
 

 
Midden augustus zijn we reeds bij het schrijven van dit artikel. De typisch Belgische zomer is 

alweer bijna voorbij. Overal verschijnt er de reclame voor allerlei schoolmateriaal. De 

zomervakantie loopt op zijn einde. 

 Toch nog een korte terugblik. Half juli was er onze zomertocht. Bijna 2000 deelnemers, 

midden in het bouwverlof. Een resultaat waar we meer dan tevreden mee zijn. Ook van de 

wandelaars kregen we lovende commentaren. Zowat alle beschikbare helpers waren paraat. 

Dank zij hen hebben we weer een prima organisatie op poten gezet. Aan alle helpers: 

Hartelijk dank!! 

  

Enkele dagen later vertrokken we dan op onze traditionele wandelvakantie. Deze maal was 

niet Oostenrijk  onze bestemming, maar trokken we naar het Duitse Zwarte Woud. In hotel 

Bären werden we ontvangen door een zeer enthousiaste hotelbaas. Ondanks zijn goede wil en 

inzet kon hij niet verhinderen dat het contrast met het uitzonderlijk goed hotel in Mellau toch 

wel opviel. De wandelingen daarentegen waren ook dit jaar van een bijzondere kwaliteit. Het 

is vele jaren geleden dat de groep van de kleine afstand nog eens 600 hoogtemeters heeft 

overwonnen. Als beloning kregen ze aan de kapel een wondermooi uitzicht. Ook het 

wijwater, of andere godendranken, smaakten bijzonder goed na deze klim. 

 Het weer? Temperaturen van meer dan 30°c deden het kwakkelweer van de eerste twee 

dagen al snel vergeten. 

 Op de terugweg kwamen al de vragen. Waarheen volgend jaar? Tot op heden staat er nog 

niets vast. Ik wacht nog op antwoorden van een paar hotels. Misschien het Zillertal in 

Oostenrijk enerzijds, anderzijds Zuid Tirol is ook weer een poos geleden. Voor deze laatste 

bestemming speelt de lange busrit in het nadeel. U zal net als ik moeten afwachten wat er uit 

de bus komt. Houd in ieder geval de tweede helft van juli al maar vrij. 

 

Stoppen met dromen en terug naar de orde van de dag. Onze wandeling in Begijnendijk staat 

weer voor de deur. De meeste voorbereidingen zijn reeds gebeurd. Nog wat helpers 

optrommelen en als de afpijlingen in orde zijn, kunnen we de wandelaars ontvangen.  

Bij de voorbereiding van de Tienbundertocht hadden we wat problemen. De mensen van de 

voetbal zijn niet langer bereid hun kantine, aan ons, te verhuren. Vermits ze zowel de 

eigenaars zijn van de “Groene Heide” in Bergvijver als de kantine te Houwaart en er in de 

zaal in Bergvijver renovatiewerken bezig zijn, was er geen mogelijkheid een controlepost in 

deze wandeltocht te integreren. Geen nood, de parcoursbouwers hebben van de nood een 

deugd gemaakt en drie schitterend mooie lussen voor de wandelaars uitgewerkt. Zeker de 

moeite om eens te komen wandelen. 

 

 Dan zijn er nog onze busreizen. De parcoursbouwers hebben hun terrein wat verlegd en 

trokken naar  onze westkust.  Tussen de Panne en Bray-Dunes vonden ze een mooi en door 

het vele losse zand wat vermoeiende wandeling. We wandelen in twee groepen (snelheden) 

22 of 12 km. Eind oktober genieten we dan van de heerlijke kleurenpracht in onze Ardennen. 

Iedereen kan hier, op deze georganiseerde wandeling, genieten van een van de mooiste 

streken van ons landje. 

 

 We gaan naar september. Traditioneel beginnen ook nu weer de vrijdagnamiddag 

wandelingen. Voor zij die niet alleen hun benen, maar ook hun armen willen laten bewegen, 

is er op maandag het nordiccen. Lucien en Jos  hebben weeral overal in de buurt mooie 



stukjes wandelgebied uitgezocht zodat u in de komende maanden weer mooie 

wandelmomenten kan beleven met onze club. Alle leden die op die dagen vrij zijn: Van harte 

welkom!! 

  

Als u op vrijdag 14 september in de buurt van de Vinea in Aarschot de gekende platen 

wandeltocht ziet staan. Maak u niet ongerust. Die dag is onze club gastheer voor de algemene 

vergadering van onze federatie. Een vergadering met ca 180 deelnemers, ook dat brengt wat 

organisatie met zich mee. 

  

Ons pinguineke is deze maal niet zo dik. Zit misschien het vakantiegevoel nog voor iets 

tussen. Als er iemand zich geroepen voelt om een artikeltje te schrijven over zijn belevenis 

tijdens een wandeling of wandelreis. Interessante artikeltjes zijn steeds welkom. 

 

 Ik zit eigenlijk al ver over mijn normale limiet. Tijd om af te sluiten. Ook al is de vakantie 

voorbij. We hebben zeker nog wat nazomertjes tegoed. Geniet van deze dagen en tot ergens 

onderweg.  

 

Jullie voorzitter. 

Fons 

 

 

Wandelkalender september-oktober 2012 

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

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

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

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

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

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

BUSREIZEN worden verder in deze info besproken. 

 

 

Zondag 2 september 

 

De Grashoppers Keiberg 

Sporthal 

Vorststraat 55 Averbode 

6-10-12-15-20-25-30-42 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 4september 

 

 

Eigen organisatie 

5de
 Begijntjestocht 

Parochiecentrum Kerkstraat 3 

Begijnendijk 

Wandelaars/helpers op post 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

 

Zondag 9 september Wit Blauw Scherpenheuvel 

CC Den Egger    A.Nihoulstraat 74 

Scherpenheuvel 

5-8-13-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 



Zondag 9 september 

Antwerpse wandeldag 

 Stertocht 

WSV Beekakkers vzw 

Parochiezaal Hoogstraat 

 Vlimmeren 

5-7-13-17-20-25-30-35 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 13 september Trip-Trap Kumtich 

Parochiezaal Ganzendries 

Oplinter 

6-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 15 september 

 

Vos Schaffen 

Ontmoetingscentrum Molenhuis 

Dorpstraat       Molenstede 

5-8-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 15 september 

 Eigen organisatie 

Busreis naar  De Panne 

 

 

Zie verder in deze info 

Zondag 16 september 

 

Alcatel bel 

Lokaal St Norbertusgilde Geneinde 

Tongerlo- Westerlo 

6-12-16-20-28-35-50  km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 16 september 

 

WSP Heverlee 

H. Hart instituut Naamsestwg 355      

3001 Heverlee 

4-7-12-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Woensdag 19 september Boutersem Sportief 

Boerenzaal   Malendriesstraat 58 

Kerkom - Boutersem 

4-6-12-18 km 

 

08.00 – 16.00 uur 

Donderdag 20 september 

 

Sporton Deurne Diest 

‟t Schoolhuis  Schoterheide 48 

Schoot - Tessenderlo 

5-10-15 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 22 september WSV IVAS 

PZ St Guibertus 

Schoolstraat 28  2222 Itegem 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 23 september 

 

Stertocht 

WSV Leuven 

Cultureel Centrum 

Keizerstraat  Lovenjoel 

4-6-12-20-30 km 

 

07.00 -  15.00 uur 

Zondag 23 september 

 

Bavostappers Zittaart 

PZ   Lindestraat 22 

Meerhout-Zittaart 

4-8-14-19-25-33-43 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 25 september 

 

 

WC De Grashoppers  

Zaal concordia Schuurweg 4  

Testelt 

4-2x6-2x10 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 29 september Ijsetrippers 

‟t pakhuis E. Gillisstraat 7 

Huldenberg 

6-12-18-24-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 30 september WSV Horizon Donk vzw 

Buurthuis Zelkstraat 

Halen 

5-9-13-21 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 7 oktober 

 

De Lustige stappers Langdorp 

Parochiezaal  Stationsstraat 

Ramsel 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 9 oktober Herentalse WC vzw 

Voetbalkantine FC Linda 

Kattenstraat   Olen 

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

 

08.00 – 15.00 uur 

Donderdag 11 oktober Globetrotters 

Ontmoetingscentrum 

5-8-10 km te combineren 

 



Kappelekesweg  Meensel Kiezegem 08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 13 oktober De Bollekes Rotselaar 

Montfortcollege 

Aarschotsesteenweg 39 Rotselaar 

4-6-10-16-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 14 oktober VOS Schaffen 

Koninklijk technisch Atheneum 1 

Boudewijnvest  Diest 

4-8-12-20-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Donderdag 18 oktober Horizon Donk  

Hondenschool Olmenhof 

Vennestraat   Donk 

5-8-12-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 20 oktober 

 

Eigen organisatie 

8ste
 Tienbundertocht 

Kortakkerzaal Rillaar 

Wandelaars/Helpers op post 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 21 oktober 

 

 

Wandelend Paal vzw 

Pz Sint-Paulus 

Diestersesteenweg   Paal-Beringen 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 21 oktober Paradijske Bertem 

De Cerkel Tervuurse steenweg 164 

Bertem 

6-12-20 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Donderdag 25 oktober Den Engel leuven 

Kantine Koninklijke Stormvogels 

Kartuizerstraat 6  Blanden 

6-12 km 

 

09.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 27 oktober 

 

Busreis 

Charlys wanderclub 

Schützenhalle  

Montenau 

3-6-10-20 km 

 

Zie verder in deze info 

Zondag 28 oktober 

 

 

WK Werchter vzw 

De Cocon  Veldonkstraat 10 

 Tremelo 

4-8-13-17-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 28 oktober Herentalse wandelclub 

Parochiecentrum Boerenkrijglaan 

Westerlo 

4-7-10-15-20-25-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Woensdag 31 oktober Wandelclub Boutersem Sportief 

Cultureel Centrum 

Kerkomsesteenweg 55 Boutersem 

4-6-8-10 km 

 

08.00 – 20.00 uur 

 

 

 

 

      vrijdagnamiddag wandelingen 
 

Deze wandelingen worden uitsluitend voor clubleden georganiseerd. 

Vertrek om 13.30stipt. Deelname is gratis. 

Tijdens deze wandelingen is er ook een rustpost voorzien. 

 



Op 19/10/12 is er geen wandeling ,voorbereiding Tienbundertocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          NORDICCEN 
 

Als je een dagje ouder wordt is regelmatig bewegen heel belangrijk voor je gezondheid. Door 

regelmatig te bewegen blijven je spieren en gewrichten soepel. Hierdoor ga je minder rap ziek 

worden, minder last hebben van pijnlijke spieren en gewrichten, je uithouding verbeterd en 

hart en bloedvaten blijven in conditie. 

De nordicsport leent zich uitstekend tot dit doeleinde. Immers bij een juiste techniek wordt er 

90 % van de spieren en gewrichten gebruikt. Hierdoor wordt een maximum aan 

lichaamsbeweging bereikt. Ook onze motoriek wordt tijdens het nordiccen geoefend en op pijl 

gehouden. 

We beoefenen deze sport op gezondheidsniveau, d.w.z. we wandelen 8 km aan een 

gemiddelde van 4 à 4,5 km /uur er is geen rustpauze voorzien. Wil je graag meedoen, maar je 

hebt nog vragen over uitrusting en techniek, contacteer dan Jos Willekens. Hij zal je graag te 

woord staan, tel. 014/750312 na 19.00uur, of jozef.willekens2@telenet.be 

In onderstaande tabel vindt je de vertrekplaatsen voor september en oktober, de 

nordicwandelingen gaan door op maandag, vertrek 14.00 uur. 

Enkel leden zijn toegelaten! 

 

datum plaats Vertrek 14.00 afstand 

10/09/12 Okselaar Wandelaarparking, Turnhoutsebaan in de buurt van dancing 

Heideroosje 

8 km 

17/09/12 Gelrode Parking parochiezaal 8 km 

24/09/12 Westerlo Parking bib/sporthal achter het gemeentehuis. 8 km 

01/10/12 langdorp Parking parochiezaal 8 km 

08/10/12 Averbode „t Vossenhol 8 km 

15/10/12 Nieuwrode Parking zaal, Losting. 8 km 

Datum             Omloop  Afstand        Vertrekplaats 

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

14/09/12 Gijmel-vinea-Gijmel 10km Gijmel Kerk 

21/09/12 Begijnendijk-Baal-Begijnendijk 12km Begijnendijk Kerk 

28/09/12 Houwaart-Rillaar-Houwaart 12km Houwaart voetbal 

05/10/12 Begijnendijk-Booischot-

Begijnendijk 

12km Begijnendijk Kerk 

12/10/12 Itegem-Hallaar-Itegem 12km Parking joki Hallaarstraat 

26/10/12 Averbode-Veerle-Averbode 12km Parking vossenhol 

02/11/12 Baal-Tremelo-Baal 10km Parking voetbal(draemland) 



22/10/12 Blauberg kerk 8 km 

29/10/12 Rillaar Zaal Kortakker 8 km 

05/11/12 Gijmel kerk 8 km 

12/11/12 Averbode „t Vossenhol 8 km 

 

 

    Dinsdag 4 september 2012: 5
de

  Begijntjeswandeling 
  

De schoolvakantie is achter de rug. De (klein)kinderen terug naar school, tijd om eens in 

Begijnendijk te komen wandelen. Immers ook dit jaar organiseren de pinguïns weer een 

wandeling vanuit deze gemeente. Diegene die er eerder al waren hadden niets dan lof over het 

sterk afwisselende parcours. Ook nu doen de parcoursbouwers er alles aan om u een mooi en 

afwisselend parcours aan te bieden. Zij laten de wandelaars kennis maken met de vele 

natuurgebieden die deze gemeente rijk is. 

Met de 5 en de 8 km/20 km flaneren we door het Bieheidebos. De 5 km keert via “De Meren” 

terug naar de vertrekzaal. De 8 km gaat nog wat verder door om via Booischot Statie de 

Strooiselhoeve te bereiken over domein van het “Kasteeltjes goed” keren we door het 

Pannenhof terug naar de vertrek/controle zaal. 

De 12 km/20 km en de 28 km trekken richting Baal, Onderweg maken we kennis met de 

Raam, De Rooygaerden en natuurlijk het prachtige natuurgebied: Papendel. Bij mooi weer 

zien we onderweg de zeldzame vuurvlinder. Voor we de controlepost in Baal bereiken kunnen 

we kennis maken met de Balenberg en mag u uw klimtalenten meten met de Baalse 

veldrijders. Op de terugweg passeren we langs de minder hoge zijde van de Balenberg. Via de 

Meren en het Bieheidebos bereiken we terug de aankomstzaal. 

Voor de wandelaars van de 20/28 km voorzien wij nog een lus in Baal. Zij maken kennis met 

deze groene gemeente. De “Zwarte putten” en dwalen door het wandelbos Parkheide. 

Openbaar vervoer. NMBS stopplaats Begijnendijk op 1 km van vertrek. De lijn 160. Halte 

Begijnendijk kerk. 
 

 

 

Week van de sportclub : 8 tot 16 september 

 
Ook onze club neemt deel aan deze week. Op vrijdag 14 september kan, uitzonderlijk, 

iedereen deelnemen aan onze traditionele vrijdagnamiddag wandeling. We vertrekken dan aan 

de kerk in de Gijmel en houden een ruststop in de ruime zaal Vinea.  

Een gelegenheid om uw familie en vrienden te  laten kennis te maken met onze wandelsport. 

 

           40 punten 2012 
 

 Deze maal kozen we niet voor een kledingstuk maar zijn we het in de sanitaire hoek gaan 

zoeken . Niet dat we iets willen insinueren. Voor onze 35
ste

  verjaardag wilden we wel eens 

iets speciaals doen. We kozen voor een mooie witte badhanddoek van  70 op 140 cm. Omdat 

u bij het gebruik ergens aan een exotisch zwembad uw handdoek zou herkennen hebben we er 

onze pinguïn laten op borduren. Voor diegenen die hun formulier al vol is. Vanaf eind 

september zijn de handdoeken beschikbaar. 



 

 

 

         Busuitstap Zaterdag 15 september 
 

Struinen door de duinen en pootje baden in de Noordzee 

 

Na enkele jaren bezoeken aan de Noordzee in Nederland en de oostkust gaat onze aandacht 

dit jaar weer naar de westkust. 

De westkust, vooral het gedeelte tussen Nieuwpoort en De Panne, heeft de wandelaar nog 

heel wat te bieden. De duinen strekken zich tot enkele kilometers in het buitenland uit en 

vormen een palet van zandstroken, bosjes en duinvalleien. 

Er is ook een flinke inspanning gedaan om de gebieden meer toegankelijk te maken en vooral 

de wandelpaden zijn veel beter aangeduid door een knooppuntennetwerk. Daarnaast bestaan 

ook nog de plaatselijke wandelingen met paaltjes met gekleurde koppen die soms wat variatie 

mogelijk maken. Ook de paardenpaden ( en ezels mogen daar ook komen ) lopen door 

sommige duinen waar niets voor de wandelaar voorzien is. Ook met de Gr kan je allerlei 

combinaties maken. 

 

Keuze uit ca 12 en 22 km. 

  

De 12 km heeft een rust na ca 8 km. En eventueel een tweede rust in het tweede gedeelte. 

Voor de stappers van de 22 km voorzien we twee rusten. – aan de grens -  picon ? ) en in 

Bray-Dunes. 

Met de 22 km vertrekken we best onmiddellijk. Na een plaspauze maken onze eerste rust  na  

ca  5 km aan de grens waar we een drietal cafés vinden. 

 

 12  km: 

We gaan vertrekken in het Natuur educatiecentrum De Nachtegaal in De Panne. Daar is een 

verbruikerszaal met ruim honderd zitplaatsen en nog een vrij groot terras, ideale vertrekplaats 

voor onze wandeltocht. 

We trekken naar knooppunt nr 14 en duiken al direct het Calmeynbos in. Bij het uitkomen van 

het bos maken we kennis met een eerste reeks duinen en aan 15 kunnen we een vrij hoge duin 

beklimmen om van daar een overzicht over het hele gebied te krijgen. Aan 5 gaat de 12 km 

rechtdoor naar het strand. We lopen langs 1 en 2 na ca 3 km duikt de zee voor ons op. 

Langs het strand  gaat het nu naar De Panne ( ca 2 km ), waar je wel voldoende vrije tijd zal 

gegund worden om een heerlijk terrasje te doen ( dikwijls met Franse garçons) en eventueel 

wat te shoppen. 

We trekken verder langs de zee via 16, 17, 24 tot 25 ( ca 5 km) waar we bij het begin van 

Sint-Idesbald het strand verlaten. 

Er resten nu nog ongeveer 4 km door de duinen, kronkelende paadjes, soms dicht bij de 

huizen, dan weer puur natuur.  

We steken de grote baan over en verdwijnen weer in de duinen; Er zijn nog weinig 

hoogteverschillen, maar er zitten nog wel een paar zanderige stukken tussen. We komen nog 

langs 22, 19 en bij 18 zijn we weer in de Nachtegaal. 

 

De 22 km  trekt aan knooppunt 5  verder naar de Opaalkust. 



Van 3 loopt het parallel met de grens langs de camping “ Le Perroquet” ( waarvan je weinig 

of niks ziet ) tot aan het strand. 

Aan de grens maken we dan een eerste rust. Vervolgens lopen we langs een  buiten gebruik 

zijnde spoorlijn om dan na de camping  vervolgens door de Dune du Perroquet en de Dune de 

Calvaire te lopen langs een paar overgebleven bunkers van de 2
de

 wereldoorlog. De kerk van 

Bray-Dunes en een reuzengroot kruis zijn onze oriëntatiepunten. 

Na Bray-Dunes moeten we weer even de knooppunten verlaten, maar in de  Dune Marchand 

vinden we ze weer terug. We doorkruisen nu een ander prachtig natuurgebied  tot we in 

Zuydcote de zee bereiken. 

Hier kan je kiezen voor het strand of avontuurlijk duin op en af ploegen. 

In Bray – Dunes maken we dan een tweede rust. 

 

In het laatste gedeelte  kan je nog wat in de duinen  blijven met de GR of resoluut langs de zee 

gaan lopen. ( ca 4 km ) Hopelijk is het laagtij. 

Let onderweg ook op een paar slufters: openingen in de duinen waardoor de zee bij stormtij 

het land kan instromen en zo nieuwe interessante biotopen voor zoutminnende planten 

vormen.   

 

Voor onze veteranen wie het wandelen al wat moeilijker afgaat  zijn er ook wel wat 

mogelijkheden: 

 a) Je wandelt mee tot in De Panne ( ca 5 km ) en brengt daar de dag door. Je kan met de tram 

terug naar De Nachtegaal ( Halte: De Panne  - kerk – een 500 m naar links – de tramsporen 

volgen en links afslaan naar de Nachtegaal 

b) Nog simpeler: je neemt de tram naar om het even waar – je kan alle kustplaatsen aandoen – 

en je zorgt dat je tegen het vertrekuur weer in de Nachtegaal bent. 

c)Van 18 naar 23 – 24   ( 2,2 km ) Strand. Verharde weg. Terug via dezelfde nummers 

 

Het parcoursteam. 

 

Vertrek: Parking Demervallei om 7.30 uur. Terug omstreeks 20.00 uur. Inschrijven doe je 

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

bedrag moet ten laatste op 7 september op onze rekening staan. 

 

 
 

      Zaterdag 27 oktober Busreis Montenau 
 

Nog eens naar onze Duitstalige vrienden. Zij organiseren steeds het hele weekend. Vermits er 

op zondag zowel door de club van Werchter en de Herentalse wandelclub een wandeltocht 

georganiseerd wordt kiezen wij voor deze uitstap op een zaterdag.  

Charlys Wanderclub organiseert er hun 39
ste

 internationale Volkswandeling. We kunnen 

kiezen uit 3-6-10 of 20 km.  

Montenau  is een deelgemeente van Amel in de provincie Luik. Tussen de vijf Duitssprekende 

gemeenten in Oost-België ten zuiden van de Hoge Venen, neemt de gemeente Amel een 

centrale plaats in tussen Bütgenbach in het noorden, Büllingen in het noordwesten, St.Vith in 

het zuiden en de nog zuidelijker gelegen gemeente Burg-Reuland. 



In het noordwesten grenst Amel aan de Franssprekende gemeenten Weismes/Waimes en 

Malmedy. Van de Duitssprekende gemeenten is Amel de enige die niet grenst aan Duitsland. 

Montenau bevindt zich midden in het “groene hart” van Europa, ver verwijderd van de grote 

steden aan de Rijn en de Ruhr, van de fabrieken in het Luikse en aan de Maas, van de 

industriegebieden in Zuid-Luxemburg en Lotharingen in Frankrijk. 

Montenau ligt op ca 150 km van Aarschot. Niet zo evident om met de auto naar toe te rijden. 

Deze uitstap is dus een enige gelegenheid om op een ontspannen manier dit mooie Ardennen 

gebied te verkennen. 

Wereldberoemd, in Belgie dan toch, is de gerookte ham. Een traditionele hamrokerij in het 

centrum zorgt voor de overheerlijke “Montenauer Schinken.” 

Wat de wandeling betreft. Een wandeling door de mooie natuur. Afwisselend open velden dan 

weer bosrijk. Eind oktober: Genieten van de prachtige kleuren. Mijmerend stappen door de 

reeds afgevallen bladeren. Zalig!! Tijdig inschrijven is de boodschap. 

  

 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 Montenau. Het bedrag moet ten laatste op 19 oktober op onze rekening staan. 

 

 

 

       Stertochten september oktober 

 
 Niet minder dan drie gratis wandelingen in deze periode van twee maanden.  

 

We beginnen op zondag 9 september. 

Op die dag organiseren de Beekakkers hun 36
ste

 tocht rondom Beerse. Ditmaal is het ook de 

Antwerpse wandeldag. Ze vertrekken in de parochiezaal van Vlimmeren. U kunt  kiezen uit 

een variatie van 5 tot 42 km.  

Vlimmeren is een deelgemeente van Beerse. Vanuit Aarschot richting Westerlo- Herentals en 

via Lille naar Vlimmeren.  Ca 40 km rijden. Zij die deze verplaatsing maken krijgen bij de 

gratis inschrijving er nog een gratis consumptie bij. 

De korte afstanden wandelen over het groene grondgebied van Vlimmeren. De grotere 

afstanden doen de natuurgebieden van de gemeenten  Vlimmeren, Beerse, Lille en Vosselaar 

aan.  

 Een uitgebreide tochtbeschrijving kan u in de VWF info vinden. 

 Een grote schare pinguins zou voor de organisatoren een fijne beloning zijn voor het extra 

werk dat ze in deze organisatie steken.  

  

De volgende Vlaams Brabantse clubs zijn altijd sterk vertegenwoordigd op onze 

organisaties. Nu is het onze beurt om ook op hun organisaties een grote groep 

pinguïns te verzamelen. 

 



Zondag 23 september,  trekken we naar het Vlaams Brabantse Lovenjoel. Hier zij het de  

mensen van W.S.V. Leuven die er hun Herfsttocht organiseren. 4-6-12-20 en 30 km zijn de 

wandelafstanden. 

 Lovenjoel is een deelgemeente van Bierbeek. De wandeling situeert zich dan ook niet alleen 

in de twee kasteelparken die Lovenjoel rijk is maar ook in de gemeenten Korbeek-Lo en 

Bierbeek. Welke afstand u ook kiest, steeds blijft de imposante kerktoren uw vergezichten 

bepalen. Een wisselbekertocht. De ideale gelegenheid om wat extra puntjes te sprokkelen. 

 

 Zondag 21 oktober gaan  we naar de andere kant van Leuven. Bertem en zijn wijde 

omgeving worden dan het uitgangspunt van deze sterwandeling. De Club: Paradijske Bertem 

organiseert er zijn 24
ste

 herfsttocht. Keuze uit 6-12 of 20 km. Vertrekken doen ze in zaal De 

Cerkel aan de Tervuursesteenweg.  

De licht heuvelende streek tussen Leuven en de Brusselse rand vormen een afwisselend 

landschap waar het aangenaam wandelen is. Ook daar hoop ik veel pinguïns te mogen 

begroeten. 

 

 

 

Zaterdag 20 oktober 2012: 8
ste

 Tienbundertocht – Rillaar 
 

Door omstandigheden zijn we genoodzaakt geworden het parcours te verdelen in drie lussen. 

Maar niet getreurd door deze ingreep zijn de parcoursbouwers er in geslaagd een prachtige 

wandeling uit te bouwen. Het mooie van de vroegere wandeling blijft behouden, daarnaast 

hebben ze ervoor gezorgd dat een nieuw onbewandeld gebied, dat hoofdzakelijk uit natuur 

bestaat, zijn intrede zal doen. 

Met lus A, die 10 km lang is, trekken we naar de oorsprong van deze wandeling, nl. De 

Tienbunder. De Tienbunder is een heuvelrug ontstaan in de Diestiaanse tijd en bestaat 

hoofdzakelijk uit ijzerzandsteen. Vroeger kwam men hier stenen (schollen) delven voor het 

bouwen van huizen. Zo spreekt men nu nog altijd van het schollenkot (kuil waar vroeger 

platte stenen gedolven werden). Een landheer heeft destijds de heuvelrug beplant met 

verschillende inheemse en uitheemse bomen. Overblijfselen hiervan zijn de mammoetbomen 

die je kunt bewonderen op deze wandeling. Het gebied is nu in beheer door natuurpunt, zij 

hebben ervoor gezorgd dat we op onze wandeling kunnen getuige zijn van een prachtige 

fauna en flora. Spelende hazen, vluchtende reeën en jagende roofvogels zijn hier de 

normaalste zaak. Ook het adelaarsvaren, dat tot drie meter hoog kan worden, kom je hier 

tegen. Natuurlijk onthouden we u niet het uniek zicht op Rillaar, een van de mooiste van het 

Hageland. Deze lus kan je inkorten tot 5 of 8 km. Beide inkortingen kunnen ook genieten van 

het uniek zicht op Rillaar. 

Lus B. Deze lus is ook ong. 10 km en kan eveneens ingekort worden tot 5 of 8 km. Via het 

Rot trekken we naar de gehuchten Haterbeek en Dubbeek. Deze lus kenmerkt zich vooral 

door wijdse gezichten over het Aarschotse ommeland en als je goed kijkt kan je in de verte de 

kerktoren van Heist Op Den Berg ontwaren. Geelbruine herfstkleuren zullen het decor tooien 

en over rustige landelijke wegeltjes, langs weiden en enkele holle wegen trekken we terug 

naar Rillaar. 

Lus C, ook ong. 10 km lang, neemt u mee in oostelijke richting. Let op! Deze lus kan je niet 

inkorten. In deze lus zijn de konijntjesberg en rommelaar verweven en vanop hun ruggen kan 

je het wijdse Demerdal bewonderen. We trekken dit jaar niet naar Langdorp zoals gewoonlijk, 

maar richten onze stappen naar het Krekelbroek. Het Krekelbroek is een vochtig 



beemdengebied gelegen tussen Demer en Messelbroek. Dit is de eerste keer dat dit gebied 

bewandeld wordt. Natuur, rust en stilte zijn de hoofdingrediënten van deze lus. 

Halverwege mag je nog eventjes genieten van een sterk meanderende Demer vooraleer we 

Rillaar opzoeken. Ongetwijfeld is deze lus een verrijking voor onze Tienbundertocht. We 

nodigen alle wandelaars uit om mee te genieten van dit wandelsnoepje en voor de liefhebbers 

staat er een heerlijke “NIVOO” van het vat klaar. Dit streekbiertje uit Nieuwrode maakt dit 

wandelfeest compleet. 

 

 

 

 

 

    Bestelling Marching of IVV kalender 
 

Zoals elk jaar kan u ook nu weer een Marching of IVV kalender reserveren. Om alles een 

beetje te centraliseren best een telefoontje / mailtje naar Corrie of Fons. Bestellen kan ook 

tijdens de openingsuren van het secretariaat, tijdens de Tienbundertocht in oktober 

Het bestelde exemplaar kan u afhalen tijdens de Sinterklaastocht op het secretariaat te 

Langdorp of tijdens de openingsuren van het secretariaat vanaf eind november. 

De verkoopprijs is ca 18 Euro. Federatieleden 8 Euro. Voor de leden van onze club 6.50 Euro 

Voor de nieuwe leden misschien wat uitleg over de verschillende kalenders. 

 

BVV kalender. 

Dat is de kalender die u gratis van ons krijgt bij het betalen van uw lidgeld. Hierin staan de 

wandelingen van Brabant en Antwerpen (slechts enkele van Aktiva* clubs) Limburg en 

Wallonie. 

* Aktivia is een federatie die vooral in West- en Oost-Vlaanderen actief is. In minder mate in 

Antwerpen en Brabant. 

 

Marching 

 In deze kalender staan de wandelingen van gans Vlaanderen en enkele Waalse clubs. 

 

IVV kalender 

De kalender van het Internationaal Volksport Verbond. 

In deze kalender staan de wandelingen over de ganse wereld van federaties die aangesloten 

zijn bij het IVV. Ook onze wandelingen staan daarin. Deze kalender is enkel interessant voor 

mensen die veel in het buitenland gaan wandelen.  

Leden die tijdens hun jaarlijkse vakantie willen weten of er in de buurt van hun 

vakantieverblijf een wandeling is. Kom een kijkje nemen in het exemplaar dat zich op het 

secretariaat bevindt.   

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van  

25 juni  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 

 

 

 Verwelkoming van de voorzitter. 

 De secretaris heeft briefwisseling: 

De belastingbrief voor de penningmeester. 

Factuur, die al betaald is, van justitie  voor publicatie in het staatsblad. 

2 kaften om bij dokters te leggen. Dit is promotiemateriaal met gratis wandeling ( voor 

niet VWF leden) dat in de wachtzaal kan worden gelegd. Deze kaften worden 

afgegeven aan  Colacny en Switters. 

 De voorzitter had de factuur van Bpost bij (verzending Pinguineke). 

Een boekje van Natuurpunt. 

Een aanbod van het rode kruis voor de wandeling van 15 juli. 

 Van de Panoramatocht zijn alle facturen nog niet binnen. De inkomsten worden 

ongeveer hetzelfde geraamd als vorig jaar. 

Het overzicht van de in- en uitgaven wordt aan de bestuursleden uitgedeeld. De 

penningmeester geeft uitleg. 

Voor de stertocht is er voor  41 wandelaars betaald. 

De busreis gaf 46 deelnemers en kost de kas  € 155. 

 De verkenningstochten voor het Zwarte Woud zijn gebeurd. Mooie wandelingen maar 

sommigen nogal zwaar. 

Het hotel heeft een mooi terras en de prijzen zijn schappelijk. Er zijn nog  2 café‟s in 

het dorp. Er is een bakker op ongeveer 300m van het hotel. 

 De prijzen van de drank  worden verhoogd: 

basisdrank :   € 1,2  ; Kriek, Ice-tea , koffiekoeken en taart € 1,4 ; Leffe € 1,8 en Duvel 

€ 2 

 Fons heeft een offerte voor jetons. We zouden de grootste van  35 mm nemen :  

kostprijs  € 0,072/stuk. 

We bestellen geel 2500, blauw 1500 en zwart-rood – groen voor elk 1000. 

De kosten voor bedrukking, BTW, administratie en verzending  komen er nog 

bovenop. 

 Er zijn nieuwe borden om de splitsingen aan te kondigen. 

Er zal prijs gevraagd worden om deze borden te laten bedrukken met ons embleem en 

adres. Er wordt ook bekeken of een sticker een alternatief is. 



 Bij nazicht van het controleblad- te zenden aan VWF- voor de tochten van volgend 

jaar staan nog twee fouten. De parochiezaal in Langdorp is niet meer beschikbaar en 

we wijken uit naar de zaal Demervallei van de fanfare. De Netewandeling  gaat niet 

meer richting Westmeerbeek maar naar Westerlo. 

 De week van de sport op 14 september gaat door. Fons heeft hiervoor telefoon 

gekregen. 

 Voor de Algemene vergadering van VWF op 14 september gaat er nog een 

vergadering door in de Vinea. 

 Voor het Hemelvaartweekend 2013 gaan we naar Einkirch  

hotel Loozen 

Bahnhofstrasse 6  +13 

56850  Endkirch 

 Voor het ledengeschenk 35 jaar zijn ze op VWF de naamklevers al aan het drukken. 

Geen 200 maar wel 100 per lid. 

 Voor het 40 puntenblad heeft de materiaalmeester(es) een witte handdoek ( 450gr/m²) 

bij. Hierop zou ons blauw logo worden opgedrukt.  400 worden er hiervan besteld. 

 De zomertocht 15 juli: 

Zaterdag komen we samen  om 9u30. 

De bakker komt om 5u30. 

Dezelfde dag is er triatlon van de Knoet. Om ongelukken te voorkomen gaat Maurice 

postvatten aan de Demer van 12 u tot 15u. 

Om het voetbalveld te beschermen zal Lucien en Cyriel de vrijdag een deel afspannen. 

In zaal Meetshoven en Verhaegen moet drank worden aan gebracht. De vrijdag zal 

Fons en Paul de drank afzetten bij zaal Verhaegen. 

We hopen dat de Herseltsesteenweg open is op 15 juli. Aan Duracell kan niet worden 

afgeslagen wegens de triatlon. Voor de terugtocht van de automobilisten zullen groene 

pijlen de richting aangeven. Via de Pastoor Dergentlaan kan er niet worden 

teruggereden. 

 Stertocht : de penningmeester gaat die de 2
e
 dag betalen. 

 Er worden nog stempels gevraagd voor de vrijdagnamiddag wandelingen. Dit wordt 

niet toegestaan. 

 Op de zomertocht wordt Nivoo getapt uit vaatjes. Hiervoor komt er een aparte 

tapinstallatie. 

 

 

Einde  om 9u 35 

Verslag door Guy Van Loo 

 
 

  

 
 
 
 
 
 



 

   Kom op tegen kanker : plantjesweekend 

  
In samenwerking met de stedelijke welzijnsraad Aarschot worden op 13,14 en 15 

september 2012 azalea‟s verkocht ten voordele van kom op tegen kanker. 

  

Net zoals voorgaande jaren kan je ons vinden aan alle grootwarenhuizen in 

Aarschot (Aldi, Champion, Carrefour, Delhaize, Colruyt) en bij enkele bakkers in 

Ourodenberg, Gijmel, Langdorp en Rillaar en op de markt  in Aarschot . 

  

Plantjes kan je vanaf nu bestellen bij Guido en Silke aan 6 euro per stuk. 

(Wittebergenstraat 29-3200 Aarschot, 016/562356 of silkederijck@skynet.be). 

De plantjes worden thuis bezorgd bij voorafgaande bestelling. 

   

 Guido en Silke De Rijck 
 
 
 
 

Nieuwe leden 
 
Margareta VAN  CLEYNENBREUGEL 3010 KESSEL-LO 

Luc VAN MEENSEL 3000 LEUVEN 

Frieda PEETERS 2230 HERSELT 

 
 
 

We wensen onze nieuwe leden nog veel wandelplezier .       

 
 
 

Zomertocht  15 juli 2012 
 
 

Zomertocht   

V.W.F. 959 

V.V.R.S. 249 

AKTIVIA  196 

F.F.B.M.P. 18 

V.G.D.S. 0 

Individuelen 464 

Buitenlandse deelnemers 5 

Blanco+ontbrekende formulieren 57 

    

TOTAAL 1948 

 

mailto:silkederijck@skynet.be


 

 

 

Afrikaans rekenen 

 
Doe de test!!!!!!  

 

Hoofdrekenen in Zuid-Afrika  

Nu gaat het eindelijk lukken: Een truukje om de tafel van 

negen te leren.  

't I s wel afkomstig uit Zuid Afrika en 't is in het Zuid 

Afrikaans  

Voor diegenen die wiskunde nooit gesnapt hebben!!!  

   

  Hoe om die 9 x-tafel te onthou : Wat is 9 x 7 ?  

   

 

Gebruik hier die metode :  

   

Hou al 10 jou vingers in die lug voor jou uitgesprei met die 

handpalms weg van jou af.  

Laat sak nou die 7de vinger.  
   

 

Daar is tesame 6 vingers links van die gesakte vinger en 3 

vingers regs van die gesakte vinger.  

Die antwoord is 63.  
   

 

Gebruik nou dieselfde metode met 9x2, 9x3, 9x4, ens.  

Dit werk elke keer !!!!! 

 
 

            



 

    

  Iets voor de rekenknobbels: 

 
 

   

Maak volgende oefening eens! 

Het is toegelaten een rekenmachientje te gebruiken. 
  

 Maak deze vermenigvuldiging:  

13837 x ( uw leeftijd ) x 73 = ? 
  

 Merkwaardige oplossing hè ?  

 

                          

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ONS INFOBLAD VERSCHIJNT 6 MAAL PER JAAR 

ROND : 25 FEBRUARI  25 APRIL  25 JUNI  25 AUGUSTUS  

 25 OKTOBER  25 DECEMBER 

 

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

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


