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De algemene vergadering van het VWF is achter de rug en voor de achtste maal  na mekaar 

mochten we de wisselbeker ontvangen. Ook in 2011 waren de pinguïns alom tegenwoordig en 

sprokkelden ze, al dan niet bewust, punten op de verschillende wisselbekertochten. Financieel 

hebben we er geen baat bij. Toch ben ik fier de voorzitter te zijn van een grote groep 

wandelaars die hun geliefde sport op een regelmatige wijze beoefenen. Aan allen : Van harte 

proficiat! Als ik de stand op 1 maart 2012 bekijk zal het dit jaar niet zo makkelijk zijn. 

Wandelend Paal organiseerde dit jaar de N.W.D. Velen van hun eigen leden namen daar aan 

deel zodat ze een bijna onoverbrugbare voorsprong opbouwden. Benieuwd of onze pinguïns 

er in slagen deze achterstand terug in te halen. Mocht u er zin in krijgen hou er dan rekening 

mee dat enkel op de Officiële tochten, Golden cup en Wisselbekertochten punten te verdienen 

zijn. 

Ook op onze Mars der Zuiderkempen waren er punten te verdienen. Door de datumsprong 

vallen we enkele jaren op de tweede zondag van maart. Daardoor komen er verschillende 

mooie en grote wandelingen van Aktivia clubs tegenover ons te liggen. De verwachtingen, 

qua aantal deelnemers, waren dan ook niet zo hoog gespannen. Het mooie wandelweer heeft 

er mede voor gezorgd dat we toch nog 2535 wandelaars mochten ontvangen. Een resultaat 

waar we zeer tevreden mee zijn. 

Ondertussen vordert het jaar met rassenschreden. Het Hemelvaartweekend komt dichterbij. 

Uiteindelijk zijn we met 70 deelnemers voor de reis naar de Ahr. Als nu het weer nog wat 

meezit zal ook deze reis weer een topper worden. In juni plannen we nog een verkenning van 

het zwarte woud zodat ook de deelnemers van deze zomerreis enkel hoeven te stappen en te 

genieten van wat deze streek ons te bieden heeft. In het najaar staat er geen reis meer gepland. 

Voor de liefhebbers is er het VWF weekend. Verblijven op een camping in een bungalow of 

een stacaravan is eens wat anders dan op hotel te gaan. Ik heb er begin januari enkele dagen 

verbleven. De accommodaties zijn ruim en alle comfort is aanwezig. Trouwens in oktober zal 

ik er ook zijn om de deelnemers te begeleiden. Vermits het in oktober jachtseizoen is, hebben 

we het uitstippelen van de wandelingen overgelaten aan een ervaren gids. 

 

Oktober is nog ver af. Laten we het eerst nog eens over de helperreis hebben. Anders dan 

vorig jaar vragen we deze maal een kleine bijdrage om deel te nemen aan deze uitstap. Om 

zeker te zijn dat we niemand vergeten moet u deze keer inschrijven via de bank. Als 

tegenprestatie betalen wij voor u ook de drank tijdens het eten te Overpelt. U hoeft dus niets 

meer te betalen in het Acasiahof. Nog een nieuwigheid: We laten de twee bussen op een 

verschillend uur vertrekken. De helpers die graag een langere afstand wandelen hebben dan 

ruim de tijd. De wandelaars van de korte afstand hoeven dan niet zo lang te wachten. Hopelijk 

is de verdeling zodanig dat er geen bus overvol zit. Meer hierover verder in deze info.  

Tot slot wil ik iedere helper, of hij nu meekan op 13 mei, of niet, van harte bedanken voor hun 

inzet. Zonder jullie hulp zou het organiseren van een wandeltocht een onmogelijk opdracht 

zijn. De vele complimentjes die ik her en der krijg voor de goede organisatie komen enkel 

jullie toe. Nogmaals bedankt !! 

Elk jaar vallen er helpers wegens een of andere reden weg. Voelt u zich geroepen om uw 

medewerking te verlenen? Graag een seintje aan mij of één van de andere bestuursleden. 

 

 En nu.. Geniet van de ontluikende natuur. Luister naar het zingende en fluitende gevogelte. 

Wandelend  en mijmerend door het frisse groen. Het leven kan toch zo mooi zijn. 

 

Fons. 
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Wandelkalender Mei- Juni 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. 

 

Dinsdag 1 mei VOS Schaffen  vzw 

Gildenzaal  Pastorijstraat 

Schaffen  

4-8-12-20-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Woensdag 2 mei 

 

Sporton Deurne vzw 

Ontmoetingscentrum „De Ketel‟ vzw 

Diestersteenweg 237  Kaggevine 

7-11-18 km 

 

08.00 – 16.00 uur 

Zondag 6 mei De Leeuwerik Landen vzw 

Parochiezaal   Dorpstraat 

Attenhoven –Landen 

4-7-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 12 mei Boutersem Sportief 

Parochiecentrum Tiensestraat 45 

Hoegaarden 

4-7-10-12-20 km 

07.30 – 15.00 uur 

Zondag 13 mei 

 

Helpersreis 

WSV Eureka 

Zaal Hartenberg  

Eigenbilzen  Bilzen 

4-7-11-20-27 km 

 

Zie verder in deze info 

Zondag 13 mei 

 

 

Wit Blauw Scherpenheuvel 

Sporthal Averbode 

Vorststraat 55 Averbode 

5-8-13-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 17 mei Globetrotters Hageland vzw 

Zaal Nut enVreugd Rillaarseweg 23a 

Onze-Lieve-Vrouw-Tielt 

5-10-15-21-25 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 19 mei 

Zondag 20 mei 

Trofee Harten vijf 

Wandelend Paal vzw 

CVO De Oranjerie Boudewijnvest 3 

3290 Diest 

4-7-12-20-30-42-50 km 

 

06.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 22 mei WSP Heverlee-Leuven vzw 

Don Bosco   Don Boscolaan 

3050 Oud -Heverlee 

4-6-9-13-15-19 km 

 

09.00 – 15.00 uur 

Zondag 27 mei 

 

 

KVR Vlaams Brabant 

Kwartier de Hemptinne 

Hertogstraat 184   Heverlee 

5-8-13-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Maandag 28 mei Voettocht naar Scherpenheuvel 

Eigen organisatie  

Zie verder in deze info 
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Maandag 28 mei Sporton vzw 

S.O.K. Hasseltsebaan 

Deurne - Diest 

5-9-13-21 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 2juni 

Trofee Harten vijf 

Eigen Organisatie  Panoramatocht  

Parochiezaal Rillaarsebaan 

3200 Gelrode 

5-8-12-16-20-30-42-50 km 

 

06.00 – 15.00 uur 

Zondag 3 juni 

 

 

De Bollekes Rotselaar 

Montfort college 

Aarschotsesteenweg 39  Rotselaar 

4-6-12-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 3 juni 

 

Stertocht 

WSV De Trotters vzw 

Voetbalkantine Viversel 

Sporkstraat  Heusden- Zolder 

4-6-10-12-16-20-26 km 

PCL wandeldag 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 7 juni De Horizonstappers vzw 

Zaal Santro Tiensesteenweg 

Binkom 

4-7-7,5- 8 km 

 

08.00 – 16.00 

Zaterdag 9 juni WC De Grashoppers 

 De Egger 

A.Nihoulstraat 74 Scherpenheuvel 

4-7-12-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 10 juni 

Busreis 

Les marcheurs de l‟amitie landenne 

Sclayn Andenne  

4-7-12-21 km 

Zie verder in deze info 

Zondag 10 juni Wandelclub Tornado vzw 

Onder de Toren  Markt 

Haacht 

5-8-12-15-20-25-32 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 14 juni Herentalse Wc vzw 

Zaal onder de toren   Hoge dreef 

Bergom Herselt 

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

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 17 juni 

 

 

WSV IVAS vzw 

Parochiezaal Langestraat 12 

Houtvenne 

6-12-16-20-25-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 17 juni Trip-trap Kumtich 

Mariadalinstituut 

Klein Overlaar 3 Hoegaarden 

6-11-14-23-28-31 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 21 juni Bavostappers 

Zaal Dennenoord Smallestraat 

Laakdal-Eindhout 

4-6-9a-9b-13-15-18 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 24 juni Den Engel Leuven vzw 

CC De Borre  

Speelpleinstraat Bierbeek 

5-9-15-25-35-50 km 

 

06.30 – 15.00 uur 

Zondag 24  juni 

 

WSV Horizon Donk 

Parochiezaal Linkhoutstraat 

 Linkhout - Lummen 

5-9-13-21 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 24 juni Diest – Aarschot 

Eigen organisatie  

 

Zie verder in deze info 

Zaterdag 30 juni IJsetrippers vzw 

De Bosuil Witherendreef 

 Jezus- Eik  Overijse 

6-12-21 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 30 juni WC Gedoviba vzw 

Terrein Fc gedofiba Gerheze 1 

OLC Olen 

3-6-12-18 km 

 

07.00 – 15.00 uur 
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                   Vrijdagnamiddag wandelingen 
 

Deze wandelingen worden uitsluitend voor clubleden georganiseerd. 

 

Vertrek om 13.30 stipt. Deelname is gratis. 

 

Datum               Omloop Afstand           Vertrekplaats 

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

11/05/12 Gelrode-Wezemaal-Gelrode 12km Parochiezaal Gelrode 

25/05/02 Betekom-Aarschot-Betekom 12km Parking Berke Verhaegen 

08/06/12 De kroon-Messelbroek-De kroon 12km Parking dancing De Kroon 

15/06/12 Bergom-Tongerlo-Bergom 12km Kerk Bergom 

22/06/12 Rillaar-Messelbroek-Rillaar 12km Zaal Kortakker Rillaar 

29/06/12 Den Hulst-Averbode-Den Hulst 12km School Den Hulst Testelt 

07/09/12 Wezemaal-Holsbeek-Wezemaal 12km Parking Wezemaal dorp 

 

 

Vrijdagen 18/05 en 01/06 zijn er geen wandelingen. 

18/05 Ahr weekend. 

01/06 voorbereiding Panoramatocht. 

In juli en augustus zijn er geen wandelingen. We beginnen terug op 7 september. 

 
  

Nordiccen 

 
 

Datum       Plaats        Vertrek: 14.00 uur Afstand 

30/04/12 Blauberg Parking Mie Maan 8 km 

07/05/12 Langdorp Parochiezaal 8 km 

14/05/12 Bekkevoort Parking gemeentehuis 8 km 

21/05/12 Averbode ‟t Vossenhol 8 km 

28/05/12  Geen wandeling  

04/06/12 Westerlo Parking Sporthal/bib 8 km 

11/06/12 Zichem Kerk 8 km 

18/06/12 Gijmel Kerk 8 km 

25/06/12 Averbode ‟t Vossenhol 8 km 
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Eigenbilzen Overpelt  helpersreis 13 mei. 

 

Dit jaar trekken we nog eens naar het alom gekende Acaciahof in Overpelt. Ook nu hebben 

we er weer een wandeling aan gekoppeld. We gaan eerst wandelen bij de club WSV Eurek@ 

in Eigenbilzen. We kunnen daar kiezen uit de afstanden 4-7- 11- 20 -27 km. 

De beschrijving van het parcours vindt u later in dit artikel.  

Eerst nog wat praktische afspraken. Vooreerst rijden we met twee bussen. Deze bussen 

vertrekken op een verschillend uur!! 

De helpers die graag een lange afstand wandelen vertrekken om 8.00 uur. Voor de helpers die 

de korte afstand wandelen vertrekt er een bus om 11.00 uur. 

We worden omstreeks 16.30 uur in Overpelt verwacht en hopen ergens tussen 20.00 en 20.30 

uur in Aarschot terug aan te komen. 

 

Anders dan vroeger hoeft u niet meer de voorzitter in te lichten. We vragen u een kleine 

bijdrage te storten. Om alles organisatorisch vlot te laten verlopen houdt u aan onderstaande 

regeling. 

<Als u met de bus van 11.00 uur inschrijft betaalt u 3 Euro. 

< De deelnemers van de langere afstand betalen 4 Euro per persoon. 

<Deelnemers die met de auto naar Overpelt komen betalen ook 3 euro maar melden op de 

overschrijving duidelijk Overpelt AUTO. 

< Partners van helpers mogen ook mee. Zij betalen dan 30 Euro. 

Voor deze bedragen krijgt u van ons het busvervoer, inschrijving in Eigenbilzen (de lange 

afstandwandelaars eveneens een koffie). In Overpelt kan u op onze kosten drie uur à volonté 

eten en we betalen ook de drank nog voor u. Tot slot brengt onze “BOB” u ook nog veilig 

terug in Aarschot. 

 

Opgelet!! U heeft maar een korte periode om in te schrijven. Het bedrag moet ten laatste 

op vrijdag 4 mei op onze rekening staan.  

Als u vrijdag nog stort bent u te laat!! 

 

Van de organiserende club mochten we onderstaande parcoursbeschrijving ontvangen: 

 

Vlakbij de Nederlandse grens (Maastricht) situeert zich het prachtige dorp Eigenbilzen. Er 

wordt gewandeld in een landelijke omgeving en tussen de omliggende dorpjes.  

 

De geliefkoosde favoriete wandelroute  is ongetwijfeld  'het veld'  met een verplichte stop aan 

het Withofs kapelleke omringd door twee mastodonten van bomen en de Zangerheidemolen 

langs de molenbeek.  

De Sint-Ursula kerk met de romaansgotische toren (13-14 de eeuw) werd in 

mergelzandstenen uitgevoerd. De rest van het gebouw is neogotisch (1908-1910) het bestaat 

uit baksteen met imitatiespeklagen.  

 

We wandelen in een zone van de munstervallei tegen het Albertkanaal door het „bonijterbos‟ 

en een deel van het beschermd landschap groenendaal-zangerhei.  

De munstervallei ligt in de overgang tussen de Kempen (zandgronden) en Haspengouw 

(leemgronden). Dat betekent dat de streek een eigen dynamiek kent en soorten herbergt die 

typisch zijn voor de Kempen én Haspengouw.  

Vooral voor prooi- en bosvogels is deze omgeving een belangrijk gebied.  
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Ook wordt in die omgeving geprobeerd om het kwelwater zo lang mogelijk in het gebied te 

behouden alvorens in de munsterbeek te laten stromen.  

Dit moet de waterminnende soorten dan weer ten goede komen. We zien een beek, moeras, 

voedselrijke plassen, grasland, eiken-beukenbos, elzenbroekbos, populierenbos en 

bosanemonen; kortom een grote verscheidenheid aan leefgebieden. 

 

 

De bunkers langs en vlakbij het kanaal, zijn monumenten die ons herinneren aan de 

oorlogsjaren. In de talud, vlakbij de Heseputterstraat (zakstraat) vind je een 

oorlogsmonument/gedenksteen terug voor drie neergestorte piloten.  

• Sergeant (Pilot) Fred Marland, RAF 514450, 12 Sqdn.(28 jaar)  

• Sergeant (Obs.) Kenneth D. Footner, RAF 580423, 12 Sqdn.(24 jaar) 

• Leading Aircraftman (W. Op. [Air]) John L. Perrin, RAF 537397, 12 Sqdn.(22 jaar) 

Meer weten over de gesneuvelde piloten en hun opdracht ? 

De geschiedenis van Bilzen en zijn dorpen gaat ver terug in de tijd. In Eigenbilzen en 

Rosmeer bijvoorbeeld werden niet alleen belangrijke prehistorische vondsten gedaan, maar 

ook van Gallo-Romeinse, Merovingische en Frankische oorsprong.  

 

Deze wandeltocht is zeker een bezoekje waard. Een wandelaar zoekt altijd steeds andere 

dingen ! Wij heten u hartelijk welkom op onze wandeling, tot dan ….. 

 

Vertrek:Parking Demervallei om 8.00 uur of 11.00 uur. Betaling 3 of 4 Euro. Bedrag ten 

laatste op 4 mei op onze rekening: BE10 1460 5347 2704.  Als mededeling: Helpersreis. 

Terug omstreeks 20.30 uur 

 
 

Ahrweekend 17 tot 20 mei. 
 

We zijn ondertussen met 70 pinguïns die de Ahrstreek gaan onveilig maken. 

Nog even herinneren: Reken op een reistijd van 2 uur  en we hopen donderdag omstreeks 

10.00 uur te kunnen vertrekken met de wandeling. Vergeet niet een picknick en de nodige 

drank mee te nemen. We wandelen in twee groepen in een verschillend tempo zodat iedereen 

op zijn manier van deze uitstap kan genieten. 

 Belangrijk: Vergeet niet het verschuldigd bedrag te betalen! 

 Tot in Duitsland. 

 

 

 

Secretariaat open 21 mei. 

 
De laatste maandag van mei is dit jaar tweede Pinksteren. Daarom is in de maand mei het 

secretariaat uitzonderlijk open op maandag 21 mei van 18.30 tot 19.30 uur.  Noteer alvast in 

uw agenda. 

In juni zijn we gewoon de laatste maandag van de maand, 25 juni, geopend. 
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Zaterdag 2 juni: 11de Panoramatocht  

 Trofee Harten Vijf 
 

Na de vele complimentjes over het parcours van verleden jaar, werd het een hele opdracht 

voor de parcoursbouwers om het succes van de vorige uitgave te evenaren. Na veel denk- en 

zoolwerk zijn ze er weer in geslaagd, door hier iets weg te laten en ginds iets bij te nemen, een 

pracht van een Panoramawandeling op kaart te zetten. Panorama‟s zijn de rode draad in deze 

wandeling, alle afstanden zullen er ten volle van kunnen genieten. 

Starten doen we weer in het landelijke fruitdorp Gelrode, gelegen in de driehoek Aarschot-

Wezemaal-Nieuwrode. De 5km en 8km maken in Gelrode een wondermooie lus, regelmatig 

zullen zij het feeëriek kerkje van Gelrode van op afstand kunnen bewonderen. Ze bezoeken 

het kloesbos en het merkwaardige heidegebied ” ‟s Hertogenheide”. De langste afstanden 

mogen ook proeven van dit heerlijk voorgerecht voor ze met de overige afstanden, na een 

natje en een droogje in parochiezaal van Gelrode, richting Nieuwrode trekken. Dit jaar laten 

we de kriesberg letterlijk links liggen en trekken door het weidse landschap naar Nieuwrode. 

Algauw zal je de St.- Lambertuskerk van op de kratenberg kunnen bewonderen en even later, 

in de schaduw van de prachtig gerestaureerde pastorie, kunnen genieten van een verzorgde 

rustpost in de parochiezaal. De 12 km en 16 km keren na de rust terug naar Gelrode, de 

andere afstanden mogen zich opmaken voor een bezoek aan de Rode Ridder in St.-Pieters-

Rode. Dit prachtige waterkasteel, omringd door kloeke loofbossen, mag natuurlijk niet 

ontbreken op onze panoramatocht. Na genoten te hebben van dit uniek erfgoed, wordt het 

stilaan tijd om de rustpost in Kortrijk – Dutsel op te zoeken. De 20 en 30 km keren hier op 

hun stappen terug en wandelen via de rustpost in Nieuwrode terug naar Gelrode. De 42 km en 

50 km gaan nog lustig door en bereiken via een stevige portie natuur van het Dunbergbroek 

en prachtige wandelwegeltjes, Holsbeek. Een verzorgde en welverdiende rustpost is voor hen 

hier gereserveerd. Voor de 42 km is het hier genoeg geweest, via de speelberg en molenberg 

keren zij terug naar Kortrijk – Dutsel en van daaruit samen met de andere afstanden terug naar 

af. Voor de 50 km hebben we in Holsbeek nog een toetje gereserveerd. We nemen hen mee 

voor een lusje in het St.- Gertrudisbos en keren via de meesberg terug naar de controlezaal in 

Holsbeek. Ook voor hen wordt het nu tijd om terug te keren naar de controlezaal in Kortrijk – 

Dutsel om dan samen met de andere afstanden de 11de Panoramatocht te beëindigen in het 

mooie Gelrode. 

Hartenvijfwandelaars, op post! Deze wandeling mag niet ontbreken op jouw palmares, aan 

panorama‟s zal het zeker niet ontbreken! 

 

 

Stertocht 3 juni te Heusden – Zolder (Viversel) 

 

WSV De Trotters organiseren er de Limburgse wandeldag. Ze vertrekken in de voetbalkantine 

van Viversel gelegen in de Sporkstraat. Clubs die een extra inspanning doen willen we dan 

ook graag ondersteunen met een gratis wandeling. We hopen dat het blauw zal zien van de 

vele pinguïns. U kunt er kiezen uit de afstanden van 4-7-11-14-20 en 27 km. Hieronder een 

summiere parcoursbeschrijving. Een uitgebreide beschrijving kan u in de VWF info vinden. 

 

De korte afstanden gaan langs een plaatselijk parcours.     

De rest doet de oevers van het Albertkanaal aan en komt in het domein Bovy langs vijvers en 

beekjes en door de Kruidentuin. 
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Na de rust volgt het parcours de bosrijke dreven in de omgeving, om via de Galgenberg, een 

beboste heuvel, en de Bolderberg, met zijn vele boswegeltjes, langs de gekende Kluis te 

komen, om vervolgens langs de omloop te flaneren.  Verder liggen de vijvers van Terlaemen, 

waar reigers en watervogels zich van hun beste kant laten zien op de sierlijke watervlakten. 

Hoofdzakelijk wandelen in het bos. 
Dat klinkt in ieder geval al aanlokkelijk. We zien mekaar dan wel ergens!! 

 

 

Zondag 10 juni: Busuitstap naar Sclayn/Andenne. 

 

Met de laatste busreis voor de zomer trekken, we richting Ardennen . We brengen een 

tegenbezoek aan de Marcheurs de l‟amitie Landenne. Zij vertrekken in het dorpje Sclayn 

(1500 inwoners) gelegen, aan de boorden van de Maas een deelgemeente van Andenne. 

We kunnen kiezen uit de afstanden 4-7-12 en 21 km.  

 

Een uitgebreide parcoursbeschrijving heb ik bij het schrijven van dit artikel nog niet mogen 

ontvangen. Wat we al wel weten: 

We vertrekken langs de Maas en klimmen geleidelijk omhoog via landelijke wegen. Boven 

hebben we mooie uitzichten op de Maasvallei. Verder dwalen we door de bosrijke omgeving, 

dan weer dalend verderop weer klimmend. Steeds genietend van de natuur die, hopelijk, op 

dat moment in volle bloei staat. Onderweg wandelen we door het Natuurgebied van 

Sclaigneaux. Dat is wel iets speciaals. 

Het domein strekt zich uit over een 50 hectare. Het is ontstaan op een vervuilde, site van een 

voormalig zinkfabriek. Het biedt ons een landschap met weinig bomen en zou ons moeten 

doen denken aan de Hoge Venen. Er staan buiten de vele orchideeën nog vele zeldzame 

bloemen. Bloemen en planten die zich goed voelen in een bodem vol zware metalen. De vele 

kraters die we zien in de kalkgronden zijn een overblijfsel van de militaire oefeningen die er 

vroeger plaats vonden. Er wordt gevraagd in dit gebied de afgebakende paden niet te verlaten. 

Genoeg ingrediënten om er een mooie wandeldag van te maken? Inschrijven dan maar. 

 

Vertrek:  Parking Demervallei om 07.30 uur. Terug omstreeks 17.00 uur. Inschrijven doe je 

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

bedrag moet ten laatste op 1 juni op onze rekening staan. 

 

 

 

Voettocht naar Scherpenheuvel maandag 28 mei 
 

Eigen organisatie  – Enkel voor leden 

Op 28 mei gaat onze voettocht naar Scherpenheuvel naar jaarlijkse gewoonte weer door. 

Hopelijk kunnen we weer genieten van een prachtige zonsopgang in een frisgroene 

Demervallei. 

We vertrekken in groep aan ons secretariaat  (Oud Huis Verdonck)  te Langdorp. 

Iedereen kan meewandelen, de snelheid zal aangepast worden! 

We vertrekken om 7.00 uur. We zullen ruimschoots op tijd zijn voor de mis van 10.00 uur. 

Zij die niet de volledige tocht willen maken, kunnen om 8.20 uur in Testelt aan het station 

aansluiten, we zijn daar ongeveer halfweg. Of om 8.35 uur aan de Spellenhut.  

De weg terug wordt afgepijld, zodat iedereen de terugtocht kan aanvatten op het uur dat hij 

verkiest. 



9 
 

Tijdens de terugtocht kunnen de dorstige zich eventueel laven in de gekende natuurlijke stops 

te Testelt. 

De afpijling zal verwijderd worden vanuit Scherpenheuvel vanaf 12.00 uur. 

Zij die te lang in de mis of café gezeten hebben, of liever in groep mee terug wandelen, 

kunnen dan nog de pijlenplukkers vergezellen op de terugtocht. Afspraak om 12.00 uur aan 

het oorlogsmonument voor de basiliek. 

De afstand Langdorp  - Scherpenheuvel bedraagt ongeveer 11 km, de terugtocht ook 11 km. 

Vanuit Testelt(station)  is dit ongeveer de helft. 

 

Veel wandelplezier, tot dan! 

 

Zondag 24 juni:  Diest -Aarschot 
 

Eigen organisatie  – Enkel voor leden 

Deze oude klassieker van de mannen van Schoonhoven blijft in ons programma staan. Het is 

uiteindelijk een mooie wandeling die ons toelaat de Langdorpse bossen ook eens in volle 

zomer te kunnen bewonderen. 

We rijden met de trein van Aarschot naar Diest. Net als vorig jaar voorzien wij 

tussenopstapplaatsen. 

De trein rijdt volgens onderstaande uurregeling vanuit het station van Aarschot: 

Aarschot     08.49 uur 

Langdorp    08.52 uur   

Testelt        08.57 uur 

Aankomst in Diest: 09.05 uur 

Kostprijs per biljet van uit Aarschot 3.10 euro. Key kaart kost 20 Euro. 10 mensen kunnen 

met dezelfde kaart reizen. Dus 2.00 Euro per rit. 

 

Direct na aankomst in Diest vangen we aan met de wandeling. 

We maken tussenstops in Averbode ( Vossenhol) na ca 7 km, een tweede in Wolfsdonk ( Den 

Arend) na ca. 14 km. De derde tussenstop maken we in ons secretariaat in huis Verdonck. 

Daar hebben we ongeveer 20 km en als we langs de Demer naar het station gaan, blijft ons 

nog ongeveer 4 km. 

We stappen in groep tegen een rustig tempo zodat we er een aangename wandeling van 

kunnen maken. 

De wandelaars die in Testelt of Langdorp op de trein zijn gestapt omdat zij niet de volledige 

afstand tot in Aarschot wensten te wandelen kunnen aldaar hun auto of fiets terugvinden. 

  

Zorg dat je erbij bent! 

 

Zwarte Woud van 19 tot 28 juli 2012 
 

 Schwarzwaldgasthöfe- Hotel-Gasthof Bären in Winden im Elztal. 

www.schwarzwaldgasthoefe.de of www.schwarzwaldtouristik.com  

dat is het adres van het hotel waar we verblijven. Slechts een 40 tal geïnteresseerden. Net 

genoeg om de reis te laten doorgaan. Een gedetailleerde beschrijving van de wandeltochten  

krijgt u zoals steeds op de heenreis.  

We zouden graag omstreeks 5.30 uur vertrekken. Daarom vragen we u om tegen 5.15 uur 

aanwezig te zijn. Als de koffers geladen zijn vertrekken we dan richting Zwarte Woud. Een 

http://www.schwarzwaldgasthoefe.de/
http://www.schwarzwaldtouristik.com/
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eerste stop is voorzien in de buurt van Arlon. We hopen iets voor de middag Nancy te 

bereiken. We gebruiken daar ons middagmaal om dan verder te rijden naar Kaysersberg. 

Kaysersberg is een mooi dorpje in de Elzas. Volgens ze zelf zeggen “ De mooiste dorp van de 

wereld”. We houden er een uurtje halt en maken een rondwandeling in het historisch centrum. 

We hopen dan verder tegen 17.00 uur in ons hotel toe te komen. 

 De volgende dagen staat er altijd een wandeling op het programma, al dan niet in combinatie 

met een bezoek aan een toeristische trekpleister. Op het verlanglijstje staan: De watervallen in 

Triberg, de hoofdstad van het zwarte woud: Freiburg, Tittisee en de hoogste berg: de 

Feldberg. Ook een daguitstap naar het bloemeneiland Mainau staat op het programma. 

Zaterdag 28 juli hopen we in de vroege avond terug in Aarschot te arriveren. 

 

Nog de betaling regelen. De prijs voor deze reis is 475 Euro per persoon op basis van een 

tweepersoonskamer. Eenpersoonskamer is 520 Euro. U betaalde reeds 100 Euro voorschot.  

Graag hadden wij dat u 375 Euro per persoon op onze reisrekening zou storten ten laatste op 

30 juni. Voor een eenpersoonskamer is dat 420 Euro. Nummer reisrekening BE 84 1420 6911 

5959. 

 

Nu maar duimen dat het aantal regendagen dit jaar wat beperkter is dan vorig jaar. 

 

Parc La Clusure. 

 

Dit jaar is er, in het najaar, geen reis naar het Eifelgebied gepland. We gaan ons eens laten 

verwennen en de organisatie aan een ander overlaten.  

Van 5 tot 7 oktober organiseert het VWF vzw, onze overkoepelende organisatie, een 

wandelweekend in het vakantiepark Parc La Clusure.  

 

Parc La clusure is gelegen in hartje Ardennen net in de provincie Luxemburg. Grondgebied 

Bure gelegen tussen Rochefort en St. Hubert. Het park ligt in een prachtige vallei aan de 

oevers van het visrijke riviertje: l‟Homme. Bure ligt op ongeveer 150 km van Aarschot . 

Een uitstekend wandelgebied met uitgestrekte bossen. 

 

 Zoals u in de VWF info kon lezen bieden ze een aantal opties aan. Optie 1 en 2 zijn 

verblijven in vakantiehuisjes of stacaravans. Deze zijn voorzien van 2 of 3 slaapkamers, WC, 

badkamer en TV. Kampeerders zijn natuurlijk ook welkom. De prijzen kan u vinden in de 

VWF info.  U moet minstens met 2 personen de accommodatie bezetten. Hoe meer personen 

in een huisje hoe voordeliger de prijs natuurlijk. Het verblijf is eigenlijk op basis van 

hotelservice. Bedden moet u wel zelf opmaken. In optie 2 is er avondeten voorzien. 

Er is een winkeltje op de camping waar u alle benodigdheden kan kopen. Ook  broodjes zijn 

er te verkrijgen. 

 

 Een voorlopig programma: Vanaf 12.00 uur kan u inchecken. Omstreeks 13.30 uur komen de 

deelnemers samen. Na een briefing kunnen we met de wandeling starten. Waarschijnlijk in 1 

of meerdere groepen de ruime omgeving verkennen. Voor de ingeschrevenen is het avondeten 

voorzien om 18.30 uur. Daarna animatie voorzien voor de liefhebbers. 

Zaterdag is er keuze uit meerdere afstanden. 

Een dagwandeling  in groep met gids van ca 25 km.  

Een wandeling van ca 15km met de mogelijkheid om na ca 10 km terug naar de camping te 

keren. Avondeten om 18.30 uur met daarna animatie voor de liefhebbers. 
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Zondag wordt er ook in twee verschillende groepen gewandeld. De lange afstand is dan 

beperkt tot ca 20 km. Na de wandeling kan u zich nog opfrissen in uw eigen verblijf. 

Uitchecken ten laatst om 18.00 uur. 

 

Inschrijven doe je via de website www.parclaclusure.be of door te telefoneren: 084 360 050. 

De uitbaters zijn Nederlanders, een taalprobleem is er dus niet. 

 

Ook onze voorzitter zal in de Ardennen aanwezig zijn. Voor de liefhebbers: Schrijf zo snel 

mogelijk in. Vergeet niet te vermelden: VWF weekend en uw lidnummer. Opgelet: Als u de 

bevestigingsmail krijgt, goed nazien of alles correct is ingevuld. Er wordt een waarborg van 

70 Euro gevraagd. De reserveringskosten zijn niet van toepassing voor dit weekend. 

Verdere informatie in de VWF info of bel naar onze voorzitter. 

 
 

 

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. 

 

Benidorm 2012. 

 

We mochten een verslag ontvangen over de uitstap naar Benidorm. 

  

Benidorm 2012, Ola ! 

De nacht van woensdag op donderdag niet geslapen. Rond drie uur met gepakte koffers naar 

Werner, die ons zoals altijd, veilig naar Zaventem reed. 

http://www.parclaclusure.be/
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Aan de bagagecontrole werd ik grondig gefouilleerd, vergeten kauwgom af te geven. De 

vlucht naar Alicante verliep rustig.  Het was onze eerste keer vliegen in zo'n groot vliegtuig 

en dat viel best mee. Om de bagage te herkennen op de transportband werden allerlei soorten 

lintjes gebruikt, zelfs tot inlegkruisjes van Always toe. In Benekaktus, ons hotel, wilden we 

met de lift naar boven. Dus Mit, Marita en ikke met ons koffers in de lift.  We duwden op de 

knoppen maar geen beweging en de deur wilde niet meer open. Marita aan't roepen en aan't 

bellen, Mit aan't panikeren en ik aan't proberen om toch ergens mijn voeten neer te zetten.  Na 

een paar minuten werden we verlost door een heel onvriendelijke mens, de baliebediende. De 

kamer viel goed mee, ruim en proper. Een stadswandeling met bijhorende tapas stond die 

eerste dag nog op het menu. Terwijl we wachtten in de hal van het hotel, konden we voor de 

tweede maal genieten van de balieman. Iemand van de groep had plaatsgenomen op een stoel 

om te wachten. Opeens kwam de baliebastard toegesprongen, tikte haar ferm op de schouder 

en rukte de stoel van onder haar poep. Hij ging met de schoenen aan op de stoel staan om iets 

aan het plafond te hangen. Heel grof  ! Wij weg om  te flaneren op de dijk, om s' avonds te 

genieten van het buffet in ons hotel. 

Over het eten : de ene dag beter als de andere.  Altijd lekkere frieten en goe mals vlees.  De 

groenten waren maar gewoontjes afgewerkt 

De drank : water en wijn a volonté en gratis.  De eerste dag was er iets mis met de wijn, te 

zuur.  Daarna veel beter. Er was geen vers geperst fruitsap, terwijl ze daar letterlijk verzuipen 

in de citrus. 

  

2de dag : appelsienentocht 

Met dikke trossen hingen ze aan de bomen. Nog nooit gezien. Mooie palmbomen die afstaken 

tegen de blauwe lucht. Het was een geslaagde dag die we afsloten met gezellig eten en 

napraten bij een glaasje wijn. 

  

3de dag : Rond Benidorm 

Voor onze groep ging er een grote betoging met studenten, veel politie die probeerde de chaos 

te beperken.  

Toch konden we genieten van prachtige uitzichtten.  We namen rust aan een golfterrein, 

beschut van de wind en bij een lekkere koffie genoten we van het heerlijke voorjaarszonnetje, 

heerlijk. Nadien zijn we gepasseerd aan de twintouwers van Benidorm, de "Los diamantos".  

Waar bovenaan de bouwkranen roerloos wachten tot de werken hervat worden. 

  

Zondag : Rustdag 

In de voormiddag naar de markt.  Veel volk en veel kramen en verkopers van allerlei 

pluimage.  Hier konden we afbieden op de prijs. Een sacoche waar ze 20 euro voor vroeger 

gekocht voor 10, plezant. De namiddag in groep naar de restanten van een vuurtoren. 

  

Maandag : Calpe 

Langs het strand over een prachtige boulevard naar de rots. Van dichtbij zag je de vele gaten 

die ingenomen waren door de meeuwen als broedplaats. Imposant tekende de mastodont zich 

af tegen de staalblauwe lucht, om even stil van te worden. 

Het is opvallend, dat de toeristische trekpleisters mooi proper worden gehouden, terwijl ze 

aan de andere kant de natuur verder in het binnenland laten verloederen en herschapen in een 

vuilnisbelt. Er wordt niks opgeruimd,er zijn niet genoeg vuilbakken en dus gooien  ze blikken 

en plastiek in die prachtige natuur, misdadig. 
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Dinsdag : Alicante 

Een uurtje trein. Eerst naar Castillo de Santa Barbara.  Helemaal gerenoveerd met mooie 

galerijen waarin je oude foto's en wandtapijten kan aanschouwen. Na een deugddoende 

picknick in het zonnetje en een koffie op een zonovergoten terras op naar de jachthaven. 

Veel grote jachten, hier zit geld. Het historische zeilschip trok de aandacht met zijn hoge 

masten, die je deden wegdromen naar de tijd van de piraten. Daarna door de met marmer 

aangelegde wandelallee, grote bomen aan weerszijden. Hoe oud ze waren, niemand durfde het 

schatten. 

  

Woensdag : Markt 

Goed weer en weeral een gezellige drukte.  Een mooie sleutelhanger in de vorm van een 

pinguïn gekocht. In de namiddag terrassen. Er was geen wolk meer te bespeuren 

  

Donderdag : Villa Joyossa 

Een dorpje vol felgekleurde huisjes. Smalle pittoreske steegjes waar je het hopelijk propere 

ondergoed bijna letterlijk in het gezicht slaat. Ze hebben daar ook een heel mooie kerk met 

mooie altaren. Langs de kustlijn verder de bergen in, dwars door een natuurpark. Mooie 

zichten waren ons deel. Dan terug richting wandelboulevard en een leuk terrasje. 

  

Vrijdag : Naar het kerkhof 

Je ziet op het kerkhof meteen de grote kloof tss. de superrijken met hun familiegraven in 

marmer en aan de andere kant de gezamenlijke blokken waarin tientallen mensen hun laatste 

rustplaats vonden. Er zaten ook veen zwerfkatten, allemaal ziek. 

Nadien in het centrum eten bij de chinees. Voor 4.95 euro : goed gegeten en gedronken. 

  

Zaterdag : Jammer, t' is weer voorbij. 

  

Besluit  

We hebben kunnen genieten van een prachtig land in stralend weer. Negen dagen geen 

druppel regen, zalig ! 

Avontuur van begin tot einde, in een toffe groep. 

Daarom een welgemeende dank u wel aan Mariette en aan onze Spaanse vrienden . 

  

Ivo 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van  

27 februari 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. 

 

Verontschuldigd:  Paul Verduykt 

 

 

 De voorzitter verwelkomt iedereen.  

Van Heusden Zolder (nationale wandeldag) was er meegebracht door Bart: 

-een mooie glazen trofee 
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-een fles Porto 

-2 inkomkaarten voor het recreatiedomein in Koersel 

-een draagzakje: een prijs gewonnen door een clublid. Dit wordt meegenomen naar 

de 

  wandeling van 11 maart. 

Er waren daar 5821 wandelaars waarvan 155 pinguïns  

In Hoogstraten waren  3883 wandelaars. 

 De secretaris had reclame voor reizen naar Hongarije bij. 

Voor de penningmeester was er de rekening + modaliteiten + verzekering voor de 

huur van de SIBA. 

 Briefwisseling voorzitter: 

-Maandelijkse betaling voor het Pinguineke van Bpost. (Pinguineke was vrijdag al 

toegekomen). 

-Een offerte van het Rood Kruis ( vast tarief + verzekering + materiaal + 

administratiekosten).  

 De vrijwilligers zijn echte vrijwilligers en worden niet betaald! 

 Penningmeester: 

Van de Konijntjesbergtocht  waren alle rekeningen nog niet binnen. 

De dagboeken : uitgaven + inkomsten + interne transfers = => financieel verslag. 

Het verslag van januari werden aan de bestuursleden uit gedeeld. 

Er werd een overzicht van de kosten van Benidorm gegeven. 

De rekening van de stertocht Paal wordt nagezonden. 

Hoogstraten :  46 wandelaars (een aantal annulaties met geldige reden – het geld 

wordt terug gestort). 

Zwarte Woud :  38  personen. 

Rondvraag : wie gaat van het bestuur mee naar Ijzendijke? 

 De Algemene vergadering van BPWC in Meesel Kiezegem: 
8/7 provinciale wandeldag  Zoutleew (gratis voor onze club): Er werden op de 
vergadering folders verdeeld. 2013 in Asse : Manke Fiel. 
Er zouden clubs zijn die het volledig aftrekbaar bedrag voor de mutualiteiten 
invullen. Mag niet! 
Het Rood Kruis is niet verplicht op de wandelingen. Wandelen is een zachte sport! 
BPWC krijgt een vergoeding per tocht voor elke ingeschreven wandelaar.  

  Op 17/3 is de algemene vergadering van VWF. Uit hoofde van zijn functie zal Fons 

aanwezig zijn. Corrie gaat ook mee. Bart zal mede onze club vertegenwoordigen. 

  VWF  organiseert een wandelweekend in Bure Tellin.  5 – 7 oktober. 

-Met eten € 99 pp 

-Zonder eten € 59 pp 

Wij overwegen om deze tocht te promoten ipv de eigen Eifeldagen. 

Het zijn begeleide wandelingen. 

 De vragenlijst over het beleidsplan Bloso werd overlopen. De secretaris zal dit 

elektronisch  doorsturen naar VWF. 

 Voor onze algemene vergadering werd het huishoudelijk reglement nagezien. Een 

aantal items werd geschrapt. De secretaris zal een nieuw HR opmaken. 

 Mars der Zuiderkempen: 

De BMX club op Bekaf moet gecontacteerd worden ivm  de parking.  

Zaterdag is het op Bekaf tot 18 u boekenbeurs. We kunnen de zaal klaar zetten vanaf 

20 u. De nodige vrijwilligers zijn hiervoor gevonden! 
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Controle: Langdorp – Gijmel – Wolfsdonk (Den Arend). Fons neemt contact op met 

Maarten. 

Bijeenkomst op zaterdag  om 13 u30 aan het secretariaat. 

De bakker komt om 6 u . 

Het officieel begin is 7 u. 

De sticker voor het 35 jarig bestaan is al ontworpen. Mooi! 

Om fouten te voorkomen, wordt gevraagd om met 2 personen de uitslag te noteren. 

 Er zijn 4 percolators besteld: 2 voor 45 tassen en 2 voor 75 tassen.  

Volgens de fabrikant zijn hiervoor geen filters meer nodig. We zullen zien! 

 Er bestaan synthetische platen om de afstanden – splitsingen op aan te brengen. 

Indien ze iets groter zijn, dan kunnen we het logo met naam er op plakken. 

 Hoe zit het met de winterreis? Het blijft een vraagteken! 

 

Einde 22 u 45  

Verslag  Guy Van Loo   29 februari  ( schrikkeljaar ) 2012  

 

 
 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van  

26 maart  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. 

 De secretaris heeft een uitnodiging bij voor de receptie ter gelegenheid van de 

Limburgse wandeldag. Hier gaan 2 bestuursleden naar toe. 

 Roger Voet en Ingrid Blockx worden vast lid. 

 De voorzitter heeft briefwisseling bij: 

Blad van Natuurpunt   

Factuur van Bpost 

Rekening van Pelgrims 

Uitnodiging van de sportraad  van 27/3  

26 maart : vergadering  over het verder bestaan van de parochiezaal van Langdorp 

 De penningmeester overloopt de in- en uitgaven van januari en februari. 

De bus van 54 personen is niet beschikbaar voor een aantal uitstappen. 

 Voor het helpersfeest  gaan we wandelen in Eigenbilzen  en daarna in Overpelt  eten. 

Er moet vooraf ingeschreven worden door een storting. Er zullen 2 bussen zijn. De 

eerste vertrekt omstreeks 8 u en neemt de wandelaars van de lange afstanden mee. Zij 

betalen  € 4  en krijgen hiervoor een extra consumatie. De tweede bus is voor de 

kleinere afstanden  en zij betalen  € 3. Niet helpers betalen  € 30. 

 Op de algemene vergadering van VWF  werd het verslag van 16 september 

goedgekeurd. 

Er werd kwijting gegeven voor alle bestuursleden. 
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Het huishoudelijk reglement werd gewijzigd : er mag geen afpijling gebeuren voor 

eigen wandelingen! 

De teksten voor VWF- info moeten binnen zijn voor  de  15
e
 ipv de 20

e
 . 

Er is een spreker geweest van Bestcamp. 

Felix Nijs heeft  100 000 km gestapt. 

De secretaris krijgt de map mee met alle VWF gegevens. 

 De wandelingen voor  2012  worden overlopen. 

 Sideways organiseert een wandeling van Menen naar Zutendaal  ter promotie van de 

trage wandelwegen. Ze vragen gidsen. Toevallig komen ze door Begijnendijk als wij 

de Begijntjestocht hebben. De voorzitter neemt contact op met de organisatie. 

 Voor de wandeling  Diest – Aarschot moet de uren van de trein nog nagekeken 

worden vooraleer de tekst in het Pinguineke komt. 

 Op de algemene vergadering  moeten de leden ontlasting geven voor de 

penningmeester, bestuursleden en ex-bestuursleden. 

De aanpassing  van het huishoudelijk reglement moet gestemd worden. 

 Voor de Netetocht komen we de woensdag samen om 13.30 in het lokaal. Er is  één 

controlepost. 

 We organiseren de Eifel zelf niet meer.  

Bestcamp organiseert  via VWF een weekend in Buren- Tellin.  Dit gaat door van  5 

tot 7 oktober. Er is een gids voorzien voor de wandelingen. 

 De clubs die met de bus komen naar onze tochten zouden een bierpakket krijgen. 

 

 

Einde  om 22u 05 

Verslag door Guy Van Loo 
 
 

Nieuwe leden 
 
 
Eddy PARDON 3130 BETEKOM 

Diane MERGAERTS 3130 BETEKOM 

Raphaël VAN DEN BERGH 3130 BEGIJNENDIJK 

Patrick MICHIELS 3128 BAAL 

Sonja GILIS 3128 BAAL 

 
 

We wensen onze nieuwe leden nog veel wandelplezier 

 
 

 

ONS INFOBLAD VERSCHIJNT 6 MAAL PER JAAR 

ROND : 25 FEBRUARI  25 APRIL  25JUNI  25 AUGUSTUS  

 25 OKTOBER  25 DECEMBER 

 

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

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


