Mijmeringen van
de voorzitter.

Misschien heb je het reeds links
of rechts gehoord. Jullie
voorzitter is niet langer
penningmeester van onze
federatie. Tijdens de
bestuursvergadering van 7 mei
werd ik verkozen tot voorzitter van de Vlaamse Wandelfederatie. Dat wil zeker niet zeggen
dat ik me minder zal bezig houden met onze club. Als jong gepensioneerde zal dat extra werk
er nog wel enkele jaren bij kunnen. Al zouden sommige dagen wel wat meer dan 24 uur
mogen hebben. De zomer komt eraan, traditioneel een rustiger periode. De
vrijdagwandelingen alsook het nordiccen liggen twee maanden stil. Deze pinguïn zal dus ook
een zomer pinguïn zijn.
Voor de verkenners is er nog wel wat werk aan de winkel. Ishgl moet nog verkend worden.
Ook naar Waldbreitbach moeten we nog eens terug om enkele wandelingen op punt te stellen.
Eind september staat er een busreis gepland. Het zal een eigen organisatie worden met een
etappe uit de Eifelsteig tussen Monschau en Einruhr. Ook hier moeten we nog eens gaan
kijken of we voldoende rustpunten vinden.
Voor de zomertocht is het parcours al in orde. Enkel de helpers moeten nog verdeeld worden
over de verschillende controleposten. Traditioneel een moeilijke denkoefening wegens de
vakantie periode. Helpen op de zomertocht is een lange dag werken. Voor de oudere helpers
wordt dat nogal zwaar. Daarom deze oproep naar de “jongeren”. Als je zin hebt om onze
helpersploeg te vervoegen, graag. Geef maar een seintje.
Niet alleen de leeftijd , ook de gezondheid speelt onze leden parten. De laatste tijd krijg ik,
veel te veel, meldingen van leden die getroffen worden door allerlei ziektes. Moge de lang
verwachte zomer niet alleen iedereens gemoed opfleuren maar ook genezing brengen aan
iedereen. Aan alle zieken, hou de moed erin en een spoedig herstel toegewenst.
De panorama tocht is net achter de rug. Om 8 uur reeds 375 deelnemers. Vooral de Ultra
Hikers waren vroeg op post. Voor half zes waren de eersten reeds op weg. Ca. 160 wandelaars
op de 50 km waarvan er slechts een 60 tal deelnamen aan de trofee Harten vijf(tig). Misschien
wordt het tijd om een nieuwe formule te bedenken. Zowel de Ultra
Hikers als de andere wandelaars waren het er over eens, een schitterende
organisatie. Aan alle helpende handen, bedankt !!
Als ik dit schrijf is de zomer eindelijk in het land. Een stralende zon met
temperaturen boven de 20 °C, heerlijk! De vakantiemaanden staan voor
de deur. Geniet nog van de, hopelijk, zomerse maanden en tot ergens
onderweg.
Jullie voorzitter.
Fons

Wandelkalender Juli-Augustus 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 30 juni
Donderdag 4 juli
Zaterdag 6 juli
Trofee Harten vijf
Zondag 7 juli
STERTOCHT
Donderdag 11 juli
Zaterdag 13 juli
Zondag 14 juli
Eigen organisatie
Woensdag 17 juli
Zaterdag 20 juli
Zondag 21 juli

WSV Holsbeek
Voetbalkantine VK Holsbeek
Verhaegenstraat Holsbeek
VOS Schaffen
Berkenhof Turnhoutsebaan 119
3294 Molenstede - Diest
Vlaams Brabantse Wandeldag
Halewijn Zoutleeuw vzw
Sporthal De Passant
St-Truidensestwg Zoutleeuw
Boutersem Sportief
‟t Buurthuis Willebringenstraat 100
3370 Willebringen -Boutersem
Sporton VZW
Buurthuis
Zandstraat Veerle Heide
50 km van het Hageland
SIBA Past.Dergentlaan Aarschot
Wandelaars/helpers op post
De Bollekes Rotselaar
MeubelenVerhaegen
Grotebaan 115 3130 Betekom
WSV Leuven
Boudewijnstadion Diestsesteenweg
288 B 3010 Kesssel - Lo
Toekers Bunsbeek
Parochiecentrum
Kasteelstraat
Neerlinter

4-6-12-20-30 km
07.00 – 15.00 uur
4-6-12-20 km
08.00 – 15.00 uur
4-6-12-20-50(zaterdag) km
06.00 – 15.00 uur
(zondag 07.00)
4-6-10-16 km
08.00 – 15.00 uur
5-7-8-2X10-13 km
07.00 – 15.00 uur
5-8-12-16-20-30-42-50 km
06.00 – 15.00 uur
4-6-10-20 km
07.00 – 15.00 uur
4-6-12-20 km
07.00 – 15.00 uur
5-7-10-14-21-30-42 km
06.00 – 15.00 uur

Vrijdag 26 juli
Zaterdag 27 juli
Zondag 28 juli
Donderdag 1 augustus
Zondag 4 augustus
Woensdag 7 augustus
Zaterdag 10 augustus
Zondag 11 augustus
Donderdag 15 augustus.
Zondag 18 augustus
Zondag 25 augustus
Zondag 1 september
Stertocht
Antwerpse Wandeldag
Zondag 1 september
Dinsdag 3 september
Eigen organisatie

WSV Neteland Duffel
Feesttent
Hoog-Lachenen Lier
Wandelend Paal vzw
Sint Jorisgilde Brelaarstraat 10
3583 Paal
WRC Manke Fiel
‟t Kloosterhof
Kouter
1730 Mollem
Globetrotters hageland vzw
Voetbalkantine SK Waanrode
Centrum Dorp Waanrode
WK Werchter vzw
Zaal onder de Toren
Markt 4 Haacht
De Bollekes Rotselaar
MeubelenVerhaegen
Grotebaan 115 3130 Betekom
Herentalse WC vzw
De Vest
Vest 5 Herselt
De ijsetrippers Overijse
Markthal
Stationsplein 3090 Overijse
De Mijnlamp Beringen-Mijn vzw
VIP-Kantine Mijnstadion
Stadionlaan 1A Beringen -Mijn
Boutersem Sportief
Gemeentelijke Feestzaal
Kerkomsestwg 53 Boutersem
Horizonstappers Lubbeek
Zaal Leeuwkens
Kerkdreef
Linden
WSV Schelle
Gemeentelijke Basisschool
Provinciale steenweg SCHELLE
WC De Grashoppers
Sporthal
Vorststraat 55 3271 Averbode
Begijntjes wandeling
Parochiecentrum
Kerkstraat 3
3130 Begijnendijk
Wandelaars en helpers op post

6-12 km
17.00 – 21.00 uur
4-6-12-16-20-30-42 km
07.00 – 15.00 uur
5-7-10-14-21-30 km
07.00 – 15.00 uur
5-7-8 te combineren
08.00 – 15.00 uur
4-7-13-16-20-25-30 km
08.00 – 15.00 uur
4-6-10-20 km
07.00 – 15.00 uur
5-7-10-15-20 km
08.00 – 15.00 uur
6-12-18-24-30 km
07.00 – 15.00 uur
4-6-12-20 km
07.00 – 15.00 uur
4-8-12-16-20-24-30 km
07.00 – 15.00 uur
3-4-7-10-15-20-30 km
07.00 – 15.00 uur
4-7-14-21-28-35-50 km
6.00 – 15.00 uur
5-10-13-17-21-25-30-35-42
km
07.00 – 15.00 uur
5-8-12-16-20-28 km
07.00 – 15.00 uur

Wandelen aan onze kust
Net zoals de vorige jaren hebben wij de wandelingen aan onze kust tijdens de zomermaanden
voor u op een rijtje gezet. Enkel de wandelingen die vlot met het openbaar vervoer bereikbaar
zijn worden vermeld. Toch nog even vermelden dat op de kusttram met een lijnkaart reizen de
goedkoopste formule is. Voor de 65 + is het natuurlijk gratis.
Tijdens de zomerperiode rijden er ook in het weekend rechtstreekse treinen vanuit Aarschot
naar de kust. Je kan dan een weekendbiljet nemen. Kostprijs 21.00 Euro per persoon.
Goedkoper?
Als je 10 reizen per jaar doet kan je een Rail pass kopen. Kostprijs 76 Euro. Dus 7.60 Euro
per enkele rit. Je kan met meerdere personen op 1 kaart reizen en ze is 1 jaar geldig.
De 65 plussers reizen nog aan 6 Euro tijdens beperkte periodes:
Veel wandelplezier toegewenst.
Zondag 30 juni: OOSTENDE Vertrek Onze-Lieve-Vrouwcollege 6-12-18-24-28 km
NMBS station 350 m van vertrek.
Zondag 7 juli: DE HAAN Sporthal Haneveld Nieuwe steenweg 74 7-14-21 km
Trein tot Oostende of Blankenberge. Kusttram halte De Haan-cenrum
Dinsdag 9 juli: OOSTDUINKERKE: Vertrek feestzaal de witte burg, Witte Burg 92 7-1421-28 km
Trein tot Oostende De kusttram halte Oostduinkerke Bad. 1.4 km van vertrekzaal
Zaterdag 13 juli: KNOKKE –HEIST Vertrek Schuttersplein Stadion Olivier 6-10-15-21 km
Trein/tram Station Knokke
Woensdag 17 juli: OOSTENDE Vertrek Parochiaal centrum De Kreeke 6-12-18 km
Trein tot Oostende. Lijnbus 21,22,23 halte concertdam
Zondag 21 juli: WESTENDE Vertrek Gemeenteschool H. Jasparlaan 29
Trein tot Oostende. Kusttram halte Sint Laureins
Zaterdag 27juli: KNOKKE – HEIST Vertrek Oosthoekschool 6-10-15-21-32 km.
Trein tot Knokke. Lijnbus tot Oosthoekplein
Zondag 28 juli: MIDDELKERKE Vertrek Sporthal de Branding 6-10-15-20-25 km
Trein tot Oostende Kusttram halte De Greefplein
Dinsdag 30 juli: DE HAAN Vertrek Bassisschool Einstein 6-12-16-24 km.
Trein tot Blankenberge of Oostende . De kusttram halte De Haan aan Zee.
Zondag 11 Augustus: OOSTENDE of BLANKENBERGE Vertrek in de stations.6-10-2030-40-50 km
Wandelen tussen de twee Badplaatsen. Trein tot Oostende of Blankenberge
Maandag 12 augustus: NIEUWPOORT Vertrek Stedelijke feestzaal van de vismijn. Kaai.
7-12-18 km
Trein tot Oostende. Tramhalte Nieuwpoort -Stad

Verder in de maand zijn er geen wandelingen meer aan de kust.
Van 21 tot 24 augustus is er echter nog de vierdaagse van de ijzer. Je kan ook hier kiezen uit
8-16-24 of 32 km. Het is mogelijk om slechts één dag mee te wandelen. Al de startplaatsen
liggen opwandelafstand van de treinstations.
Vertrek op 21 augustus te Oostduinkerke Sint Niklaaskerk
Trein tot Oostende,tram tot Oostduinkerke
Vertrek 22 augustus Poperinge Oudstrijdersplein
Trein tot Poperinge.
Vertrek 23 augustus te Diksmuide Grote markt
Trein tot Diksmuide
Vertrek 24 augustus te Ieper Grote markt
Trein tot Ieper
Meer info op http://www.mil.be/vierdaagse

Zondag 14 juli 2013:
26ste Zomertocht - 50 km van het Hageland
Deze klassieker vormt een combinatie van zomerzon, mooie uitzichten over Aarschot,
Betekom, Gelrode en Nieuwrode. Verder gespekt met holle wegen, fruitplantages, kastelen,
middeleeuwse torens, stille natuurgebieden en op het einde de gezellige sfeer van een
provinciestadje. Wij doen nog een extraatje, alle afstanden zullen in de bossen van
Meetshoven kunnen genieten van een ambachtelijk ijsje (van Averbode).
Dit jaar wordt Meetshoven als aanzet voor onze wandeling genomen. Meetshoven vooral
bekend voor zijn bosrijke omgeving en prachtige dreven leent zich uitstekend voor dit doel.
Alle afstanden doen dit prachtig gebied aan! We hebben hier dan ook onze ijskar geposteerd
zodat iedereen kan genieten van deze hemelse verfrissing. De 5 km keert na
het ijsje terug naar Aarschot. De wandelaars die gekozen hebben voor 8 km
wandelen vanuit Meetshoven naar Ourodenberg en kunnen daar genieten van
een welverdiende rustpauze. Daarna keren ze met de 15 km terug naar de
vertrekzaal. Alle andere afstanden trekken via Meetshoven naar Betekom waar
ze verwacht worden in een ruime controlepost. Na rust, keert de 12 km terug
naar Aarschot. De 15 km maakt eerst nog een ommetje langs Ourodenberg om
dan samen met de 8 km terug naar Aarschot te trekken. De 20 km maakt in
Betekom een lus door het weidse Demerdal en keert via het kasteel van Rivieren en de
welgekende stenen molens van Betekom terug naar de rustpost in Betekom. De Ultra Hikers
wandelen door het Demerdal en over de Liederberg naar Gelrode, het “Perzikendorp”. De 30
km keert hier terug naar Betekom, de 42 en 50 km gaan nog door tot in Nieuwrode waar ze al
of niet kunnen genieten van een lus vol panorama‟s over het Hageland. Op de terugweg naar
Betekom zullen de langste afstanden natuurlijk weer volop kunnen genieten van de
overvloedige fauna en flora van het Vorsdonkbos. Het gebied is gekenmerkt door turfputten,
trilveen en dichte elzenbroeken en is de thuishaven voor wintertaling, waterral, houtsnip en
menig water minnende plant. Bij het verlaten van dit natuurgebied zorgt een weidse
Demervallei voor een prachtig zicht op de Sint Laurentiuskerk gebouwd in de 14de eeuw en
even verder, voor je de laatste controlepost in Betekom bereikt, zal je de Puttenbergmolen en
een 15 eeuwse oude stenen Torenmolen kunnen bewonderen. Vanuit deze controlepost vatten
alle afstanden, uitgezonderd de 15-8 en 5 km, de terugweg naar Aarschot, aan.

De parcoursmakers hebben zoals gewoonlijk zoveel mogelijk rekening gehouden met het
natuurschoon van de streek en hebben de meest rustige wegen uitgezocht. Hopelijk kan je bij
aankomst, op ons terras bij een ondergaande zon, weer gezellig nagenieten bij een nivootje,
kriek of Leffe van het vat!

Van woensdag 17 juli tot vrijdag 26 juli 2013. Ischgl
in Oostenrijk
Ook ons zomerverlof komt dichterbij. De verkenning gebeurt pas de eerste week van juli.
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. Wil je een dagje vrij nemen en uitgebreid
genieten van hetgeen het hotel ons aanbiedt? Geen probleem. Wel verwittigen zodat we niet
nodeloos moeten wachten.
Vertrekken doen we zoals steeds vanaf de parking Demervallei. De bus zal om 4.45 uur klaar
staan om de koffers te laden. Graag één koffer per persoon. Een kwartiertje later zou alles
moeten ingeladen zijn en kunnen we vertrekken. Je mag ons terug in Aarschot verwachten
vrijdagavond. Naargelang van de drukte hopen we tussen 20.00 en 22.00 uur de parking
Demervallei weer te bereiken.
De afrekening dan nog. Je 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

Zondag 15 tot vrijdag 20 september 2013 Waldbreitbach
32 pinguïns hebben zich ingeschreven voor deze uitstap.
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 overdag open. Als ik dit schrijf moeten we nog
enkele dagen terug om de wandelingen aan de Rhein te verkennen.
Dus 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.

De afrekening : Je betaalde reeds een voorschot van 60 Euro. Blijft dus nog 190 Euro per
persoon op basis van een twee persoonskamer. Voor de eenpersoonskamer is het 215 per
persoon. Gelieve het saldo voor 3 september te storten op onze reisrekening BE 84 1420 6911
5959

Weetjes
Huiszegen (Christus Mansionem Benedicat)
Tijdens onze wandelingen in Duitsland en Oostenrijk werd reeds dikwijls de vraag gesteld:
wat betekent het opschrift dat men vindt aan de inkom van huizen, kapelletjes en kerken?

Hier een antwoord op die vraag.
Driekoningen was vroeger – net als Pasen – traditioneel een doopdag. Ter herinnering aan de
doop vindt met Driekoningen de wijding van het water plaats. Met dit wijwater kunnen huizen
worden gezegend. Bij deze huiszegen schrijft men in vele landen met krijt de letters „‟C + M
+ B‟‟ op de deur, waarbij men hoopt alle kwaad op afstand te kunnen houden. Dit blijft dan
op of naast de deur staan tot Pinksteren of langer.
De letters staan voor de Latijnse zegenspreuk „‟Christus Mansionem Benedicat‟‟ , dat
betekent „‟Christus zegene dit huis‟‟. De letters verwijzen ook naar de initialen van Caspar,
Melchior en Balthasar, de drie wijzen uit het oosten, die mede achtergrond geven aan dit
gebruik. De gebruikelijke vorm is xx + C + M + B + yy, waarin voor „xx‟ de eerste twee
cijfers van het jaartal worden ingevuld en voor „yy‟ de laatste twee cijfers. In 2008 staat er
dan bijvoorbeeld: „‟20 + C + M +B + 08‟‟. De „+‟ staat voor een kruisteken.
In Nederland worden met Driekoningen door parochies vaak langwerpige kaarten uitgedeeld
met deze letters erop (ter grootte van een derde van een A4‟tje), die vervolgens in de hal of de
huiskamer worden opgehangen (zie afbeelding).

Openingsuren secretariaat
De zomerperiode komt er aan. Het secretariaat is in juli niet open. Er is recent nog een
voorraad zomer clubkleding aangekocht. Zij die er als een zomerse pinguïn willen uitzien zijn
nog welkom op maandag 24 juni. De volgende openingsdag is op maandag 26 augustus. Voor
dringende zaken kan u steeds bij de bestuursleden terecht.

Stertocht zondag 1 september te Schelle
Vermits we volgend jaar de Vlaams Brabantse wandeltocht organiseren en we die dag ook
hopen wat extra wandelaars te mogen ontvangen, promoten we deze Antwerpse wandeldag
met een gratis inschrijving en 2 consumpties. Er is die dag ook een organisatie van de
Grashoppers in Averbode. Waarom deze maal eens niet uitzonderlijk aan twee wandelingen
deelnemen?
De verantwoordelijken van Schelle stuurden ons een uitgebreide parcoursbeschrijving waar
we niets meer aan toe te voegen hebben.
Op zondag 1 september 2013 nodigt W.S.V. Schelle vzw, al voor de 36ste maal, alle
wandelaars uit om deel te nemen aan een wandeling door de Rupelstreek.
Deze organisatie is tevens de Provinciale Antwerpse Wandeldag.
W.S.V. Schelle zal net als de vorige edities, je een verzorgd en mooi parcours aanbieden.
Schelle is een landelijke gemeente. Het dorp ligt aan de Schelde, nabij de monding van de
Rupel en wordt voorts begrensd door de Vliet en de Wullebeek.
De Sint Petrus en Pauluskerk is de oudste van de Rupelstreek en wordt
gekenmerkt door een gotisch achthoekig belfort met een slanke spits die
ongeveer 1,20 meter overhelt.
We starten net als andere jaren in de ruime turnzaal van de Gemeentelijke
Basisschool De Klim, Provinciale Steenweg te Schelle. Deze startplaats is te
bereiken met het openbaar vervoer De Lijn, nummers 290 en 295 met halte Peperstaat
Schelle.
De 4 km, geschikt voor rolstoel en kinderwagens, vertrekt langs de oevers van de
benedenvliet en de Schelde. Verder ga je langs de Maaienhoek naar de rustpost. Via enkele
straatjes in onze gemeente loop je terug naar de startplaats.
De 7 km, vertrekt langs het nieuw aangelegd Berrenheibos. Hier krijg je een mooi uitzicht op
ondergelopen kleiputten. Via de Wullebeek kom je dan op de rustpost in de Koekoekshoeve.
Je gaat verder langs het hoogste punt van Schelle, via het Speltenbos en Zinkval om langs de
kronkelende bovenvliet terug naar de vertrekplaats te komen.
Met de 14 km volg je in eerste instantie de 4 km om in de maaienhoek richting Laarkapel en
Laarhof te wandelen. Via rustige wegen kom je op de rustpost. Verder ga je naar het
Berrenheibos en kom je zo op het parcours van de 7 km.
Bovenvliet
Laarkapel daterend uit de 17°eeuw
De 21 km volgt tot aan de eerste rustpost de 14 km. Nadien ga je richting de visputten van
Niel, een prachtig natuurgebied, om zo de rustpost in de
Koekoekshoeve te bereiken. Van hieruit maak je een extra lus via
het Waterfront en de bijhorende kleiput. Vervolgens loop je
verder met de 7 km naar de aankomst.
De 28 km volgt eveneens tot de eerste rustpost de 14 km. Nadien
maken ze een lus via de Catameldijk en het bijhorende
natuurgebied. Via de Rupeldijk kom je zo terug op de rustpost.

Je volgt dan verder de 21km langs de visputten van Niel om op de Koekoekshoeve te komen.
Hier vertrek je terug via de Hoge weg en het Speltenbos, maar maakt dan nog een extra
ommetje in het Zinkval om via het Cleydaelbos terug de oevers van de kronkelende
bovenvliet te bereiken en zo naar de aankomst te wandelen.
De 35 km volgt de 28 km tot aan de Koekoekshoeve. Hier maak je dan een extra lus langs het
park van Boom om dan langs het Waterfront terug de rustpost te bereiken. Vervolgens wandel
je samen met de 28 km terug naar de aankomst.
Tot slot de 50 km, je wandelt samen met de 35 km tot aan het park van Boom om dan via
rustige paadjes de Schorre te bereiken. Na de rustpost daar, ga je langs groene natuur richting
park van Boom om terug op de 35 km aan te sluiten en de rustpost Koekoekshoeve te
bereiken. Van hieruit vertrek je langs rustige wandelwegen naar hoeve Cornelis waar de
laatste rustpost is voorzien. Nadien ga je via het Cleydaelbos terug naar de bovenvliet en de
aankomstplaats. De inschrijving voor deze 50 km bedraagt 3 euro. Voor deze kleine meerprijs
krijg je bij het vertrek en op elke rustpost een kleine bevoorrading. Bij de aankomst bekom je
eveneens een extra consummatie alsook een gratis T – shirt van deze 50 km.
Beste wandelaars, W.S.V Schelle vzw hoopt jullie in grote getallen op deze Provinciale
Antwerpse Wandeldag te mogen begroeten. Wij zijn er van overtuigd dat je aangenaam
verrast zult zijn van het mooie groen dat wij je kunnen bieden .
Overtuigd? We hopen dan ook met een mooie delegatie in de Rupelstreek te kunnen aanwezig
zijn.

Dinsdag 3 september 2013: 6de Begijntjeswandeling
De schoolvakantie is achter de rug. De (klein)kinderen terug naar school,
tijd om eens in Begijnendijk te komen wandelen.. Immers ook dit jaar
organiseren de pinguïns weer een wandeling vanuit deze gemeente.
Diegene die er eerder al waren hadden niets dan lof over het sterk
afwisselende parcours. Ook nu doen de parcoursbouwers er alles aan om u
een mooi en afwisselend parcours aan te bieden. Zij laten de wandelaars
kennis maken met de vele natuurgebieden die deze gemeente rijk is.
Met de 5 en de 8 km/20 km flaneer je door het Bieheidebos. De 5 km keert via “De Meren”
terug naar de vertrekzaal. De 8 km gaat nog wat verder door om via Booischot Statie de
Strooiselhoeve te bereiken over het privé domein van het “Kasteeltjes goed” keren we door
het Pannenhof terug naar de vertrek/controle zaal.
De 12 km/20 km en de 28 km trekken richting Baal. Onderweg maken we kennis met de
Raam, De Rooygaerden en natuurlijk het prachtige natuurgebied de Paependel. Bij mooi weer
zien we onderweg de zeldzame vuurvlinder. Voor we de controlepost in Baal bereiken maken
we kennis met de Balenberg en mag u uw klimtalenten meten met de Baalse veldrijders. Op
de terugweg passeren we langs de minder hoge zijde van de Balenberg. Via de Meren en het
Bieheidebos bereiken we terug de aankomstzaal.

Voor de wandelaars van de 20/28 km voorzien wij nog een lus in Baal. Zij maken kennis met
deze groene gemeente. De “Zwarte putten” en dwalen door het wandelbos Parkheide.

Verslag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Wandel Sportclub
Langdorp v.z.w. :maandag 29 april 2013 in het Secretariaat –
Testeltsesteenweg te Langdorp
Van de 51 vaste leden van WSC Langdorp vzw waren er 41 aanwezig en 2 volmachten. Er
konden dus 43 stemmen worden uitgebracht.
1. De voorzitter opent de vergadering om 19 u 40.
Hij verwelkomt iedereen.
2. De voorzitter leest de agenda van de vergadering voor.
3. Het verslag van de vorige Algemene vergadering wordt goedgekeurd.
4. De secretaris meldt:
Dat er verleden jaar (1 oktober) 684 leden waren.
Dit jaar (april 2013) zijn er 673 leden waarvan 324 mannen en 349·vrouwen. De
trend van verleden jaar dat de club vervrouwelijkt zet zich voort!
De club organiseert nogal wat activiteiten voor de leden nl. 124. Dat wil zeggen om
de 2,9 dagen.
Er worden ongeveer 440 Pinguinekes per 2 maanden gedrukt.
De secretaris schetst de positie van de club t.o.v andere clubs. (wisselbeker,
deelnemers aan andere tochten en deelnemers eigen tochten)
5. De penningmeester las de voornaamste in- en uitgaven voor.
We hebben, voor onze tochten,11 procent minder ontvangen dan het gemiddelde over
de laatste 7 jaar. Er zijn 2337 wandelaars minder ingeschreven dan in 2011!
De inkomsten van de lidgelden volstonden niet om de kosten van de gratis
naamklevers, de gratis wandelkalenders en het lidgeld aan de federatie te dekken.
De grootste kosten waren ( boven de € 1000): badhanddoeken (40 punten),
drukwerk, helpersfeest, ledenfeest, keukengerief, busreizen en stertochten.
Er is ook voor een groot bedrag kledij gekocht.
6. Het verslag van de controlecommissie wordt voorgelezen:
Op datum van 18 maart 2013 hebben Victor Van den Broeck, Willy Ooms de
boekhouding van de wandelclub “Wandel sportclub Langdorp vzw” gecontroleerd.
Alle in- en uitgaven waren chronologisch en volgens soort ingegeven in het nieuwe
boekhoudprogramma.
Ze hebben verschillende steekproeven van zowel facturen, onkostennota‟s, banken
en boekhoudrekeningen uitgevoerd.
Indien er onduidelijkheden waren hebben zij aan Cyriel Hendrickx verduidelijking
en staving gevraagd van de betreffende inkomsten of uitgaven.
Steeds kon een correcte staving worden voorgelegd en kregen ze een duidelijke
toelichting.
Volgens hen is de boekhouding vorig jaar correct uitgevoerd. Ze stellen dan ook
voor om de boekhouding 2012 goed te keuren en de raad van Bestuur WSC
Langdorp vzw te ontlasten.
Hierna wordt de ontlasting gevraagd voor de penningmeester en alle bestuursleden.
Deze ontlasting wordt door alle aanwezige leden gegeven (geen tegenstemmen,
geen onthoudingen).
7. De voorzitter licht de bestuursverkiezing toe:

Er zijn 2 herverkiesbare bestuursplaatsen nl.:
Corrie Martens en Fons Leys.
Er zijn 3 nieuwe kandidaten bestuursleden nl.:
Ingrid Blockx, José Leers en Roger Voets.
Er zijn ook 2 ontslagnemende bestuursleden. Hiervoor dient ontlasting te geven
Ieder vast lid krijgt 2 stembriefjes ( of meerdere als er volmacht werd gegeven)
1 voor de aanstellingen en 1 voor de ontlasting.
De stemming gebeurt door het aankruisen van het bolletje onder
Ja = ja , Ne = neen of Oh = onthouding.
8. Er wordt een kiescollege van 2 aanwezige vaste leden samengesteld. Miel en Jan
kiezen vrijwillig voor deze taak.
9. De stembriefjes worden uitgedeeld.
Pauze : de stemmen worden geteld
10. De stemmen zijn geteld: Iedereen is ( her)verkozen !
Neen stem
ja stem onthouding
Fons
2
41
0
Corrie
2
41
0
Roger
4
39
0
Ingrid
4
39
0
José
6
37
0
Gerard
3
38
2
Thilly
3
38
2
De bestuursleden aanvaarden hun mandaat.
De ontlasting is een feit.
11. Er zijn geen ingestuurde agendapunten.
12. Mededeling en varia:
**Het huishoudelijk reglement wordt gewijzigd:
9.1.3.3 Leden kunnen het 40 puntenblad binnen brengen op het
secretariaat vanaf 1 oktober tot en met de Sinterklaastocht. Na de sinterklaastocht
worden geen 40 puntenbladen meer aanvaard.
9.1.3.4 In ruil voor het 40 puntenblad krijgen ze een bon van € 16. Deze
bon kunnen ze enkel omruilen voor een artikel uit de clubwinkel tot 1 februari van het
volgend jaar.
9.1.3.5. Op het 40 puntenblad moeten minimum 20 stempels staan. De
ontbrekende punten worden betaald aan € 0,40
9.9.1. Door bemiddeling van het secretariaat kunnen de leden
inschrijfetiketten bestellen bij V.W.F. De etiketten zijn gratis. Er kunnen wel
verzendingkosten worden gevraagd.
**Wij organiseren volgend jaar 13 juli de Brabantse provinciale wandeldag.
**Er zijn opnieuw trainingsvesten.
**Hemelvaart valt eind mei in 2014. We houden dan onze panoramatocht.
**In 2014 gaan we niet naar Oostenrijk.
**Het kaartje „veilig op stap‟ wordt uitgedeeld.
13. Vragen en opmerkingen:
De broodjes tijdens de tocht zijn niet krokant.

Het probleem ligt bij de bakker(s). Andere bakkers kunnen niet alle dagen
leveren voor zulke grote hoeveelheden.
Kan het spaargeld niet afgebouwd worden? Andere clubs geven dit soms aan een
etentje voor de leden!
Het geld moet volgens de wet op de vzw aan de leden toekomen. Het is
echter niet de bedoeling om er feestjes mee te bouwen. Het moet beheerd
worden als een voorzichtige goede huisvader. Er kunnen ook slechtere
tijden aankomen. Er werd vanuit de leden opgemerkt dat het bestuur zijn
best doet en dat het geld niet moet worden uitgeven zonder dat daar
degelijk wordt over nagedacht.
Einde vergadering 21u

Verslag door Guido Van Loo

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur
van 27 mei 2013
Aanwezig: Fons Leys, Corrie Martens, Maurits Verscheuren, Bart Daems, Mariette Seykens,
Cyriel Hendrickx, Lucien Luyten, Paul Verduyckt, Roger Voet, Ingrid Blockx, José Leers
Verontschuldigd : Guido Van Loo (vakantie)
 De voorzitter verwelkomt iedereen.
-De nieuwe bus-stickers worden voorgesteld en goedgekeurd. Ze zullen een eerste maal
kunnen gebruikt worden tijdens onze busreis naar Aubel op 23 juni.
-Fons Leys bevestigt dat hij werd verkozen tot voorzitter van het VWF. Zijn taak als
penningmeester zal kortelings overgenomen worden
 Briefwisseling secretaris : deze is met vakantie, uitgesteld tot volgende keer
 Briefwisseling voorzitter :
-factuur ontvangen van de post voor opsturen pinguins
-uitnodiging ontvangen van dhr pastoor voor vergaderingen omtrent de toekomst van de
parochiale velden en gebouwen van Langdorp
 Financieel verslag :
-Cyriel brengt een overzicht van de uitgaven en inkomsten van de maand maart met daarin de
Mars der Zuiderkempen
-idem voor de maand april met een overzicht van de Netetocht
 Bakker :
-Voor onze volgende wandeling op 1 juni hebben we een nieuwe bakker. Deze is alleszins
wat goedkoper en de koffiekoeken en taart die we mochten proeven waren prima
 Bijeenkomst huis Verdonk
-de problemen tussen de verschillende gebruikers en de conciërge situeren zich hoofdzakelijk
boven (objecten die in de gangen blijven liggen)
-er wordt gevraagd de vergaderingen te beperken tot plusminus 22 u (of toch geen lawaai
meer te maken)
-ook de auto‟s die de doorrit naar achter afsluiten is een doorn in het oog, aan de stad wordt
een oplossing gevraagd (parkeerverbod)
-er wordt eveneens gevraagd geen auto‟s te parkeren op de koer achteraan tijdens periodes
van kinderopvang
 Busreis september

-voor de geplande busreis van september was nog geen doel gekozen. Fons stelde voor om
een stuk van de Eifensteig te doen bijvoorbeeld rond Monschau en de Ruhrsee
 Week van de sport in september
-we vragen aan de secretaris om hiervoor terug in te schrijven. Zoals vorig jaar zal onze
bijdrage erin bestaan de vrijdagwandeling 13 sept open te stellen voor niet-leden.
 Stertocht 1 september Schelle
-dit is de Antwerpse provinciale wandeldag. We maken er een stertocht van met gratis
inschrijving en 2 drankbonnekes (koffie)
 Buitenlandreizen 2014 :
-vermits onze panoramatocht volgend jaar in het hemelvaartweek-end valt kunnen we die
periode niet naar de moezel. We zoeken een oplossing.
-wegens het gebrek aan belangstelling voor Oostenrijk stellen we de volgende Oostenrijksreis
uit tot 2015.
-de reis naar de Eifel gaat in 2014 door van 14 tot 18 september of van 21 tot 25 september.
Een goede bestemming moet ook nog gezocht worden
 Trage wegen
-de organisatie “Trage wegen” die ijvert voor het openmaken van oude voetwegen organiseert
wandelingen op 19 en 20 oktober. Dit is tijdens onze Tienbundertocht
 Nieuw ledenprogramma VWF
-er wordt een nieuw ledenprogramma geïnstalleerd waarmee je alles digitaal kunt doorgeven
zoals ledenadministratie, tochten enz. Fons leert het programma kennen in het kader van zijn
voorzitterschap van het VWF en zal het dan aanleren aan onze secretaris.
 Tochten 2014
-op enkele details na liggen de tochten voor 2014 vast en zijn de zalen aangevraagd
 Vlaams-Brabantse wandeldag 2014
-sponsoring door de stad is voorlopig nog een probleem gezien men daar nog bezig is met de
begroting voor 2013
-er wordt nagegaan of we een tent kunnen huren van de stad en hoe groot deze is
-Roger heeft al een heleboel foto‟s gemaakt die kunnen dienen om reclamefolders te maken.
Hij gaat proberen iets in mekaar te steken (A4-formaat dubbel geplooid)
 Panoramatocht
-samenkomst vrijdag 31e om 13u in het secretariaat om 3 zalen klaar te zetten : Gelrode
(vertrek), Nieuwrode, Kortrijk-Dutsel. In Holsbeek is de controle in de sporthal
-Lucien en Cyriel steken dinsdagnamiddag verwittigingsbriefjes in de brievenbussen in de
omgeving van de vertrekzaal in Gelrode
 Allerlei
-voor Waldbreitbach dienen nog verkenningen te gebeuren voor 2 dagen. Fons stelt –
voorlopig- 8 en/of 9 juni voor. We gaan trachten een „rustdag‟ in te lassen met eventueel een
bezoek aan een interessant stadje bvb Linz
 Einde van de vergadering 23u
Verslag : Paul Verduyckt

Huishoudelijk Reglement van Wandel sportclub Langdorp vzw
Tijdens de laatste algemene vergadering in april werden wat wijzigingen kenbaar ge maakt in
ons huishoudelijk reglement. Het betreft hier enkel het punt 9.
Hieronder kan u de nieuwe versie vinden van punt 9 van het huishoudelijk reglement.
9. ALGEMENE BEPALINGEN.
9.0. Voor het inrichten van en het deelnemen aan wandeltochten, opgenomen in de officiële
wandelkalenders, richten Wandel Sportclub Langdorp v.z.w. en haar leden zich naar de statuten,
het vademecum, het Huishoudelijk Reglement en de richtlijnen van de Vlaamse
Wandelfederatie v.z.w.
9.1. Beloningen aan de leden.
9.1.1. Wandelkalenders
Leden die hun lidgeld tijdig betalen zoals voorzien in punt 5.3. krijgen de wandelkalender BVV
gratis, beperkt tot 1 kalender per adres.
9.1.2. Aankoop clubkleding
De club biedt clubkleding te koop aan de leden.
De clubkleding is verkrijgbaar op het clubsecretariaat tijdens de normale openingsuren.
9.1.3. Puntensysteem.
9.1.3.1. Om de clubleden te belonen die regelmatig deelnemen aan wandelingen, opgenomen in
de officiële kalenders, en / of helpen bij de eigen cluborganisaties, werd een puntensysteem
voorzien.
9.1.3.2. De punten worden als volgt toegekend:
1. één punt voor deelname aan een officiële wandeltocht, of voor deelname aan een
andere activiteit door de club ingericht waarvoor de Raad van Bestuur beslist heeft
punten toe te kennen;
2. hulp bij de eigen organisaties : 5 punten
9.1.3.3 Leden kunnen het 40 puntenblad binnen brengen op het secretariaat vanaf 1 oktober tot
en met de Sinterklaastocht. Na de sinterklaastocht worden geen 40 puntenbladen meer
aanvaard.
9.1.3.4 In ruil voor het 40 puntenblad krijgen ze een bon van € 16. Deze bon kunnen ze enkel
omruilen voor een artikel uit de clubwinkel tot 1 februari van het volgend jaar.
9.1.3.5. Op het 40 puntenblad moeten minimum 20 stempels staan. De ontbrekende punten
worden betaald aan € 0,40
9.1.3.6 Telling van de punten gebeurt aan de hand van de stempels op het 40-puntenformulier

(elk jaar van een verschillende kleur) enerzijds, en aan de hand van een register van het
secretariaat voor de helpers anderzijds.
9.1.3.7. Elk lid heeft recht op één 40-puntenblad per jaar.
9.2. Busuitstappen.
9.2.1. De club richt jaarlijks een aantal autobusuitstappen in naar georganiseerde wandelingen,
en / of naar eigen wandelingen. De data en de deelnemingsmodaliteiten worden bekend
gemaakt in het info-blad.
9.2.2. De prijs voor een busreis naar een georganiseerde wandeling in het binnenland wordt
vastgesteld door de Raad van Bestuur. In deze prijs is de inschrijving begrepen.
9.2.3 De kostprijs van een clubuitstap en van een uitstap naar het buitenland wordt door de
Raad van Bestuur bepaald naargelang de kostprijs van de bus en wordt vermeld bij de
aankondiging van de uitstap in het info-blad.
9.3. Stertocht.
9.3.1. Jaarlijks duidt de club een aantal stertochten aan, dit wil zeggen dat de Raad van Bestuur
wil dat onze club met een sterke delegatie op die tocht vertegenwoordigd is.
9.3.2. De inschrijving op die tocht is gratis voor de clubleden die zich schikken naar punt 9.3.3.
en 9.3.4..
9.3.3. Op de binnenzijde van de achterkaft van de info is een inschrijvingskaart afgedrukt. De
leden vullen deze in of kleven hun inschrijfetiket en geven de kaart af aan de inschrijvingstafel.
De Raad van Bestuur zorgt voor de betaling na sluiting van de inschrijving.
9.3.4. Leden die hun kaart zijn vergeten mogen zich bij opschrijven op de kaart van een ander
lid.
9.4 Helpers.
Tijdens haar wandeltochten doet de Raad van Bestuur beroep op helpers-vrijwilligers om de
wandeltocht vlot te laten verlopen. Deze helpers zijn via de Vlaamse Wandelfederatie vzw
verzekerd zoals voorzien in de wet op de vrijwilligers
Als beloning krijgen zij:
- extra punten (zie 9.1.3.2.)
- gratis eten en drinken tijdens de organisatie jaarlijks en een
gratis etentje (eventueel met busreis).
De onkosten gemaakt door de vrijwilligers in opdracht van WSC Langdorp vzw kunnen
worden terugbetaald mits de voorlegging van het bewijs.
9.5. Huwelijk van een clublid.
9.5.1. Bij huwelijk van een clublid zal een geschenkbon ter waarde van 50 euro geschonken
worden.
9.5.2. Belanghebbenden dienen het secretariaat van de club op de hoogte te brengen door een

huwelijksaankondiging te bezorgen.
9.6. Geboorte.
9.6.1. Bij geboorte van een kind bij één van de leden zal een geschenkbon ter waarde van 50
euro geschonken worden.
9.6.2. Belanghebbenden dienen het secretariaat van de club op de hoogte te brengen door een
geboortekaartje te bezorgen.
9.7. Overlijden.
9.7.1. De nabestaanden van een overleden lid lichten het secretariaat of de voorzitter van de
club in door het sturen van een rouwbrief.
9.8. Aankondigingen in het clubblad.
9.8.1. Clubleden kunnen gratis aankondigingen van niet-commerciële aard laten opnemen in het
infoblad van de club.
9.8.2. De tekst van de aankondigingen dient schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat,
ten laatste 14 dagen voor de vastgestelde verschijningsdatum van het infoblad.
9.8.3. De Raad van Bestuur kan te allen tijde en zonder enige mogelijkheid tot verhaal beslissen
de gevraagde aankondiging niet in het infoblad op te nemen. De verzoeker wordt schriftelijk
van deze beslissing ingelicht.
9.9. Inschrijfetiketten.
9.9.1. Door bemiddeling van het secretariaat kunnen de leden inschrijfetiketten bestellen bij
V.W.F. De etiketten zijn gratis. Er kunnen wel verzendingkosten worden gevraagd.

Panoramatocht
V.W.F.
595
V.V.R.S.
118
AKTIVIA
155
F.F.B.M.P.
56
V.G.D.S.
0
Individuelen 155
Buitenlandse deelnemers
12
Blanco+ontbrekende formulieren
TOTAAL

16

1107
Prettige vakantie

Volgend pinguineke rond 25 augustus

