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Als u deze info in de bus vindt zou, hopelijk, de zomer moeten in het land zijn. Vrieskou, 

sneeuw en koude noordenwind hebben ons maandenlang in de ban gehouden. Ook op de 

wandelorganisaties had dat zijn invloed. Zondagse wandeltochten waar amper 3 à 4 honderd 

wandelaars aanwezig waren. Een financiële ramp voor de organisatoren. Ook  met onze Mars 

Der Zuiderkempen hadden we te lijden onder het weer. Tot 10.00 uur zorgde een miezerige 

regen ervoor dat vele wandelaars zich nog eens omdraaiden in hun warme bed. Uiteindelijk 

mochten we toch nog 1600 wandelaars ontvangen. Zij die er bij waren hebben weer kunnen 

vaststellen dat het  een vrijwel vlekkeloze organisatie was. Aan allen die er aan meehielpen: 

Dank u wel !!! 

Heeft u de VWF info nr 2 al gezien? Ik bedoel letterlijk gezien. Immers alle foto‟s zijn van 

“onze” Hubert. Dat Hubert mooie creaties uit zijn toestel tovert wisten we al. Ook bij onze 

federatie heeft men zijn talent ontdekt. Als u meer foto‟s van Hubert wil zien verwijzen we u 

graag naar onze website. Hier vindt u niet alleen foto‟s van Hubert, maar ook van Roger en 

Paul. Als u daar toch bent. Surf eens rond op onze site en geniet van het vele werk dat Paul 

aan onze site besteed. Bij deze: Bedankt Paul ! 

Ook foto‟s van de LLAW wandelingen kan u hier vinden. Voorlopig was de wandeling naar 

Essen de laatste LLAW wandeling. De liefhebbers hebben nog de wandeling naar 

Scherpenheuvel en Diest-Aarschot. In oktober beginnen we terug met deze wandelingen. De 

mensen van de GR hebben ondertussen ook het wandelen van station naar station ontdekt. 

Samen met de knooppunten hebben we nog mogelijkheden genoeg om enkele mooie lange 

afstandswandelingen te maken. 

Nog ver vooruit natuurlijk, maar volgend jaar valt onze panoramatocht midden in het 

Hemelvaartweekend. We kunnen dus tijdens dat weekend niet naar de Moezel. Voor de 

liefhebbers van dit Moezelweekend. Hou volgend jaar het Pinksterweekend van 7 tot 9 juni 

vrij. Nog verder volgt onze zomertocht “De 50 km van het Hageland”. Volgend jaar wordt 

deze wandeltocht gepromoveerd tot Vlaams Brabantse wandeldag. De bedoeling is om nog 

wat extra volk te laten kennismaken met Aarschot en zijn wijde omgeving. Ook al is het nog 

een jaar. We zijn nu al aan het brainstormen om er nog eens iets speciaals van te maken. 

Als alles volgens verwachting verloopt zullen we vanaf mei wat extra krachten in ons bestuur 

mogen verwelkomen. José, Ingrid en Roger hebben al enkele vergaderingen meegemaakt als 

genodigden zodat ze al een idee hebben hoe alles in zijn werk gaat. We trekken dus met een 

versterkte ploeg richting zomer. 

Nu is het nog even afwachten. De natuur begint pas te ontwaken. Geniet op uw wandelingen 

van de ontluikende natuur. Vul uw longen met de frisse lucht en droom van de jaarlijkse 

verlofperiode die nu wel met rassenschreden nadert. 

 

Tot ergens onderweg. 

Jullie voorzitter Fons  

 

 

 

Mijmeringen van de voorzitter 
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Wandelkalender Mei- Juni 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.   

BUSREIZEN worden verder in deze info besproken. 

 

Woensdag 1 mei VOS Schaffen  vzw 

Gildenzaal  Pastorijstraat 

Schaffen  

4-8-12-20-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 5 mei De Leeuwerik Landen vzw 

Parochiezaal   Dorpstraat 

Attenhoven –Landen 

4-7-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Woensdag 8 mei 

 

Sporton Deurne vzw 

Ontmoetingscentrum „De Ketel‟ vzw 

Diestersteenweg 237  Kaggevine 

7-11-18 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Donderdag 9 mei Globetrotters Hageland 

Zaal Sint Denijs Haldertstraat 11 

Houwaart 

5-10-15-21-25 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 11 mei Boutersem Sportief 

Zaal De Schakel Halensebaan 27 

Bekkevoort 

4-7-10-12-20 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Zondag 12 mei 

 

 

Wit Blauw Scherpenheuvel 

Sporthal Averbode 

Vorststraat 55 Averbode 

5-8-13-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 19 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 

Maandag 20 mei Voettocht naar Scherpenheuvel 

Eigen organisatie  

Zie verder in deze info 

Maandag 20 mei Sporton vzw 

S.O.K. Hasseltsebaan 

Deurne - Diest 

5-8-13-18-21 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 21 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 26 mei 

 

 

KVR Vlaams Brabant 

Kwartier de Hemptinne 

Hertogstraat 184   Heverlee 

5-7-13-20-28-35-42 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 1juni 

 

Trofee Harten vijf 

Eigen Organisatie  Panoramatocht  

Parochiezaal Rillaarsebaan 

3200 Gelrode 

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

 

06.00 – 15.00 uur 
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Zondag 2 juni 

 

 

De Bollekes Rotselaar 

Montfortcollege 

Aarschotsesteenweg 39  Rotselaar 

4-6-12-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 6 juni De Horizonstappers vzw 

Boerenzaal Malendriesstraat 

3370 Kerkom 

4-7-7,5- 8 km 

 

08.00 – 16.00 

Zaterdag 8 juni WC De Grashoppers 

 De Egger 

A.Nihoulstraat 74 Scherpenheuvel 

5-10-15-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 9 juni Diest – Aarschot 

Eigen organisatie  

 

Zie verder in deze info 

Zondag 9 juni Wandelclub Tornado vzw 

Onder de Toren   

Markt  Haacht 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 13 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 16 juni 

 

 

WSV IVAS vzw 

Parochiezaal St Guibertus 

Schoolstraat 28  2222  Itegem 

5-12-16-20-25-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 16 juni Trip-trap Kumtich 

Mariadalinstituut 

Klein Overlaar 3 Hoegaarden 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 20 juni Bavostappers 

Zaal Dennenoord  

Smallestraat  Laakdal-Eindhout 

4-8a-8b-14-16-22-28-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 22 juni IJsetrippers vzw 

De Bosuil Witherendreef 

 Jezus- Eik  (Overijse) 

6-12-21 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 23 juni 

 

Busreis 

Hall Omnisport 

Chemin de la Kan 

4480 Aubel 

4-6-12-21-30 km 

 

Zie verder in deze info 

Zondag 23 juni Den Engel Leuven vzw 

CC De Borre  

Speelpleinstraat Bierbeek 

4-9-15-19-25-35-42 km 

 

06.30 – 15.00 uur 

Zondag 23  juni 

 

WSV Horizon Donk 

Parochiezaal Linkhoutstraat 

 Linkhout - Lummen 

5-9-13-21 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 29 juni WC Gedoviba vzw 

Terrein Fc Gedoviba  

Gerheze 1   OLV Olen 

3-6-12-18 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 30 juni WSV Holsbeek 

Voetbalkantine VK Holsbeek 

Verhaegenstraat   3220 Holsbeek 

4-6-12-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 
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Vrijdagnamiddag wandelingen. 
Deze wandelingen worden uitsluitend voor clubleden georganiseerd. 

Vertrek om 13.30h stipt. Deelname is gratis. 

Datum              Omloop Afstand                 Vertrek 

03/05/13 Testelt-Zichem-Testelt 12 km Zaal Concordia kerk 

17/05/13 Wezemaal-Holsbeek-Wezemaal 12km Parking Wezemaal dorp 

24/05/13 Mie Maan-Veerle-Mie Maan 12 km Parking Mie Maan 

07/06/13 Aarschot-Bergvijver-Aarschot 12 km Aarschot voetbal 

14/06/13 Kortrijk Dutsel-Holsbeek- 

         Kortrijk Dutsel 

13 km Kortrijk Dutsel 

       kerk 

21/06/13 Gelrode-Nieuwrode-Gelrode 12 km Parochiezaal Gelrode 

28/06/13 Averbode-vvv toren-Averbode 12 km Parking vossenhol 

06/09/13 Houwaart-Tielt-Houwaart 12 km Kerk Houwaart 

 

10/05/13 geen wandeling(moezelweekend) 

31/05/13 geen wandeling(voorbereiding Panoramatocht) 

In juli en augustus zijn er geen wandelingen. 

Wij wensen al onze leden warme en aangename zomermaanden en een prettige 

vakantie toe. 

Op 06/09/13 beginnen we  opnieuw met de vrijdagnamiddag wandelingen. 

 

NORDICCEN 
 

Datum Plaats Vertrek: 

14.00 h 

Afstand 

06/05/2013 Bekkevoort gemeentehuis 8 km 

13/05/2013 Blauberg Mie Maan 8 km 

20/05/2013  geen 

wandeling 

 

27/05/2013 Nieuwrode pz Losting 8 km 

03/06/2013 Scherpenheuvel Den Egger 8 km 

10/06/2013 Gelrode parochiezaal 8 km 

17/06/2013 Langdorp parochiezaal 8 km 

24/06/2013 Westerlo parking 

bib/sporthal 

8 km 

 

Zoals gewoonlijk zijn er in juli en augustus geen nordicwandelingen voorzien. In 

september worden de begeleide nordictochten normaal terug hervat. Tot dan! 

 
 



5 
 

 

      Busreis Aubel 23 juni 2013 

 
De laatste busreis voor de zomer gaat naar het Luikse Aubel. We nemen er deel aan de “ 

Marche Nationale”. Een soort nationale wandel dag, maar dan van onze Franstalige vrienden. 

Het Provinciaal comité van Luik organiseert er een wandeling vanuit Aubel. We kunnen 

kiezen uit de afstanden van 4-6-12-21 of 30 km. 

Iets over Aubel: 

Aubel is een gemeente gelegen in het land van Herve in de provincie Luik. De gemeente telt 

ruim 4000 inwoners. Binnen de gemeentegrenzen liggen naast Aubel ook de dorpjes Sint-Jans 

rade (Saint-Jean-Sart) en Kluis (La Clouse). 

Het overgrote deel van de bevolking van Aubel is tegenwoordig Franstalig, maar dat was 

vroeger anders. Voor de Franse tijd hoorde Aubel namelijk bij het graafschap Dalhem en dus 

onrechtstreeks bij het hertogdom Brabant; de bevolking sprak een Platdiets (Limburgs-

Ripuarisch) dialect. Vooral de markt van Aubel was in deze tijd zeer bekend. Van heinde en 

verre kwamen de boeren naar Aubel om hun producten te verkopen. Zelfs vanuit de omgeving 

Sittard (op ongeveer 35 km) bezochten de boeren de markt van Aubel. Bij de eerste 

talentelling in 1846, zestien jaar na het ontstaan van België, sprak 57% van de bevolking 

Nederlands en 43% Frans. In 1930 was dit al volledig omgeslagen in 91% Frans en 9% 

Nederlands. De gemeente kwam daarom bij de vastlegging van de taalgrens in 1962 in het 

Franse taalgebied terecht. Enkele oudere inwoners van Aubel spreken nog steeds het 

oorspronkelijke dialect. 

 

Aubel is bekend om zijn streekproducten: kaas, stroop, cider en bier. Deze worden verhandeld 

op de markten op dinsdag- en zondagochtend. In het centrum van Aubel staan nog vele 

authentieke panden en het kerkhof herbergt een groot aantal grafstenen uit de 16e eeuw. 

Daarnaast herbergt Aubel de Abdij van Godsdal, gelegen in het dal van de Berwijn 

(Berwinne), waarvan de oudste gedeeltes dateren van 1216. Het is de enige abdij van België 

die de Franse Revolutie doorstaan heeft. Vermeldenswaard zijn de romeinse grondvesten van 

het complex, de diverse bouwwerken uit de 17e en 18e eeuw en de abdijtuin in Engelse 

landschapsparkstijl. 

 

Abdij van Godsdal zegt u waarschijnlijk niets. De 

cisterciënzer abdij van Val-Dieu met zijn heerlijke 

bieren en kazen is bij ons beter gekend.  

De Berwinne ontspringt in Aubel tegenover de 

Amerikaanse begraafplaats” Henri Chapelle” en mondt 

32 km verder uit in de Maas te Moelingen. 

                                                                     

Abdijkerk Val-Dieu. 
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Wat het parcours betreft. De 6,4 km heeft 1 controlepost na 2,7 km en is gemakkelijk 

begaanbaar. Ook voor rolstoelen. We wandelen via een aantal veldkapelletjes. 

 De 12,6 km heeft 2 rustposten. Eentje in Saint- Jean- Sart (4,2 km) en de abdij van Val- Dieu 

( 7,5 km). Ook hier, al dan niet verharde veldwegen, afwisselend met bos, door de vallei van 

de Berwinne. 

 De 21,5 km maakt na de controle in Val Dieu nog een extra lus van 9 km. Door de vallei van 

de Berwinne, Bois de Mauhin en Bois de Mortroux. 

In Aubel kunnen we nog de stroopfabriek bezoeken en voor de liefhebbers is er nog de 

zondagsmarkt. Alle ingrediënten om er een fijne dag van te maken. 

 

Vertrek: Parking Demervallei om 08.00 uur. Terug omstreeks 17.15 uur. Inschrijven doe je 

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

bedrag moet voor 14 juni op onze rekening staan 

 

 

      Voettocht naar Scherpenheuvel  
 

Eigen organisatie  – Enkel voor leden 

 

Op 20 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. 

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! 
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      Zondag 9 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! 

 
 

Zaterdag 1 juni 2013:  

12
de

 Panoramatocht 

Trofee Harten Vijf 
 
Na veel denk- en zoolwerk zijn de Pinguïnpadvinders er weer in geslaagd, door 

hier iets weg te laten en daar 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 doe je 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 
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afstand kunnen bewonderen. Ze bezoeken het kloesbos en het merkwaardige 

heidegebied ‟s Hertogenheide. Dit jaar laten we de Kriesberg letterlijk links 

liggen en trekken door het weidse landschap naar Nieuwrode. Algauw zullen 

ze van op de Kratenberg de St.-Lambertuskerk 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 om van daaruit 

samen met de andere afstanden terug naar Gelrode te trekken. Voor de 50 km 

is er in Holsbeek nog een toetje gereserveerd. Hier wacht een lusje in het St.- 

Gertrudisbos en via de Meesberg keer je 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 12
de

 

Panoramatocht al of niet te beëindigen met een lekker streekbiertje, Nivoo van 

het vat, in het mooie Gelrode. 

 
 

Hemelvaartweekend van 9 tot 12 mei 2013 

 
 46 pinguïns hebben er voor gekozen het Hemelvaartweekend aan de 

Moezel door te brengen. We verblijven in Hotel Loosen 

Bahnhofstr.6+13 te D.56850 Enkirch   Tel.0049 6541 6328 . 

www.hotel-loosen.de  

Zeven jaar terug verscheen onderstaande reisweg in de info. We gaan 

er van uit dat deze nog van toepassing is. 

Reisweg: A-weg  Luik-Verviers- St Vith-Prum-Witlich. Te Witlich volgt u de A-weg naar 

Koblenz. Bij de eerste afrit volgt u Witlich –zentrum, u ziet ook dadelijk wegwijzers naar 

Traben-Trarbach.U volgt deze tot  in Traben- Trarbach waar u de Moezel over steekt. Hier 

volgt u verder de B 53 naar Zell. Na een 5- tal km komt u in Enkirch. Vlak voor het dorp kan 

u rechts het dorp inrijden. Neem deze weg NIET. Ter hoogte van de kerk neemt u een afslag 

naar links. Deze weg loopt onder de B53 en komt zo in het centrum. Aan het eerste groot 

kruispunt sla je links de Bahnhoftrasse in.  

De afstand bedraagt ongeveer 250 km. Reken op een reistijd van iets minder dan 3 uur. Graag 

hadden wij dat u omstreeks 10.00-10.30 uur zou aankomen. Na een drankje  zouden we dan 

http://www.hotel-loosen.de/
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met de eerste wandeling, waarschijnlijk richting Zell, willen vertrekken omstreeks 11.00 uur. 

Voorziet u van een picknick en voldoende drank.  

 

De rest van ons programma?  

 

Als we dit schrijven moeten de verkenningen nog gebeuren. In grote lijnen gaan we dezelfde 

wandelingen maken zoals enige jaren terug. Naar het hoog gelegen Starkenburg. Met de 

overzet naar Kovenig en dan verder naar Bullay. We komen vandaar met de trein terug. Ook 

een wandeling richting Zell staat op het programma. 

We voorzien elke dag een wandeling tussen de 14 en de 20 km die we in twee groepen 

wandelen. We vertrekken steeds te voet vanuit het hotel. 

Tijdens de wandelingen maken we ook gebruik van een overzet en zelfs een trein. Dat is in de 

prijs inbegrepen. Wij zorgen voor de betaling ter plaatse. 

Het hemelvaartweekend komt dichterbij. Tijd om af te rekenen. U betaalde al een voorschot 

van 40 Euro per persoon. 

 

Blijft nog een saldo van 100 Euro per persoon op basis van een twee persoonskamer. 

Voor de eenpersoonskamer komt er 21 Euro bij. Zij betalen dus nog een saldo van 121 Euro. 

Graag storten voor vrijdag 3 mei op onze reisrekening BE84 1420 6911 5959 

 

 

     Van woensdag 17 juli tot vrijdag 26 

            juli 2013.Ischgl in Oostenrijk 
 

Ook ons zomerverlof komt dichterbij. Een beperkt groepje van 37 pinguïns slechts. Toch 

maken we de uitstap. Gezien de geringe belangstelling voorlopig de laatste Oostenrijkreis. 

We zien wel wat de toekomst brengt. 

Een specifiek programma hebben we nog niet. We laten ons uitgebreid helpen door de 

aangeboden gids. Net zoals in het verleden wandelen we in twee groepen zodat iedereen 

volgens zijn mogelijkheden mee kan wandelen. Wilt u een dagje vrij nemen en uitgebreid 

genieten van hetgeen het hotel ons aanbiedt? Geen probleem. Wel verwittigen zodat we niet 

nodeloos moeten wachten. 

De afrekening dan nog. U betaalde een voorschot van 100 Euro per persoon. Blijft dus nog 

470 Euro per persoon op basis van een twee persoonskamer. Voor een eenpersoonskamer 

blijft er nog 535 Euro. 

 

Graag het bedrag voor 1 juli op onze reisrekening BE84 1420 6911 5959 
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Zondag 15 tot vrijdag 20 september 2013  

                   Waldbreitbach  
 

U hebt nog even tijd om in te schrijven voor deze uitstap. We sluiten de inschrijving af op 16 

mei. Vermits het meeste verlof al opgenomen is, traditioneel een uitstap met een kleinere 

groep. Voor deze uitstap hebben er 25 leden ingeschreven. 

 

Zoals eerder geschreven een voor ons nog onbekend wandelgebied. Veel natuur en goed 

aangeduide en onderhouden wandelwegen. Enige probleem, de cafés onderweg zijn dun 

gezaaid. Toch zijn we er, vorig jaar, in geslaagd om in de meeste wandelingen toch één café 

als rust post te vinden. Hopelijk zijn ze ook nu nog  overdag open. 

Een zeer voorlopig programma: 

 -Verkenning van de omgeving van Waldbreitbach.  
-Kloosterweg met vertrek vanuit Rengsdorf naar Waldbreitbach 

-Ettappe 17 van de Westerwaldsteig en via Hausen terug. 

-Naar de Rosbacher Haubchen met zijn basalt mijnen. 

-Een etappe van de Rheinsteig in de buurt van Bad Höningen. 

-Als rustdag: Een bezoekje aan één van de stadjes aan de Rhein. 

 

Ook nu gaan we in twee groepen met verschillende snelheden en afstanden. Uw interesse 

gewekt, Schrijf dan maar in, er is nog plaats. Inschrijven doe je door 60 Euro voorschot te 

storten op onze reisrekening BE84 1420 6911 5959 en de voorzitter te verwittigen. 

 

Op stap zoals het hoort. Deel 2 
 

Verkeersregels voor de wandelsport  

Enkele logische regels zorgen voor orde. Wie van de openbare weg gebruik wil maken moet 

dat volgens de zogenaamde 'wegcode' doen. Links of rechts wandelen, correct oversteken... 

Het zorgt er voor dat niemand op de weg voor plotse en misschien wel fatale verrassingen 

komt te staan. Want zeg nu zelf, we mogen toch ook niet dromen van een fietser op het 

voetpad of een auto die links denkt te moeten rijden? Maar hoe zit dat nu weer? We zetten 

alles nog graag even op een rijtje… 

 

Waar hoort de wandelaar op de weg?  

Als wandelaar kiezen we in de eerste plaats voor het voetpad. Is er geen voetpad, kies dan 

voor het fietspad (Let op, daar geef je wel voorrang aan de fietsers !) of de begaanbare berm. 

Kan je niet anders dan wandelen op de rijbaan? Dan is de basisregel voor de individuele 

wandelaar: stap links achter mekaar. Toch is het verhaal niet zo simpel. De wegcode laat 

immers toe om, weloverwogen, bij slechte zichtbaarheid of een onveilige hindernis toch 

uitzonderlijk rechts te wandelen. Zijn de wandelaars op een doorsnee wandeltocht individuele 
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voetgangers? Ja. Zelfs een klein groepje vrienden is niet onder begeleiding „als groep‟ (zie 

verder) op stap… 

 

Veilig oversteken? 

De wet verplicht ons om steeds het zebrapad te gebruiken tot op een afstand van 30 meter. 

Hier geldt dus niet de kortste weg, maar wel de veiligste langs de oversteekplaats. Als 

overstekende voetganger heb je voorrang. Maar wees voorzichtig en met de nodige aandacht 

voor naderende voertuigen. Op een zebrapad met voetgangerslicht moeten de wandelaars die 

zich al op de oversteekplaats bevinden verder lopen als het licht op rood springt. Wie voor het 

rood licht staat moet wachten, ook als deel van een groep wandelaars… 

 Is er geen zebrapad in de buurt, dan kies je een plaats waar je voldoende ziet en gezien wordt. 

Zoek oogcontact met een aankomende chauffeur. Laat je bedoeling om over te steken ook 

duidelijk (maar vriendelijk) blijken. 

 

Let ook op… 

 Al te vaak lezen we in de krant dat de tram een onoplettende voetganger aanrijdt. 

Loop niet met je hoofd in de wolken: een tram heeft altijd voorrang.  

 Voor een groep (meer dan zes personen) met begeleiding maakt de wet een 

uitzondering. Zij mogen altijd op de rijbaan lopen. Dat moet niet verplicht achter 

mekaar (links wel altijd!), maar dan wel rechts en zonder meer dan de helft van de 

rijbaan in te nemen. Op een drukkere weg blijft het aangewezen om steeds voor het 

voet- of fietspad te kiezen en als dat niet kan alsnog links achter mekaar te gaan 

stappen. Ook hier, maak elke keuze weloverwogen en in functie van de veiligheid! 

Overigens, bij slechte zichtbaarheid ben je verplicht om verlichting mee te dragen… 

 

Verkeersveiligheid heeft in samenwerking met onze federatie de voornaamste regels 

samengevat en alles op een kaartje gezet dat in ons wandelboekje past. We hebben voor 

al onze leden zo‟n kaart ter beschikking. Ze, als bijlage,  meesturen met deze pinguin was niet 

mogelijk volgens de Aarschotse postdiensten. Ze apart opsturen was dan weer te duur.  

We gaan de kaartjes dan ook ter beschikking leggen op onze twee volgende wandeltochten. 

Zowel op de Panoramatocht in Gelrode als op de Zomertocht in de Aarschotse SIBA zullen ze 

aan de inschrijftafel ter beschikking liggen. Aan u om er achter te vragen.  

 

De volgende bijdrage zal dan gaan over het verbruiken van alcoholische dranken en zijn 

gevolgen. Ondertussen….. wees voorzichtig.   
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Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van  

25 februari 2013 om 19u 30 
 

 

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

Mariette Seykens, Cyriel Hendrickx, Lucien Luyten. 

Genodigden: Roger Voet, Ingrid Blockx 

 

Verontschuldigd:  Paul Verduyckt 

 

 De voorzitter verwelkomt iedereen. 

 De secretaris heeft een brochure bij van Manke Fiel. 

Hij heeft ook een uitnodiging bij om een aantal vergaderingen met sprekers bij te wonen 

van de sportregio Winge-Demervallei. 

Sportdatabank Vlaanderen heeft een mail – met veel linken- gestuurd om een sportkaart, 

die op de website kan worden geplaatst, aan te vragen. 

 De voorzitter heeft: 

Een brief bij van Bpost dat het Pinguineke is verzonden. De meeste leden hebben dit 

Pinguineke al gekregen! 

Een brief van de stad Aarschot met het tijdstip om reclameborden binnen te brengen.  

Aan de dienst voor toerisme van Villers la ville heeft de voorzitter informatie gevraagd 

en gekregen om in de toekomst daar te gaan wandelen. 

 De penningmeester geeft een overzicht van de in – en uitgaven van januari 2013. 

In Oostende waren er 35 wandelaars. In Heverlee 94. 

Wie gaat er van het bestuur mee met de bus en LLAW? 

 Voor het ledenfeest, van volgend jaar( 24/1/2014), is Hof ter Venne en het orkest vast 

gelegd. 

 Het helpersfeest gaat door op 13 oktober. We wandelen in Hamont en gaan eten in 

Overpelt. 

 Tijdens de zomertocht komt er iemand met een stand om spierzalf te verkopen. 

 De AV BPWC is  doorgegaan zonder de voorzitter. 

 Wij gaan de provinciale wandeling in 2014 organiseren. Dit tijdens de zomertocht. 

We zouden de brochure tegen oktober al moeten verspreiden. Deze brochure zou best 

opgestuurd worden. Een mail wordt al snel weg gedaan. 

De 8 km. zou in Bergvijver of Ourodenberg  een controlepost krijgen. 

We moeten rekening houden met de triatlon.  

 De perikelen rond de parochiezaal in Langdorp blijven duren. Fons en Lucien zijn naar 

de vergadering geweest. De meeste verenigingen willen vergaderlokalen terwijl wij 

vragende partij zijn voor de grote zalen. 

 De verkenning van de Moezel begint op 11/4. 

Voor de vrijdagnamiddag  (12/4 Nieuwrode) wordt een andere gids gevraagd omdat 

Lucien mee gaat verkennen. 

Er zijn nu 48 inschrijvingen. De prijs van de boot en trein zit niet mee verrekend in 

globale prijs. Waarschijnlijk gaat dit rond de €5 meer kosten! 
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 Voor de AV in april wordt de agenda overlopen. 

De secretaris zal stembriefjes maken. 

 Voor de mars der Zuiderkempen zijn er een aantal problemen. 

Er is op 9/3 in de school van Bekaf nog een boekenbeurs. We kunnen de zaal pas klaar 

zetten na 18 u. 

Op 8/3 kunnen we de tap al zetten. Enkele bestuursleden zullen dit doen om 18u. 

Op 9/3  is er nog een fuif in Langdorp. Pas ‟s morgens kan de zaal worden klaargezet! 

De koer van Bekaf kan niet voor parking dienen. Vanaf 4/3 bezet een aannemer de koer. 

We gaan de Demervallei gebruiken als parking. De achterpoort van de school zal open 

staan zodat de wandelaars, via het nieuwe bruggetje over de Demer, slechts een paar 

honderd meters moeten stappen om op de vertrekplaats te komen.  

De bakker komt om 6 u. 

We komen de zaterdag bijeen om 13 u aan het secretariaat. 

Er wordt nog eens overlopen wie waar zal komen helpen. 

 We hadden ons aangeboden om volgend jaar de AV te organiseren van BPWC. Er is nog 

een andere club die de AV willen organiseren maar dan op een andere dag. 

 

 

Einde om 22u 

Verslag door Guy Van Loo 

 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van  

25 maart 2013 om 19u 30 
 

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

Mariette Seykens, Cyriel Hendrickx,  Lucien Luyten, Paul Verduyckt 

 

Genodigden:  Roger Voet, Ingrid Blockx, José Leers 

 

 De voorzitter verwelkomt iedereen. Er staan verschillende bekers op tafel van : 

-BPWC omdat we de grootst aanwezige club van Brabant op de NWD waren. 

-Stormvogels Oostende : samen met Nieuwpoort waren we 2
e
 voor het aantal deelnemers 

op de Parelvisserstocht . 

 De secretaris heeft een mail bij van de mobiliteitscentrale voor aangepast vervoer. 

Jan van Eeckhout wenst vast lid te worden. 

We worden uitgenodigd op de receptie van Manke Fiel. 

 De voorzitter heeft het blad van Natuurpunt bij. 

Hij heeft nog bij: 

Infoblad van de Tongerse Wandelvrienden. 

Factuur van het Pinguineke. 

Een uitnodiging van Pelgrims voor een bierdegustatie op 7 april(na de busreis Riemst). 

Bestelformulier voor de kalenders van volgend jaar. 120 marching (20 minder), 390  

BVV en 3 IVV  kalenders . 

Een brochure over Noord Frankrijk en Calais. 

Het volgend jaar gaat de boekenbeurs in maart een week vroeger door op Bekaf. 
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 De penningmeester overloopt de in- en uitgaven van de maand. 

In Laroche waren we met 20 ( 3 afgebeld).  De dag voor de activiteit  afbellen kan niet 

omdat er dan al kosten gemaakt zijn! 

In Oostende waren er 72 wandelaars . 

De jaarlijkse kascontrole voor de AV is al gebeurd. 

 De materiaalmeester gaat materiaal aankopen om pannenkoeken te bakken.(zeef,spadel 

…) 

 De wijksportraad gaat in september een vergadering inleggen wegens 40 jaar sport in 

Langdorp. Er is nog geen datum vastgelegd. Wij stellen voor 1, 8 of 22 september. 

 Op vraag van de Magneet gaan we 2 stickers van  100 x 23.3cm laten maken. Roger 

maakt een ontwerp met tekst en logo. 

 Er komt een artikel in het  Pinguinke over de 2 daagse van Blankenberge. 

 Wij organiseren de AV van BPWC op 22/2/2014 in de Vinea van 12 tot  18 u. Paul gaat 

de zaal aanvragen. 

 Er waren 68 van de 75 clubs aanwezig op de AV van VWF.  

Er zijn 2 nieuwe bestuursleden verkozen. 

Er was ook scholing over  „veilig op stap in het verkeer‟. Ieder lid van VWF zou een 

kaartje over dit onderwerp moeten krijgen. Er is voorgesteld om het in het Pinguineke te 

nieten maar dit mag niet van Bpost. 

Het jaarverslag zal elektronisch worden doorgestuurd! 

 Er moeten nieuwe stickers gemaakt worden. Hiervoor moeten foto‟s worden gemaakt 

over Aarschot. Roger en Ingrid nemen deze taak op zich. 

 Op de vergadering van sectie 4 (= sport op de openbare weg) van de sportdienst werd het 

verslag van de vorige vergadering goedgekeurd. De aanwezigen mochten zichzelf 

voorstellen. Er werden ook data vermeld van hun activiteiten. 

 Voorlopige  inschrijvingen voor : 

de Moezel   46  

Oostenrijk   32 ( + 2 meereizende  + chauffeur (s))  

Waldbreitbach   24  

Voor Waldbreitbach moeten er nog 2 (kleinere) wandelingen  verkend worden. 

Misschien nemen we een tocht bij een Duitse club! 

 Volgend jaar is het hemelvaartweekend  van 29 mei tot 1 juni. 

 De agenda van de AV van 29 april werd uitgedeeld. 

 Het huishoudelijk reglement moet aangepast worden. Punten 9.1.3.4 en 9.1.3.5. 

In de toekomst zal er voor de 40 punten met een bon worden gewerkt. Het puntenblad 

moet ten laatste met de Sinterklaastocht  binnen zijn. Met de waardebon kan dan gekocht 

worden in de clubwinkel (waardebon = beperkt in tijd). 

Dit wordt op AV uitgelegd in het punt mededelingen. 

 Wij organiseren de Brabantse wandeldag  in 2014 op 13 juli. 

Na veel wikken en wegen wordt besloten om toch de Siba te gebruiken als startzaal ( 

i.p.v. Bekaf). 

Er wordt contact opgenomen met de stad (sportdienst, toeristische dienst)  om te vragen 

of er voor deze activiteit geen extraatje af kan (cadeautje?, gratis SIBA?....??). 

Er komt een flyer in kleur. 

Indien er een extra infoboekje komt, moeten we hier niet te lang mee wachten! 

Er komt geenT-shirt. 

 De wandeltochten van 2014 worden overlopen.  De geplande tocht van 31 mei kan niet  

(hemelvaartweekend) en wordt verschoven naar 24 mei. 
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 VWF gaat het beheer van de leden naar de clubs brengen. In de toekomst zullen de clubs 

hun eigen leden, on  line, zelf kunnen beheren. 

 Er zullen pannenkoeken zijn op de Netetocht. 

We komen de woensdag om 13u30 samen aan het lokaal. 

We hebben een controlepost in Bergom (Paul en José) . Er moet nadien gekuist worden!  

 Er wordt een kuisploeg gezocht om na de tochten alles op te ruimen. 

 

 

Verslag door Guy Van Loo 

Einde vergadering  23u 12 
 

 

Mars der Zuiderkempen 

 

 

 
SAMENVATTING   

V.W.F. 957 

V.V.R.S. 172 

AKTIVIA  97 

F.F.B.M.P. 6 

V.G.D.S. 0 

Individuelen 328 

Buitenlandse deelnemers   

Blanco+ontbrekende formulieren 41 

    

TOTAAL 1601 
 

 

 
 

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. 
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