
 

 
 

103 pinguïns mochten we begroeten op ons jaarlijks ledenfeest. Voor een club met 660 leden 

eigenlijk bedroevend weinig. Worden onze magen dan toch oud? Verdragen we het niet zo 

goed meer om op late uren uitgebreid  te tafelen. Eten was er in ieder geval genoeg. De 

mensen van Gasthof ter Venne  hadden, zoals steeds, hun uiterste best gedaan. Niet alleen het 

eten maar ook de tafelversiering was duidelijk het werk van professionelen. Voor we aan de 

dans begonnen, op de voortreffelijke muziek van 3ofus, was het tijd om Gerard en Tilly in de 

bloemetjes (Chocolade voor Gerard) te zetten voor hun jarenlange inzet voor onze club. 

 

Zoals reeds meerdere jaren aan de gang is, zijn er ook nu weer een70- tal leden die om allerlei 

redenen hun lidgeld (nog) niet vernieuwden. Anderzijds zijn er weer een heleboel leden 

bijgekomen. In de loop van het jaar komen er waarschijnlijk nog een aantal bij zodat we tegen 

het jaareinde weer terug de 700 benaderen. 

 

Zoals Gerard reeds in het vorige pinguineke aankondigde is er nu plaats voor nieuwe 

krachten. Al vrij vlug was er interesse van een aantal mensen. Roger Voet, Ingrid Blockx en 

Jose Leers hebben te kennen gegeven tot het bestuur te willen toetreden. Ook Jef De Win en  

 Anita Boogaerts werden gevraagd maar zij bleken nog geen drie jaar lid te zijn.    

 

Dan zijn er ook nog de LLAW wandelingen. Niemand heeft er voorlopig een andere naam 

voor gevonden. De eerste LLAW tocht in december maakten we met 17 deelnemers. Dolen 

tussen Mechelen en Sint Katelijne Waver over 25 km. Het werd een heerlijke wandeling in 

een fijn gezelschap. Eind januari trokken we naar Oostende. Deze maal met 25 pinguïns. Een 

rondje in de Oostendse binnenstad beschermde ons nog van de sterke noorderwind. Dezelfde 

noorderwind blies ons van het strand op de dijk. Langs de hoogbouw woei de wind nog erger, 

aangevuld met een hagelbui. Moegestreden bereikten we de overzetboot. Verderop, ver van 

alle hoogbouw, was er een afwisseling van strand, waar we gezandstraald werden- en duinen 

waar we beschutting vonden voor de wind. Ondanks alles bleef het tempo er goed in en 

bereikten we netjes op tijd Blankenberge station. De stappentellers vielen stil tussen en 26 en 

de 27 km. Proficiat aan allen die deze zware wandeling uitwandelden. 

Ook in maart ( Waals Brabant) en april ( Kalmthoutse heide) staat er nog een LLAW 

wandeling op het programma. 

 

De weermannen-en vrouwen voorspelden weinig goeds voor onze konijntjesbergtocht. De 

weergoden daarentegen waren ons beter gezind. Na een plensbui in de vroege ochtend klaarde 

het op. Vanaf 7 uur, het officiële vertrekuur, bleef het droog. Buiten verwachting daagden er 

nog 711 wandelaars op. Gelukkig had de plaatselijke bakker nog voldoende broodjes in 

voorraad en hebben we alle wandelaars van een natje en een droogje kunnen voorzien. 

Aan alle medewerkers: Dank u wel !!!! 

 

Mijmeringen van de voorzitter 



Onze officiële tocht: De Mars Der Zuiderkempen nadert met rassenschreden. We duimen voor 

een droge, zonnige dag. De parcoursbouwers hebben er weer een mooie wandeling 

uitgezocht. Aan u om er van te komen genieten. 

 

Onze meerdaagse reizen. We trekken met een vijftigtal naar de Moezel. De bus naar 

Oostenrijk zit nog maar halfvol. Schijnbaar is er nog maar weinig interesse voor de 

Oostenrijkreizen. Misschien het moment om vanaf 2014 met deze organisatie te stoppen? 

Al is het nog ver weg, voor het Westerwald zijn er al een twintigtal geïnteresseerden. 

 

Verderop in dit pinguineke kan je de officiële uitnodiging vinden voor onze algemene 

vergadering. Door onze VZW structuur een verplicht nummer. Toch een mooie gelegenheid 

om al dan niet als vast lid mee te komen denken over de verdere toekomst van onze club. 

Ideeën voor eventuele uitstappen of andere ideeën in verband met de wandelsport zijn 

welkom.  

 

Allemaal nog verre toekomst muziek. Als u dit leest zijn we al 

eind februari. De dagen worden terug langer. De zon wint aan 

kracht. Geniet van de ontluikende bloemenpracht. Tot ergens 

onderweg. 

Jullie voorzitter. 

Fons. 

 

 

 

Wandelkalender Maart-April 2013 

 
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 3 maart Toekers Bunsbeek vzw 

Glazuur   

Dries 7A       Glabbeek 

5-7-10-14-21 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 5 maart De Bollekens Rotselaar 

Meubelen Verhaegen  

4-6-10-20 km 

 



Grotebaan 115      Betekom 07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 7 maart Sporton Deurne -Diest 

Buurthuis   

Zandstraat       Veerle – Heide 

5-7-10-17 km 

 

08.00 - 15.00 uur 

Zondag 10 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  

Woensdag 13 maart  

  Fout in 

MARCHING!!!!!!  

Kessel. 

Deze wandeling gaat door op 

Zondag 10 maart 2013 

 

Donderdag 14 maart Vos Schaffen vzw 

Kantine KFC   Omer Van 

Audenhovenlaan        Diest 

4-6-12-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 16 maart 

 

WSV Holsbeek 

Parochiezaal  Losting 

Nieuwrode 

4-6-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 17 maart WSV Berchlaer 

PZ  koningshof  Mechelsebaan 22 

2500 Koningshooikt 

4-6-12-16-22 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 17 maart Horizonstappers Lubbeek 

Parochiezaal Kortebergstraat 

3212 Pellenberg 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 17 maart Oostduinkerke  

BUSREIS 

Zie verder in deze info 

Donderdag 21 maart Boutersem sportief 

CC Kerkomsesteenweg 55 

3370 Boutersem 

4-8-10-16 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 24 maart WSV Neteland Duffel 

School WAVO  Vinkenhofstraat 43 

Onze-Lieve -Vrouw- Waver 

6-12-15-20-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 24 maart 

 

 

WSV Wandelend Paal 

Zaal Sint-Baaf Padbroekstraat 1 

3550 Eversel (Heusden-Zolder) 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 24 maart ‟t Beerke Beerse 

Basisschool ‟t locomotiefje 

Karel Van Neyenlaan 12 2340 Beerse 

4-6-10-15-20-25-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 26 maart  Lummense Dalmatiers. 

Zaal Kalendries Meldertsebaan 2 

Meldert- Lummen 

3-6-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 28 maart 

 

De Lustige Stappers Post Langdorp 

Zaal Demervallei  

Testeltsestwg 319   Langdorp 

5-8-10 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 31 maart De Grashoppers Keiberg 

CC Den Egger    A. Nihoulstraat 74 

Scherpenheuvel 

4-7-10-13-17-20-25-30-42 

km 

07.00 – 15.00 uur 

Maandag 1 april Ijsetrippers vzw 

De Linde Pastorijstraat 

6-12-18-24-30 km 

 



Ottenburg 08.00 – 15.00 uur 

Maandag 1 april St Michielstappers Brecht 

Zaal ‟t centrum Dorpstraat 73 

2960 Sint Lenaarts 

4-7-13-18-22-30 km 

 

07.30 - 15.00 uur 

Woensdag 3 april Trip - Trap Kumtich 

Ten Haghedorne  

St. Truidensesteenweg 492    Tienen 

5-10-14-18 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 4 april Herentalse WC vzw  

De Kouter  Heggenlaan 

2275 Lille Poederlee 

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

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 6 april De Pompoenstappers vzw 

Sancta Maria Instituut  Mgr. 

Heylenstraat  2460 Kasterlee 

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

 

06.00 – 15.00 uur 

Zondag 7 april Globetrotters Hageland 

Buurthuis De Veldbazuin   

Dorp      Nieuwrode 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 7 april De Tongerse Wandelvrienden 

 Kanne – Riemst 

Busreis 

Zie verder in deze info 

Dinsdag 9 april De Bollekens Rotselaar  

Meubelen Verhaegen  

Grotebaan 115     Betekom 

4-6-10-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 14 april Sporton Deurne-Diest 

S.O.K.       Hasseltsebaan 

Deurne-Diest 

5-7-13-20-25-32-43 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 16 april WSV Holsbeek  

Voetbalkantine VK Holsbeek 

Verhaegenstraat  Holsbeek 

4-6-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 18 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 

Zondag 21 april 

 

STERTOCHT 

WRC Manke Fiel vzw 

Vijverbeek  

Nieuwstraat 122         1730 Asse 

5-7-10-14-21-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 21 april 

 

Herentalse WC 

Nieuwland 

Nederij 100     Herentals 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 25 april Toekers Bunsbeek vzw 

Feestzaal “Centrum Houtem” 

Houtemstraat 534  

3300 Sint-Magriete-Houtem (Tienen) 

6-12-15-21 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 28 april 

 

W.K Werchter vzw 

De Wal        

Walstraat       Werchter 

4-7-13-16-20-25-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Maandag 29 april 

Ontbreekt in 

Marching!!! 

De Heikneuters Genk 

Zaal Kempengalm  

Nieuwe Kempen    Genk-Zwartberg 

5-10-15 km 

 

08.00 – 15.00 uur 



Woensdag 1 mei VOS Schaffen 

Gildenzaal         

Pastorijstraat     Schaffen 

4-8-12-20-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Woensdag 1 mei 

 

Tollembeek 

BUSREIS 

Zie verder in deze info 

 

   Vrijdagnamiddag wandelingen. 
 

Deze wandelingen worden uitsluitend voor clubleden georganiseerd. 

Vertrek om 13.30 uur stipt. Deelname is gratis. 

We wandelen aan een tempo van ongeveer 4 km per uur dat voor iedereen haalbaar is. 

Tijdens deze wandelingen is ook een rustpost voorzien. 

 

Datum                     Omloop Afstand               Vertrekplaats 

01/03/13 Bekkevoort-Assent-Bekkevoort 12km Bekkevoort gemeentehuis 

15/03/13 Westmeerbeek-Hulshout-West 

meerbeek 

12km Westmeerbeek Parochiezaal 

22/03/13 Herselt-Bergom-Herselt 12km Parking voetbal 

29/03/13 Bergom-Zammel-Bergom 12km Bergom Kerk 

05/04/13 Gijmel-Aarschot (Margot)-Gijmel 12km Gijmel Kerk 

12/04/13 Houwaart-Nieuwrode-Houwaart 12km Houwaart Kerk  

26/04/13 Gelrode-Wezemaal-Gelrode 12km Parochiezaal Gelrode 

03/05/13 Testelt-Zichem-Testelt 12km Testelt Kerk (zaal Concordia) 

 

Vrijdag 08/03/13 geen wandeling. Voorbereiding Mars der Zuiderkempen. 

Vrijdag19/04/13 geen wandeling.  Verwijderen afpijling en splitsingsborden van 

de Netetocht. 

 

 

NORDICCEN 

 

Datum Plaats Vertrek: 14.00h Afstand 

25/02/13 Averbode „t Vossenhol 8 km 

04/03/13 Bergom Kerk 8 km 

11/03/13  Geen nordic  

18/03/13 Westerlo Parking bib/sporthal 8 km 

25/03/13 Betekom Berreke Verhaegen 8 km 

01/04/13 Averbode ‟t Vossenhol 8 km 



08/04/13 Zichem kerk 8 km 

15/04/13 Rillaar Zaal Kortakker 8km 

22/04/13 Holsbeek kerk 8 km 

29/04/13  Geen nordic wegens algemene Vergadering   

 

        Zondag 10 maart 2013. 

 
 

39ste Mars der Zuiderkempen - Aarschot 
Daar waar de 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. 

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

prachtig panorama over Aarschot. 

De 8 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 12 km maakt een ommetje naar de Gijmel waar een verzorgde controlepost op hen wacht. 

Na genoten te hebben van een droogje en een natje, trekken ze via rustige wegen terug naar 

Aarschot. 

De 20 km wandelaars trekken eerst naar Langdorp. Na de rustpauze stoten ze verder door naar 

de Gijmel waar ze wederom kunnen genieten van een welgekomen rust. Samen met de 12 km 

wandelaars trekken ze terug naar Aarschot. Ze hebben dan 

kunnen genieten van een afwisselend parcours van loof- en 

dennenbossen gespekt met vergezichten over Aarschot en 

omstreken en zullen zeker tevreden kunnen terugblikken op 

een geslaagde wandeldag. 

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 

ijverig beheerd door Natuurpunt, zijn de normaalste zaken 

hier. Na genoten te hebben van een deugddoende rustpauze kunnen ze op hun terugtocht 

kennis maken met een gevarieerd wandelparcours dat voor 80% uit onverharde wandelwegen 

bestaat. De parcoursbouwers hebben zoals steeds gezorgd voor een maximum aan natuur en 

rust zodat iedere wandelaar ontstrest en fysiek voldaan, Aarschot zal bereiken. 

Graag doen we nog een extraatje, we zorgen voor een heerlijk streekbiertje op het einde van 

de wandeling. Een “Nivoo” van het vat staat op u te wachten. 

 

 



       Vlaams Brabantse wandeldag te Asse  

                                  21 april 2013 
 

 Dit jaar is het de beurt aan wandelclub Manke Fiel van Asse om de Vlaams-Brabantse 

wandeldag te organiseren. Zij vertrekken aan Kasteel Vijverbeek, Nieuwstraat 122 te Asse. 

Rondom is er een ruime parking voorzien. 

Je kan kiezen uit afstanden 5-7-10-14-21 en 30 km. 

Voor een uitgebreide parcoursbeschrijving verwijs ik naar de VWF info. Wat ik van de vorige 

uitgaven onthouden heb zijn heuvelende wegen, al dan niet verhard. De prachtige 

vergezichten over het Pajottenland en de groene rand rond Brussel. Ook de skyline van 

Brussel met zijn imposante kantoorgebouwen staat op het programma.  

Al moet u over de Brusselse ring, het is zeker de moeite waard om eens de verplaatsing naar 

Asse te maken. 

Achteraan deze info kan u uw sterkaart vinden. We betalen voor u de inschrijving en u krijgt 

er nog eens 2 consumpties (waarde van een koffie) bovenop. 

Het is aan u om te laten zien dat u deze Brabantse club wil steunen. Misschien is het één van 

de volgende jaren onze beurt om deze Vlaams-Brabantse wandeldag in te richten. 

 

 

      Busreis Oostduinkerke: 

Paardenvisserstocht van zondag 17 maart  
 
 

Na onze succesvolle uitstap vorig najaar naar de Westkust keren we nog eens terug… om het 

andere gedeelte van dit mooie wandelgebied te verkennen. 

De Stormvogels van Oostende organiseren er hun 22
ste

  paardenvisserstocht. Zij bewandelen 

met deze tocht zowat alle natuurgebieden tussen Nieuwpoort en Koksijde. Dit maakt het voor 

ons makkelijker, wij moeten dan niet meer de verre verplaatsing maken om de wandeling te 

verkennen.  

We kunnen kiezen uit de afstanden 7, 13, 19, 22 of 24 km. Alle afstanden wandelen over de 

zeedijk van Oostduinkerke. 

Voor de wandelaars van de kortere afstanden : de vertrekzaal bevindt zich op ca 1,5 km van 

de zeedijk. 

 

Wij mochten van de organisatoren onderstaande tochtbeschrijving ontvangen : 

Bij het rijden naar de startplaats bemerk je de bakstenen Sint-Niklaaskerk. Het terracotta 

Christusbeeld is 13.5 m hoog. Je hebt nu de startplaats bereikt en je kan niet naast de hoge 

Witte Burgduin kijken. Je wandelt nu langs rustige, licht golvende laantjes tussen 

Oostduinkerke-dorp en de zee. Spijtig genoeg vind je ook aan de zeedijk hoogbouw, ofschoon 

Koksijde-Oostduinkerke toch wel gespaard is gebleven van de bouwwoede van 



bouwpromotoren.  De vervoermaatschappij De Lijn heeft de Albert I-laan vanaf 

Oostduinkerke tot Groenendijk (grens Nieuwpoort) onderbroken voor werken aan de sporen. 

Dus opletten geblazen bij het dwarsen van de weg! Op de zeedijk snuif je de zeelucht op en 

inhaleer je de jodium om dan afscheid te nemen van de kleinste afstanden die nu terugkeren 

naar Oostduinkerke-dorp waar ze een controlepost hebben vlakbij het Nationaal 

Visserijmuseum. Bij het verlaten van de controle wandel je door het museum (men is bezig de 

laatste hand te leggen aan het renoveren van de site, dus het kan gebeuren dat je een klein 

ommetje moet maken) om eventjes later de startplaats te bereiken. 

Koos je voor het betere werk dan wandel je nu door de Zeebermduinen richting Nieuwpoort. 

Een prachtig duinpad brengt je door het duinengebied van Ter Yde, waar schapen en Shetland 

pony's voor de begrazing zorgen. Een volgend natuurgebied wacht je op nl. de Plaatsduinen. 

Na al dat geklauter over de duintoppen 

heb je ook wel recht op een rust in de 

controle bij het visserijmuseum. 

 

Wil je nog meer dan kies je resoluut 

na de Zeebermduinen voor de 

Kartuizerduinen en wandel je naar de 

controle op de grens met Nieuwpoort. 

Na de inwendige mens versterkt te 

hebben, stap je nu door het 

Hannecartbos, een fiets- en wandelpad 

brengt je door het bos. Nu nog de 

Plaatsduinen en je bent in de 

controlepost bij het visserijmuseum. 

Oostduinkerke heb je nu wel verkend, nu op naar Koksijde! Dit doe je via de Doornpanne. 

Het bezoekerscentrum is open van 14 tot 16u., een aanrader! 

Met zijn 33.5m kan je niet naast de hoogste duin van onze kust kijken : de Hoge Blekker. De 

wandeling leidt je er veilig over en naar beneden. Een klein stukje Noordduinen brengt je nu 

naar de controle in de Leefschool 'De Letterzee'. 

Wil je nog meer (enkel voor de 32 km), dan wacht een verkenning van Koksijde met zijn 

ruïne van de Duinenabdij op je. Je flirt met de grens van De Panne wanneer je een stukje van 

de Houtsaegerduinen doorwandelt. Je stapt eveneens een flink stuk door de Noordduinen met 

zijn geslaagde beheerswerken en langs het vakantieoord Liefoord (vlakbij de luchtmachtbasis 

van Koksijde). Je stapt nu terug door de Noordduinen om zo naar de controle in de Leefschool 

'De Letterzee' te wandelen. 

Na deze laatste controle stapt iedereen nu over de zeedijk van Koksijde terug naar de 

startplaats. De Schipgatduinen mogen ook deze keer niet ontbreken en onze klassieker, de 

afdaling van de Witte Burgduin, staat natuurlijk ook nog op je programma. 

 

Een prima gelegenheid om nog eens een uitstap met twee volle bussen maken? 

 

Vertrek: Parking Demervallei om 7.30 uur. Terug omstreeks 18.30 uur. Inschrijven doe je 

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

Oostduinkerke. Het bedrag moet voor 8 maart op onze  rekening staan 

  

 

 

 

http://home.scarlet.be/~jberkers/Activiteiten/2012/paardenvisserstocht 16-3-08/Oostduinkerke 2008/default.h


Overlijden 

 
We vernemen het overlijden van  Robert Gysbrechts echtgenoot van ons lid 

Jeanette Barendregt. Robert werd geboren op 10 januari 1938 en is op 20 

december 2012 overleden. We wensen Jeanette, de kinderen en de kleinkinderen 

veel sterkte  in deze moeilijke periode. 

 

 

 

 

 

 

 

     Zondag 7 april Bus uitstap naar 

                                  Kanne- Riemst 

 
We trekken deze maal naar de zuidoostelijke grens van Limburg. We brengen een 

tegenbezoek aan de Tongerse Wandelvrienden. Zij organiseren er hun “Parel van de 

Jekervallei” met vertrek vanuit het witte dorp Kanne gelegen aan het Albertkanaal in de 

Jekervallei. De verschillende afstanden zijn: 4-8-12-16 en 21 km. We hebben slechts een 

beperkte parcoursbeschrijving mogen ontvangen. Afgaande op de wandeling van vorig jaar 

zijn het drie lussen van ca 7 km die al dan niet kunnen ingekort worden. 

De Sint Pietersberg : dit 8 km lang plateau tussen Maastricht en Visé wordt in het oosten 

begrensd door de Maas en in het westen door de Jekervallei. In de ondergrond een 300 km 

lang gangenstelsel door de ontginning van mergelblokken. Ook de ontginners van cement 

knabbelen aan de Sint Pietersberg. 

Op de westelijke helling van de Jekervallei vinden we het terrassenkasteel van 

Neerkanne.(Zie Foto) Kijk zeker eens over de muurtjes naar de Franse tuin of de ontluikende 

narcissen. Het kasteel werd in 1947 aangekocht door de stichting “Limburgs Landschap” en 

volledig gerestaureerd. In de buurt vinden we ook de watermolen in een schilderachtige steeg, 

die gevormd wordt door een reeks witgekalkte huizen. 

Voorbij het kasteel dwalen we door het Cannerbos. Met wat 

geluk staan de bosanemonen in volle bloei. 

Voor de derde lus trekken we naar het fort van Eben-Emael. 

Dit fort werd in de jaren dertig van de vorige eeuw gebouwd. 

Het had tot doel om bij een mogelijke nieuwe Duitse aanval 

de vijand te verhinderen het Albertkanaal over te steken. In 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=jekervallei&source=images&cd=&cad=rja&docid=p4UEZlgJ0oEoaM&tbnid=_YSXsYa5okBPzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.survive-all.com/locatie.html&ei=BjwIUZnQEIyRhQe4oYGYCg&bvm=bv.41524429,d.ZG4&psig=AFQjCNHmgViJR4fmUCADGJWEyl75A6WgDg&ust=13595805508718


1940 bleek dat ijdele hoop te zijn. Het fort werd in een mum van tijd ingenomen. Nu een 

toeristische attractie in verval.  

Tot slot nog de jachthaven van Kanne. Oorspronkelijk slechts 40 ligplaatsen. Gelegen op een 

knooppunt van waterwegen, waardoor de drie provincies, Luik, Nederlands- en Belgisch 

Limburg gemakkelijk bereikbaar zijn en de jachthaven een internationale dimensie krijgt.  

 

Genoeg ingrediënten om ook daar eens te gaan wandelen? 

  

Vertrek: Parking Demervallei 08.00 uur. Terug omstreeks 17.00 uur. Inschrijven doe je door 7 

Euro te storten op onze rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding Kanne. Het bedrag 

moet voor 28 maart op onze rekening staan. 

 

 

    Woensdag 1 mei busreis naar 

Tollembeek 

 
Enkele jaren geleden kwam de club “Parel van het Pajottenland” met een grote delegatie op 

onze Mars Der Zuiderkempen. Nu is het onze beurt om naar het Pajottenland te trekken. Hun 

zondagtochten liggen nogal moeilijk voor een tegenbezoek daarom kozen we voor hun eerste 

Tollembeekse Hanezoekerstochten. Deze tocht werd genoemd naar de spotnaam van de 

Tollembekenaren: De Hanenzoekers.  

Tollembeek, een deelgemeente van Galmaarden, is bij ons vooral gekend als de woonplaats 

van Urbanus.  

Vertrekken doen we vanuit het Ontmoetingscentrum Willem Tell.  

De organisatoren kiezen voor drie lussen waarin ze u de mooiste hoekjes van het Pajottenland 

willen laten zien. Tijdens deze wandeling staat de natuur, in zijn nieuwe frisse lentekleuren en 

geuren, centraal. 

Eerste lus : over een afstand van 6500 m lopen we langsheen de nodige landwegen, over de 

Kleienberg en Schampaart, richting Vollezele. Langsheen de 

kronkelende Mark keren we terug naar de zaal. 

Tweede lus : 5500 m.  Zij loodst ons eveneens langs heel wat 

onverharde wegen met tal van vergezichten, ondermeer op de 

Congoberg. Via Nemerkendries keren we terug naar het 

ontmoetingscentrum. 

Derde lus : Deze is 6300 m lang en geschikt voor rolstoelgebruikers. Zij loopt dan ook over 

veelal verharde wegen. We wandelen langs de woning van Urbanus, en het station van 

Tollembeek met zijn herdenkingsbeeld dat verwijst naar de vele inwoners die vroeger gingen 

werken in de koolmijnen. 



Eén van de grootste clubs van België moet toch ook op een woensdag minstens met een volle 

bus aan een wandelorganisatie kunnen deelnemen. 

  

Vertrek: Parking Demervallei om 8.00 uur. Terug omstreeks 16.30 uur. Inschrijven doe je 

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

Het bedrag moet voor dinsdag 23 april op onze rekening staan.  

 

 

LLAW La Roche - Waver  GR 121 zaterdag 23 maart 2013 
 

Deze maal geen knooppunten maar bewandelen we een stuk van GR 121. Deze GR vertrekt 

vanuit Waver en loopt naar de Franse Opaal kust. Wij beperken ons tot de eerste 23 km van 

dit traject. We vertrekken in het onooglijk kleine plaatsje La Roche. Een gehuchtje van Court-

Saint-Etienne in de buurt van Ottignies en komen aan in de hoofdstad van Waals Brabant, 

Waver.  

Na een treinrit met twee overstappen komen we aan in de stopplaats La Roche. Dadelijk 

vertrekken we door grillige paden langs bos en flarden gehuchten. Meteen is de toon van de 

wandeling gezet. Holle wegen en onverharde paden, een portie stijgen en dalen, vergezichten 

afgewisseld met dichte bossen en af en toe een stukje bebouwd gebied. Deze streek wordt 

daarom ook wel eens de Brabantse Ardennen genoemd. 

Op weg naar Saint-Messire-Guillaume zouden we een indrukwekkende hoeve moeten 

tegenkomen en een uit de kluiten gewassen kapel. Een eindeloze veldweg zou ons dan weer in 

het gehucht Beaurieu moeten doen belanden. Verder door het Bois de Franquenies, Mousty en 

het Bois des Rèves bereiken we Louvain- La- Neuve. België‟ s nieuwste stad, volledig uit het 

niets opgebouwd na de Leuven-Vlaams-crisis eind jaren ‟60. Louvain-La-Neuve is een 

schoolvoorbeeld van een bijna volledig autovrije stad. Hopelijk zijn ze geen café vergeten.  

Na de stad terug het bos in. Bois de Lauzelle meer bepaald. Langs een golfterrein en holle 

wegen komen we aan de hier nog erg smalle Dijle. We steken deze over en komen aan in 

Waver. Bovenstaande wijsheid hebben we uit “Op Weg” het ledenblad van de Grote 

Routepaden. Waarvoor onze dank. 

 Aan ons om de rood-witte tekens terug te vinden. Een afstand van 23 km vergt ook nu weer 

een stevig tempo. Voorzie u van voldoende eten en drank. Bijna de gehele wandeling loopt 

door bos-en landwegen, langs piepkleine gehuchtjes. Enkel in Louvain-la-Neuve en Waver 

hopen we een café open te vinden. 

 

Vertrekken doen we in Aarschot om 7.41 uur naar Leuven.(A. 7.55 uur). Overstappen op de 

stoptrein 8.28 uur naar Louvain-La-Neuve. Aankomst in Ottignies (A. 9.08 uur). Daar 

stoptrein van 9.22 uur naar Charleroi-Sud.  Aankomst in La Roche om 9.33 uur. In Waver 

hebben we een trein 2 minuten na het uur. Met een overstap in Leuven doen we er 75 minuten 

over om Aarschot te bereiken. 

 

 

 



 

 

Kostprijs voor deze trip 7 Euro. Seniorenpas niet mogelijk wegens verschillende op- en 

afstapplaats. Zij die gratis reizen, graag een seintje als je meegaat. Inschrijven doe je door 7 

Euro te storten op rekeningnr BE10 1460 5347 2704 met vermelding La Roche.  Het bedrag 

moet voor 18 maart op onze rekening staan.    

 

LLAW Essen - Heide Kalmthout  zaterdag 20 april.  

 
Deze maal is het noorden van het land ons doel. We sporen naar het grensstation Essen. We 

hebben een halfuur overstaptijd in Antwerpen Centraal. Een mooie gelegenheid om dat, 

helemaal vernieuwd, station eens te verkennen. Voor de liefhebbers, er zijn voldoende 

gelegenheden om een koffie te drinken. 

Aangekomen in Essen beginnen we dadelijk aan onze 25,9 km lange wandeling naar Heide 

Kalmthout. 18,3 km van deze wandeling is onverhard.  We wandelen veelal door 

natuurgebieden. Dit heeft als nadeel dat we onderweg  slechts na 23 km een café tegen 

komen. Picknickplaatsen komen we genoeg tegen. De natuur in volle bloei, duimen voor een 

voorjaarszonnetje. Het terrasje en den “ Duvel” houden we dan wel voor na de wandeling. 

Denk er dus aan voldoende eten en drinken mee te brengen. 

 

Een summiere beschrijving van deze wandeling. 

We trekken door de Essense Heikant richting Wildertse duinen. We maken een ommetje in 

deze duinen en gaan dan naar het natuurgebied “De Kalmthoutse Heide”. Een groot gedeelte 

van onze wandeling loopt door dit natuurgebied. We passeren de Boterberg en het Boterberg 

kasteel. We lopen langs het Stappersven, Nolse duinen en de Drielingsvennen. Door een heide 

gebied bereiken we de Hazenduinen. In de buurt van het gemeentebos vinden we, hopelijk 

een open, café. De laatste 2 km gaan door de Withoefse Heide en dan komen we aan de 

stopplaats Heide. Hier nemen we de trein richting Antwerpen. Na een overstap in Antwerpen 

Centraal nemen we de trein naar Aarschot.  

Vertrek: Station Aarschot om 7.41 uur. We komen aan in Antwerpen Centraal om 8.17 uur. 

We nemen daar de stoptrein naar het Nederlandse Roosendaal. Aankomst in Essen is voorzien 

om 9.30 uur. In Heide nemen we de trein van 45 minuten na het uur. 15 of 16 uur. We zijn 

dan terug in Aarschot om 17.19 of 18.19 uur.  

Zoals steeds zorgen wij voor de vervoerbewijzen voor al diegenen die 7 Euro gestort hebben 

op onze rekening BE10 1460 5347 2704. Met vermelding Essen.  

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

Let op!! De senioren pass is voor deze uitstap niet toegestaan.  

 

 

 

 



         Spelregels 

 
We stellen de laatst tijd vast dat sommige spelregels niet zo werden  uitgevoerd zoals wij ze 

bedoeld hadden. Daarom nog eens herhalen. 

 

40 punten formulier. 

 Het 40 puntenformulier is er gekomen om u te belonen omdat u onze club vertegenwoordigt 

op een andere wandeltocht. Deze wandeltocht kan georganiseerd worden door een 

wandelclub van eender welke federatie.  

Het formulier is persoonlijk. Wanneer u als koppel gaat wandelen moet u elk uw formulier 

laten afstempelen. Twee dezelfde stempels na mekaar op het zelfde formulier kan dus niet. 

Wij hoeven ook niet te weten in welk hotel u uw jaarlijks verlof doorbrengt. Net zo min als in 

welke hutten u bent langs geweest. Deze stempels kan u kwijt in uw persoonlijk 

wandelboekje. 

Tot slot nog even herhalen : Op het 40 puntenformulier worden geen stempels gezet voor een 

eigen organisatie. Uitgezonderd onze 8 wandeltochten. 

 

Betalingen. 

Telkens we iets organiseren waarvoor inschrijvingsgeld moet betaald worden stellen we vast 

dat dit ons te laat bereikt. Het inschrijvingsgeld moet op de aangeduide datum op onze 

rekening staan. Houdt er rekening mee dat een overschrijving tussen 2 verschillende banken 

soms 2 à 3 werkdagen duurt. Tijdens het weekend gebeuren er geen overschrijvingen. Het kan 

dus in sommige gevallen 5 dagen duren eer uw geld op onze rekening staat. 

 

In deze info staan 5 organisaties waarvoor er 7 Euro moet betaald worden. Het is dus van 

groot belang dat er in de mededeling vermeld wordt waarvoor het gestorte bedrag bestemd 

is. 

Voor u een kleine moeite en u bespaart ons extra werk en telefoontjes. 

 

Donderdag 18 april 2013: 11de Netetocht – Herselt.  

Lentetijd, wandeltijd! Dat hebben de pinguïns van Langdorp goed begrepen. Zij organiseren 

dan ook met veel enthousiasme voor de 11de keer hun Netetocht. Bijzonder fier zijn we op 

het steeds maar groeiend aantal deelnemers op deze weektocht. Hierdoor werd onze 

controlepost hopeloos te klein en hebben we moeten uitkijken naar een grotere locatie. We 

rusten dit jaar in de parochiezaal van Bergom. Door de uitstekende ligging van deze zaal 

krijgen de parcoursmakers de kans om de mooiste wandelgebieden tussen Herselt en 

Westerlo, aan elkaar te breien. De wandeling bestaat hoofdzakelijk uit onverharde wegen en is 



een aaneenschakeling van bossen, stilte- en natuurgebieden. De Nete, door vele poëten 

beliedert met woorden, loopt samen met een rustig kabbelende Rode Laak als rode draad door 

deze wandeling. Bijzonder mooi zijn de natuurgebieden Het Varenbroek en Rothoek die u 

laten kennismaken met houten bruggetjes, groengele speenkruidtapijten en waterminnende 

dotterbloemen. Dit alles zal vergezeld zijn van massaal vogelgezang. 

Vertrekken doe je in de voetbalkantine De Vrijheid, gelegen aan het vernieuwd sportcomplex 

te Herselt. Van hieruit kan je aanvatten voor een tochtje van 5 of 8 km en zo de mooie 

omgeving van Herselt verkennen. De overige afstanden richten hun schreden naar Kipdorp en 

bereiken via rustige boswegen de rustpost in Bergom, ze hebben hier 6 km op de teller staan 

en kunnen kiezen voor de terugweg langs de Kwarekken en Rodhoek (12 km) of voor een 

extra lusje van 3,3 km, voor ze de terugtocht naar Herselt 

aanvatten. De 20 en 28 km mogen na rust zich opmaken voor 

een crème van een lus. Via de achterkant van het domein van 

prins De Merode, bereiken ze het Varenbroek. Dit 

natuurgebied, kundig beheerd door Natuur en Bos, is een 

juweel van een wandelgebied en geldt als een van de mooiste 

van de streek. Zowel flora als fauna is hier maximaal 

aanwezig, een rustig kabbelende Rode Laak krijg je er gratis bij. Na een kleine 8 km bereik je 

via stille boswegen, terug de controlezaal in Bergom. Na rust trekken zowel de 20 als 28 km 

samen met de 12 en 16 km, terug naar Herselt. Ook op de terugweg hebben de 

parcoursmakers gezorgd voor een paar droomkilometers. Via de majestueuze beukendreven 

van de Kwarekken, bereiken ze het natuurgebied de Rodhoek. Dit gebied, beheerd door 

Natuurpunt, kan er soms nat bijliggen, maar is echt wel de moeite om eens door te wandelen. 

De parcoursmakers zullen bij te veel modder een afsplitsing maken voor de moddervrezende 

wandelaar. Deze zullen wat eerder de droge Netedijk bereiken dan de slijkduivels, maar 

missen wel de feeërieke oude houten bruggetjes over de Zijptloop. In het eindstation serveren 

we graag een zalig Nivootje van het vat als afsluiter. 

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

de voorjaarsmoeheid voorgoed weg te wandelen. 

 

 

          Uitstap naar Ischgl  van woensdag  17 tot  

                               vrijdag 26 juli 2013 
 

De verkenning voor deze reis kan pas eind juni gebeuren. De liften in deze streek beginnen 

pas eind juni te werken. 

Toch hebben we al een summier programma kunnen opstellen. Anders dan we gewend zijn 

krijgen we een, weliswaar Duitstalige, gids ter beschikking. We rekenen op hem om er ons op 

attent te maken dat we alle mooie bezienswaardigheden van de streek onder ogen krijgen.  



We vertrekken de woensdag omstreeks 5.00 uur in de ochtend. Het juiste uur krijgt u in de 

volgende info. In de latere vrijdagavond hopen we weer terug thuis te zijn. 

Zoals steeds staat er vrijwel elke dag een wandeling op het programma. Ook nu weer 

wandelen we in twee groepen. Zij die het wat rustiger aan willen doen en geruime tijd halt 

houden bij de plaatselijke horeca. De anderen die iets sportiever willen zijn stappen iets 

verder en misschien wat sneller. Het is de bedoeling de dag gevuld te krijgen met overwegend 

wandelen. Toch zullen we er voor zorgen dat er voldoende tijd overblijft om van de 

accommodaties van het hotel te genieten. Voor zij die eens een dag willen rusten : onze 

verblijfskaart geeft recht op gratis openbaar vervoer, het gebruik van de liften in het 

Paznauntal en gratis toegang tot bepaalde attracties. 

Mogelijke wandelingen zijn:  

<Ishgl(1376 m)-Idalp(2311 m) en terug. Op het einde van deze 

wandeling twee voetgangershangbruggen die een 70 m diepe kloof van 

100 m overbruggen.  

<Ischgl- Greitzspitse (2900 m) Weliswaar met de hulp van 2 liften. 

<Ischgl- Samnaun (Zwitserland) We gaan over de bergketen 

“Samnaungruppe” naar het “Zolfreie” Zwitserse stadje Samnaun. Een 

rustige dag. We maken de verplaatsing met niet minder dan 4 liften. 

< See (1056 m) – Ascherhütte (2256 m). De lift gaat tot 1800 m. De 

rest moeten we zelf overbruggen. 

<Kappl (1258 m) – Kapplerkopf(2404 m)  

Ook hier krijgen we hulp van een lift. 

< Galtur (1584 m)- Kops)Stausee. Wandelen rond dit mooie stuwmeer. 

< Silvretta- Stausee (2030 m) – Wiesbadener  Hütte (2443m). wandelen rondom dit groot 

stuwmeer of genieten van de gletsjers vanuit de Wiesbadener Hütte. 

< Imst –Rosengartenschlucht 

<Bij regenweer zijn er meerdere dalwandelingen mogelijk naar Kappl, Galtur, Mathon, enz.. 

  

Overtuigd? Je kan nog inschrijven tot 15 maart. Opgelet!! Het aantal eenpersoonskamers is 

beperkt. Voor de alleenstaanden : tracht af te spreken met een vriend of vriendin. Het is niet 

alleen goedkoper maar geeft ook meer zekerheid dat er nog een kamer beschikbaar is. 

 De prijs nog eens: 570 euro in een 2 persoonskamer. Eenpersoonskamer kost 635 Euro 

 Voorschot van 100 Euro storten op onze reisrekening: BE84 1420 6911 5959 

 

 

Veilig op stap 
 

Wist je dat er bij de drie grote Vlaamse wandelfederaties jaarlijks ca 1.700 000 wandelaars 

deelnemen aan de georganiseerde wandeltochten? Deze wandelingen lopen over diverse 

wegen al dan niet in combinatie met ander vervoer. Dat er dan af en toe 

ongelukjes/ongelukken gebeuren hoeft niemand te verbazen. 



Om deze reden hebben de Vlaamse Wandelfederatie en Vereniging voor verkeersveiligheid 

de handen in elkaar geslagen om van 2013 een veilig wandeljaar te maken. Niet met zware 

acties maar met een viertal thema‟s. De vier thema‟s zijn : 

Zichtbaar op stap.- Op stap zoals het hoort. - BOB wandelt mee - Doordacht wandelgenot. 

 

Telkens we als club meewerken aan het aangeboden thema. Kunnen we een ster verdienen. 

Begin 2014 kunnen de deelnemende clubs beloond worden met 4 sterren en de daarbij 

horende beloning. Een uitdaging die wij als club niet willen uit de weg gaan. 

Aandachtige wandelaars hebben op onze konijntjesbergwandeling al de affiches zien hangen. 

In deze info, het eerste thema 

 

Thema 1: Zichtbaar op stap. 

 

Elk jaar opnieuw raken mensen gewond, of erger, omdat de chauffeur van een motorvoertuig 

wandelaars gewoon te laat heeft gezien. Kleurrijke kleren vallen beter op, ook overdag. In het 

donker, bij regen of mist is opvallen nog extra belangrijk. Dan kunnen reflecterende 

elementen in je kledij je leven redden. Heldere kleren, zoals ook fluo, vallen vooral op door 

zonlicht. Reflectoren werken anders, zij kaatsen alle licht terug naar de lichtbron. De reflectie 

van autolichten gebeurt in het donker dus erg effectief. In de handel zijn hesjes, arm- of 

beenbanden te vinden die reflecteren. Je kan zelfs reflecterend materiaal aan je rugzak 

bevestigen. 

Onderzoek leert dat automobilisten je met donkere kleren pas op twintig meter in hun 

koplampen opmerken. Je bent dus, zelfs voor een oplettende chauffeur, zo goed als 

onzichtbaar. Een wandelaar met opvallende kledij, zoal bijvoorbeeld fluo, wordt al vanop 50 

m gezien. Als deze kledij nog wordt aangevuld met reflecterende elementen wordt hij zelfs op 

150 m gezien. 

Zichtbaarheid kan dus letterlijk je leven redden, reken maar even mee: 

Een chauffeur heeft een reactietijd tussen het opmerken van het gevaar en het ogenblik van 

reageren. Wie 50 km per uur rijdt ziet zo 15 meter passeren. Dan hebben we nog de 

remafstand die bij de genoemde snelheid 12,5 meter bedraagt. Een chauffeur die 50 km/h rijdt 

en een wandelaar opmerkt heeft dus 27,5 meter nodig om te stoppen. Als deze wandelaar 

onopvallende kledij aan heeft komt hij met 20 meter zichtbaarheid levensbedreigend te kort. 

Een goede raad. Wandelaars die in de donkere uren van de dag wandelen. Zorg dat je gezien 

wordt!!!  

 

Volgende maal hebben we het over de plaats op de weg waar een wandelaar moet stappen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 aanwezigheid 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 

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

hebben wel dezelfde rechten in onze Wandelclub. Onze club telt op dit ogenblik ca 50 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 25 maart 2013 ingevuld te overhandigen aan een bestuurslid. De kandidatuur wordt 

goedgekeurd door de Raad van Bestuur.  De leden die zich nu kandidaat stellen zijn 

stemgerechtigd op de Algemene Vergadering van 29 april 2013 (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 wordt  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarlijkse Algemene Vergadering 
De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Wandel Sportclub Langdorp v.z.w. zal 

gehouden worden op maandag 29 april 2013 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 2012) 

4. Beknopt jaarverslag 2012 van het Secretariaat  

5. Jaarverslag van de Penningmeester – Voorstelling begroting 2013 

6. Verslag van de kascontrolecommissie 

7. Kwijting van de bestuurders WSc Langdorp vzw 

8. Toelichting in verband met de bestuurssamenstelling 

9. Samenstelling van een kiescollege van 2 aanwezige vaste leden 

10. Stemming vernieuwing bestuursmandaat en verkiezing nieuwe bestuursleden.  

Vernieuwing: Alfons Leys 

   Corrie Martens 

Nieuwe kandidaten: Roger Voet 

     Ingrid Blockx 

     José Leers 

11. Ontlasting van de ontslagnemende bestuursleden. 

      Gerard de Haes 

      Tilly Thiels 
 

  PAUZE – telling van de stemmen 
 

12. Uitslag bestuursverkiezingen 

13.  Ingestuurde agendapunten 

14.  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 Statuten) 

volgens de statutair voorziene beurtrol. Dit jaar zijn Gerard De Haes en Tilly Thiels, Alfons Leys en 

Corrie Martens, uittredend als bestuurslid.  

Alfons Leys en Corrie Martens zijn herverkiesbaar en kandidaat.  

Gerard De Haes en Tilly Thiels namen in de loop van 2012 hun ontslag en hebben zich niet her- 

verkiesbaar gesteld. 

José Leers, Roger Voet en Ingrid Blockx hebben zich kandidaat gesteld en voldoen aan de vereisten 

van punt 2. 

 
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  

 

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

geworden aan de secretaris ten laatste op 15 april 2013  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.  
 

 

 

 

 



  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 2012 te komen controleren in het Secretariaat op maandag 18 maart  te 

18u30 en dienvolgens tijdens de Algemene Vergadering op maandag 29 april 

2013 hierover verslag uit te brengen. 

 

Gelieve uw kandidatuur hiervoor ten laatste op 14 maart 2013 te melden 

aan Cyriel Hendrickx of Fons Leys. 

 
 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van  

17 december 2012 om 19u 30 
 

 

Aanwezig: Fons Leys, Corrie  Martens, Maurits Verschueren, Lucien Luyten, Guido Van 

Loo, Mariette Seykens, Cyriel Hendrickx, Paul Verduyckt 

 

Verontschuldigd: Bart Daems 

 

 Verwelkoming van de voorzitter. 

Er is een receptie van VWF in Hoogstraten. Jet, Maurice en Lucien gaan. 

De uitnodiging van de algemene vergadering van VWF. Hiervoor moeten nog formulieren 

worden ingevuld. 

Een uitnodiging voor de sportraad. De erkenning hiervoor moet ook nog ingevuld en 

meegenomen worden op dinsdag 8 januari. Fons haalt Lucien thuis op. 

Vanaf Nieuwjaar mogen er geen gratis wandelbonnetjes meer aanvaard worden. Dit 

project stopt dan. 

Er zijn geen blauwe lidkaarten meer. VWF zal (voorlopig) witte kaarten aanmaken.  

 Fons had rekeningen van VWF bij voor de penningmeester. 

In de toekomst worden er terug 200 naamklevers aangemaakt i.p.v. 100. 

Er is bij de voorzitter nog aangekomen: 

*folder van Baarle Hertog voor  onze uitstap op 26 december 

*lidkaart van  VSDC ( Vlaamse Studie DocumentatieCentrum voor vzw‟s) 

*voorstel voor samenwerking met het Rood Kruis 

*flyers van de Durmestappers 

*uitnodiging voor de receptie van BPWC  11 januari. Paul en Lucien gaan. 



 Bij de penningmeester zijn er nog kosten binnen gekomen van verschillende tochten. 

De sinterklaastochtkosten zijn nog niet allemaal binnen. 

De stertocht van Heindonk had 50 pinguinwandelaars. Kostprijs  € 177. 

De penningmeester overloopt de in en uitgaven van november . 

Voor de volgende LLAW zouden de biljetten voor de trein best nog in januari gekocht 

worden omdat de prijs waarschijnlijk in februari omhoog gaat. 

De subsidie van de stad is nog niet binnen. 

Voorlopig zijn er 40 inschrijvingen voor Baarle Hertog. 

 Gezien het bestuur kleiner wordt gaan we een aantal geïnteresseerden  voor 

bestuurslid uitnodigen om eens een vergadering bij te wonen. 

 Voor Gerard en Tilly wordt er tijdens het ledenfeest een geschenk afgegeven. 

Chocolade voor Gerard en een bloemstuk met vaste planten voor Tilly. 

 De trainingen zijn besteld. 

Het blauw dat we nu hebben op onze kledij wordt niet meer aangemaakt. 

Corrie heeft nog kledij uit de voorraad besteld. 

 De jeneverglaasjes voor Leuven-Aarschot mogen niet worden vergeten. 

 De busuitstap naar Baarle Hertog van 26 december moet nog worden verkend. 

Donderdag 20 december  om  8u  komen de liefhebbers naar  Fons  en pikken daarna 

Jet en Maurice op. 

 Ledenfeest : 

Sabam is aangevraagd. 

Gasthof ter Venne regelt de receptie en het eten. Vanaf de koffie pakt het bestuur over. 

Nachthapjes : haring – kaas- kop 

We gaan de zaal klaar zetten om 13u. 

 De konijntjesbergtocht is zo goed als klaar. Eventuele probleempjes kunnen volgende 

vergadering nog worden besproken. 

De aanvragen voor de stad en Vlaamse gemeenschap zijn al weg. 

 Oostenrijk: 

Voorlopig zijn er 14 personen ingeschreven. 

Indien de bus niet vol zit met pinguins, dan kunnen er nog andere wandelaars mee! 

Iemand heeft voorgesteld om te gidsen. We gaan echter niet in de juiste richting. 

We gaan verkennen op 28/6. Corrie kan waarschijnlijk niet mee! 

 Heverlee heeft materiaal gevraagd voor de Nationale wandeltocht. Toegestaan. Corrie 

zal nog eens goed nakijken of alles gemerkt is. 

 Er zijn nog handdoeken over. We zullen ze geven als geschenk voor bevriende clubs 

die met de bus komen of een stertocht komen betalen. 

 Voor de Moezel zijn er bijna 40 wandelaars ingeschreven. 

 

 

Einde  21u 42 

verslag door Guy Van Loo 

     22 u Bart komt nog binnen! 

 
 

 



Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van  

28 januari 2013 om 19u 30 
 

Aanwezig: Fons Leys, Corrie Martens, Maurits Verschueren, Bart Daems,  Guido Van Loo, 

Paul Verduyckt, Mariette Seykens, Cyriel Hendrickx, Lucien Luyten 

 

Genodigden: Roger Voet, Ingrid Blockx en Jef De Win. 

 

 De voorzitter verwelkomt iedereen en speciaal de 3 kandidaten bestuursleden. 

 De secretaris heeft een uitnodiging bij voor de algemene vergadering VWF(16 maart). 

Maurice en Corrie zullen gaan. 

Hij heeft ook een uitnodiging bij voor de receptie van de nationale wandeldag. 

 Er is een pinguineke teruggekomen bij de voorzitter. 

Hij heeft nog bij: 

Het jaarlijks nieuwjaarskaartje van hotel Kickert . 

De post van Bpost van de betaling van het pinguineke. 

Aanvraag formulieren van het Rood Kruis in 4 exemplaren. 

Een summiere beschrijving van het parcours in Tongeren, waar we naar toe gaan. 

Het bedankbriefje van Jeanette  naar aanleiding van het overlijden van haar man. 

 De penningmeester gaf een overzicht van de in- en uitgaven van 2012. 

Wie gaat er mee naar Oostende van het bestuur? 

 De jaarlijkse kascontrole voor de algemene vergadering gaat door op 18 maart. 

 Er zijn speciale pijlen voor het parcours voor  rolstoelgebruikers . Rode pijltjes met 

onderaan een rolstoel. Meegebracht van Hoogstraten – receptie VWF 

 Er was een quiz voor verkeersveiligheid. Prijs : 4 fluohesjes. 

 Volgend jaar gaan we 3ofus terug vragen voor het ledenfeest. 

De service van Hof ter Venne werd best gesmaakt. Volgend jaar terug! 

Ledenfeest 2014 is op 25 januari. 

Er wordt voorgesteld om vroeger te beginnen. Om 18u i.p.v. 19u30. 

We leggen dit voor op de algemene vergadering! 

 Er zijn nog steeds leden die met het 40 puntenblad foefelen. 2 stempels na mekaar, 2 

bladen binnen brengen, huttentochten in Oostenrijk, blad te laat binnen. 

Hierover komt nog een artikel in het pinguineke 

Voorstellen voor dit jaar  : Terug werken met waardebon -misschien naar € 18, middel 

om schoenen waterdicht te maken, kousen, geen kledij meer ! 

 De voorzitter heeft een aantal teksten geschreven voor het pinguineke ; 

oproep AV, oproep rekeningcommissarissen, spelregels 40 puntenblad, busreis 

Oostduinkerke, uitstap Kanne,  uitstap Tollembeek, uitstap Ishgl, LLAW Essen, 

LLAW La Roche. 

Verbeteringen en suggesties zijn welkom. 

 Er wordt door de materiaal meester een polohemd met V hals voorgesteld. 

 Er is een AV van BPWC in Weerde  op 16 februari 2013. 

 We gaan ons kandidaat stellen voor de provinciale wandeling  in 2014 (zomertocht) 

 We stellen ons ook kandidaat voor het organiseren van de AV in februari 2014 voor 

BPWC. 



 De pastoor van Langdorp wenst de parochiezaal een bestemming te geven. Hij is 

hiervoor in onderhandeling  met de nodige instanties o.a. natuurpunt, toeristische 

dienst . 

Er gaat hierover een vergadering door en Fons en Lucien willen daar naar toe. 

 Het voetbalveld van Bekaf voor de mars der Zuiderkempen is gevraagd. 

Siba voor de zomertocht is ook al gevraagd. 

Voor Konijntjesbergtocht komen we om 13u bijeen aan het secretariaat. 

Er zullen pannenkoeken zijn, maar geen Nivoo. 

 Harten vijf wordt verder mee georganiseerd. 

 

 

Einde  22u 50 

Verslag door Guy Van Loo 
 

     KONIJNTJESBERGTOCHT  

SAMENVATTING   

V.W.F. 446 

V.V.R.S. 90 

AKTIVIA  84 

F.F.B.M.P. 9 

V.G.D.S. 2 

Individuelen 79 

Buitenlandse deelnemers   

Blanco+ontbrekende formulieren 1 

    

TOTAAL 711 

 

 

ONS INFOBLAD VERSCHIJNT 6 MAAL PER JAAR 

 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.       



 

 

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 25 maart 2013 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      …. /…./2013 

Handtekening 

 

 

Ten laatste op 25/03/2013 te bezorgen aan een bestuurslid. 

 
          

Wat  je een vrouw ook geeft,   
  ze  maakt er iets moois van… 

 
 Geef  haar een zaadje en   

  ze  geeft je een baby.  
   

  Geef  haar een huis en   
  ze  maakt er een thuis van.  

    
  Geef  haar boodschappen en   

  ze  kookt een maaltijd.  
 

    Geef  haar je glimlach en   
  ze  geeft je haar hart.  

   
  Ze  geeft altijd meer dan ze krijgt.  

    
  Dus  als je haar problemen geeft,   

  wees  dan voorbereid om   

  heel véél  miserie terug te krijgen !  
 


