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Woordje van de Erevoorzitter. 
 

Beste Bestuursleden en leden van de Wandel Sportclub Langdorp. 

 

Jullie hebben waarschijnlijk reeds vernomen dat Tilly en ik een stap opzij 

hebben gezet en ons ontslag hebben aangeboden als bestuurslid van de Wandel 

Sportclub-Langdorp. 

We hebben het lang in beraad gehouden, maar wegens gezondheidsredenen, en 

ook wegens onze ouderdom is het in feite een logische stap. Wanneer men de 

fysiek en de kracht niet meer heeft om zich ten dienst te stellen van de club is 

het niet meer dan normaal dat we onze plaatsen ter beschikking stellen van 

nieuwe en dynamische mensen. 

We kijken heel tevreden terug op ons levenswerk, we hebben moeilijke dagen 

gekend, maar ook heel wat "Plezante". 

Jullie zijn allen fantastische vrienden, denk maar aan onze reizen en uitstappen. 

Na lang zoeken heb ik tijdens het feest van ons 25 jarig bestaan, de traditionele 

fakkel mogen doorgeven aan iemand die mijn volste vertrouwen genoot, om mij 

op te volgen als  voorzitter van de "Pinguins". 

Tot op heden  heeft Fons zijn "job" als voorzitter meer als naar behoren zijn taak 

ter harte genomen. 

Tevens danken wij, niet alleen het bestuur, maar alle leden voor de geleverde 

prestaties, hetzij als wandelaar, hetzij als helper in de schoot van de club. 

Tot slot, willen we onze wensen overbrengen aan alle leden van onze club, vele 

gezonde wandelkilometers en hopen van harte elkaar terug te zien op een of 

andere organisatie. 

En zoals mijn leuze steeds was en nog is "BLIJF GEZOND, WANDEL MEE" 

 

Uw Erevoorzitter Gerard en Tilly. 

 

NB: We zijn nog niet weg of de geruchten doen reeds de ronde al zou er ruzie ontstaan zijn in 

de schoot van het bestuur waardoor wij ons ontslag zouden aangeboden hebben. Waar 

"iemand" deze fantasie vandaan haalt weet ik niet. Wil Hij of Zij in de belangstelling komen, 

gebruik dan een andere en gezondere manier! 

Indien het toch waar zou zijn kom het aan mij "vertellen" maar ga niet vreemd! 

 

Groetjes, Gerard 
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Mijmeringen van de voorzitter. 
 

 Deze maal staan de mijmeringen niet op de eerste bladzijde maar laat ik de eer aan onze 

stichter- ere voorzitter Gerard. Alhoewel  Gerard de verantwoordelijkheid van een                                

controlepost reeds enkele tijd had stopgezet was hij toch nog steeds aanwezig op de 

bestuursvergaderingen . Ook op de  voorbereiding van de organisaties kwam hij altijd kijken 

of er geen helpende hand nodig was. Op aanraden van de artsen stopt hij ook met deze 

activiteiten. Een beslissing die alleen zijn gezondheid maar ten goede komt.  

Een  club stichten, deze laten uitgroeien tot een bloeiende vereniging,  

25 jaar voorzitter zijn, dan nog 10 jaar helpen om onze club te laten groeien tot één van de 

grootste en actiefste clubs van België. Een mooi palmares dat weinigen Gerard zullen nadoen. 

 Achter elke sterke man staat een sterke vrouw zeggen ze. Dat geldt ook voor Tilly.Meestal   

wat op de achtergrond,  hielp Tilly mee aan de opbouw van onze club zoals ze nu is.  

 Ik ben ervan overtuigd dat we Gerard en Tilly nog veel gaan zien op onze volgende 

wandeltochten. Genietend van een lekker biertje en hopelijk mag hij vaststellen dat zijn 

“pinguinkindjes” het goed doen. 

Namens alle leden die het goed menen met de club: duizend maal dank voor alles wat 

jullie voor de club gedaan hebben. Draag goed zorg voor elkaar zodat we jullie nog lang 

in ons midden kunnen hebben. 

Over tot de orde van de dag. De Sinterklaastocht is net voorbij. De weersvoorspellingen 

beloofden niet veel goeds .Ontwakend na een kort nachtje slapen stelden we vast dat de 

weermannen het bij het rechte eind hadden. Een miezerige regen zorgde er voor dat de wegen 

er niet uitnodigend bij lagen. Gelukkig kwamen de temperaturen vrij snel boven nul. De 

wegen werden beter berijdbaar maar de regen bleef maar neerdruppelen. De beloofde 

opklaringen kwamen er niet. Ondanks dat alles kwamen er nog 1244 wandelaars wandelen. 

Een meer dan verhoopte opkomst. Aan allen die meehielpen om deze organisatie tot een goed 

einde te brengen: Dank u !!! 

Eind januari mag ik u allen uitnodigen op ons jaarlijks ledenfeest. Het orkest viel vorig jaar zo 

in de smaak dat we ze al dadelijk gereserveerd hebben voor 2013. Wat het eten betreft, is er 

een kleine verandering. De man die ons al meerdere jaren verwende met een uitstekend buffet 

stopt zijn kookactiviteiten. We moesten dus op zoek naar iets anders. Ver moesten we niet 

zoeken. Langdorp beschikt over een gerenommeerde feestploeg : Met name „Gasthof ter 

Venne‟. We stelden een lekker menu samen en laten onze smaakpapillen genieten van de 

lekkernijen die we voorgeschoteld krijgen.  

En na het eten wordt de dans tot in de vroege uurtjes enkel even onderbroken voor de 

nachthapjes. Ik nodig jullie dan ook uit om met velen aanwezig te zijn op dit ledenfeest. 

 We zijn dan vertrokken voor een nieuw jaar. Een jaar waar weer vele activiteiten gepland 

staan. Aan u om te kiezen uit dit ruime aanbod. 

Eerst nog genieten van de komende feestdagen. 

 Namens alle bestuursleden wens ik u een veilige 

jaarovergang en een voorspoedig 2013. 
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Ledenfeest 2013 

Het bestuur van Wandel Sportclub Langdorp vzw nodigt zijn leden uit op hun 

Jaarlijks ledenfeest op zaterdag 26 januari 2013 in zaal Demervallei  Langdorp 

– Centrum 

 

Receptie vanaf 19.00 uur                                       Aan tafel 19.30 uur 

 

Menu: 

 

> Zeemansbrandade op snippersla op tomaat-kerriesaus 

 

> Agnes-Sorelroomsoep 

 

> Varkensmedaillon met gedroogde pruimen en rozijnen, gegaard in grand-   

marnier. 

 

> Carpaccio van ananas met passievruchtenijs    

 

> Aangepaste dranken 

 

Willy, Wendy, Jos of te wel : 3ofus spelen ten dans. 

 

>01.00 uur  Nachthapjes 

 

 

 

Inschrijven door storten van € 30,00 per persoon voor leden en van € 40,00 

per persoon die een lid vergezelt. Eten en drinken inbegrepen zolang de 

voorraad strekt. 

Storten voor 18 januari 2013 op rekeningnummer  BE10  1460  5347  2704 
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Wandelkalender januari – februari 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 

 

Dinsdag1 januari Wsc Langdorp vzw 

Zottekestocht 

Vertrek Kerk Gijmel 9.00 uur 

Eigen organisatie  

Zie verder in de info 

Zaterdag 5 januari De Herentalse wandelclub vzw 

Parochiezaal St Norbertus 

Blauwberg 21     Blauberg (Herselt) 

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

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 6 januari Wsc Langdorp vzw  

Leuven – Aarschot 

Vertrek: Station Aarschot 7.41 uur 

Eigen organisatie 

Zie verder in deze info. 

Zondag 6 januari Blijf Jong Genebos 

Ontmoetingscentrum Sint Jan 

Genebosstraat 6    Kwaadmechelen 

4-7-9-12-15-20-30-42 km  

 

06.00 – 15.00 uur 

Zondag 6 januari De Leeuwerik Landen 

Voetbalkantine Sparta 

Karel de Grotelaan   Landen 

4-7-14-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Donderdag 10 januari WSV Wandelend Paal 

Kantine AC Tervant Duistbosstraat 

Tervant-Paal-Beringen 

4-7-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 12 januari De Lustige stappers Post Langdorp 

Parochiezaal   Vest 5      Herselt 

5-8-10 km te combineren 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 13 januari 

 

 

WSV De Heikneuters 

Feestzaam Bethanie  Bethanielaan 74 

3600 Genk-Langerlo 

5-8-12-16-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Donderdag 17 januari WSV Horizon Donk 

De Rietbron 

Sportlaan Halen 

5-9-12-21 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 19 januari 

 

VOS Schaffen  

Gildenzaal   Pastorijstraat  

Schaffen 

4-6-12-20-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 20 januari 

 

Waasmunster De Durmestappers 

Buurtcentrum Veldstraat 2 

7-10-14-21 km 

Busreis Tegenbezoek 
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Zondag 20 januari Halewijn Zoutleeuw vzw 

Parochiezaal  Kasteelstraat 

Neerlinter 

4-6-12-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 20 januari Wandelclub Tornado 

Zaal Bosuil  Bieststraat 

Schiplaken Boortmeerbeek 

5-10-15-20 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Zaterdag 26 januari Ledenfeest 

Zaal Demervallei Langdorp 

Eigen organisatie 

Zondag 27 januari 

 

WSV Neteland Duffel vzw 

Parochiezaal L.Kempenaerstraat 16 

Schriek 

7-14-21 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 29 januari 

 

WK. Werchter vzw 

Parochiezaal St-Martinus 

Kerkstraat 3  Wezemaal 

6-13-21-28 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Vrijdag 1 februari 

!!!!!!!! 

In de marching staat foutief dat er 

een wandeling is in Koersel 

Deze wandeling gaat door 

op      14 februari !!!!  

Zaterdag 2 februari  Eigen organisatie   LLAW  

Oostende- Blankenberge 

Ca 25 km 

Zie verder in deze info 

Zaterdag 2 februari WC Gedoviba Feestzaal Intratuin 

Gerheze 1       2250 O.L.V. Olen 

3-6-13-20-30-42 km 

06.00 -15.00 uur 

Zondag 3 februari 

 

 

Den Engel Leuven 

Roosenberg M. Noestraat 

Oud - Heverlee 

4-9-15-22-27 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Dinsdag 5 februari KONIJNTJESBERGTOCHT 

Kortakkerzaal  Rillaar 

Wandelaars / helpers op post 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 10 februari  Globetrotters  

Zaal “Nu en vreugd” 

Rillaarseweg 23A     Tielt-Winge 

5-10-15-21 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Donderdag 14 februari WSV Wandelend Paal 

Sint Sebastiaansgilde  

Gildestraat 9     Koersel 

4-7-12-20-24 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 16 februari 

 

Trofee Harten Vijf 

Horizon Donk vzw 

Parochiezaal    Linkhoutstraat 

Linkhout - Lummen 

4-8-13-21-30-42-50 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 17 februari Bavostappers 

PC Bel 

Wijdbos 39   Geel Bel 

4-6-12-18-24-28 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 24  februari 

Nationale wandeldag 

  

WSP Leuven H. Hartinstituut 

Naamsesteenweg 355 

3001 Heverlee 

4-5-6-9-12-18-20-29-42 km 

Zie verder in deze info 

07.00 – 15.00 uur 

Woensdag 27 februari Herentalse Wandelclub 

Ontmoetingscentrum  

Smissenhoek 7       Zoerle-Parwijs 

5-10-15-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 
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NORDICCEN 

 

Datum Plaats Vertrek: 14.00 h Afstand 

31/12/12  Geen wandeling  

07/01/13 Langdorp Parking parochiezaal 8 km 

14/01/13 Schulens Meer Taveerne ‟t Vloot 8 km 

21/01/13 Gelrode Parochiezaal 8 km 

28/01/13 Averbode „t Vossenhol 8 km 

04/02/13  Geen wandeling  

11/02/13 Gijmel Kerk 8 km 

18/02/13 Bekkevoort Parking gemeentehuis 8 km 

25/02/13 Averbode „t Vossenhol 8 km 

 

Vrijdagnamiddag wandelingen. 

Deze wandelingen worden uitsluitend voor clubleden georganiseerd. 

Vertrek om 13.30 uur stipt. Deelname is gratis. 

Tijdens deze wandelingen is er een rust post voorzien. 

Datum             Omloop afstand         Vertrekplaats 

11/01/13 Rillaar-Bergvijver-Rillaar 12km Zaal Kortakker 

18/01/13 Gelrode-Betekom-Gelrode 12km Parochie zaal Gelrode 

25/01/13 Langdorp-Rillaar-Langdorp 12km Parochie zaal Langdorp 

01/02/13 Scherpenheuvel-Zichem- 

     Scherpenheuvel 

12km Parking den Egger 

Scherpenheuvel 

08/02/13 Wolfsdonk-Blauberg-Wolfsdonk 12km Parking achter Kerk 

Volkensvoortstraat 

15/02/13 Herselt-Varenwinkel-Herselt 12km Parking Kerk Herselt 

22/02/13 Bergom-Westerlo-Bergom 12km Parking Kerk Bergom 

01/03/13 Bekkevoort-Assent-Bekkevoort 12km Gemeente huis Bekkevoort 

 

Voor de mensen die het gemeente huis van Bekkevoort niet weten komen we samen 

om13.00h Aan zaal kortakker in Rillaar. 

Voor de mensen met GPS: Eugeen Coolstraat 17 Bekkevoort. 
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WSC Langdorp vzw - Jaarprogramma 2013 
 

Dinsdag 1 januari Zottekestocht Eigen organisatie 

Zondag 6 januari Leuven - Aarschot Eigen organisatie 

Zondag 20 januari Waasmunster Busreis Tegenbezoek 

Zaterdag 26 januari Fanfarezaal langdorp Ledenfeest Eigen organisatie 

Zaterdag 2 februari LLAW   Eigen organisatie 

Dinsdag 5 februari Konijntjesbergtocht Eigen wandeltocht 

Zondag 24 februari  N.W.D. Heverlee Stertocht 

Zondag 10 maart Mars der zuiderkempen Eigen wandeltocht 

Zondag 17 maart Oostduinkerke   Busreis 

Zaterdag 23 maart LLAW Eigen organisatie 

Zondag 7 april Kanne /Riemst Busreis tegenbezoek 

Donderdag 18 april Herselt netetocht Eigen wandeltocht 

Zaterdag 20 april LLAW Eigen organisatie 

Zondag 21 april Asse Vl. Brabantse Wandeldag Stertocht 

Maandag 29 april Algemene vergadering Vaste leden worden verwacht 

Woensdag 1 mei Tollembeek Busreis Tegenbezoek 

Donderdag 9 tot 12 mei Wandelweekend Moezel Eigen organisatie 

Maandag 20 mei Voettocht naar Scherpenheuvel Eigen organisatie 

Zaterdag 1 juni  Gelrode Panoramatocht Eigen wandeltocht 

Zondag 9 juni Diest- Aarschot Eigen organisatie 

Zondag 23 juni Aubel Busreis 

Zondag 14 juli Aarschot zomertocht Eigen wandeltocht 

17 tot 26 juli   Oostenrijk  ischgl  Eigen organisatie 

Dinsdag 3 september Begijnendijk Begijntjestocht Eigen wandeltocht 

15 tot 20 september Waldbreitbach Eigen organisatie 

Zondag 22  september Meerhout stertocht 

Zondag 29 september Bestemming onbekend Busreis 

Zondag 13 oktober Helpersreis Hamont Busreis 

Zaterdag 19 oktober Tienbundertocht Eigen wandeltocht 

Zondag 10 november Manderfeld Busreis 

Zondag 8 december  Sinterklaastocht Eigen wandeltocht 

Zaterdag 14 december Knokke/Gent bij nacht Busreis 

 

En enkel voor onze leden:           

 Wandelingen doorgaans op vrijdagnamiddag, niet in juli en augustus (zie info) 

 Meermaals op maandag Nordiccen behalve tijdens de zomermaanden (zie info) 
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LIDGELD 2013 – LAATSTE OPROEP! 

 

Op 1 oktober 2012 is een nieuw werkjaar begonnen, en dit betekent ook: vernieuwing 

van het lidmaatschap. 

 

Hoeveel kost het?  

Een heel jaar lid zijn van de grootste wandelclub van Vlaams-Brabant, en tevens verzekerd 

tegen ongevallen op weg naar, tijdens, en op weg van een wandeltocht, kost  8,00 euro voor 1 

persoon, 16 euro voor twee personen, en vanaf het derde lid van hetzelfde gezin 

bijkomend 3,00 euro per persoon. 

 

Hoe uw lidgeld betalen? 

Het liefst van al hebben wij dat het lidgeld in de hand betaald wordt: tijdens de openingsuren 

van het secretariaat op woensdag 9 januari 2013 van 14u 00 tot 16u00 of op maandag 28 

januari van 18.30 tot19.30 uur want dan kunnen wij u meteen uw nieuwe lidkaart meegeven, 

en uw gratis wandelkalender, indien u er één wenst. Maar betaling langs de bank kan 

natuurlijk ook op nr. BE10 1460 5347 2704, met vermelding “lidgeld 2013” en de namen van 

de leden. Opgelet! De wandelkalender wordt niet opgestuurd. 

 Nieuwe leden melden zich echter beter op het secretariaat of bij de secretaris, met opgave 

van hun (officiële) voornaam, familienaam, adres, geboortedatum en –plaats, en nationaliteit. 

 

Bewijs van lidmaatschap:  

Als bewijs van betaling van uw lidgeld ontvangt u een nieuwe  lidkaart met de vermelding 

2013  Wie in de hand betaalt (zie hierboven) ontvangt deze lidkaart onmiddellijk. Wie langs 

de bank betaalt krijgt ze achterna gestuurd (doen wij niet zo graag, want dit vraagt 

bijkomend werk, en een postzegel, maar even goede vrienden!). 
 

 
 

      Zottekestocht 1 januari 2013 

 

Het jaar is amper 9.00 uur oud, dinsdagochtend en we beginnen aan onze eerste organisatie. 

Dank zij de aanwezigheid van vele dames, drie kussen per dame, is dit voor onze voorzitter 

één van de aangenaamste organisaties.  

Ook nu weer verwachten we een grote delegatie pinguïns die zich  op een, voor een 

nieuwjaarsdag, ontiegelijke vroeg uur door de Langdorpse bossen begeven. We wandelen 

circa 12 km. Ongeveer halfweg kan in “De Arend”  het alcoholgehalte weer terug op peil 

gebracht worden. Een tas sterke koffie kan er eventueel voor zorgen dat het verteringstelsel 

weer terug in zijn normale doen komt.  

Zij die “zot” genoeg zijn verwachten we om 09.00 uur aan de kerk van de Gijmel. Enkel 

clubleden zijn toegelaten op deze gratis wandeling. 
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   Leuven – Aarschot zondag 6 januari. 

 

Eigen organisatie WSC Langdorp vzw – Wandeling in groep 

We verzamelen tegen 07:30 uur in het station van Aarschot. Onze trein vertrekt om 7:41 

uur. 

We verzamelen in groepjes van 10. Key Card kost 20 euro. Enkele rit kost normaal 2.80 Euro. 

We bestelden net zoals in 2010 een mooi maagdelijk sneeuwlandschap.  Ook al zal dat er 

waarschijnlijk niet bijzijn. Toch blijft deze wandeling met 

zijn vele afwisselende vergezichten een topper!! 

In Leuven trekken we van het station naar het Provinciaal 

Domein, volgen even de vijvers en richten ons dan naar 

Kessel-Lo. 

We klimmen de trappen omhoog, genieten even van het 

uitzicht en lopen vervolgens over de flanken van de 

Chartreuzenberg richting Holsbeek. Hopelijk passeren we 

nog ergens een jeneverbar en we nemen onze eerste rust in de sporthal. Ca 9 km afgelegd. 

Na de rust trekken we verder door de broeken (het zou er wel eens flink modderig kunnen 

zijn) naar de Beninksberg en zo verder naar Gelrode waar we in de Moedermeule een tweede 

controle moeten vinden. 

Het laatste stuk kunnen we kiezen over de Eikelenberg en langs de holle weg naar het station, 

of voor de onvermoeibaren nog door ‟s Hertogenheide. Totale afstand ca 21 km. 

 

      Dinsdag 5 februari 2013:                           

Konijntjesbergtocht 
 

Traditioneel starten de pinguïns van Langdorp met de presentatie van de Konijntjesbergtocht. 

Deze wandeling neemt je mee over de Wijngaardberg en Bloemberg, gelegen tussen Rillaar 

en Langdorp. Je zult weer kunnen genieten van de prachtige vergezichten over het Demerdal 

en als je goed kijkt kan je in de verte ook de Basiliek van Scherpenheuvel ontwaren. 

In Langdorp, waar we een verzorgde controlepost voor u reserveren, maken de langere 

afstanden nog wat km bij op de zanderige Bos-en Bloemberg en door een hopelijk maagdelijk 

witte Demervallei. 

De parcoursbouwers zorgen zoals steeds voor een ruime keuze afstanden, zodat die dag 

iedereen zijn gading kan vinden. 

Starten doen we in zaal Kortakker te Rillaar. De 5 en 8 km blijven in de buurt van Rillaar 

waar ze ten volle kunnen genieten van de prachtige uitkijkjes op de dorpskern met centraal 

De prachtige klokkentoren van de Sint-Niklaaskerk. 

De 12 en 16 km trekken de Motte over en proeven van de alom geprezen Konijntjesberg die 

zijn doorkijkjes op Rillaar en de Demervallei gul uitstrooit. In Langdorp kunnen ze genieten 

van een welverdiende rustpauze voor ze terug naar Rillaar wandelen. 
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De 20 en 28 km maken van hieruit nog wat km bij. Ze zullen vooral kunnen genieten van een  

prille voorjaarsdemervallei. Wilgenkatjes en hazelaar zorgen hopelijk voor een prachtig 

decor. Daarnaast serveren wij hun nog wat km tussen het frisse dennengroen van Bos- en 

Bloemberg. Hopelijk zijn de weergoden ons die dag goed gezind en kunnen de vroege vogels 

weer met volle teugen genieten van een unieke zonsopgang. Zij die houden van een 

onvergetelijke zonsondergang, starten best wat later en zullen de zon zien ondergaan in de 

met nevelsluiers omhulde beemden van de demervallei.  

 

         Busreis 20 januari naar Waasmunster 

We zijn de Durmestappers nog een tegenbezoek verschuldigd. Onze eerste busreis van 2013 

gaat dus naar het Oostvlaamse Waasmunster. 

Waasmunster is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen. Deze 

gemeente telt ruim 10.400 inwoners. Waasmunster ligt aan de Durme, die het grootste deel 

van de zuidgrens van de gemeente vormt.. 

 

Geschiedenis 
De naam Waasmunster zou komen van Waes-monasterium, ofwel een 

nederzetting in het Waasland. De Abdij van Roosenberg, die behoorde 

tot de orde der Victorinnen, werd door de Doornikse bisschop Walter 

van Marvis in de loop van de 13e eeuw opgericht. 

Het wapenschild van Waasmunster stelt een zeemeermin voor die een 

raap omhoog houdt. Rapen werden in de streek van het Waasland reeds vanaf de 16e eeuw 

verbouwd, vooraleer ze als voedergewas verspreid geraakten in de rest van Vlaanderen. De 

vlag is verdeeld in twee verticale vlakken blauw-geel. 

 

Kernen 

Waasmunster heeft geen deelgemeenten, maar telt naast het centrum wel enkele gehuchten. In 

het westen ligt het gehucht de Ruiter. In het oosten ligt het gehucht Sombeke op de weg naar 

Elversele. Net als het centrum hebben zowel de Ruiter als Sombeke een eigen parochie. 

Een stuk grondgebied ligt ten zuiden van de Durme en hier ligt het gehucht Rodendries, dat 

op het gehucht Sint-Anna van Hamme aansluit. Ten noordoosten van het dorpscentrum van 

Waasmunster ligt de Heide, een grote bosrijke residentiële buurt met vooral villa's. 

  

Voor het wandelen kunnen we kiezen over de afstanden van 7-10-14 en 21 km.  

Putje winter, mogelijk zien we een landschap zoals de foto hierboven afgebeeld. De 

organisatoren beloven ons een wandeling over Durme en Scheldedijken, langs landelijke 

veldwegen, door de polders. Over de Kouter met zijn prachtige vergezichten en tot slot nog 

het Provinciaal domein Roomakker. Genoeg ingrediënten om er een mooie winterwandeling 

van te maken. 

 Pinguïns en koude, een combinatie die goed samengaat. Massaal inschrijven dus. 

 

 Vertrek: Parking Demervallei om 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 Waasmunster. 

Het bedrag moet voor 11 januari op onze rekening staan.  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeente_(bestuur)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Vlaanderen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Durme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Toponiem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waes_(toponiem)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waasland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Roosenberg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Victorinnen&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bisdom_Doornik
http://nl.wikipedia.org/wiki/Walter_van_Marvis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Walter_van_Marvis
http://nl.wikipedia.org/wiki/13e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeemeermin
http://nl.wikipedia.org/wiki/Knolraap
http://nl.wikipedia.org/wiki/16e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruiter_(Waasmunster)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sombeke
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elversele
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rodendries&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Anna_(Hamme)
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Heide_(Waasmunster)&action=edit&redlink=1
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       LLAW zaterdag 2 februari Oostende – 

Blankenberge 

 

Begin december 2012 wandelden we onze eerste LLAW. Een beetje een aarzelende start. 

Slechts 17 deelnemers durfden deze eerste uitdaging aan. Misschien sprak het wandelgebied 

niet echt tot de verbeelding. Al de deelnemers waren het er over eensEen mooie wandeling in 

en voor velen, niet zo bekend gebied. Het smaakte dus naar meer.  

Voor onze tweede LLAW  trekken we heel wat verder. We dagen de koude uit en wandelen 

aan onze kust tussen Oostende en Blankenberge. 

Op onze organisaties zien we dat de langeafstandswandelaars vroeg uit de veren kunnen. We 

nemen dan ook al de trein van 6.41 uur naar Antwerpen. Daar nemen we de rechtstreekse 

trein naar Oostende. Deze rit duurt ongeveer anderhalf uur. Ruim de tijd om nog een uiltje te 

vangen. Aankomst in Oostende is voorzien om 9.10 uur. We trachten daar een locatie te 

vinden waar we een tas koffie kunnen drinken. Na een korte omzwerving door Oostende 

nemen we de overzet die ons naar de Oostkant van Oostende brengt. Aan de voet van de 

vuurtoren “Lange Nelle” beginnen we aan een tocht afwisselend door duinen, strand, zelfs het 

naaktstrand van Bredene. Door de bossen van Vosseslag, even verder wandelen we door de 

villa‟s van De Haan en zijn Tramhuisje, pareltje van 

de Belle Epoque. Na de Haan wandelen we nog 

even door de Duinbossen. Voorbij de Zwarte kiezel 

trekken we door een klein natuurgebied “De 

Zandpanne”. Verder klimmen we naar de 

“Spioenkop”. Een schuilhuisje op de één na hoogste 

duin van onze kust. Over de dijk en/of strand van 

Wenduine wandelen we het laatste stukje tot aan het 

Westerstaketsel van Blankenberge. We gaan rondom de jachthaven, keren via de paravang 

terug naar de dijk om een laatste maal de zee te bewonderen. Langs de Kerkstraat bereiken we 

het station waar we om 16.10 uur de trein nemen. Na een overstap in Leuven zouden we dan 

om 18.47 uur in Aarschot moeten aankomen.  

 Ook deze uitstap bieden wij u aan voor slechts 7 Euro per persoon. De 65 plussers betalen 

zelfs maar 6.00 Euro. Graag op voorhand inschrijven voor 29 januari. Wij zorgen er dan voor 

dat iedereen over een geldig vervoerbewijs beschikt. Zij die gratis met de trein reizen, betalen 

uiteraard niets. Wel graag een seintje/mailtje op voorhand.  

 

 

Samengevat: Vertrek om 6.41 uur in station Aarschot. Terug om 18.47 uur. Inschrijven doe 

je door 7 Euro (6.00 Euro voor de 65+) te storten op onze rekening BE10 1460 5347 2704 

met vermelding LLAW. Het bedrag moet op 29 januari op onze rekening staan 
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     Stertocht 24 februari 2013 
Ook dit jaar besteden we wat meer aandacht aan de organisatie van de Nationale wandeldag. 

Voor onze federatie organiseert WSP Heverlee de editie 2013. Ter gelegenheid van deze 

organisatie zijn de organisatoren er in geslaagd een uitzonderlijk stadsparcours aan te bieden. 

Een aanrader!!  

Hieronder een uitgebreide beschrijving van de verschillende wandelafstanden. 

De Nationale Wandeldag is opgesplitst in 2 deeltrajecten: 

 

Stadsparcours 
 

Afstand 12 km  
Niettegenstaande wij spreken van een “stadsparcours”, vertrek je tussen de weiden en de 

velden door een prachtige lindendreef naar het Engels Kerkhof. Langs de rand 

van Heverleebos bereik je een holle weg die afdaalt naar de visvijvers van de 

abdij van „t Park. Door de abdij en tussen weiden door kom je pas na 4,5 km 

aan de eerste huizen van Leuven. Door de wijk Matadi klim je omhoog tot op 

de vesten. Tussen een dubbele rij van prachtige wilde kastanjes, omzoomd met 

herenhuizen uit de 19de eeuw, bereik je de Sint-Kwintenskerk. Voor de kerk staat het 

kapelleke Jezus in „t Steentje. Door de Naamsestraat met talloze universiteitscolleges wandel 

je naar het Sint-Donatuspark waar de resten van de eerste ringmuur te zien zijn. Over het 

Ladeuzeplein, met de universiteitsbibliotheek en de Totem, en langs het M - museum kom je 

in hartje Leuven met de Sint-Pieterskerk en het beroemde stadhuis. Stadsgidsen staan klaar 

om een gratis rondleiding te geven in het stadhuis. Door het stadhuis ga je 

naar de controlepost in de oude Lakenhalle, thans het administratief 

centrum van de universiteit. Je vertrekt terug over de Oude Markt die 

bekend is als de langste toog van de wereld. Na de drank drie heiligen in 

één klap: de Sint-Antoniuskerk is een bedevaartsoord voor Sint-Jozef waar 

ook onze beroemdste Belg, pater Damiaan, begraven ligt. Door het 

Dijleparkje kom je in het mooi gerestaureerde Groot Begijnhof. In de 

Begijnhofkerk, de Sint-Jan-de-Doperkerk, staan ook stadsgidsen klaar voor 

een gratis rondleiding. Dan duik je met een tunnel onder de ring rond Leuven om in het park 

van het Arenbergkasteel te belanden. Na het kasteel waar veel Leuvense trouwers hun foto‟s 

laten maken, keer je terug naar het H.-Hartinstituut waar duizenden meisjes school liepen (en 

nog steeds les volgen maar natuurlijk thans samen met jongens). 

Afstand 5 km  
Een pendelbus brengt je van het vertrek naar het Ladeuzeplein waar je aansluit op het 

parcours van de 12 km 

 Bosparcours 

 
Deze parcours bezoeken Heverleebos, Egenhovenbos en Meerdaalwoud en zijn voor 90% 

puur natuur. Alle afstanden vertrekken zoals het stadsparcours door voormelde prachtige 

lindendreef naar het Engels Kerkhof. Daar is de eerste splitsing. 

 

http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#engels_kerkhof
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#heverleebos
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#abdij_van__t_park
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#matadi
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#vesten
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#sint_kwinten
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#kapel_jezus_in_t_steen
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#college
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#sint_donatus
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#bibliotheek
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#totem
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#m_museum
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#sint_pieter
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#stadhuis
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#lakenhalle
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#oude_markt
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#groot_begijnhof
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#arenberg
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#h_hart
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#heverleebos
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#engels_kerkhof
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Afstand 4 km 
Dit parcours is ook geschikt voor kinderwagens en rolstoelgebruikers. Na de eerste splitsing 

volg je de rand van Heverleebos naar de controlepost in de school Woudlucht. Daarna keer je 

terug naar het vertrekpunt. 

Afstand 6 km 
Als je 6 km verkiest, volg je na de eerste splitsing ook de rand van Heverleebos maar draai je 

af door het arboretum om een lus te maken in het bos. In het arboretum is er, mits inschrijving 

vooraf, speciale animatie voor jeugdgroepen door natuurgidsen van de Vrienden van 

Heverleebos en Meerdaalwoud vzw. Bij het verlaten van het bos kom je aan de controlepost 

in de school van Woudlucht. Na controle keer je terug naar het vertrek. 

Afstand 9 km 
De 9 km gaat aan het Engels kerkhof recht door Heverleebos. Je komt zo in de buitenwijken 

van Blanden terecht. Via vergeten voetwegen bereik je de controlepost in het klooster van 

Vaalbeek. Daarna duik je Heverleebos binnen om pas een goede kilometer voor het einde 

terug uit het bos te komen. 

Afstand 18 km 
Dit parcours is hetzelfde als de 9 km maar in het terugkeren door Heverleebos splits je af om 

het bos te verlaten aan de tweede controlepost in de school van Woudlucht. Na controle maak 

je een prachtige lus doorheen de Dijlevallei, Egenhovenbos en het park van het 

Arenbergkasteel. Na een tweede controle in Woudlucht keer je terug naar de vertrekzaal. 

Afstand 20 km 
Deze afstand vertrekt zoals de 9 km en 18 km ook naar de controlepost in het klooster van 

Vaalbeek. Daarna maak je een bijkomende lus langs het idyllische Zoet Water en het 

kapelletje van Onze-Lieve-Vrouw van Steenbergen. Je vervolgt je weg door de Witte 

Bomendreef naar het Kouterbos. Dit bos is één van de weinige moerasbossen die Vlaanderen 

rijk is. Je klimt door een prachtige holle weg die je naar een plateau tussen Meerdaalwoud en 

Heverleebos brengt. Deze open ruimte met velden en weiden wordt gekenmerkt door zijn rust, 

stilte en mooie vergezichten. Je daalt af naar Vaalbeek om langs de andere zijde van het dorp 

terug te stijgen naar het klooster waar de controlepost is. Door de prachtige dreven van 

Heverleebos keer je daarna terug naar de vertrekzaal. 

Afstand 29 km 
Dit parcours is hetzelfde als de 20 km tot na de controle in Vaalbeek en de prachtige dreven 

van Heverleebos. Voor je het bos verlaat, splitst de weg naar de controle in de school van 

Woudlucht aan de rand van het bos. Na controle maak je een prachtige lus doorheen de 

Dijlevallei, Egenhovenbos en het park van het Arenbergkasteel. Na een tweede controle in 

Woudlucht keer je terug naar de vertrekzaal. 

 

Achteraan kan je uw gratis inschrijfkaart vinden, je krijgt er nog een extra drankje bij. 

Een mooie gelegenheid om te laten zien dat we de grootste club van Vlaams Brabant zijn. Ik 

hoop u daar allen massaal te zien!! 

 

Overlijden 

We vernemen het overlijden van Mevrouw Flor Theijs echtgenote van Denis Voet.  

Flor werd geboren op 25 februari 1933 en is overleden op 2 december. Zij was de moeder en 

schoonmoeder van onze leden Joseph Voet en Diane Van Den Broeck. 

We wensen de getroffen families veel sterkte in deze moeilijke periode.  

 

http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#heverleebos
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#heverleebos
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#arboretum
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#engels_kerkhof
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#heverleebos
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#klooster_vaalbeek
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#klooster_vaalbeek
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#heverleebos
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#arenberg
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#arenberg
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#klooster_vaalbeek
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#klooster_vaalbeek
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#zoet_water
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#kapel_steenbergen
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#heverleebos
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#klooster_vaalbeek
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#heverleebos
http://wsp.webontwikkelaar.com/?ID=8&P=30&T=1#arenberg
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      Trainingsvesten – paraplu’s 
 

 Al geruime tijd was de voorraad courante maten van onze trainnigsvesten uitgeput.  De 

leverancier was lange tijd onbereikbaar. Vrij recent heeft hij terug de draad opgenomen en 

hebben we een voorraad vesten kunnen bestellen. Als alles volgens plan verloopt zijn vanaf 

eind januari alle maten  terug beschikbaar. Misschien nog een laat eindejaarsgeschenk? 

 

Dan waren er nog de fameuze stormparaplu‟s. Het water konden ze tegenhouden, wind 

konden ze echter helemaal niet verdragen. Er bleek een fabricatiefout te zijn gebeurd. De 

paraplu‟s werden ondertussen vervangen door een ander model. Dit model draagt niet het 

certificaat :” stormparaplu” Opletten dus bij een winderig weer.  

De leden die nog een kapotte stormparaplu hebben mogen deze komen omwisselen tegen dit  

nieuw model. 

 

Terugbetalingen van lidgelden door de mutualiteiten. 

 
Vanaf  2012 betalen ALLE  mutualiteiten het lidgeld van een sportclub terug. Als u bij 

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

het formulier ook downloaden. 

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

formulier voor u in. U hebt  hiervoor een gans jaar de tijd. 

 

 We zetten de openingsdagen van ons secretariaat nog eens op een rijtje: 

 De woensdagen  9 januari, 13 februari, 13 maart, 9 oktober en 14 november van 14.00 tot 

16.00 uur. 

 De maandagen 28 januari, 25 februari, 25 maart, 29 april, 27 mei, 24 juni, 26 augustus, 30 

september,28 oktober, 25 november en 16 december. 
 

 

     E- mail adressen 

 
Begin december is de hard ware van mijn PC gecrasht.  Naar IT normen was het al een oude 

kraker. Veel  van de inhoud had ik  op een veilige plaats gezet. Waar ik niet aan gedacht had 

waren de e- mail adressen. 

 Ik had in de loop van de afgelopen jaren  heel wat adressen opgeslagen. Die zijn nu hopeloos 

verloren. Mocht u het nodig vinden dat ik over uw e-mail adres beschik, stuur me dan een 

mailtje. Ik zal er deze keer beter zorg trachten voor te dragen. Alvast bedankt. 

Fons.leys@telenet.be 

 

mailto:Fons.leys@telenet.be
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Buitenlandreizen 2013 
 

In onze vorige info kon u lezen dat er niet minder dan 3 buitenlandreizen gepland staan. De 

inschrijvingen voor de Moezel lopen al vlot binnen. De helft van de gevraagde kamers zijn al 

belegd. De Oostenrijkreis is al voor 1/3 volzet. Voor het reisje naar het Westerwald dat pas in 

september van volgend jaar doorgaat zijn er nog maar een handvol inschrijvingen.  

 

Voor de nieuwe leden, misschien een kort woordje uitleg over het programma. 

Op deze uitstappen is er elke dag een wandeling voorzien, met vertrek om 09.00 uur. We 

wandelen in twee groepen. De eerste groep maakt een wandeling tussen de 10 en 15 km. Er 

wordt aan een rustig tempo gewandeld. Uitgebreide rustpauzes. Zodat ook de dag gevuld 

wordt.  

De anderen wandelen tussen de 20 en 25 km aan een iets hoger tempo. Ook hier zijn 

(meerder) rusten voorzien. We trachten alle dagen omstreeks 17.0 uur terug “thuis” te zijn. 

Als er leden een rustdag willen inlassen of een andere uitstap willen doen. Geen probleem, 

wel verwittigen zodat we ‟s morgens niet nodeloos moeten wachten. 

  

Nog even de data herinneren wanneer de inschrijvingen worden afgesloten. 

Moezelweekend: 20 februari 2013 voorschot 40 Euro pp 

Ischgl: 15 maart 2013 Voorschot 100 Euro pp 

Westerwald: 15 mei 2013 Voorschot 60 Euro pp. 

 

Inschrijven doe je door het strookje of een mailtje te sturen aan Fons. Nogmaals bevestigd 

met een voorschot dat op de afsluitdatum op onze rekening moet staan. 

 Het voorschot moet op onze reisrekening gestort worden: 

 Het nummer is BE84 1420 6911 5959 

Opgelet! Er is GEEN annulatie of repatriëring verzekering voorzien.  

Als u deze nodig acht, neem contact op met uw mutualiteit of verzekering agent. 
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        Verslag Tienbundertocht 
 

Tijdens het VWF weekend in de Ardennen beloofde Frans, de gids van het vakantiepark, ons 

om ook eens in ons Hageland te komen wandelen. Hij hield woord en nam deel aan onze 

Tienbundertocht. Hierna zijn verslag: 

 

Beste Fons en 'Pinguins'-team, 

 

Toch even meegeven dat wij vandaag wel echt genoten hebben. Bij het  raadplegen van jullie 

site had ik reeds een goed gevoel. Een beschrijving met een meerwaarde. Bij jullie zou het 

niet alleen gaan om zomaar lus A-B-C met zoveel kilometers.  De lussen werden  inhoudelijk 

goed beschreven zodat een perfecte keuze kon gemaakt. De verwachtingen werden 

ruimschoots ingelost. Zo dikwijls raasden wij richting Leuven-Brussel. Dat noodzakelijk 

betonnen lint ging en gaat steeds door jullie uitzonderlijke wandelbiotoop. Wij bleven er niet   

eerder bij stilstaan, vandaag wel. Wij hielden halt, stapten uit en genoten... te voet. 

Die lus A met zijn beboste kam. Een weelde aan boomsoorten, een  serpentine aan paden, een 

ondergrond van ijzersteen, die zoveel  kerken, belangrijke gebouwen en burchten van de 

kleine man in de  omgeving en ver daarbuiten  een rijke geschiedenis en aanzien bezorgde. 

Die lus C met zijn beemden (bij ons heet dat 't broek),  smalle heerlijke paadjes langs weiden 

en akkerland. Zij leidden ons  naar die bijzondere kronkelende Demer van Claes en zijne 

Witte (even  terug stroomopwaarts maar toch, 't kwam zo weer voor de geest). De   

Demerboorden  met hier en daar nog resten van uitbloeiend fluitekruid  en ander marginaal 

moois. Na de Demer de verrassing, zowaar dachten  wij terug op lus A beland te zijn. Heerlijk 

was om via dat intens mooi  kammetje  de Kortakker te bereiken en te genieten van een frisse 

pint,  weer een verrassing met de 'Nivoo' van 't vat, en de gastvrijheid van  zoveel Pinguins! 

Oh ja, de pompoensoep met ballekes tussen lus A en lus B was hemels! 

Fons en Pinguins, bedankt en proficiat, dankzij jullie hebben wij een onvergetelijke 

wandeldag gehad! 

 

Vriendelijke groeten. 

Frans (wandelgids Parc La Clusure) 
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Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van  

26 oktober 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, Paul Verduykt 

Verontschuldigd:  Thilly Thiels 

 

 Verwelkoming van de voorzitter. 

We zijn met  2 bussen naar Montenau  geweest. We hebben per bus een geschenk 

gehad. 

 De secretaris heeft briefwisseling: 

Een brief van Fintro voor de penningmeester. „verklaring betreffende de identiteit van 

de uiteindelijke begunstigde(n) van een juridische constructie, andere dan een 

vennootschap‟ 

Een uitnodiging van VWF voor een vergadering over de nieuwe verzekering. Guy zal 

naar die vergadering gaan. Fons als bestuurslid van VWF. 

Een reclamebrief van het Hof van Zeeland. 

Een bevestiging van de stad dat de reclameborden voor de sinterklaastocht  kunnen 

worden geplaatst. 

 Briefwisseling van de voorzitter: 

Factuur van Bpost (pinguineke) 

De verhuurovereenkomst voor de zaal in Rillaar gaat veranderen. Drank moet 

voortaan van hun brouwer afgenomen worden. Het wordt er niet goedkoper op! 

 Financieel nieuws: 

Dagboek van uitgaven en inkomsten  +  financieel overzicht van de vorige maand. 

Wie van het bestuur gaat mee naar Buggenhout? 

Voor de Tienbundertocht moeten er nog rekeningen binnenkomen! 

Naar Montenau waren  we met  93 wandelaars. 

 LLAW of Langdorpse LangeAfstandsWandelingen: De eerste tocht gaat op 1 

december naar Mechelen tot St Katelijne Waver.  24,38 km. volgens de kaart. De 

snelheid : 5- 5,5 km/u 

 De materiaalmeester heeft heel wat zomertopjes voor vrouwen onderzocht. De grote 

modellen blijven een probleem! 

 De controleposten voor 2013 wordt overlopen. De meeste zijn al in orde. De anderen 

zijn geen probleem en zullen in orde komen. 

 Het jaarprogramma voor 2013 wordt doorgenomen en hier en daar wat bijgestuurd. 

 De sinterklaastocht  : 2 startzalen +  secretariaat 

Op het secretariaat : 3 personen voor  de lidkaarten + stickers,  2 personen voor de 

handdoeken en de marching, 1 persoon voor de kledij. 

Het jaarlijks geschenkje is nog niet bekend.  

 Voor het ledenfeest moet het menu + prijs nog worden aangevraagd. 

 Voor een busreis zou er (indien mogelijk) meer dan één bestuurslid per bus moeten 

zijn. 

 

Einde om 21u 45 

Verslag door Guido Van Loo 
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Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van  

26 november 2012 om 19u 30 

 
 

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

Loo, Mariette Seykens, Cyriel Hendrickx, Paul Verduykt 

 

Verontschuldigd: Bart Daems 

 

 Verwelkoming van de voorzitter. 

Gerard en Tilly moeten voor hun gezondheid het rustiger aandoen. 

 De voorzitter had bij: 

Factuur van Bpost . 

Contract van de school voor de mars der Zuiderkempen. 

Bevestiging van het Rood Kruis dat ze komen met de Sinterklaastocht. 

 Financiën: 

De onkosten van de Tienbundertocht zijn binnen. 

Er wordt een overzicht gegeven over de in- en uitgaven van de maand. 

Er is € 1000 gestort voor Ischgl. 

Voor zaterdag  1 december (LLAW) zijn er voorlopig 12 wandelaars. 

De max-rekening bij Argenta is afgesloten. 

 Vermits Gerard en Tilly niet meer mogen werken, worden een aantal taken 

herverdeeld. 

Vuilbakken en pinguineke :Paul 

Guy verwittigt Geert dat het pinguineke bij Paul moet toekomen. 

Plakkaten verven: iedereen helpt! 

Er komt nog een artikel in het pinguineke. 

 Er is iemand komen wandelen in Deurne ( stertocht) die geen lid (meer) is. 

De secretaris zal een brief maken om die persoon uit te nodigen om opnieuw lid te 

worden. 

 

PAUZE 

 

 Lucien heeft bekomen dat  de poort aan de waterwinning op de Bosberg  open is. Het 

moet bij de vrederechter nog voorkomen.  

 26 december : Baarle Hertog = eigen busreis. De verzekering dient hiervoor 

aangeschreven. 

Deze tocht moet nog verkend worden. Voorgestelde datum : 17/12 

Er wordt gewandeld in 3 groepen : centrum 4 km, 11km en 22 km. 

 De materiaalmeester heeft een polo met V-hals gevonden. 

Er zijn nieuwe trainingsvesten. Ze kosten wel wat meer, maar zullen toch aan dezelfde 

prijs worden aangeboden aan de leden. 

 Het menu voor het ledenfeest wordt besproken aan de hand van de menu‟s van Hof ter 

Venne. De wijn wordt tevens door het Hof geleverd! 
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Prijs leden € 30 : niet leden  € 40  

Fons en Cyriel gaan dit bespreken . 

 Het jaarprogramma 2013 wordt overlopen en wordt hier en daar bijgeschaafd. 

 Voor de Sinterklaastocht komen we bijeen om 12u 30 aan het lokaal. 

Als geschenk wordt het peperkoek. 

 Leuven – Aarschot vertrekt om 7u 41. 

 De mars der Zuiderkempen gaat door één week na de nationale wandeldag. Gevolg: 

geen busuitstappen van bevriende clubs.  

Voorstel: de Sinterklaastocht als officiële tocht maken. Aan te vragen aan VWF tegen  

2014. 

 

 

Nieuwe leden 

 

Dirk PAUWELS 3130 BETEKOM 

Frans VANGOOLEN 3130 BEGIJNENDIJK 

Rachelle VANZEER 3130 BEGIJNENDIJK 

Diana JANSSENS 3201 LANGDORP 

Patricia WOUTERS 3201 LANGDORP 

Sophie TORFS 3201 LANGDORP 

Remi LIEVENS 3111 WEZEMAAL 

Anne VANDEZANDE 3054 OUD HEVERLEE 

Richard PAUWELS 2230 HERSTELT 

Jan CLYGNET 3270 SCHERPENHEUVEL 

Jesse VAN EYNDE 3800 ST TRUIDEN 

Maurice DE ROOVER 2221 BOOISCHOT 

Renilda COOTMANS 2221 BOOISCHOT 

Chris DONNE 2431 VEERLE-LAAKDAL 

Elke DANCKERS 2230 HERSELT 

Martine VOS 3200 AARSCHOT 

Griet OOSTENS 3201 LANGDORP 

Danny VAN EYLEN-DE BUSSER 3201 LANGDORP 

Robert SCHELLENS 2235 HULSHOUT 

 

 

Wij wensen onze nieuwe leden nog veel wandelplezier 
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           Sinterklaastocht  

 

SAMENVATTING   

V.W.F. 780 

V.V.R.S. 100 

AKTIVIA  105 

F.F.B.M.P. 10 

V.G.D.S. 0 

Individuelen 192 

Buitenlandse deelnemers 2 

Blanco+ontbrekende formulieren 55 

    

TOTAAL 1244 

         

   

 

 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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      Nieuwjaarsliedjes 

Nieuwjaarszingen is een folkloristisch gebruik. Het gebeurt op oudejaarsdag. 

De kinderen komen dan nieuwjaar wensen aan de voordeur en zingen meestal een kort en 

krachtig liedje. 

In vele dorpen blijft dit beperkt tot in de voormiddag, maar dankzij het steeds later opstaan 

van vele mensen blijven de kinderen dan vaak voor een gesloten deur staan en het zingen gaat 

dus meer en meer verder in de namiddag. 

De meeste kinderen hebben een zak op de buik hangen, opgehouden door een lintje rond de 

hals. Deze zak is ongeveer 20 bij 30 centimeter en meestal gemaakt van keukendoek. 

Tegenwoordig zijn het echter meestal plastic zakken. Na het wensen doet de toegezongene 

een centje of wat snoep in de zak. Tegenwoordig kunnen dit ook balpennen of stukken fruit 

zijn. 

In sommige dorpjes komen meer dan duizend kinderen langs in de voormiddag, maar vele 

mensen merken toch dat het nieuwjaarszingen zo stilaan minder populair wordt. 

Wat wel steeds groter wordt is het zingen bij valavond. Dan zijn de tieners aan de beurt. Het 

zingen blijft, maar dan wel verkleed. Vaak zingen ze ook enkel bij mensen die ze kennen, 

waar ze dan een borrel of wat geld krijgen. Het zingen is voor deze jongeren een soort 

opwarmertje om hierna op café of naar een fuif te gaan. 

 

Voorbeelden van liedjes: 

*Oud jaar, nieuw jaar 

'k wens u een gelukkig nieuwjaar!  

*oud jaar, nieuwjaar  

twee koeken is een paar 

ik wens jullie een gelukkig nieuwjaar! 

*Nieuwejaarke zoete 

'k heb kou voete 

'k heb ne kouwe rug 

'k kom volgend jaar terug 

*Nieuwejaarke zoete 

Een varken heeft 4 voeten, 4 voeten en ne staart  

is dat dan geen centje waard 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Folklore
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oudejaarsavond
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kind
http://nl.wikipedia.org/wiki/Entree
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lied
http://nl.wikipedia.org/wiki/Snoep
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schemering
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tiener
http://nl.wikipedia.org/wiki/Borrel
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ja ja, dat is waar,’ k wens u een  gelukkig nieuwjaar 

*Nieuwjaarke hottentot     

ons vader heeft ne kletskop 

Zeven jaar zonder haar,  

Ik wens u een gelukkig nieuwjaar 

*Nieuwjaarke hottentot 

Ons vader he ne kletskop 

Ons moeder is een wit konijn 

Moekik daor dan een kind van zijn 

*Nieuwjaarke hottentot 

ons vader hee in zijn broek geprot 

had hij zoveel niet  gegeten, 

Had hij niet in zijn broek gescheten 

Wanneer men de deur niet opent, zingen de kinderen vaak het volgende: 

Hoog huis, laag huis 

Er zit een gierige pin in huis 

       Bron: Wikipedia 

     

 

Nieuwe verzekeringspapieren. 

 

Vanaf begin 2013 is de federatie in zee gegaan met een andere verzekeraar. Daartoe dienen er 

vanaf die datum nieuwe papieren te worden gebruikt om in geval van ongeval te laten 

invullen. Knip daarom de laatste bladzijde uit. Steek ze in uw wandelboekje, zo heeft u altijd 

een formulier bij wanneer u ergens gaat wandelen. 
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 ARENA NV - Polisnummer 1.119.356/A  
ONGEVALSVERKLARING PERSOONLIJK(E) ONGEVAL(LEN)  
Bij een persoonlijk ongeval: voorzijde volledig invullen en ondertekenen, achterzijde laten invullen 

en ondertekenen door de behandelende geneesheer en dan onmiddellijk opzenden naar  

V.W.F. secretariaat - P/A Officenter - H. Van Veldekesingel 150 bus 71 te 3500 HASSELT.  

Secretariaat V.W.F. - tel 011/87.08.21 - fax 011/87.08.02. – Email bernadette@vwf.be  

Verzekeringsnemer : Vlaamse Wandelfederatie v.z.w.  

Volledig adres. : p/a Officenter - H. Van Veldekesingel 150 bus 71 te 3500 HASSELT.  

Slachtoffer. - Verzekerde.  
Naam en voornaam…………………………………………………………lidnummer………………….……  

Beroep………………………………………………………………………Geboortedatum…………….…….  

Adres…………………………………………………………………………Tel………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………..  

Naam en nummer van club van slachtoffer :…………………………………………………………………...  

Verzekering tegen ongevallen bij een andere maatschappij - JA. - NEEN ( 1.)  

ZO JA. - Naam van de Maatschappij…………………………………..Polisnummer………………………  

ONGEVAL. Tijdens een wandeling  
Datum…………………………………..Dag……………………….. Uur……………Voor-Namiddag ( 1.)  

Plaats………………………………………………………………….Postnummer…………………………….  

ONGEVAL. Naar of van een wandeling  
Datum…………………………………..Dag……………………….. Uur……………Voor- Namiddag ( 1.)  

Plaats………………………………………………………………….Postnummer……………………………  

Verplaatsing naar of van een wandeling Ja. - Neen. ( 1.) Was slachtoffer geleider of inzittende ( 1.) van een 

voertuig. Zo JA, identiteit van eigenaar - merk en nummerplaat wagen/voertuig 

:……………………………………………………………………………………………………………………  

Overheid die ongeval vaststelde :……………………………………………………………………………….  

Getuigen - naam en adres.:………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………….….  

Verzekeringsmaatschappij…………………………………………….Polisnummer…………………………  

OORZAKEN - OMSTANDIGHEDEN - BESCHRIJVING ONGEVAL.  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………  

ANDERE SCHADE TE WIJTEN AAN HET ONGEVAL.  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………  

Opgesteld te …………………… ……………….. de…………………………………………  

( 1.) = doorhalen wat NIET past.  

ALLES IN BLOKLETTERS INVULLEN  

 

 

 

Handtekening clubsecretaris en clubstempel Handtekening van Verzekerde 2  
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ARENA NV - Polisnummer 1.119.356/A  

Geneeskundig getuigschrift.  
1. Geneesheer.  
 
Naam……………………………………………………………………………………………………………  

Adres…………………………………………………………………………Tel nummer…………………..  

2. Letsels.  
 
Welke zijn de letsels veroorzaakt door het ongeval vermeld op keerzijde.  

………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………….  

3. Gevolgen  
 
Welke zijn tot nu toe de gevolgen of vermoedelijke gevolgen  

…………………………………………………………………………………………………………………  

Tijdelijk werkongeschiktheid van ……….. ……………..tot en met ……………………………………..  

Bestendig werkongeschiktheid van ……………………...% vanaf ………………………………………  

Voortvloeiend uit ……………………………………………………………………………………………..  

4. Behandeling.  
Indien een van volgende tussenkomsten nodig is, gelieve deze aan te duiden.  

O - Tussenkomst van een speciale arts. ( event. Naam en adres.)  

………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………….  

O - RX moeten genomen worden  

O - Slachtoffer moet opgenomen worden in ziekenhuis.  

5. Inlichtingen.  
 
Op welke dag en uur zijn de zorgen van de geneesheer voor het éérst gevraagd……………………….  

Wordt het slachtoffer verzorgd -  

O Thuis.  

O in de kliniek.  

O elders  

Bent u huisdokter van slachtoffer - JA. - Neen. ( 1.)  

Zo neen, wie is de huisdokter, naam en adres. …………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………….. telefoonnummer…………………………………..  

Lijdt of leed het slachtoffer voor het ongeval aan lichamelijke gebreken, ziekte of kwalen die rechtstreeks 

de oorzaak zouden kunnen geweest zijn van het ongeval. JA. - NEEN. ( 1.)  

Opgemaakt te ………………………………de …………………………….  

( 1. ) doorhalen wat NIET past.  

Handtekening en stempel Geneesheer  

………………………………………….  

 

 

 

 

uitgave 16 oktober 2012 

 


