959 zien staan ten laatste 

op 30 april met vermelding saldo Ahr.  

Alvast bedankt voor u medewerking. 

 

 

 

 

 

http://www.hotelzur-post.de/
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OPROEP AAN ALLE LEDEN VAN WSC LANGDORP DIE BEREID ZIJN 

MEE TE DENKEN OVER HET BELEID VAN DE CLUB, EN DE 

JAARLIJKSE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING(EN)  

BIJ TE WONEN. 
De vzw-wetgeving voorziet dat bepaalde beslissingen tijdens een algemene vergadering 

slechts bij aanwezig van 2/3 van de leden kunnen worden genomen.  Voor wat onze club 

betreft betekent dit dat zo een 450 (!) leden zouden dienen aanwezig te zijn.  Dit is natuurlijk 

onmogelijk, zodat de club bijna zou worden lamgelegd.  Een mogelijkheid om hieraan  te 

verhelpen was in de statuten van onze club een opdeling van de leden te maken tussen een 

beperkt aantal ―vaste‖ leden en ―toegetreden‖ leden.  Alle leden zijn “toegetreden leden”; 

de ―vaste leden‖ zijn de leden die stemrecht bezitten binnen de Algemene Vergadering; 

van hen verwachten wij dat zij de jaarlijkse Algemene Vergadering (en uitzonderlijk: 

een Buitengewone Algemene Vergadering)  bijwonen. De “toegetreden” leden kunnen de 

Algemene Vergadering wel bijwonen, maar hebben er geen stemrecht, en hebben ook 

rechtsreeks niets met de rechtspersoonlijkheid van de vzw te maken.  Beide categorieën 

hebben wel de zelfde rechten in onze Wandelclub. Onze club telt op dit ogenblik een 52 vaste 

leden.   

 

Hoe kan je vast lid worden? 

Onze leden hebben steeds de mogelijkheid om “vast lid” te worden, en kunnen zich dan ook 

kandidaat stellen als “vast lid”, door het invulformulier achteraan in dit info-blad  ten laatste 

op 26 maart 2012 ingevuld te overhandigen aan mezelf of aan een ander bestuurslid.  De 

kandidatuur wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur.  De leden die zich nu kandidaat 

stellen zijn stemgerechtigd op de Algemene Vergadering van 23 april 2012 (zie verder in dit 

blad) 

 

En, als je daar behoefte toe voelt, ontslag nemen als vast lid kan door dit gewoon te melden 

aan de secretaris of de voorzitter.  Dan word je opnieuw “toegetreden lid”. (Lidmaatschap 

vervalt uiteraard automatisch als je op 1 januari geen lidgeld betaald hebt.) 

 

Vragen hierover kan je stellen aan de secretaris of eventueel voorzitter. 

 

 

Mededelingen aan de leden 
 

Vergeten tocht in de BVV kalender. 

 

 Door een foutje werd de tocht van de Leopold I stappers niet in de BVV kalender vermeld. 

Volgende tocht gaat dus wel degelijk door. 

Dinsdag 6 maart: Voorjaarstocht  4-6-en 10 km apart. vertrekken van 8 tot 15.00 uur 

Buurthuis Heppen  Heidestraat  

 

Foutieve tocht in de BVV kalender 

 
Nog een foutje: Op 29 mei wordt in de BVV kalender de Aspuurgewandeling “ O.H. 

Hemelvaart” van WVK Puurs aangekondigd. WVK Puurs organiseert deze tocht maar om de 

drie jaar. Volgende maal in 2014. Deze tocht gaat dus dit jaar NIET door. 
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Secretariaat open op 23 april en 21 mei 

 

 
De dag van onze algemene vergadering is ook het secretariaat geopend van 18u30 tot 19u30 . 

De volgende maandag 30 april is een brugdag. Ook wij maken de brug en zijn die dag dus 

niet geopend. 

De laatste maandag van mei valt op tweede Pinksterdag. Daarom zijn we ook die maand een 

week vroeger open.  

 

Noteer deze data alvast in uw agenda. 

 

     Stormparaplu’s 

 
Onlangs kochten we stormparaplu‟s aan. Bij gebruik blijkt dat er door een constructiefout een 

aantal paraplu‟s al zeer snel onbruikbaar zijn. Bent u in het bezit van zulk exemplaar. U kan 

de defecte paraplu terug binnenbrengen zodat wij voor vervanging kunnen zorgen. Onze 

excuses voor het ongemak. 

  
 

Terugbetalingen van lidgelden door de mutualiteiten. 

 
 Sedert dit jaar betalen ALLE mutualiteiten het lidgeld van een sportclub terug. Als u bij 

gelegenheid bij uw ziekenkas op bezoek gaat vraag dan een formulier. Bij de meesten kan u 

het formulier ook downloaden. 

Tijdens de openingsuren van het secretariaat of tijdens een wandeltocht vullen wij graag het 

formulier voor u in. U heeft hiervoor een gans jaar de tijd. 
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Jaarlijkse Algemene Vergadering 
De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Wandel Sportclub Langdorp v.z.w. zal 

gehouden worden op maandag 23 april 2012 te 19.30 uur in ons Secretariaat – 

Testeltsesteenweg te Langdorp – centrum.  

 

Agenda :  

1. Verwelkoming. 

2. Doornemen agenda  

3. Goedkeuring verslag van de vorige Algemene vergadering (verschenen in het 

infoblad van  mei-juni 2011) 

4. Beknopt jaarverslag 2012 van het Secretariaat  

5. Jaarverslag van de Penningmeester – Voorstelling begroting 2013 

6.Verslag van de kascontrolecommissie 

7. Toelichting in verband met de bestuurssamenstelling 

8. Samenstelling van een kiescollege van 2 aanwezige vaste leden 

9.  Stemming vernieuwing bestuursmandaat en verkiezing nieuwe bestuursleden. 

Ontlasting van de ontslagnemende bestuursleden. 
 

  PAUZE – telling van de stemmen 
 

10.Uitslag bestuursverkiezingen 

11. Aanpassing huishoudelijk reglement. 

12.  Ingestuurde agendapunten 

13.  Mededelingen en varia  

 

Deze agenda zal aangepast worden volgens de door de leden ingestuurde 

agendapunten.  De aangepaste agenda zal medegedeeld worden bij de aanvang 

van de Algemene Vergadering. 
 

Toelichting bij de agenda: 
Punt 7. :  

1) Een mandaat in de Raad van Bestuur loopt over 4 jaar en is hernieuwbaar (art. 11 Satuten) volgens 

de statutair voorziene beurtrol. Dit jaar zijn Daems Bart, Luyten Lucien, Seykens Mariette, 

Verduyckt Paul en Verschueren Maurits   –uittredend als bestuurslid. Zij zijn herverkiesbaar en 

kandidaat.  

Jos Willekens en Maria Bastiaens namen in de loop van 2011 hun ontslag en hebben zich niet her- 

verkiesbaar gesteld. 
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2) Artikel 8 van onze statuten bepaalt dat de vereniging wordt beheerd door een onbezoldigde raad van 

bestuur van ten minste vijf en maximum 14 leden.  Deze leden moeten ten minste 21 jaar oud zijn 

en ten minste 3 jaar onafgebroken lid zijn van de vereniging  

 

3) Er is – buiten de (her)verkiezing van 5 bestuursleden bedoeld in punt 1) hierboven - nog 3 

mandaten van lid van de Raad van Bestuur onbezet.  Alle leden (zowel vaste leden als toegetreden 

leden) die ten minste 21 jaar oud zijn en ten minste 3 jaar onafgebroken lid zijn van onze vereniging 

kunnen zich kandidaat stellen.  Schriftelijke kandidaturen (naam, voornaam, geboorteplaats en –

datum, adres) moeten ten laatste toekomen bij de secretaris op 24 maart 2012.  Wie interesse 

heeft, maar nog twijfelt kan hierover gerust contact opnemen met een van de bestuursleden. 

 

Punt 12: Vaste leden kunnen punten ter bespreking schriftelijk en ondertekend laten geworden 

aan de secretaris ten laatste op 9 april 2012  Enkel de tijdig, schriftelijk ingestuurde, 

geargumenteerde en ondertekende punten die door ten minste twee vaste leden zijn 

ondertekend zullen op de Algemene Vergadering besproken worden. (art. 23 statuten.) 

 

Nog enkele bepalingen uit de statuten: 

 

HOOFDSTUK IV. - Algemene Vergadering 

Art. 17.  De Algemene Vergadering wordt gevormd door de vaste leden, die er stemrecht 

hebben. Toegetreden leden worden toegelaten op de Algemene Vergadering, evenwel zonder 

stemrecht.  

Art. 18. 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. 19. 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 deze statuten bepaald. 

 

ALLE LEDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM! Enkel de “vaste leden” hebben stemrecht; 

de andere (“toegetreden”) leden mogen echter wel meeluisteren en vragen stellen (en 

mee een pint drinken).  

Deze Algemene Vergadering is niet alleen wettelijk verplicht, het is ook een 

middel voor de leden om ideeën aan te brengen en om de werking van de Raad 

van Bestuur goed- of af te keuren.  Uw aanwezigheid is een steun voor het 

bestuur, en u kan er ook gezellig tussen pot en pint (gratis) met uw 

wandelvrienden van gedachten wisselen.  

 

Vaste leden begin 2012 

 

    
Adeline AERTS Francine RAEYMAEKERS 
Frieda AERTS Heidi ROSSEELS 
Maria BASTIAENS Emiel SANDRA 
Anita BOOGAERTS Mariette SEYKENS 
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Julia BOONS Paul SPIESSENS 
Jos  BRUYNINCKX Mathilde THIELS 
Maria COENEN Marina VAN DE SCHOOT 
Bart DAEMS Annie VAN DEN BERGH 
Gerard DE HAES Philomena VAN DEN BRANDE 
Jef  DE WIN Vic VAN DEN BROECK 
John DE WULF Els VAN GAUBERGEN 
Robert DEMESSEMAEKER Jan VAN GRONSVELD 
Josephine GEENS René VAN KOL 
Irene GENTENS Guido VAN LOO 

Walter GEYSKENS Maria VAN REETH 
Cyriel HENDRICKX Joannes VAN ROMPAEY 
Anni JANSSENS Désiré VAN STEYVOORT 
Jules LE LIEVRE Achiel VANDENBROECK 
José LEERS Patrick VANHORENBEEK 
Alfons LEYS Gustaaf (Paul) VERDUYCKT 
Lucien LUYTEN Carolus VERHAEGEN 
Corrie MARTENS Maria VERLINDEN 
Jan MEULENBERGS Maurits VERSCHUEREN 
Paul MONSECOUR Odon VERVLOESEM 
Jozef MONSECOUR Lisinne VRANKEN 

Jozef OLIVIERS Jos WILLEKENS 
Willy OOMS   

 
 

VASTE LEDEN: indien u wenst VAST LID van WSC Langdorp vzw te worden en dus ook 
stemgerechtigd lid op onze Algemene Vergaderingen, vul dan onderstaand formulier in en bezorg 
het voor 26 maart 2012 aan één van onze bestuursleden, of maak u kenbaar via e-mail bij de 
secretaris of de voorzitter: 

De ondergetekende(n)  
 
………………………………………………………………………… (voornaam, naam) (meerdere namen mogelijk) 
 
Geboren te ………………………………………  op …../…./19….   , 
 
lid van WANDEL SPORTCLUB LANGDORP vzw 
 
ben kandidaat om opgenomen te worden als VAST LID bij WANDEL SPORTCLUB LANGDORP vzw. 
 
Datum      …. /…./2012 
Handtekening 
 
 
Ten laatste op 26/03/2012 te bezorgen aan een bestuurlid 
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  OPROEP REKENINGCOMMISSARISSEN 
 

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten moeten 2 rekeningcommissarissen de rekeningen 

van de club over het afgelopen boekjaar nakijken en hierover verslag uitbrengen op de 

Algemene Vergadering. 

Wij zoeken langs deze weg 2 à 3 vaste leden van onze club om de rekeningen van 2011 te 

komen controleren in het Secretariaat op maandag 19 maart  te 20u00 en dienvolgens tijdens 

de Algemene Vergadering op maandag 23 april 2012 hierover verslag uit te brengen. 

Gelieve uw kandidatuur hiervoor ten laatste op 14 maart 2012 te melden 

 
 
Kunst greep       : ook door onze leden  

Van zondag 4 maart tot zondag 11 maart organiseert het Damiaaninstituut al voor de 16
de

 keer  

de tentoonstelling “Kunst greep” 

Zoals jullie weten schuilt er heel wat talent in onze club. Een van onze leden – Astrid Van 

Lierop, de ontwerpster van de cover van ons infoblad – stelt, samen met vele anderen, ook dit 

jaar weer tentoon in het Damiaaninstituut te Aarschot.  

Misschien zijn er ook nog andere leden vertegenwoordigd en bij hen willen we ons dan ook 

graag verontschuldigen als we ze niet vermelden. 

 Kunst greep wordt muzikaal geopend op zondag 4 maart om 11.00 uur. Je kan deze 

tentoonstelling bezoeken op zondag, dinsdag, donderdag en zaterdag telkens van 13.30 uur tot 

16.30 uur. 

 
 

Overlijdens 
 

 

Op 13 december overleed geheel onverwacht War Roothooft. 

Hij werd geboren 9 augustus 1956 en was de levenspartner van Linda Decambray. 

War was sinds begin 2011 lid van onze club. 

 

Op 29 december overleed Marcel van de Schoot . Lid van onze club. 

Marcel werd geboren op 22 maart 1932 hij was weduwnaar van Bertha Nys 

Hij was de vader en de schoonvader van onze leden:  

Johnny en Marina De Wulf- Van de Schoot 

Johan en Linda Van de schoot- Kempenaers 

En Peter van Ange 
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Op 31 december overleed Margrit Daems. 

Zij werd geboren op 3 november 1920 en was weduwe van War Luyten. 

  

Margrit was moeder, schoonmoeder en grootmoeder van onze leden: 

Lucien en Josiane Luyten – Geens 

Marcel en Greet Goossens- Luyten 

Josiane Luyten 

Dietrich en Fran Schmitt- Goossens 

 

We bieden de getroffen families onze blijken van deelneming aan. 

 
 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van  

                                               27 december 2011 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, Thilly 

Thiels. 

 

 

 De voorzitter heet iedereen welkom. Hij heeft een aantal flessen wijn meegebracht om 

(voor) te proeven. De beste wijn zal geschonken worden op het ledenfeest! 

            Hij wenst iedereen het beste voor het nieuwe jaar. 

 De secretaris had ook kerst en nieuwjaarswensen vanwege het VWF. 

We gaan het volgend jaar veel winst maken: de IVV kaarten kosten € 4,5 ipv  € 4,46 

Op  1 oktober hadden we  328 mannen , 344 vrouwen en 15 kinderen onder de 16 jaar 

als lid. Totaal dus 687 leden. Dit wordt  doorgegeven aan VWF. 

 De Leopoldstappers vroegen om een vermelding van hun tochten 12/9 en 6/3 in het 

pinguineke. 

 Een uitnodiging voor de receptie van BPWC in Meensel Kiezegem  op 13/1 om  

19u30 : Bart en Guy zullen gaan! 

 Een uitnodiging voor de receptie van VWF  op 20 /1 om 19u30 : 4 bestuursleden 

zullen gaan! 

 Bpost heeft het pinguineke ontvangen 19/12 om 10.30  en zou alles afleveren voor 

23/12. 

Vandaag  27 /12 hebben veel leden het pinguineke nog niet ontvangen (staking, 1
e
 en 

2
e
 kerst ?) 

 De club van Tongeren komt naar onze zomertocht. 

 De openingsuren  van het secretariaat VWF in Hasselt zijn na nieuwjaar gewijzigd. 

 De voorzitter had nog enkele rekeningen van VWF voor de penningmeester. 

 Het vroegere sport +  is nu wijksportraad . Lucien en de voorzitter zijn naar de 

vergadering geweest. Zij zullen voor ons ook reclame maken. In de toekomst 

misschien via de elektronische borden. 

Een uitnodiging voor de algemene vergadering van de stedelijke sportraad: Fons en 

Lucien gaan! 
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 Het wijzigen van de website kost  € 15. 

 Fons en Corrie zijn in Baarle Hertog gaan wandelen en vonden dat het een toffe 

wandeling was: goed afgepijld, kerststalletjes onderweg, mooi in het vertrek ( iets 

minder op de terugweg).Deze verkenning wordt de uitstap voor 26 december 2012. 

 De penningmeester deelde de details uit van de rekeningen van november. 

Over het ganse jaar hebben we beter geboerd dan vorig jaar. 

 Inschrijvingen : Ahr 56    Zwarte Woud  32 .  

 Voor Leuven -Aarschot is het afwachten of het niet te nat is. Indien wel, dan wordt het 

parcours alsnog aangepast. 

 Op 28/ 1 zetten we voor het ledenfeest om 10 u de zaal klaar. 

Verleden jaar werden er 58 pekelharingen verorberd. Dit jaar dus terug  2 dozen 

aankopen. 

 Er zijn nog oude ( maar zeer goede) T-shirts . Zouden we die niet kunnen geven aan 

nieuwe leden? Neen : discriminatie van de reeds bestaande leden, wat te geven als de 

maat niet past of alle shirts op zijn? 

We zouden ze in de zomersolden kunnen zetten! 

 In het pinguineke, bij de rubriek „openingsdagen van het secretariaat‟, heeft het 

zetduiveltje weer toegeslagen. Het secretariaat is open op maandag  24 september 

2012 ipv woensdag 26 september! 

 De appelboer heeft een ( klein) bedrag gegeven om op onze tochten te mogen staan. 

 Er wordt een PC + laserprinter gratis aangeboden. We hebben er het nuttig gebruik 

niet van. 

 

 

Einde omstreeks  9 u 30 

Er restte daarna  nog de zware taak om de juiste wijn te kiezen. 

Verslag door Guy Van Loo  30 december 2011  17u 10 

 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van  

30 januari 2012 om 19u 30 
 

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

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

 

Verontschuldigd: Thilly Thiels 

 

 De voorzitter verwelkomde iedereen. Na de lange nacht van zaterdag hadden de 

meesten goed en lang geslapen! 

 De secretaris had briefwisseling: 

Factuur Sabam : te betalen door de penningmeester 

Een vraag van Astrid om van haar werken te komen bekijken. Ze zou die uitnodiging 

graag in het pinguineke geplaatst zien. 

Een brief van senioren- web om eventueel de activiteiten te publiceren. Werkt echter 

nog niet! 
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Een uitnodiging om in Hoogstraten om 15u 30, tijdens de nationale wandeldag , naar 

de receptie te komen. 

Er is een mail gekomen om naar de vergadering te gaan – woensdag 8 februari, in 

Werchter- om de problemen tussen VWF, Aktivia en VVRS clubs te bespreken. Wij 

hebben met die andere federaties geen problemen. We kunnen er dan ook niet veel 

gaan doen! 

 Er was een probleempje met de organisatie van de kerstmarkt in de Gijmel. Deze 

markt zou normaal doorgaan de dag voor de Sinterklaaswandeling. Zij moeten de zaal 

proper krijgen en de tentjes afbreken. De Sinterklaastocht en de markt kunnen dus niet 

samen.  

Het probleem is opgelost! De kerstmarkt wordt verschoven naar 15/12. 

 De voorzitter kreeg: 

Reclame van een busmaatschappij.  Ze organiseren busreizen naar bv Ahr, Benidorm. 

De betalingsfactuur voor het lidmaatschap van Natuurpunt. Deze betaling is al 

gebeurd. 

Een nieuwjaarskaartje van hotel Kickert  Mettendorf. 

Een brief van Fintro waarin de personeelsleden worden voorgesteld. 

Zoals elke keer na een uitgave van het Pinguineke : een factuur + bevestiging  van 

Bpost. 

 De penningmeester deed het jaaroverzicht . Zoals al we al weten : het was zeer goed! 

Goede wandelingen, goed weer  goede inkomsten. 

We hebben dit jaar ook geen kledij voor de 40 punten moeten aankopen. 

Er zijn 66 personen ingeschreven voor de Ahr. 

Benidorm heeft 2 wandelaars minder. 

Het Zwarte Woud : 34 wandelaars. Hiervoor kan nog ingeschreven worden tot eind 

februari. 

Wie gaat van het bestuur mee naar Hoogstraten?  

In Paal zou Bart de afrekening willen doen voor de stertocht.   

 Het ledenfeest was één van de beste van de laatste jaren! 

-lekker eten 

-ambiance 

-niets dan lof over het orkest : mooie muziek, niet te hard, telkens andere nummers 

 Fons zal het orkest contacteren om volgend jaar terug te komen spelen. 

Enkele minpunten: 

-de pekelharing  was niet op. De oorzaak moet gezocht worden bij  het 

  dessertenbuffet!  

-in de zaal waren glazen en borden te kort 

-de spinnen kunnen er vrijelijk  hun  webben maken en laten hangen 

-de WC mag properder 

 Lucien en Fons zijn naar de sportraad geweest. Niks bijzonder: een paar speechen, een 

uiteenzetting over de betaling van vrijwilligers bij de voetbal. 

De receptie maakte de avond nog goed. 

 De receptie BPWC was niets bijzonder op te merken. Er was frisdrank, koffie, wijn, 

versnaperingen en hapjes. 

Op receptie van VWF was er wel bier te verkrijgen. Er waren geen afspraken gemaakt 

om de drank rond te dragen. Sommigen kregen veel, anderen weinig. 

Fons heeft nog stylo‟s meegekregen. We kunnen ze gebruiken aan de inschrijving. 

 We hebben paraplu‟s aangekocht. Ongeveer de helft van de verkochte paraplu‟s zijn al 

terug gekomen. Enkele bestuursleden hebben de andere paraplu‟s opengedaan. Er zijn 
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er nog 3 gesneuveld. We wil kan zijn paraplu terug brengen! We gaan ze niet meer 

verkopen. Er komt hierover meer in het Pinguineke. 

 De algemene vergadering: 

Zijn her verkiesbaar : Bart, Paul, Lucien, Yet, Maurice. 

De agenda is ongeveer dezelfde als verleden jaar. 

Het huishoudelijk reglement moet worden aangepast. De tekst over het 500 km 

schoteltje en de rouwkrans voor overleden leden moet uit het reglement.  

Volgende vergadering gaan we de statuten en het huishoudelijk reglement eens goed 

bestuderen.  

 De konijntjesbergtocht: 

De bakker komt om 6u30. 

Lucien heeft al grondwerken uitgevoerd om een gracht te dichten. 

Voor de splitsing zouden er platen gemaakt worden van 2 mm dik. 

Om 13u30 komen we samen om de zalen klaar te zetten. 

De controlepost van Langdorp  start om 7u . Verantwoordelijke : Guy. 

De fruitboer zou komen. 

 De materiaalmeester (es) zou graag een koffiedouche (percolator) aankopen. 

100 tassen is te veel en er is 1u30 nodig om koffie te zetten. Andere systemen zijn 

duurder. Er wordt een percolator aangekocht van 55 tassen. 

 

Einde  10u35 zonder pauze 

verslag door Guy Van Loo   2 februari 2012 

 

 

NIEUWE LEDEN 

 

 
Philoté JANSSENS 3010 KESSEL-LO 

Jan VAN EECKHOUT 3200 AARSCHOT 

Christiane VANBRABANT 3200 AARSCHOT 

André DEWELDE 3201 LANGDORP 

Arlette VERMEULEN 3201 LANGDORP 

Daniel CLERCKX 3201 LANGDORP 

Silvia VANHAELEN 3201 LANGDORP 

Ria VANDE GAER 3390 TIELT-WINGE 

Willy  VAN EVEN 3390 TIELT-WINGE 

Franceska GOOSSENS 3200 AARSCHOT 

Dietrich SCHMITT 3200 AARSCHOT 

Mauro SCHMITT 3201 AARSCHOT 

Isi VAN HOOF  2360 OUD TURNHOUT 

Nicole COENEN 2360 OUD TURNHOUT 

Nicole PEETERS 2230 HERSELT 

Lucas CRETS 3272 TESTELT 

Eddy VAN DEN BOSCH 3200 AARSCHOT 

Vicky VAN ROY 3201 LANGDORP 

Vera HAZAERT 3010 KESSEL-LO 

Jan VAN MOERBEKE 3202 RILLAAR 

Ann WILLEMS 3202 RILLAAR 

 

We wensen onze nieuwe leden nog veel wandelplezier 
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      KONIJNTJESBERGTOCHT 
 

 

 

SAMENVATTING   

V.W.F. 391 

V.V.R.S. 101 

AKTIVIA  92 

F.F.B.M.P. 11 

V.G.D.S. 0 

Individuelen 111 

Buitenlandse deelnemers 2 

Blanco+ontbrekende formulieren 27 

    

TOTAAL 735 

 

 
                                      
     
  

           SINTERKLAASTOCHT 
 
 
 
 

SAMENVATTING   

V.W.F. 1291 

V.V.R.S. 199 

AKTIVIA  149 

F.F.B.M.P. 9 

V.G.D.S. 38 

Individuelen 422 

Buitenlandse deelnemers 5 

Blanco+ontbrekende formulieren 22 

    

TOTAAL 2135 
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 De wereld is aan het  veranderen  
    
  
 Ons Moeder,  ojé...  
   
Onze moeder was een schat.  
Die  kookte,naaide, daag'lijks bad.  
Nimmer was haar iets te veel.      
Ieder kreeg op tijd zijn deel.  
 
En vader kreeg voor ieder klusje,  
Altijd weer een dankbaar kusje. 
's Avonds rustig bij de haard,  
's zondags lekkere appeltaart.  
 
Helaas ,'t is over met  de pret:  
Mammie zit op 't  INTERNET.  
Nog steeds is pappie in de weer,  
Maar hij krijgt geen kusje meer.  
 
Ze zit vaak zielig bij de buis.  
Mammie liefkoost nu een muis.  
Nooit meer is er appeltaart  
't  is Hotmail Dot Com Apestaart.  
 
Zelden is er warm te eten. 
Haar kookkunst is ze mooi vergeten.  
Internetten uur na uur,  
Eten trekken we uit de muur.  
 

 

 

 

 

 

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. 

 

 
 

 


