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Eind oktober als dit pinguïneke in uw brievenbus valt. De laatste na zomertjes zijn voorbij. 

Het groene lover wordt vervangen door een variatie van allerlei kleuren. Weldra verliezen de 

eerste bomen hun bladeren. De winterperiode is weer op komst. Stilaan tijd om over het 

nieuwe jaarprogramma te gaan nadenken. 

 

Ondanks de magere opkomst op onze eerste LLAW tocht in Houwaart gaan we niet alleen dit 

najaar maar ook volgend jaar nog verder met het organiseren van deze wandeltochten. Zoals 

in het verleden maken we terug gebruik van het openbaar vervoer.  

Wat ook vrijwel zeker is, dat is onze meerdaagse reis naar Frankrijk. Door het gebrek aan 

belangstelling voor Oostenrijk was het plan om een jaar rust te nemen. Onze panoramatocht 

valt volgend jaar midden in het Hemelvaartweekend wat de Moezelreis bemoeilijkt. Dan 

kwam er het voorstel van het Vlaams vakantiepark L’espinet. Nogal ver gelegen en in 

Frankrijk. Via mail en onze website werd er eens gepolst of daar wel belangstelling voor was. 

Vrij vlug zaten we aan 40 mogelijke kandidaten. We organiseren dus deze uitstap onder 

voorbehoud dat er minstens 40 leden daadwerkelijk inschrijven. Meer informatie vindt u 

verderop. Een tip? Als u interesse heeft schrijf snel in. Enkel voorschot storten is voldoende. 

Mogelijk is de bus snel volzet. 

Ook voor het najaar plannen we nog een midweek, waarschijnlijk gaan we nog eens naar de 

Eifel. Blijven eveneens een aantal busreizen naar clubs of eigen organisaties. 

 

Vanzelfsprekend organiseren we ook nog onze 8 wandeltochten. Lucien deed in de vorige 

info reeds een oproep om nieuwe afpijlers. De bestaande ploegen worden stilaan ouder en er 

begint hier en daar al eens iets te kraken of te piepen. Olie(of Duvel) helpt niet meer. Tijd dat 

we aan opvolging denken. Hou er wel rekening mee dat het een tijdrovende job is. Een stukje 

van 10 km afpijlen? Moet dan minstens 4 keer bewandeld worden. Verkenning, afpijlen, 

controle op de dag van de wandeling en tot slot moeten de pijltjes na de wandeling weer terug 

verwijderd worden. Het is niet dat ik iemand wil afschrikken, de realiteit is nu eenmaal zo. Ik 

hoop dat er toch nog enkele leden interesse hebben om het pijlers team te vernieuwen. 

 

Voor de 40 punten beloning hebben we terug gekozen voor een inruil bon. Er is nog een 

voldoende grote stock kleding aanwezig waar iedereen zijn gading in kan vinden. Let er op 

dat u uw 40 punten formulier TEN LAATSTE op onze Sinterklaaswandeling inlevert. De 

inruil bon kan u nog tot eind januari inruilen. Vergeet dat niet of hij is onherroepelijk 

verloren. 

 

Toch nog eens vragen om uw lidmaatschap zoveel mogelijk op onze Sinterkaastocht te 

vernieuwen. Er zijn dan voldoende mensen aanwezig om alles vlot te laten verlopen. Dit jaar 

hoeven we zelfs de documenten van de CM niet meer in te vullen. Gewoon uw gele 

naamklever aan ons bezorgen en wij zorgen voor de rest. Deze regeling is voorlopig nog wel 

enkel voor de CM leden. 

 

Voor nu, weer zalig genieten van de wandelingen in de bossen schuifelend met uw voeten 

door de afgevallen bladeren. Let wel op de losliggende stenen dan zie ik u ergens ten velde 

gezond en wel weer terug. 

 

Jullie voorzitter  

Fons 

Mijmeringen van de voorzitter 
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Wandelkalender november - december 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. 

 

Vrijdag1 november 

Stertocht 

Limburgse wandeldag 

Wandelclub Mondpaco 

De Zille Dorpstraat 15 

3945 Kwaadmechelen 

4-7-12-14-16-20-26-30 km 

Zie verder in deze info 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 3 november 

 

Trip-trap Kumtich vzw 

Voetbalkantine Eva’s Tienen 

 St- Barbarastraat 7  Kumtich  

5-9-13-19-22 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 3 november 

 

Startplaatswijziging !! 

De Gruun Zipkes 

Parochiezaal Grote Baan 111 

 2235 Hulshout 

6-10-14-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 9 november De Pompoenstappers 

Sancta Maria Instituut 

Mgr. Heylenstraat  Kasterlee 

6-12-18-25 km 

 

06.00 – 15.00 uur 

Zondag 10 november Wandelclub Tornado vzw 

Gildezaal Dorpplaats 

Boortmeerbeek 

5-10-15-20 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Zondag 10 november 

Busreis zie verder in 

deze info. 

VGDS Wanderung 

Saal Thelen 

4760 Manderfeld 

5-10-20 km 

 

08.00 – 14.00 uur 

Maandag 11 november Herentalse wandelclub 

Parochiezaal Goorstraat 

Herentals (Morkhoven) 

5-15-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Maandag11 november 

 

 

Sporton Deurne- Diest 

SOK  Hasseltsebaan 

Deurne- Diest 

4-6-2X10 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 16 november 

 

Eigen organisatie 

LLAW  

 

Halle- Groenendaal 

21,7 km 

Zie verder in deze info 

Zaterdag 16 november Bavostappers Zittaart 

Gildenhuis Beerstraat 54 

2450 Meerhout 

4-7-13-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 17 november 

 

 

K.V.R VL. BT vzw 

Ontmoetingscentrum Genadedal  

Velderblok 2A      Kessel Lo 

6-10-14-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 
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Zondag 17 november Horizon Donk 

Amandinacollege 

St Truidersteenweg  Herk–De-Stad 

5-9-13-21 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 24 november 

 

 

Vriendenkring paracom. Leuven 

Kwartier Cdt de Hemptinne 

Hertogstraat 184      Heverlee 

6-10-15-22 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Zondag 24 november 

 

 

De ijsetrippers Overijse 

RBS Het Groene Dal 

W. Matstraat   Hoeilaart 

6-12-18-24-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 30 november 

 

Startplaatswijziging !! 

VOS Schaffen vzw 

Zaal De Vleugt 

Vleugstraat 37  3290Schaffen-Diest 

4-6-12-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 1 december Wiekevorstse stappers 

Gijsels BVBA 

Lossing  Heultje -Westerlo 

5-10-15-20-25 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 1 december De Zennetrotters 

d’Oude School 

 Damstraat 49    Weerde 

4-8-12-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 3 december Bavostappers Zittaart 

Buurthuis Veerle-Heide 

Zandstraat 13A  Laakdal - Veerle 

5-7-10-15-17 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 8 december 

 

Allen op post!! 

Sinterklaastocht  

Parochiezaal Langdorp 

Vernieuwen lidmaatschap 

5-8-12-15-20-25-30 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Zaterdag 14 december 

Busreis 

Knokke- Heist en Gent by night Zie verder in deze info 

Zaterdag 14 december 

Trofee Harten vijf 

De Grashoppers Keiberg vzw 

St Norbertuszaal   

Blauberg 21   Blauberg - Herselt 

6-12-21-30-42-50 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 14 december WSP Heverlee 

Koninklijk Atheneum Redingenhof  

Redingenstraat 90     Leuven 

6 -12 km 

 

13.00 – 18.00 uur 

Zondag 15 december 

 

De Bollekes Rotselaar vzw 

Montfortcollege 

Aarschotsesteenweg 39 Rotselaar 

4-6-12-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 22 december 

 

 

WSV Leuven 

Boudewijnstadion  

Diestsesteenweg 288 Kessel-lo 

4-6-12-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Vrijdag 27 december 22e Grenzenloze tocht 

Feestzaal De Moffel  

Martinus Van Gurplaan   Lommel 

5-8-16-24-32 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 29 december 

 

WSV Holsbeek 

Gildenzaal   Gildenstraat 

Kortrijk – Dutsel 

4-6-12-20 km 

 

08.00 –15.00 uur 
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        Bijkomende tochten 
 

Om de wandelkalenders tijdig te kunnen drukken moeten de wandeltochten meer dan een jaar 

op voorhand ingediend worden. Ondertussen kunnen er nieuwe clubs bijkomen . Anderen 

stoppen dan weer hun activiteiten. 

 Misschien enkele interessante tochten. 

  

Zaterdag 30 november is er een nieuwe tocht aan onze kust. 

De Puinstappers Bredene organiseren een wandeling van 7-8-13 en 20 km vanuit zaal 

Creatuur, Dorpstraat, Bredene Dorp 

 

Op zaterdag 28 december is er Antwerpen in de Winter. Vertrek in Sint- Lievenscollege 

Amerikalei 2000 Antwerpen. Drie lussen van 4-7-9 km met een bezoek aan het Mas. 

 Vertrekken van 10.00 tot 19.00 uur. Mogelijkheid om vanuit het station Antwerpen Centraal 

op het parcours aan te sluiten. 

 

AFGELAST. De tocht op 9 november van Wandelclub de Brug gaat NIET door. 

Vertrek was voorzien in Sint- Truiden. 

 

 

      Vrijdagnamiddagwandelingen. 
 

Deze wandelingen worden uitsluitend voor clubleden georganiseerd. 

Vertrek om 13.30 stipt. Er is een rustpost voorzien en deelname is gratis. 

 We wandelen aan een tempo dat voor iedereen haalbaar is. 

 

Datum              Omloop Afstand       Vertrekplaats 
08/11/13 Houwaart-Rillaar-Houwaart 12 km Tienbunderhof 

15/11/13 Begijnendijk-Booischot-Begijnendijk 12 km Kerk Begijnendijk 

22/11/13 Averbode-VVV toren-Averbode 12 km Parking Vossenhol 

29/11/13 Langdorp-Gijmel-Langdorp 12 km Parochiezaal Langdorp 

13/12/13 Houwaart-Tienbunderhof-Houwaart 12 km Kerk Houwaart 

20/12/13 Heimolen-Wolfsdonk-Heimolen 12 km Heimolen  Langdorp 

27/12/13 Gijmel-Langdorp-Gijmel 12 km Kerk Gijmel 

10/01/14 Rillaar-Bergvijver-Rillaar 12 km Zaal Kortakker 

 

Op 6 december is er geen wandeling(voorbereiding Sinterklaastocht.) 
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Nordiccen 

De wandelingen zijn uitsluitend voor leden bedoeld. We vertrekken steeds om 14.00 h stipt. 

11/11/2013   Averbode: parking Vossenhol 

18/11/2013   Herselt: parkeerweide taverne achter de Weireld 

25/11/2013   Bergom: kerk 

02/12/2013   Gijmel: kerk 

09/12/2013   Geen wandeling 

16/12/2013   Averbode: parking Vossenhol 

23/12/2013   Nieuwrode: parochiezaal losting 

30/12/2013   Betekom: Berreke Verhagen 

 

 

Zondag 10 november: Busreis Manderfeld. 
 

Na de mooie wandeling tussen Monschau en Einruhr rijden we nog eens terug naar deze 

mooie omgeving. De Duitstalige wandelfederatie VGDS organiseert er haar 2 jaarlijkse 

VGDS wandeldag. 

 Manderfeld (420 inwoners) ligt tussen de 540 en 670 m hoogte in de gemeente Büllingen en 

grenst aan de Duitse grens. Zij is de meest oostelijk gelegen gemeente van België en heeft niet 

minder dan 19 kernen. We bevinden ons uiteraard in de Hoge Venen wat garant staat voor een 

mooi wandelgebied. 

Voor de wandeling kunnen we kiezen uit 6 -12 of 20 km. 

Vanuit het centrum trekken we naar de onooglijke plaatsjes: 

Weckerath, Krewinkel, Afst, Hergersberg en Berterath. 

Onderweg wandelen we door schilderachtige landschappen. 

Begin november, de herfst nog in volle kleurpracht. Als de 

weergoden wat meezitten zullen we kunnen genieten van een 

kleurrijk spektakel.  
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Tegen dat deze pinguïn verschijnt zouden er op de website WWW.VGDS.BE  foto’s van de 

bezienswaardigheden moeten te zien zijn.  

 

Zin om mee te gaan? Vlug inschrijven dan. 

 

Vertrek: Parking Demervallei om 07.30 uur. Terug omstreeks 18.30 uur. Inschrijven doe je 

door 7 Euro te storten op rekeningnr. BE10 1460 5347 2704 met vermelding Manderfeld. Het 

bedrag moet ten laatste op 3 november op onze rekening staan. 

 

 

Stertocht: Limburgse wandeltocht 1 november 

  
 De club Mondpaco nodigt ons uit op de Limburgse wandeldag. Deze gaat 

door op Vrijdag 1 november 2013. 

Zij vertrekken uit het Gemeenschapshuis “De Zille” aan de dorpsstraat 15 te 

Kwaadmechelen. 

We kunnen kiezen uit de afstanden 4-7-12-14-16-20-26 en 30 km. 

Vanaf de 7 km is er een ruime rust voorzien in het Kristoffelheem te Ham. Alle afstanden 

wandelen door de bossen en mooie natuur in de wijde omgeving van Kwaadmechelen en 

Ham. De rest is aan u om te ontdekken. Wij betalen voor u de inschrijving en een koffie. Aan 

jullie om massaal aanwezig te zijn. 

 

 

 

 

LLAW zaterdag 16 november 
 

We zetten de LLAW tochten verder. Deze keer kozen we een stukje uit de Streek GR 

Groene gordel. 

 We wandelen tussen de stations Halle en Groenendaal over een afstand 

van 21,7 km. Misschien niet echt zeer lang. Door de vele heuveltjes zal dit 

ook een pikante wandeling worden. 

 Een summiere wegbeschrijving. We vertrekken aan het station van Halle in de richting 

Buizingen. 

 Kleine paadjes brengen ons via Dworp naar Alsemberg met zijn majestueuze kerk. Even 

verder komen we aan in Sint-Genesius-Rode waar we onze stappen zetten richting Zoniënwoud. 

Dwalend door het Zoniënwoud bereiken we het einde van deze wandeling. In de stopplaats 

http://www.vgds.be/
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Groenendaal nemen we de stoptrein van 15.43 uur richting Brussel Noord. We zouden dan om 17.19 

uur in Aarschot moeten zijn. 

 Vertrekken doen we in Aarschot om 7.41 uur. Aankomst Leuven om 7.55 uur. In Leuven stappen we 

over op de trein naar Halle. Spoor A om 8.07 uur. Aankomst Halle 9.03 uur. 

 

 

Inschrijven doe je door 6 Euro (seniorenbiljet) of 7 Euro voor de anderen te storten op reknr. BE10 

1460 5347 2704 .Ten laatste op 12 november moet het bedrag op onze rekening staan. 

   

 

 

Zondag 8 december 2013: Sinterklaastocht – Langdorp + Gijmel 

 
 

De traditionele afsluiter van het wandeljaar (voor de Pinguïns van Langdorp) met 

als decor: bossen, heuvels en panorama’s. Je hebt een mooie keuze aan 

kronkelende, verrassende wandelpaadjes tussen Langdorp en Gijmel. Ook dit 

jaar kan je zowel in Langdorp als in de Gijmel inschrijven. 

In Langdorp vertrekken we niet vanuit de parochiezaal, maar wel vanuit zaal Demervallei! 

Parkeren kan nog wel aan de parochiezaal.  

Je kunt alle afstanden aanvatten in beide vertrekposten (met uitzondering van de 5 km). 

Langdorp en Gijmel, gelegen in het overgangsgebied tussen 

Hageland en Kempenland, zijn de dankbaarste plaatsen om een 

complete wandeling uit te bouwen. Alles wat een goede 

wandeling maakt, vind je hier binnen stapbereik. Zowel 

panorama’s, stille dennenbossen, meanderende waterlopen en 

weidse zichten zullen deze wandeling kleuren. Als de  

weersomstandigheden het toelaten zullen we ook een lus in het 

natuurgebied De Langdonken uitbouwen. Een natuurgebied dat 

ten zeerste gesmaakt wordt door menig wandelaar. In Langdorp 

hebben we een lus door de weidse Demervallei gepland en tussen deze lussen kan er naar 

hartenlust gecombineerd worden met kilometers en parcours. We hopen op een gezond 

wandelweertje met misschien een dun wit laagje sneeuw om de mooie natuur nog eens extra 

in de verf te zetten. Het parcoursteam heeft voor de laatste keer in 2013 nog eens extra zijn 

best gedaan en gezorgd voor ruime controleposten, zodat iedereen op een comfortabele 

manier aan een natje en droogje geraakt. 
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Zaterdag 14 december. Busreis naar Knokke en 

Gent 
 

Niet onze gewoonte maar deze keer wel twee bezoeken aan wandelclubs op 

één uitstap. 

In de vroege voormiddag al vertrekken we naar onze kust. 

We brengen een bezoek aan de Wandelende Noordzee boys van Knokke - Heist en nemen 

deel aan hun Zoutewandeling. 

Een wandeling langs het Zoutestrand en de vele villapaadjes in Knokke Zoute. Met andere 

woorden tussen Knokke en het Zwin. We kunnen kiezen voor 6-8-10 of 15 km voor de snelle 

stappers. Een exacte parcoursbeschrijving hebben we nog niet kunnen bekomen. Mochten de 

kleine afstanden niet langs de zeedijk wandelen passen we zelf het parcours wat aan. Dan 

verneemt u dat wel in de bus bij de heenreis. Voor de shoppers onder ons: De Lippenslaan is 

niet ver van de vertrekzaal. 

  

In de namiddag reizen we al een stukje huiswaarts. 

 

In Gent zoeken we de Florastappers op. Zij organiseren die dag Gent bij nacht. Een wandeling 

door het sfeervolle verlichte Gent. Vergeet zeker geen zaklamp. Fluorescerende kleren of 

gadgets zijn zeker aan te raden.  

Gent in pittoreske kerstsfeer, langs vele bezienswaardigheden en 

door het oude stadsgedeelte. 

 Hier kunnen we kiezen uit 6-9 of 12 km. 

Hou er rekening mee dat in de stad wandelen met de vele 

verkeerslichten niet erg snel gaat. Onderweg is er ook nog een 

kerstmarkt. De maximum afstand lijkt ons dan ook de 9 km.  

 

 Alleszins een dag vol afwisseling. Zee, strand en stad op één dag 

en dat alles voor een luttele 7 Euro. 

 

 

Vertrek: Parking Demervallei om 9.00 uur . Terug omstreeks 21.00  uur. Inschrijven doe je 

door 7 Euro te storten op rekeningnr BE10 1460 5347 2704 met vermelding Knokke. Het 

bedrag moet vóór 6 december op onze rekening staan. 
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Wandelvakantie in het Katharenland  van 17 tot 25 mei 2014  
 

We kregen een aanbieding van Vlaamse eigenaars  die een vakantiedomein uitbaten in 

het zuiden van Frankrijk. Als we voldoende kandidaten hebben organiseren we deze 

uitstap ter vervanging van de Moezel en Oostenrijk reis. 

 

 

Opgelet!!!! Periode van de communies. Vraag eerst na of u niet naar een feest moet. 

25 mei zijn er verkiezingen. U kan zonder problemen met volmacht of zelfs helemaal niet 

stemmen. 

 
Aantal personen 

Minstens 40 personen. Maximum 50 personen 
 

Verblijf 
Domaine de L’Espinet*** 

 
  

 

 

 

 
 

 

L’Espinet ligt in het hartje van het Katharenland, aan de 6de etappe van het 

langeafstandspad: le Sentier Cathare. Ook de GR7 passeert er vlakbij. 

 Ongeveer 75 km van Perpignan en 50 km van Carcasson 

De smaakvol ingerichte en goed verzorgde studio’s en huisjes zijn ingeplant 

in een 125 ha groot park omringd door heuvels en 

hebben een prachtig zicht op de Pyreneeën. 
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Programma 

Een mix van inspanning en ontspanning. 

 

Overdag 

* 7 grote wandelingen voor de sterkste groep (met gids) 

* 7 kleine wandelingen voor de andere wandelgroep (met gids) 

Voor het wandelprogramma wordt rekening gehouden met voldoende afwisseling en 

bezienswaardigheden. 

Midden van de vakantie 

Uitstap naar Carcassonne onder leiding van een gids; en vrije tijd om op eigen tempo deze 

mooie en best bewaarde omwalde stad van Frankrijk te bezoeken. De in de originele staat 

teruggebrachte stad staat op de werelderfgoedlijst van de Unesco. 

Bij de terugreis maken we een tussenstop in de romaanse abdij van Saint-Hilaire, de bakermat 

van de champagne. 

 

Wandelaars die liever eens niet meedoen aan een wandeling, hoeven zich niet te vervelen.  

Zowel op als rond het vakantiepark valt er heel wat te beleven. 
 

* zwemmen en zonnen op het domein. L’Espinet heeft een binnenzwembad met bubbelbad, 

een buitenzwembad en een natuurlijk zwemmeer met strand en ligweide. 

* heerlijk relaxen in onze sauna, jacuzzi en hammam. 

* petanquen, biljarten 

* genieten van een Belgisch biertje, een heerlijke Blanquette de Limoux of een huiswijntje in 

onze gezellige bar met terras aan de rand van het zwembad. 

 

 

 

ACCOMMODATIE 

Accommodatie voor koppels en singles: studio’s 

De studio's liggen dicht bij de zwembaden en het zwemmeer en hebben een prachtig uitzicht 

op de Pyreneeën. 

* Een studio heeft: een terras (1
ste

 verdieping) of tuin (gelijkvloers), living met 2 

éénpersoonsbedden, een keuken, een badkamer, een aparte wc, airco, Wi-Fi, tv en telefoon. 

 

* Afhankelijk van de persoonlijke voorkeur kan men als koppel ook kiezen voor een woning 

ipv een studio. Meerprijs van 25 Euro per persoon. Woning met een living, een keuken, een 

slaapkamer, een badkamer en een wc. Geen Wi-Fi inbegrepen. 
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KOSTPRIJS & SERVICE    

Verblijf in volpension: 

  

 * Uitgebreid ontbijtbuffet (brood, croissants, ontbijtkoeken, muesli, cornflakes, fruit, alle 

soorten hartig en zoet beleg, soorten eitjes, yoghurt, fruitsap, koffie…).  

 * ’s middags: picknick (mogelijkheid om zelf samen te stellen) of eenpansgerecht (voor 

de wandelaars die ’s middags op het domein zijn). Water en fruitsap inbegrepen. 

 * ’s avonds: heerlijk 3-gangenmenu (wijn, koffie en water inbegrepen).  

 * opgemaakte bedden bij aankomst 

 * eindschoonmaak 

 * set keuken- en badlinnen (gratis nieuwe set handdoeken halfweg de vakantie) 

 * wandelgidsen voor 2 groepen 

 * toegang tot sauna, stoombad, jacuzzi en fitnessruimte 

 Opmerking: in Carcassonne wordt er geen picknick voorzien (middageten in Carcassonne 

naar keuze). Op de terugreis naar België wordt er als compensatie een  picknick 

meegegeven. 

In de prijs is niet inbegrepen: 

picknick heenreis, middagmaal bij uitstap Carcassonne, ingang musea, drank aan tafel (wel 

wijn, koffie en water).  

 

Samengevat: 

 Deze uitstap gaat slechts door als we minstens met 40 personen zijn. Er kunnen maximum 50 

personen mee. 

De eerste 50 die hun voorschot op onze rekening storten kunnen zeker mee. De anderen 

komen op een wachtlijst. 

We verblijven in de studio’s van het vakantiepark.  

2 personen in een (kleine)woning is een meerprijs. 

We verblijven in vol pension. Drank(water, wijn en koffie) aan tafel inbegrepen. 

Kostprijs, vervoer inbegrepen: 610 Euro per persoon op basis van 2 personen per studio. 

Singels betalen 725 Euro.  

Prijs kan nog licht aangepast worden naargelang de prijs van de bus. 

De plaatsen voor singels zijn beperkt. Probeer met een vriend of vriendin af te spreken. In de 

studio’s zijn 2 eenpersoonsbedden aanwezig. 

 

Inschrijven doe je: 

2 personen in een studio: door 100 Euro per persoon op onze reisrekening te storten 

2 personen in een woning: Door 125 Euro per persoon op onze reisrekening te storten 

Singels storten 150 Euro op onze reisrekening. 

Nummer reisrekening: BE84 1420 6911 5959 

Opgelet!!  We moeten het juiste aantal al snel doorgeven. De inschrijvingen worden op 20 

november al afgesloten. 
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Overlijden 
 

We vernemen het overlijden van Odette Berten  

vriendin van ons lid René Peeters.  

Odette werd geboren op 14 november 1937 en overleed, op 14 augustus 2013. 

  

We wensen de familie en vrienden veel sterkte in deze moeilijke periode  

 

 

LIDGELD 2014 
 

Op 1 oktober 2013 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. 

  

Opgelet!!! De meeste mutualiteiten betalen het lidgeld van een sportclub integraal terug. 

Doe navraag bij uw ziekenfonds 

 

Hoe uw lidgeld betalen? 

 

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

van het secretariaat of tijdens onze eigen wandelingen (Tienbundertocht, Sinterklaastocht), 

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 2014” en de namen van de leden.  Nieuwe leden melden 

zich echter 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 2014  
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!). 
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Een aanrader: betaal uw lidgeld voor 1 januari 2014, dan is u al met Nieuwjaar in 

orde met de verzekering; u ontvangt dan bovendien, per gezin, gratis een VWF / 

FFBMP / VGDS – Wandelkalender 2014  Opgelet: deze kalender moet u zelf 

afhalen voor de Mars der Zuiderkempen in maart 2014, hij wordt u niet 

opgestuurd! 

 

           

 

Terugbetaling lidgelden 

 
 Ook volgend jaar betalen de mutualiteiten de lidgelden van een sportclub weer terug. 

 U kunt daarvoor de voorziene documenten bij uw mutualiteit aanvragen. Wij zorgen dat ze 

ingevuld geraken. U hebt daarvoor het gehele jaar 2014 de tijd. 

 

Opgelet voor de leden van de CM is er een speciale regeling! 

 

 Zij moeten geen document meer invullen. Als zij ons een naamklever van de mutualiteit  

bezorgen, verzamelen we deze en we bezorgen ze op regelmatige tijden aan de CM 

verantwoordelijken. De eerste maal zullen de naamklevers begin januari binnen gebracht 

worden. 

 

 

Openingsuren secretariaat in december 2013. 

 

Een speciale regeling dit jaar voor de maand december.  

Vermits de parochiezaal in Langdorp niet meer verhuurd wordt. Zal ons secretariaat aan de 

Testeltse steenweg op zondag 8 december geopend zijn van 08.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze dag is de LAATSTE MOGELIJKHEID om uw 40 punten formulier 

2013 in te ruilen!!! Naderhand worden de formulieren niet meer aanvaard. 
 

U kunt die dag uw lidgeld vernieuwen, de bestelde Marching afhalen, uw 40 punten formulier 

inleveren en een nieuw formulier voor 2014 meenemen. 

 Tevens kunt u die dag clubkleding aankopen. 

 Drie dagen later, is het de tweede woensdag. We zijn die woensdag NIET open.  

 

Wegens de feestdagen:  Een week later op MAANDAG 16  December is het secretariaat dan 

wel weer open van 18.00 tot 19.30 uur. 

 

Woensdag 8 januari 2014 is de eerste openingsdag in 2014. 
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Bestelling Marching. 
 

Zoals elk jaar kan u ook nu weer een Marching reserveren. Om alles een beetje te 

centraliseren best een telefoontje / mailtje naar Corrie of Fons. Bestellen kan ook tijdens de 

openingsuren van het secretariaat, tijdens de Tienbundertocht in oktober 

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

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

De verkoopprijs is 17 Euro. Federatieleden 8 Euro. Voor de leden van 

onze club 7 Euro 

Voor de nieuwe leden misschien wat uitleg over de verschillende 

kalenders. 

 

BVV kalender. 

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

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

Wallonië. 

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

Antwerpen en Brabant. 

 

Marching 

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

 

IVV kalender 

Deze kalender wordt in 2014 niet meer gedrukt. U kunt deze nog wel via internet raadplegen. 

. 

Zottekestocht 1 januari 2014 
Enkel voor leden van WSC Langdorp vzw 

Traditioneel de eerste dag van het nieuwe jaar, onze zottekestocht.  

Om het jaar op een gezonde en ontspannende manier te beginnen worden jullie tegen 09.00 

uur verwacht aan de kerk van de Gijmel.  We maken een wandeling van ca. 12 km met een 

rust in café “Den arend”.  

Deelname is gratis. 

 

      Leuven- Aarschot 5 januari 2014 
Mocht onze volgende info u wegens de feestdagen niet tijdig bereiken toch al even vermelden 

dat ook volgend jaar de wandeling Leuven-Aarschot doorgaat. We verzamelen om 7.30 uur in 

het station van Aarschot.  Ook deze organisatie is enkel en alleen bedoeld voor onze leden. 

Meer hierover in de volgende pinguïn.  
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40 punten 2013. 

 

ok dit jaar geen bepaald kledingstuk, maar een inruilbon voor allerlei kleding.  

In de loop der jaren hebben we een serieuze voorraad kleding opgebouwd in allerlei maten en 

voor alle seizoenen. We hopen voldoende in stock te hebben om iedereen uit meerdere 

stukken te kunnen laten kiezen. Mocht er onverhoopt toch niets meer in uw maat zijn dan 

misschien iets in een andere maat voor uw partner. Een leuk geschenkje voor onder 

de kerstboom? 

Hoe gaat alles nu concreet in zijn werk.  

Vanaf woensdag 9 oktober tot en met de Sinterklaastocht krijgt u bij het inleveren 

van een volledig ingevuld 40 punten formulier een inruilbon ter waarde van 16 Euro. 

Op deze bon wordt uw naam ingevuld en u moet deze ook ondertekenen bij ontvangst van de 

kleding. Deze bon is beperkt geldig. Laatste dag van inruiling is maandag 27 januari 2014. 

Daarna is de bon niet meer bruikbaar. 

Er wordt ook geen geld teruggegeven op deze bon. Als u iets kiest van vb. 14 Euro  wordt er 

geen 2 Euro teruggegeven. U kunt eventueel nog wel iets van een kleine waarde bijkiezen en 

de meerprijs bijleggen. 

Wanneer u minstens 20 punten heeft, kan u ook een inruilbon bekomen a rato van het aantal 

punten maal 0,40 Euro. Tijdens de Sinterklaaswandeling is ons secretariaat open van 08.00 

uur tot 17.00 uur. U kunt er lidgeld vernieuwen, 40 puntenkaart inruilen en een nieuwe 

meenemen. U kunt er tevens de inruilbon dadelijk innen. 

  

Opgelet!! Laatste datum van inleveren 40 punten formulier: Zondag 8 

december. Daarna worden de formulieren niet meer aanvaard. 

 

 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van  

26 augustus 2013 om 19u 30 

 

Aanwezig: Fons Leys, Maurits Verscheuren, Bart Daems, Guido Van Loo, Mariette Seykens, 

Cyriel Hendrickx, Lucien Luyten, Paul Verduyckt, Roger Voet, Ingrid Blockx, José Leers, 

Corrie Martens 

 

 

 De voorzitter verwelkomt iedereen; 

 De secretaris heeft briefwisseling bij: 

Een folder van het Westerwald. 

Een brochure van Brecht over de nationale wandeldag. 

Een reclamebrief voor een tocht bij de militairen. 

Een mail van i.v.m. het openen van een wandelweg in de Oude Mechelsebaan. De 

eigenaar heeft deze weg dicht gedaan. Deze weg bestaat al meer dan  50 jaar en zou 

moeten open blijven. Volgens de mail zou de vrederechter zich niet willen/kunnen 

uitspreken over deze zaak. Wordt waarschijnlijk vervolgd! 
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 De voorzitter heeft ook briefwisseling: 

Een bedankkaartje van een deelnemer van de reis naar Oostenrijk; 

Een folder van L' Espinet  +  offerte. 

Een folder van de Engel in Mellau  + offerte. 

Reclame voor Ravelingen. 

Factuur van de brandverzekering. Is onze stock voldoende verzekerd? Na te kijken! 

Factuur Bpost van het Pinguineke. 

Brief van Colruyt dat we als trouwe klant meer korting krijgen. 

Boekje Natuurpunt. 

Aviat (St Truiden)bestaat 40 jaar. Receptie 7 september om 15 u. 

Aanbieding van Gasthof Albergen in Süd Tirol. 

Aanbieding van Alzerhof in het Pitztal.  

 De penningmeester overloopt de in- en uitgaven van juni en juli. 

In Aubel hadden we wel de eerste deelnemersprijs. 

Wie gaat er van het bestuur mee naar Monchau? 

De reis naar Oostenrijk is een nul operatie. 

 Bij Activia bestaat het 'sportief wandelen'. De deelnemers leggen zichzelf een doel op 

voor de afstand en de snelheid. Bv.  30 km wandelen aan 6 km /uur. Op de 

controleposten worden ze gescand en de volgende dag is het resultaat gekend of de 

doelstelling is gehaald of niet. De 3 federaties zouden dit organiseren. 

Wij zouden volgend jaar mee doen( 31 mei). Er komt hiervoor reclame in de 

Marching! 

 De busreis naar Monchau moet nog worden verkend. 2 auto's. Samenkomst om 7 u 

aan de carpool van de autostrade in Aarschot. 

 Naar Waldbreidbach  gaan  34 wandelaars mee! 

 22 september is er een verenigingsbeurs van de wijksportraad.  

Lucien en Fons zijn naar de vergadering geweest. 

Wij organiseren een rebuswandeling van  4 km. De deelnemers krijgen een gratis 

drankje tijdens onze volgende wandeltocht van  19 oktober. De prijs voor de kinderen 

is stoepkrijt + een diploma (ontwerp- José) 

Warm water en koffie wordt met thermossen aangehaald vanuit het lokaal. 

Wij bakken pannenkoeken! 

 Guy gaat een ontwerp maken voor de 40 puntenbon. 

 Voor de buitenlandse reis 2014 wordt overwogen om naar l’ Espinet te gaan  

17-25 mei. 

10 dagen / 9 nachten    €  520 dubbel   662 enkel + kosten + bus ( +/-  €150 ) 

Voor 1 nacht minder : € -60 

Ginder zijn er gidsen. 

We polsen of er voldoende interesse is. 

 Voor de Vlaams Brabantse wandeldag 2014 is er contact opgenomen met het 

stadsbestuur; Er moet met de schepenen nog nieuwe afspraken worden gemaakt i.v.m. 

eventuele sponsoring. We promoten immers de stad voor enkele duizenden 

wandelaars! 

 Roger heeft een voorontwerp van de flyer bij voor de Brabantse wandeldag. 

Hij gaat ook bet boekje voor de clubs maken. Dit boekje zouden we met de post 

opsturen (i.p.v. mailen) 

 We komen de maandag aan het secretariaat om 13u30 om de zalen klaar te zetten voor 

de Begijntjestocht. 

 Er wordt uitgelegd dat we, als bestuurslid, goed verzekerd zijn tegen derden. Vooral 

omdat we een VZW zijn. 
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 Op de stertocht wordt in de toekomst steeds een consumptie aangeboden. 

 

 

    Einde 22u 55  

    Verslag  Guy van Loo 

 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van  

30 september 2013 om 19u 30 
 

Aanwezig: Fons Leys, Bart Daems, Guido Van Loo, Mariette Seykens, Cyriel Hendrickx, 

Lucien Luyten, Paul Verduyckt, Roger Voet, Ingrid Blockx, José Leers, Corrie Martens 

 

Verontschuldigd: Maurits Verscheuren 

 

 De voorzitter verwelkomt iedereen.  

 De secretaris heeft reclame bij van een busmaatschappij om een promotiereis te maken 

naar het Lechtal. 

 De voorzitter heeft het blad van Natuurpunt mee. 

 De penningmeester geeft een financieel overzicht van: 

-zomertocht 

-verenigingsbeurs 

-Waldbreidbach 

-kastoestand 

-ontvangsten en uitgaven van augustus 

Hij gaf ook een toelichting i.v.m. : 

-de brandpolis. Diefstal kan niet worden verzekerd. 

-stertochten Meerhout (88) en Schelle (59) 

-in Monchau waren we met 69 wandelaars 

Helpersreis: Wie van het bestuur gaat mee met welke bus?  

 De inruilbon voor de 40 punten wordt voorgesteld. 

 Voor de buitenlands reizen 2014 zullen we o.a. naar Frankrijk gaan. 

In het najaar gaan we naar de Eifel van 14 - 18 september. Mettendorf? Irrl? Echternach?  

 De LLAW van 16 november is van Halle naar Groenendaal (21km). In december hebben 

we geen LLAW. Die maand is er al genoeg te doen! 

We sporen naar Antwerpen voor het evenement  “Antwerpen by night”. 

Nog op de agenda: 

-Zottekestocht : 1/1/2014 

-Leuven –Aarschot : 5/1/2014 

-ledenfeest : 25/1/2014 

 In Ham (Mondpaco) geven we een stertocht. Dit is tevens de Limburgse wandeldag. 

Cyriel, Yet en Maurice zullen onze club vertegenwoordigen. 

 Op de algemene vergadering van VWF had men het over: 

-Veilig onderweg. Er werd een nieuwe affiche voorgesteld. De wandelaars zouden meer 

het openbaar vervoer moeten gebruiken om veilig naar de wandelingen te komen.  
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-Er werd uitleg gegeven over de verzekering van de clubs. Er werd aangeraden aan de 

clubs om de feitelijke verenigingen om te schakelen naar vzw. 

-Er komt bijscholing voor schermschrijven en over fondsenwerving. 

 De marching moet minimum € 8 kosten voor niet- clubleden. Komt waarschijnlijk uit op 

8 november. 

De BVV- kalender wordt naar Rillaar gebracht om daar aan andere club te verdelen. 

De IVV -kalender wordt niet meer gedrukt. We verkrijgen 8 IVV- boekjes, kostprijs  

€ 25, die door de club aangekocht wordt. We hebben een witte stempel gekregen om in 

de boekjes te plaatsen. De bedoeling is om verzendingskosten uit te sparen. 

 Voor de Vlaams Brabantse wandeldag  gaan we de tent van de sportraad vragen. Ze zou 

voor het fietskot komen. Er zou daar ook een tap zijn. We zoeken nog stoelen en tafels. 

De flyer is af. Er zal prijs gevraagd worden aan verschillende drukkers! Dit geldt ook 

voor het boekje dat de clubs krijgen. Waarschijnlijk komt er geen receptie wegens 

plaatsgebrek en tekort aan man(vrouw)schappen. 

 Voor de Tienbundertocht komen we vrijdag bijeen om 13u30. 

In Houwaart is er geen gerief! Dus zelf mee te nemen. Controlepost met 8 medewerkers. 

De bakker komt om 6u30. 

 We zouden meer PR werk moeten opzetten! Er wordt al naar verschillende 

reclamebladen gemaild met tekst en foto’s. We zijn echter afhankelijk van hun goodwill. 

 Zoals in Schelle overwegen we om een extra tafel te zetten voor de inschrijving van 

stertochten en bussen. 

 

      

 

 

Einde   23u05 

     Verslag door Guy Van Loo 

 

 

 

 

Begijntjestocht  3 september 2013 
 

 

SAMENVATTING   

V.W.F. 411 

V.V.R.S. 72 

AKTIVIA  66 

F.F.B.M.P. 13 

V.G.D.S. 4 

Individuelen  

Buitenlandse deelnemers  

lanco+ontbrekende formulieren 7 

    

TOTAAL 643 
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De Sint 1953 

Oh die Sint van 60 jaar geleden. 

Gaf gehoor aan mijn jonge beden 

Ik herinner me nog heel erg goed 

Kun je nagaan wat het een klein kind doet 

Dat ik met mijn 3 ½ jaar van Sint een stal 

kreeg 

Hij was gevuld met koe en paard dus niet leeg 

Bovenaan zaten twee knopjes om aan te 

trekken 

De een geloei, de andere gehinnik, dat 

bezorgde gekke bekken 

Dat was leuk hoor en dan het paard en de koe 

Kon je aan het koortje meetrekken, dat maakte 

mij moe 

Ik speelde er erg veel mee dat weet ik nog wel 

Maar waar het is gebleven? Als ik je vertel 

Dat ik het niet weet 

Maar ook dat ik dit nooit vergeet! 

 

 

kerstmis komt eraan 

Het begint langzaam aan te komen 

Stilletjes komt het er weer aan 

Het worden langzaam witte bomen 

Kerstmis komt langzaam eraan 

 

Iedereen zet hun kerstboom op 

Iedereen is vroeg op de been 

Iedereen is blij en zingt volop 

En niemand is meer alleen 

 

Er wordt een groot feest gebouwd 

Op tafel is er veel lekkere eten 

Buiten wordt het heel erg koud 

En de kerstman mag niet worden vergeten 

 

Zonder hem is er geen kerst mis 

Er komt dan ook geen speelgoed 

Alles gaat dan erg mis 

En dat is dan weer niet goed 

-------------------------------------------------------- 

-------------------------------------- 

Een witte kerst 

een witte kerst als in een droom 

met tientallen lichtjes in de boom 

kerstballen blinken  

kerstklokken klinken  

de gezelligste tijd van het jaar  

met het hele gezin bij elkaar! 
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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. 
 

                                                            

            


