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Mijmeringen van de voorzitter. 

Deze maal zomerse mijmeringen. Pas nog de warmste dag van het jaar meegemaakt. Ik was 

met enkele kleinkinderen op het strand. Donderdag was het bloedheet. Vrijdag zou het nog 

erger worden. In de vroege vrijdagnamiddag enkele wolkenvelden met een licht zeebriesje, 

zalig!!!. Onaangekondigd vielen er zelfs wat regendruppels. In het binnenland werden wel 

recordtemperaturen opgetekend.  Nogmaals een bevestiging dat er aan de kust een micro 

klimaat heerst. Deze maal gelukkig voor ons. 

 

Juli ligt inderdaad reeds enige dagen achter ons. Een drukke maand voor mij. Eerst was er de 

verkenning in Ischgl. Daarna volgde onze zomertocht. Zowel qua organisatie als qua aantal 

deelnemers een succes. Een goede  repetitie voor de Vlaams Brabantse wandeldag volgend 

jaar. Aan allen die meegeholpen hebben om deze wandeltocht te doen slagen : een dikke 

DANK U WEL !! Enkele dagen later waren we dan weer terug op weg naar Oostenrijk. 

Met de verkenning hadden we het al gemerkt. Een ****S hotel. Zowel de bazin als het 

personeel hebben laten zien dat ze die sterren meer dan waard waren. Dan de omgeving, ook 

4 sterren waard. We hadden zelfs de luxe om elke dag onze gids “Der Toni” mee te krijgen. 

Vooral voor ons in het begin wat onwennig. Zeker de snelheid waarmee  Der Toni de 

wandelingen afwerkte. De tredzekeren onder ons vergezelden Toni. Ik nam de leiding over de 

tweede groep en we volgden Toni en de zijnen in veldvitesse. Een derde groep deed wat ze 

altijd doen op deze reizen : een rustige wandeling en als het even kan een hutje meer. 

Wat mij betreft een van de mooiste wandelvakanties van de afgelopen jaren. 

 

Ondertussen nadert september met rasse schreden. Op 1 september kan u op onze kosten in 

Schelle gaan wandelen. Zij die niet zo ver willen rijden : in Averbode organiseert de Keiberg 

ook hun wandeling. Op 3 september is het onze beurt in Begijnendijk. Daarna volgt onze 

wandelmidweek in het Westerwald en als we terug zijn organiseren we samen met de 

wijksportraad Langdorp de tragewegentocht. Een affiche kan u verder in deze info vinden. 

Die dag kan u ook gratis gaan wandelen in Meerhout. Een week later brengen we u naar het 

Duits Eifelgebied. We wandelen daar een etappe van de Eifelsteig tussen Monschau en 

Einruhr. Begin oktober houden we een LLAW dicht bij huis. Half oktober verwennen we 

onze helpers nog eens een keer om een week later - hopelijk - terug wat centjes te verdienen 

met onze Tienbundertocht in Rillaar. In een notendop het programma voor de volgende twee 

maanden. 

Door de drukke agenda zou  ik nog het voornaamste vergeten. Op 24 juni werd ons 7
de

 

kleinkind geboren. ”Daan” groeit als kool, geniet  van de zomer en 

wordt verwend door zijn zussen, broer, oma en opa. Ook Roger en 

Ingrid werden de afgelopen maanden  verwend met twee 

kleindochters. Negen jaar geleden begon het bij ons met twee 

kleinzonen….. wie weet. 

Fleur, Hannah en Daan, De opvolging is in ieder geval al verzekerd. 

Geniet nog van de laatste zomerdagen en tot ergens onderweg.             

  Fons 
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Wandelkalender september-oktober 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 1 september 
 

De Grashoppers Keiberg 
Sporthal 
Vorststraat 55    Averbode 

5-10-13-17-21-25-30-42 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 1 september 
 
Stertocht 

Antwerpse Wandeldag te Schelle 
Gemeentelijke basisschool 
Provinciale steenweg     Schelle 

4-7-14-21-28-35-50 km 
 
06.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 3 september 
 
 
Eigen organisatie 

6deBegijntjestocht 
Parochiecentrum Kerkstraat 3 
Begijnendijk 
Wandelaars/helpers op post 

5-8-12-16-20-28 km 
 
07.00 – 15.00 uur 
 

Zondag 8 september Wit Blauw Scherpenheuvel 
CC Den Egger   A.Nihoulstraat 74 
Scherpenheuvel 

5-8-13-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 12 september Trip-Trap Kumtich 
Parochiezaal  
Ganzendries 29    Oplinter 

6-12-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 14 september 
 

Vos Schaffen 
Zaal Scafnis   
St- Hubertusplein   Schaffen 

4-6-12-20-30 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zondag 15 september 
 

Alcatel bel 
Lokaal St Norbertusgilde 
Geneinde 48/1   Tongerlo-Westerlo 

6-12-16-20-28-35-50  km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zondag 15 september 
 

WSP Heverlee 
H. Hart instituut  
Naamsestwg 355      3001 Heverlee 

4-7-12-20-30 km 
 
07.30 – 15.00 uur 

Woensdag 18 september Boutersem Sportief 
Boerenzaal   Malendriesstraat 58 
Kerkom - Boutersem 

4-6-12-18 km 
 
08.00 – 16.00 uur 
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Donderdag 19 september 
 

Sporton Deurne Diest 
’t Schoolhuis  Schoterheide 48 
Schoot - Tessenderlo 

5-10-15 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 21 september WSV IVAS 
Parochiecentrum Putte 
Patronaatweg 1   2580 Putte  

5-12-16-20-25-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 22 september 
 
 

WSV Leuven 
Cultureel Centrum 
Keizerstraat  Lovenjoel 

4-6-12-20-30 km 
 
07.00 -  15.00 uur 

Zondag 22 september 
Stertocht 
Zie verder in deze info 

Bavostappers Zittaart 
PZ   Lindestraat 22 
Meerhout-Zittaart 

4-8-14-19-25-33-43 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 24 september 
 
 

WC De Grashoppers  
Zaal concordia  
Schuurweg 4 Testelt 

4-6-8-2x10 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 28 september Ijsetrippers 
’t pakhuis 
E. Gillisstraat 7 Huldenberg 

6-12-21 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zondag 29 september WSV Horizon Donk vzw 
Buurthuis  
Zelkstraat      Halen 

5-9-13-21 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 29 septeber Houtheimstappers Steenokkerzeel 
Ons Tehuis Brabant Perksesteenweg 
Berg’Kampenhout 

5-10-15-20-25 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 6 oktober 
 

De Lustige stappers Langdorp 
Parochiezaal    
Stationsstraat     Ramsel 

5-7-12-15-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 8 oktober Herentalse WC vzw 
Voetbalkantine FC Linda 
Kattenstraat   Olen 

5-7-10-12-15-17-22 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Donderdag 10 oktober Globetrotters 
Ontmoetingscentrum Kappelekensweg 
MeenselKiezegem 

5-8-10 km te combineren 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 12 oktober De Bollekes Rotselaar 
Montfortcollege 
Aarschotsesteenweg 39  Rotselaar 

4-6-10-16-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 13 oktober 
 

VOS Schaffen 
Koninklijk technisch Atheneum 1 
Boudewijnvest 5     Diest 

4-8-12-20-30 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zondag 13 oktober 
Helpersreis 
Zie verder in deze info 

De Grevenbroekers 
Zaal de Statie    Sint Odilialaan 58 
3930 HamontAchel 

6-9-13-17-20 km 
 
08.00 - 15.00 uur 

Donderdag 17 oktober Horizon Donk  
De Wiekslag 
Heesstraat 4    Zelem 

5-8-12-20 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 19 oktober 
 
Eigen organisatie 

8ste Tienbundertocht 
Kortakkerzaal Rillaar 
Wandelaars/Helpers op post 

5-8-12-16-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 20 oktober 
 

 

Wandelend Paal vzw 
Pz Sint-Paulus 
Diestersesteenweg   Paal-Beringen 

4-7-12-20-30-42 km 
 
07.00 – 15.00 uur 
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Zondag 20 oktober WSV Berchlaer 
Ontmoetingscentrum Ballaer 
Markt 27   2590 Berlaar 

4-6-12-18-22-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 24 oktober Den Engel leuven 
Kantine Koninklijke Stormvogels 
Kartuizerstraat 6  Blanden 

4-7-14 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 27 oktober 
 
 

WK Werchter vzw 
De Cocon  Veldonkstraat 10 
Tremelo 

4-8-13-17-20 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zondag 27 oktober Herentalse wandelclub 
Parochiecentrum Boerenkrijglaan 
Westerlo 

4-7-10-15-20-25-30 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Woensdag 30 oktober WSV Wandelend Paal 
Bezoekercent.  Webbekoms Broek 
O Vanaudenhovenlaan 48    Diest 

4-7-12-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 31 oktober Wandelclub Boutersem Sportief 
Cultureel Centrum 
Kerkomsesteenweg 55 Boutersem 

4-6-8-10 km 
 
08.00 – 20.00 uur 

 

 

Nordiccen 
 

Dat lichaamsbeweging een must geworden is voor een gezonde geest en 

lichaam is algemeen geweten. Alle dokters raden u aan om op een 

verantwoorde manier te sporten, zeker als je de 50 gepasseerd bent! 

Zowel spieren als gewrichten moeten dagelijks gebruikt of beter nog 

geoefend worden. Zo beperk je spier – en gewrichtspijnen, de 

bloeddoorstroming verbetert, je hart blijft in conditie en je geraakt de overtollige calorieën 

kwijt. 

Een sport die zicht uitstekend leent tot deze doelstellingen is “nordiccen”.  

Wanneer de juiste techniek toegepast wordt, gebruik je 90 % van de lichaamsspieren en al de 

gewrichten worden in beweging gehouden. Door de wandelstokken op een bepaalde manier te 

gebruiken wordt ook je motoriek geoefend en je uithouding verbetert. Heel belangrijk als je 

een dagje ouder wordt! 

Om het sociaal contact te bevorderen, beoefenen we deze sport in groep. 

Nordiccen kan je beoefenen op drie niveaus: gezondheidsniveau, fitnessniveau en 

sportniveau. 

Wij beperken ons tot het gezondheidsniveau d.w.z. twee uurtjes nordiccen tegen 4 km/uur met 

voor en na opwarm- en koelingdown oefeningen. Wil je meer uitleg over deze sport, de 

techniek of over het nodige materiaal, neem dan gerust contact op met Jos Willekens of kom 

gewoon meedoen, twee wandelstokken zijn voldoende en al doende leert men! 

In onderstaande tabel vind je datum en vertrekplaats van de nordicwandelingen. 

Alle Pinguïns zijn welkom! 

Info: Jos Willekens tel.014/750312 – jozef.willekens2@telenet.be 
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datum plaats Vertrek: 14.00 h Afstand 

09/09/2013 Averbode Parking „t Vossenhol 8 km 

16/09/2013 Westerlo Park. Bib./Sporthal 8 km 

23/09/2013 Gelrode Park. Parochiezaal 8 km 

30/09/2013 Langdorp Park. Parochiezaal  8 km 

07/10/2013 Gijmel kerk 8 km 

14/10/2013 Nieuwrode Pz. Mosting 8 km 

21/10/2013 Zichem kerk 8 km 

28/10/2013 Wezemaal Parking dorpsplein 8 km 

04/11/2013 Herselt Mie Maan 8 km 

 

  Vrijdagnamiddag wandelingen. 

Deze wandelingen worden uitsluitend voor clubleden georganiseerd. 

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

We wandelen aan een tempo dat voor iedereen haalbaar is. 

Datum             Omloop Afstand           Vertrekplaats 

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

13/09/13 Aarschot-Langdorp-Aarschot 12 km Parking Demervallei(de 

klinker) 

20/09/13 Scherpenheuvel-Spellenhut-

Scherpenheuvel- 

12 km Parking de Kroon 

27/09/13 Averbode-Veerle-Averbode 12 km Parking Vossenhol 

04/10/13 Baal-Tremelo-Baal 11 km Kinderplaneet(parking voetbal) 

11/10/13 Begijnendijk-Baal-Begijnendijk 12 km Kerk Begijnendijk 

25/10/13 Itegem-Hallaar-Itegem 12 km Jeugdhuis Joki Hallaarstraat 

08/11/13 Houwaart-Rillaar-Houwaart 12 km Tienbunderhof 

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

 

18/10/13 geen wandeling voorbereiding Tienbundertocht. 

01/11/13 geen wandeling Allerheiligen 

 

Afpijling wandeltochten 

 

Om onze goede reputatie die we hebben op dat gebied te kunnen behouden zouden we  

wat helpende handen kunnen gebruiken. 

Mensen die eventueel geïnteresseerd zouden zijn kunnen dit bespreken met Lucien 

Luyten. 

Dat kan persoonlijk per telefoon of per e- mail. 
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               Stertochten 

 

1 september Antwerpse wandeldag te Schelle. 

In onze vorige info kon u een uitgebreide tocht beschrijving vinden. De kaart en de bon  

voor de twee consumpties kon u ook op de achterflap van info 4 terug vinden. 

 
Zondag 22 september  
 

De Bavostappers uit Zittaart organiseren er hun Scherp gemeten tocht. 

Startplaats: Parochiezaal Meerhout-Zittaart 

Afstanden: 4 - 8- 14 - 19 - 25 - 33 - 43 km 

Bij afgifte van de sterkaart mag u op onze kosten gaan wandelen.  

 

Meestal krijgt u nu verder een tocht beschrijving. Voor deze beschrijving verwijzen we u naar 

de VWF info. Op de website van de Bavostappers vonden we een legende over de naam van 

de wandeling. Die legende willen we u zeker niet onthouden. 

 

 Scherp gemeten  

 Een spooklegende uit Zittaart... 

  

 Louis Grietens schreef zowat 60 jaar geleden over een spook in de omgeving van de 

Zittaartse molen. Hij publiceerde historische gegevens over de Meerhoutse molens. Daarin 

vermeldde hij als folkloristisch nevenverschijnsel dat in de volksmond een spooklegende nog 

levendig was. De naam van het spook verwijst naar een vroegere gewoonte op de molen. Het 

maaldersloon bestond uit het scheppen van een hoeveelheid graan uit de zak die een boer 

aanbood om te malen. Het is duidelijk dat in een tijd waar graan het voornaamste 

voedingsmiddel was, men spaarzaam omsprong met de oogst. Wilde men het omzetten in een 

consumeerbare grondstof, dan was men aangewezen op de molenaar. Die had de naam een 

welgesteld man te zijn, waardoor jaloezie nogal eens de kop opstak. De boer keek oplettend 

toe of de maalder niet te veel schepte. Meestal vond hij dat het meel dat hij kreeg in ruil voor 

het geleverde graan nogal scherp afgemeten was. Ge kent een boer, wanneer ge in 

zijn zakken zit, is hij op zijn teen getrapt. Louis Grietens vertelde dat in de 

nabijgelegen schuur van Mondelaers een spook huisde dat scherp gemeten 

genoemd werd. Het zou het leven van de molenaar voortdurend zuur gemaakt 

hebben. In 1972 tekenden we meer bijzonderheden op, naar getuigenissen van oudere mensen 

die de spooklegende hoorden vertellen. Zowat honderd jaar geleden zou de molenaar, die 

graag een borrel dronk, het spook ten tonele gevoerd hebben om zijn late thuiskomsten te 

verklaren. Om zijn vrouw te sussen, kwam hij dan binnenvallen, lijkbleek van schrik. Hij had 

weer het spook gehoord. Gezien had hij het echter nooit. Maar telkens als hij 

voorbij de schuur van Mondelaers kwam, rammelde daarbinnen iets of iemand 
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met kettingen en was er gerommel en gebolder alsof iemand voortdurend lege vaten over de 

hard, ongelijke dorsvloer rolde. Toen zulke verhalen de dorpelingen ter ore kwamen, kon de 

spot niet op. “Dat is zeker,” zeiden ze tegen de molenaar, ”gij meet uw zakken te scherp en 

dat spook komt wraak nemen.” Meteen kreeg het spook zijn naam: Scherp Gemeten.  

Spotnamen waren vroeger schering en inslag. Ze werden gegeven om mensen te kwetsen, 

gebruikt als verbaal wapen. Zo werden in de zeventiende eeuw de bestuurders van heel wat 

Kempische gemeenten voor de raad van Brabant gedaagd omdat hun inwoners de Mechelaars 

voor maneblussers scholden. Nu zijn die vroegere scheldnamen meestal omgebogen tot 

bijnamen waarop men fier is. Denk maar aan de Meerhoutse katten, die waren vroeger 

kattenstropers… Maar anderzijds zijn kwetsende bijnamen niet volledig verleden tijd. Kijk en 

luister maar eens naar betogingen. Kruip maar eens tussen de supporters naast een 

voetbalveld. Overigens, al onze Zittaartse maalders waren brave mensen die geen vlieg kwaad 

zouden doen. Eertijdse gezegden als „eens maalder altijd dief‟ waren zeker niet op hen van 

toepassing. 

 

Waldbreitbach zondag 15  tot  vrijdag 20 september. 
 

Onze laatste reis voor dit jaar komt nu wel heel dichtbij. Tijd om de laatste afspraken te 

maken. We verblijven in hotel  “Zur Post”  Neuwiederstrasse 44 te 56588 Waldbreitbach. 

Telnr.+49 2638926-0. Waldbreitbach ligt op 250 km van Aarschot. Reisweg: Via Nederland 

naar Aken. De A4 op richting Keulen. In Kerpen verder richting Keulen volgen. Ter hoogte 

van Keulen de A3 op richting Frankfurt a.M. Neem afrit 35 Neustadt/Wied. Reken op een 

reistijd van 2,5 uur. Als je vertrekt tussen 7 uur en 7 u30 kan je 

ruim op tijd in Waldbreitbach zijn. Je kunt er eventueel eerst nog 

een koffie drinken. Het is de bedoeling om rond 10.30 uur met de 

wandelingen te vertrekken. Zoals steeds wandelen we in twee 

groepen. Waarbij één groep het zeer rustig aan kan doen. Zorg 

steeds voor voldoende eten en drinken voor onderweg. In het Westerwald zijn er wel cafés. Ze 

hebben de, voor ons slechte, gewoonte om pas omstreeks 17.00 uur te openen. 

Nog even vermelden dat er een bakker is vlak bij het hotel zodat je dagelijks verse koeken kan 

bekomen. Een summier programma: Omgeving Waldbreitbach, Kloosterweg Rengsdorf-

Waldbreitbach. Etappe 17 van Westerwaldsteig en terug over Hausen,Waldbreitbach- 

RosbacherHaubchen, een stuk Rheinsteig vanuit Bad Hönningen en tot slot een bezoekje aan 

Linz am Rhein met een korte wandeling. Het wordt wat traditioneel : na het wandelen over de 

Rheinsteig keren met de trein terug naar ons vertrekpunt. Een meer gedetailleerd programma 

ontvangen de deelnemers bij aankomst in Waldbreitbach. 

De betaling van het saldo nog. De totale prijs is 250 Euro per persoon op basis van een twee 

persoonskamer. Eenpersoonskamer is 275 Euro. U betaalde al 60 Euro  per persoon 

voorschot. Het saldo is dus 190 Euro p.p. diegenen die een eenpersoonskamer hebben betalen 

nog 215 Euro per persoon. Graag hadden wij het bedrag graag op onze reisrekening BE84 

1420 6911 5959 zien staan ten laatste op 6 september 2013. Alvast bedankt voor uw 

medewerking. 
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    Busreis september zondag 29 september. 
 

Deze maal een Lange-Afstand-Wandeling met onze vertrouwde bus. Ook de wandelaars van 

een wat kortere afstand zijn welkom. Zij wandelen een gedeelte van het parcours. 

 

 Monschau – Einruhretappe 3 van de Eifelsteig. 

 

Een wandeling van 24,3 km met in totaal 820 hoogtemeters bergop en 938m bergaf. 

Dus, een wandeling overwegend bergaf?? 

Diepste punt ligt op 280 m boven de zeespiegel. Hoogste punt 580 m. 

We moeten 6,5 uur voorzien voor deze wandeling. Rusten niet inbegrepen. 

Verder in de infobrochure vinden we dat het een veelsterren wandeling is. Conditie 4 sterren, 

Techniek 4 sterren,  Beleving en Landschap elk 5 sterren. 

Een korte beschrijving van deze etappe: 

Een uitgelezen mix van bos, hoge beukenhagen -, open landschappen met schitterende 

uitzichten op diepe dalen en hoge bergtoppen. In deze etappe wordt een pure afwisseling 

geboden. Langere klimmen worden met een mooi uitzicht beloond zowel over het stadje 

Monschau als over het Rurdal nabij Einruhr. 

Bezienswaardigheden onderweg: 

Blik op Kierberg en Sonntagsley. Hoge hagen landschap in Höfer. 

Hoge rotsen en bomen langs de Rur. Teufelsley en Engelsley. 

Perlenbachtalsperre ‟Stuwmeer„. Historische “sagenmuhle” 

Uhursley. Rirdal. Obersee. 

Heilstein bronnen. Rursee 

 

Als dit geschreven wordt moet de verkenning nog gebeuren. De lange afstandswandelaars 

blijven zeer kort in Monschau vooraleer ze hun wandeling aanvangen. We proberen onderweg 

twee maal een rust in een café in te lassen. Vooraleer we in Einrhur de bus terug naar huis 

nemen houden we daar eerst nog een drankstop. 

De wandelaars van de korte afstand kunnen eerst nog wat in Monschau ronddolen. Zij maken 

dan een wandeling van ca. 12 km van deze etappe en worden dan met de bus naar Einruhr 

gebracht waar ze nog wat kunnen flaneren aan dit grote stuwmeer. Welk stuk zij juist gaan 

wandelen wordt op de bus medegedeeld. Als we de verkenning gedaan hebben van het 

volledige parcours kiezen we voor hen het mooiste stukje eruit. 

 

Vertrek: Parking Demervallei om 07.00 uur. Terug omstreeks 20.00 uur. Inschrijven doe je 

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

Het bedrag moet vóór 20 september op onze rekening staan. 
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    Zaterdag 5 oktober LLAW Houwaart- Rillaar 

Deze maal een langere afstandswandeling vlak bij huis. We vertrekken aan Houwaart kerk en 

maken een lus van 9 km. We spreken onze meegebrachte picknick en drank aan vooraleer we 

verder trekken naar het 8,3 km verder gelegen Rillaar. Hier vinden we een café waar we een 

frisse pint of een warme koffie kunnen drinken. Langs een iets kortere weg 7,9 km keren we 

terug naar ons vertrekpunt. Wat er onderweg te zien is? Het Hageland in al zijn gloriën. Graag 

nodigen we dan ook alle sportieve wandelaars uit om te komen meegenieten.. 

 

Hamont - Overpelt  helpersreis 13 oktober. 

 

Vorig jaar was het er goed. Ook dit jaar trekken we nog eens naar het alom gekende 

Acaciahof in Overpelt. Net als vorig jaar hebben we er weer een wandeling aan gekoppeld. 

We gaan eerst wandelen bij de club De Grevenbroekers uit Hamont. Zij organiseren er hun 

grenstocht. We kunnen daar kiezen uit de afstanden 6-9-13-17-20 km. 

Vanwege de club kregen we volgende parcoursbeschrijving: 

Hamont-Achel bevindt zich in noord Limburg aan de Nederlandse grens. Tegen 

Valkenswaard. 

Het is een groene gemeente met een rijkdom aan groen, 1500 ha.  bossen heide, vennen  en 

talrijke historische monumenten. 

De wandelingen vertrekken vanuit Zaal Statie ST.Odilialaan 58  Achel-statie. 

5 km: Is een wandeling ook geschikt voor rolstoelers en  personen moeilijk te been. Ze brengt 

ons lans het Rusthuis De Beverdijk. Verder gaat het naar De Bever, een Taverne met vijver en 

sterrenwachttoren, een populaire stopplaats voor wandelaar en fietsers. Door een uitgestrekt 

natuurgebied gaat het naar Het Mulke,  Achelse watermolen van 1742 aan de Warmbeek, hier 

kan men genieten van een artisanaal huisbereid ijsje van eigen koeien. 

9 km:  Vanaf deze route is een rustpost voorzien op Beverbeek. Van hieruit gaat het naar het 

sterrenplekje de Tomp 14
e
 eeuws, Tomp betekend niets minder dan spits of punt, men spreekt 

over een Donjon of korenmolen, hij is gelegen in een laag drassig bosrijk natuurgebied. 

13 km. We wandelen door het Rozendaal 102 ha. bos in de vallei van de Warmbeek en de 

Beverbeekse heide, langs de Beverbeekse laathoeve uit 1680, en Kasteel Beverbeek van 1722. 

Ook hier een rustpost op Beverbeek 

17 km: Verder wandelen we door de Haarterheide, de Vallei van de Warmbeek, over de 

St.Lutgardusbrug zien we de Sint Benedictusabdij  opdoemen, beter bekend 

als De Achelse Kluis, gesticht in 1846, deels gelegen op Belgisch en 

Nederlands grondgebied. Hier kan men genieten van een goede Trappist van 

De Kluis op een mooi groot terras. 

20 km: Verder steken we de Nederlandse grens over naar het natuurgebied het Asbroek op 

Nederlands grondgebied, bos en beekdal van De Buulder A. We keren terug langs het het 

Elsbroek vochtig natuurgebied van 134 ha. in het dal van de Beverbeekloop meestal beplant 

met grove den.  

 Rustplaats Scoutsheem Beverbeek voor een natje en droogje aan democratische prijs. 

Vanwege De Grevenbroekers wensen wij jullie een prettige wandeling. 
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Nog wat praktische afspraken. Vooreerst rijden we met twee bussen. Deze bussen 

vertrekken op een verschillend uur!! 

De helpers die graag een lange afstand wandelen vertrekken om 8.00 uur. Voor de helpers die 

de korte afstand wandelen, vertrekt er een bus om 11.00 uur. 

We worden omstreeks 16.30 uur in Overpelt verwacht en hopen ergens tussen 20.00 en 20.30 

uur in Aarschot terug aan te komen. 

 

Anders dan vroeger hoeft u niet meer de voorzitter in te lichten. We vragen u een kleine 

bijdrage te storten. Om alles organisatorisch vlot te laten verlopen, houdt u aan onderstaande 

regeling. 

<Als u met de bus van 11.00 uur inschrijft betaalt u 3 Euro. 

< De deelnemers van de langere afstand betalen 4 Euro per persoon. 

<Deelnemers die met de auto naar Overpelt komen betalen ook 3 euro maar melden op de 

overschrijving duidelijk Overpelt AUTO. 

< Partners van helpers mogen ook mee. Zij betalen dan 30 Euro. 

Voor deze bedragen krijgt u van ons het busvervoer, inschrijving in Hamont (de 

lange afstand wandelaars eveneens een koffie). In Overpelt kan u op onze kosten 

drie uur à volonté eten en we betalen ook de drank nog voor u. Tot slot brengt 

onze “BOB” u ook nog veilig terug in Aarschot. 

 

Opgelet!! Het bedrag moet ten laatste op vrijdag 4 oktober op onze rekening staan.  

Als u vrijdag nog stort bent u te laat!! 

 

Vertrek:Parking Demervallei om 8.00 uur of 11.00 uur. Betaling 3 of 4 Euro. Bedrag ten 

laatste op 4 oktober op onze rekening: BE10 1460 5347 2704.  Als mededeling: Helpersreis. 

Terug omstreeks 20.30 uur 

 
 

   Zaterdag 19 oktober 2013: 9
de

 Tienbundertocht.  

 
Geschikte controleposten vinden en daarbij een kwaliteitswandeling uitbouwen, is 

tegenwoordig niet altijd even gemakkelijk. Toch zijn we er dit jaar weer in geslaagd 

deze twee zaken te combineren. Resultaat: een viersterrenwandeling door het Hageland. In 

Houwaart vonden we na lang zoeken, een geschikte controlepost. Dit gaf ons dan ook de 

gelegenheid, om onze Tienbundertocht eens in een nieuw kleedje te steken. We hebben al het 

wandelmoois dat tussen Rillaar en Houwaart te vinden is, in onze 16 km ingepast. Je kunt 

genieten van de eerste herfstkleuren in het Mostingbos, even later bereik je wijngaarden van 

het Houwaartsgat en kan je genieten van een fantastisch zicht op het Houwaartse ommeland, 

je zal in de verte ongetwijfeld de Sint-Denijskerk opmerken met haar Romaanse toren uit 

1300. In de schaduw van deze kerk hebben we voor u een rustpost geïnstalleerd. Na rust, 

wandel je door het weidse landschap over de Houwaartse berg richting Tienbunderbos. Dit 

uniek natuurgebied vooral bestaand uit loofbos, wilden we jullie zeker niet onthouden. Na 

deze flinke portie natuur bereik je terug Rillaar, maar eerst laten we jullie nog even genieten 

van een mooi Hagelands panorama, een wondermooi zicht op Rillaar. De 16 km, die als rode 

draad door onze Tienbundertocht loopt, kan uitgebreid worden met lussen in Rillaar en in 

Houwaart. 

Zo kan je in Rillaar aanvatten voor een tochtje van 5 km of genieten van een lusje van 7 à 8 

km over de Konijntjesberg en Rommelaar, deze lussen zijn te combineren met de 16 km. 



11 
 

Ook kan je mee starten met de 16 km en onderweg een afslag nemen voor de 5 km of 8 km. 

Zo kan je met minder km ook genieten van het mooie dorpszicht op Rillaar. 

Voor de ultra hikers hebben we in Houwaart een lus van 9 km uitgebouwd. Met deze lus 

bewandel je het unieke Walenbos, in de vroege ochtend zijn vos en ree hier niet vreemd. Even 

later wandel je langs de merkwaardige kapel O.L.V. ter Stokskes om dan via een ommetje 

over de Troostenberg, Bensberg en Walenbos, terug naar de controlepost in Houwaart te 

wandelen. Zij die 20 km voldoende achten, kunnen in het walenbos een afslag nemen en 

hebben na 4 km terug de controlepost in Houwaart bereikt. Daarna wandelen zij samen met de 

30 km en 16 km mee terug naar Rillaar.  

Wij stelden volgende afstanden voor u samen: 5-7-8-12-16-20-30 km. Zelf een combinatie 

van verschillende afstanden maken kan je natuurlijk ook!  

Om het wandelfeest completer te maken en het nagenieten aangenamer te maken, zorgen we 

op het einde graag voor een fris Nivootje, kriek, leffe, een verkwikkende frisdrank of koffie al 

dan niet vergezeld van een hartig hapje. 

 

Week van de sportclub :  7 tot 14 september 

 
Ook onze club neemt deel aan deze week. Op vrijdag 13 september kan, uitzonderlijk, 

iedereen deelnemen aan onze traditionele vrijdagnamiddag wandeling. We vertrekken dan aan 

De Klinker op de parking Demervallei en houden een ruststop in “ Het hof van Vlaanderen”  

te Langdorp. 

 

Een gelegenheid om uw familie en vrienden te  laten kennismaken met onze wandelsport. 

 

Zondag 22 septemberTragewegentocht te Langdorp 
 

Op deze  dag  organiseert de wijksportraad Langdorp  haar 

tragewegentocht. Oorspronkelijk  enkel een fietstocht van 20 of 30 km, 

door onze medewerking te verlenen wordt er ook een korte 

wandelzoektocht toegevoegd aan deze organisatie. Tussen 11 en 18 uur 

zijn er allerlei standjes opgesteld aan de parochiezaal van Langdorp. De 

verenigingen bieden de deelnemers een hapje en een drankje aan. 

Diegenen die na hun gratis wandeling in Meerhout ons een bezoekje willen brengen. Altijd 

welkom. 

 

Overlijden 
 

We vernemen het overlijden van Lea Bries  

echtgenote van ons lid Rudolf Willems.  

Lea werd geboren op 22 juli 1940 en overleed, na 2 jaar strijden tegen haar ziekte, op 3 

augustus te Aarschot. 

 We wensen  Rudolf,  kinderen en kleinkinderen veel sterkte in deze moeilijke periode  
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40 punten 2013. 

 

Ook 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. Begin dit jaar zijn we terug in contact gekomen met de leverancier van de 

trainingsvesten. We bestelden een nieuwe voorraad zodat alle maten terug beschikbaar zijn.  

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 

goed 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. 

Net zoals andere jaren kunt u, wanneer u minstens 20 punten heeft, 40 eurocent per 

ontbrekend punt bijleggen om de inruilbon te bekomen. 

 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. 

 
 

Bestelling Marching of IVV kalender 
 

Zoals elk jaar kan u ook nu weer een Marching of IVV kalender 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 

De kalender van het Internationaal Volksport Verbond. 
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In deze kalender staan de wandelingen over de ganse wereld van federaties die aangesloten 

zijn bij het IVV. Ook onze wandelingen staan daarin. Deze kalender is enkel interessant voor 

mensen die veel in het buitenland gaan wandelen.  

Leden die tijdens hun jaarlijkse vakantie willen weten of er in de buurt van hun 

vakantieverblijf een wandeling is. Kom een kijkje nemen in het exemplaar dat zich op het 

secretariaat bevindt.   

 

Recepten 

 
Tijdens de wandelingen in groep wordt er regelmatig over allerlei 

gerechtjes of speciale drankjes gesproken. De recepten worden dan 

wel mondeling doorgegeven. Thuis gekomen zijn we dat dan meestal 

weer vergeten. 

 Enkele recepten zoals Corrie ze maakt.  

 

Vlier siroop. 

Ontdoe de rijpe trossen vlierbessen van de onrijpe en beschimmelde bessen. 

Verwijder de steeltjes van de rijpe bessen. 

De bessen even laten koken om sap beter te lossen. 

Pers de bessen. 

Kook het sap met de suiker gedurende ca. 10 minuten. 

Gebruik per liter sap 250 gr witte suiker en 250 gr donkere candijsuiker. 

Warm in fles doen en dadelijk afsluiten. 

 

Goed middel tegen verkoudheden: 1 soeplepel puur opdrinken of 

half warm water en half siroop.  

 

Nog van de vlierstruik 

 

Vlierbessenstroop of Holunderstroop 

Ingrediënten: 

25 à 30 vlierbloesems met zo weinig mogelijk steeltjes. 

1 zakje citroenzuur (10 gram) 

1 L water 

850 gr kristalsuiker 

2 onbespoten citroenen 

Een halve onbespoten appelsien 

 

Bereiding: 

Spoel de bloesem en lichtjes droog schudden. 

 In pot of kom doen. 

Citroenzuur, in stukjes gesneden citroen en appelsien toevoegen. 
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Alles overgieten met water tot de volledige massa onder water staat. 

24 uur laten trekken, af en toe eens omroeren. 

Naderhand zeven en het vocht koken met de toegevoegde suiker. 

 Warm in fles doen en onmiddellijk sluiten. 

 

Als dorstlesser of Holunder: 

Serveer siroop met gekoeld plat of bruiswater. 

Ook lekker bij een glaasje Cava of ander mousserende wijn.. 

 

Voor de hongerigen : Kaisersschmarren 

Ingrediënten voor 3 personen 

3 eieren 

1,5 dl  melk 

150 gr bloem 

100 gr rozijnen (facultatief) 

1 zakje vanillesuiker 

Voor de afwerking: Bloemsuiker. 

 

Bereiding: 

Klop de eieren met de melk los. 

Rozijnen met wat water 30 seconden in de microgolf laten weken. 

Meng ze door het mengsel, bloem en suiker toevoegen. 

 

Bakken in een antikleef pan op een laag vuur. 

Bak alles in de pan zoals een dikke pannenkoek. 

Tijdens het bakken in 4 stukken verdelen en omdraaien. 

Verdeel verder in kleine stukken. 

 

Bij het opdienen overstrooien met bloemsuiker. Kan opgediend worden met appelmoes of 

eender welke confituur. 

 

Smakelijk. 

 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van  

24 juni 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 

 

Verontschuldigd: Corrie Martens 
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 De voorzitter verwelkomt iedereen.  

 De secretaris heeft voor de penningmeester de –reeds betaalde- factuur bij van het 

staatsblad. 

Hij heeft bij CM Leuven bekomen dat voor het terug krijgen van het lidgeld voor 

sportclubs geen formulier meer dient te worden ingevuld. Het klevertje, geplakt op een 

blad met vermelding van het lidgeld zou volstaan. Hij zou nog met de CM Turnhout – 

Mechelen moeten onderhandelen. Ook met de socialistische mutualiteit moet hij nog 

contact opnemen. 

 De voorzitter heeft volgende briefwisseling bij: 

Factuur van Bpost van het Pinguineke. 

Boekjes van Natuurpunt. 

Reclame van Kariboe. 

Folders van „veilig op stap‟ voor op de tafels te leggen. 

Er zijn destijds vragen gesteld over „de wandelaar in het verkeer‟ aan VWF. Hij heeft de 

antwoorden hierop bij. 

„Hoe veilig uitpijlen‟ voor Lucien. 

 De penningmeester heeft de ontvangst – en uitgavestaat van mei bij, samen met het 

financieel overzicht. 

De eerste maanden zijn er meer uitgaven dan inkomsten. Er is dus minder in kas dan met 

Nieuwjaar. 

Alle kosten van de panoramatocht zijn nog niet binnen. 

 Fons was naar de bijeenkomst over de toekomst van de parochiezaal in Langdorp 

geweest. 

De zaal is wel veel verhuurd, maar het geld is er niet meer! 

Er mogen geen appartementen van gemaakt worden want het zou een beschermd 

dorpszicht zijn! 

Volgens de pastoor zou er voor  € 250.000 kosten zijn. 

Er zijn vochtproblemen. De brander moet worden vervangen. Het gebouw is afgekeurd 

door de brandweer. 

Conclusie: de verenigingen zouden het geld zelf moeten ophoesten want de stad heeft 

hiervoor ook geen geld. 

 De busreis van september gaat naar Monschau. 

De kleine afstand zou ongeveer 10 km. stappen en Monschau bezoeken. 

De lange afstand doet Monschau – Einruhr. (24km.). 

 22 september is verenigingsbeurs van de wijksportraad. 

25 juni is hierover een vergadering. Lucien en Guy gaan. 

 De voorzitter vraagt aan de bestuursleden om in het nieuwe ledenprogramma bij VWF 

de gegevens voor de tochten van volgend jaar na te zien. 

 Voor de provinciale wandeldag 2014 kunnen we de Oude schuur vragen in Wezemaal. 

Dit echter vanaf volgende week! 

Roger heeft een voorontwerp van de flyer bij. Zou de stad hier niet kunnen tussenkomen 

voor de (kleuren) drukkosten? 

De voetbalpleinparking zou kunnen gebruikt maken als parking voor de bussen. 

Er wordt een boekje (A5) gemaakt waarin: 

 Uitnodiging + inschrijving receptie 

Voorwoord voorzitter BPWC, onze voorzitter (tevens VWF), misschien van de  

burgemeester en/of schepen van sport 

 Voor de zomertocht komen we de zaterdag samen om 9u30. 

De controleposten worden vermeld met de verantwoordelijken en helpers. 

Fons zal de ijskar in Meetshoven plaatsen. 
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De bakker komt al om 5u30. 

 Rondvraag : 

Voor de busreis wordt gevraagd om „s morgens in de vertrekzaal niet te snel te 

vertrekken en ‟s avonds iedereen de kans te geven om nog iets te drinken. 

Er wordt wel opgemerkt dat de wandelaars ook niet te lang in de controleposten moeten 

blijven.  

De vorige busreis was een 3 km langer dan vermeld! 

Wandelen in Wallonië telt niet mee voor de beker/ punten. 

 

 

     Einde   22u15 

     Verslag door Guy Van Loo 

 

Slechts 37 pinguïns gingen mee naar het Oostenrijkse Ischgl. Onderstaand krijgt u enkele 

verslagen over deze reis. Alvast bedankt voor de vele lovende woorden. Zoals eerder al 

gemeld, is er voor volgend jaar nog geen reis naar Oostenrijk gepland. Wat de toekomst 

brengt zien we later wel….. 

 

Verslag: Reis naar Ischgl van 17-26 juli 2013 
 

Op 17 juli om 5 u ‟s morgens komen we toe op de Demervallei parking in Aarschot. 

37 mensen staan gepakt en gezakt en met veel goesting in de benen om richting Ischgl te 

vertrekken. 

Om kwart over 5u ‟s avonds verwelkomt een vriendelijke mevrouw Kurz ons in het 4 

sterrenhotel  „Ischglerhof‟ met een blauw aperitiefje. 

 

De volgende dag (18/07) „geht es los‟: een inloopwandeling om het gebied te verkennen. De 

Silvrettabahn en de Flimjochbahn brengen ons tot op 2757 m – de grens met Zwitserland. Het 

uitzicht is adembenemend. Rondom rond besneeuwde bergtoppen! Een zwarte steenmassa ligt 

opgewoeld vanuit de buik van de berg aan onze voeten. Kleine sneeuwvelden vormen een 

groot contrast. De beplanting is zeldzaam geworden. Later dalen we af naar het Erlebnispad 

en wiebelen we op de 2 enorme hangbruggen. Meteen worden er ook heel wat praktische tips 

uitgedeeld: 

„Schoenen bovenaan goed toetrekken als je afdaalt!‟ 

„Stuk chocolade eten vóór je aan een fikse klim begint!‟ 

„Als je erg begint te hijgen: 2x zo lang uitademen (door je neus!) dan dat je inademt! 

Toni, de berggids, en zijn langharige vriend Kosmo gaan meestal met ons mee. Op de 

terugweg van de Ascherhütte (op 19/07) adviseert hij ons op onze stappen terug te keren 

wegens naderend onweer. Wíj luisteren naar hem maar Kosmo … daar is nog werk aan! 

 

(20/7) ‟Silvretta Hochalpenstraße: 22 km lang, 34 haarspeldbochten‟ en „Silvrettastausee‟! 

Het zijn pareltjes van menselijk vernuft om de bergen te ontsluiten en dienstbaar te maken aan 

de mens. Wij staan in bewondering voor zoveel technisch kunnen. Maar …uiteindelijk is het 

met eigen zweet en stapje voor stapje dat we de wondermooie WiesbadenerHütte bereiken. Ze 
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ligt aan de voet van verschillende gletsjers. Van ver bespeuren we bewegende stipjes op de 

gletsjers. Het zijn goed uitgeruste bergbeklimmers die van gletsjer naar gletsjer stappen. 

 

21 juli: Nationale feestdag en kroning van onze nieuwe Koning Filip! Ook in Oostenrijk laten 

we dit niet onopgemerkt voorbijgaan. Aan tafel verschijnen er zowaar enkelen onder ons in de 

Belgische driekleur. En zelfs een republikein heeft een bescheiden tricoloortje aangetrokken. 

Vraag ons later maar eens: “Sinds wanneer is Filip koning??” “Sinds Ischgl natuurlijk!” 

Die zondag trekken we naar de toeristische trekpleister: de Rosengartenschlucht in Imst. Via 

trapjes en bruggetjes en relingen wurmen we ons door de kloof. De Schlucht! Wat een 

onheilspellend woord: Schlucht! Gelukkig staat er een waarschuwingsbord dat mensen groter 

dan 1.20 m zich het hoofd kunnen stoten aan de rotsen…. 

 

(22/7) Ook deze week zullen de weergoden met ons zijn en krijgen we stralend weer. Boven 

de bomengrens is de lucht heerlijk zuiver en zo fris. Het water dat in kleine beekjes een weg 

naar beneden zoekt, of klaterend en gutsend over de rotsen springt, lijkt puur kristal. Vandaag 

zullen de dappersten onder ons de hoogste top in het Silvrettagebied beklimmen: de 

Greitspitz: 2870 m hoog. Ze laten er met fierheid hun sporen en hun naam achter. 

 

Op di. 23/07 gaat het vanuit Kappl naar de Niederelbehütte op 2310 m. We wandelen op de 

helling van een (bijna) ongerept dal, niet versneden door skiliften. Al vlug bespeuren we de 

hut in de verte. Maar die schijnt processie van Echternach te spelen met ons: wanneer wij 2 

stappen vooruit zetten, lijkt het of zij een stap achteruit zet. Als we terug aan de kabelbaan 

komen, ontdekken we nog een Kneippbecken. Het ijskoude water priemt door armen en benen 

maar geeft een extra stimulans aan de bloedsomloop. 

 

24/7: Rustdag. Wij gaan shoppen in Zwitserland, in het tolvrije Samnaun. Daarvoor hoeven 

we maar van de ene op de andere berglift te hoppen: 5 (!) in totaal. De laatste is de max: een 

dubbeldekbaan die plaats biedt aan 180 personen! De stoere pinguïns van Aarschot voelen 

echter de adrenaline kriebelen in hun benen en willen een groter of een kleiner deel van het 

traject te voet afstappen. 

‟s Avonds geeft de Musikkapelle van Kappl een gratis concert in de barokke kerk van Ischgl. 

Vooral de Halleluja van Händel, uitgevoerd door slechts 3 klarinetten, klinkt heerlijk. 

 

(25/7)De laatste dag maken we de koninginnentocht van onze vakantie. Over een lang, rotsig 

parcours met vertrek vanuitWirl bij Galtür komen we aan het kruis van de Breitspitz: 2203 m. 

Op de terugweg kunnen we ons oriënteren op de Kops See, die na iedere bocht wat dichterbij 

komt. Het is een enorm stuwmeer. En aan de oever wacht er nog een laatste welverdiend  

„Skiwasser‟ in Alpengasthof Zeinisjoch.  

 

 

Op culinair gebied hadden we deze vakantie zeker niet te klagen! Integendeel : wie heeft er 

niet genoten van de „Bauernschmaus an Kümmelsauce mit Serviettenknödel und Sauerkraut„?  

Of van : „Wiener Schnitzel mit Petersilienkartoffeln und Karottenwürfeln und Erbsen? Of 

herinner je de  ‟Rinderkraftsuppe mit Frittaten und Schnittlauch„ nog? 

Sommige mannen werden daarenboven aan tafel extra verwend door een harem van 7 

vrouwen. En of er gelachen werd! 

Maar de „Heiße Oma‟ en de „Bombardino‟ moeten nog een tijdje wachten. 

 

Tijdens onze reis hebben we bijna het ganse Paznaundal verkend. Prachtig! Met de bergen zo 

dichtbij. Je voelt je omarmd door de overweldigende bergen. Ze worden dag na dag 
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vertrouwder, bijna je vriend. Maar toch … opgelet! Ze kunnen ook wreed en verraderlijk zijn. 

Zo herinnert het Alpinarium in Galtür aan de dodelijke lawine van 1999 : 31 mensen lieten 

toen het leven. 

 

Elke dag viel er te kiezen uit 3 formules voor de groepswandelingen. Stappen in groep heeft 

iets fascinerends, iets magisch bijna: 

- altijd is er een uitgestrekte hand om je over een gladde rots te helpen 

- er zijn de bemoedigingen om je grenzen te verleggen 

- er worden levensverhalen en levensverwachtingen uitgewisseld. 

 

En … wie zijn nu die stappers van Wandelclub Langdorp? …. 

- Er zijn de stenenzoekers! 

- Er zijn er die alle Alpenbloempjes kunnen benoemen en ook de Alpenvogeltjes en de 

Alpenvlindertjes herkennen! 

- Er zijn er die direct marmotten kunnen spotten, zelfs vanuit de zetellift! 

- Er zijn de Stijgers! En de Dalers!  

- Er zijn de Praters! En de Zwijgers! En de Denkers! En de Doeners! 

- Er zijn de Zwanzers en de Ernstigen! 
 

Maar iedereen hoorde erbij en mocht zichzelf zijn! Iedereen werd gerespecteerd!  

Daarom: dank je, lieve stapgenoten, voor zo‟n wondermooie bergvakantie! 

 

    
 

Nog honderden foto’s op de website! 

 

 

 

 

        Zomertocht 
 

V.W.F. 1095 

V.V.R.S. 246 

AKTIVIA  323 

F.F.B.M.P. 14 

V.G.D.S. 1 

Individuelen 459 

Buitenlandse 

deelnemers 

6 

Blanco+ontbrekende 46 

    

TOTAAL 2190 
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GESPOT: tientallen pinguins ,op 

meer dan 2700 m,  hoog in de 

bergen !... 

(uit de” Ischgler Zeitung” van 18 

juli 2013) 

 

Vijf uur ! Dat is nog “vruug” 

De Pinguins waren echt nog 

“muug” 

Met 34 vertrokken… allemaal gelijk 

Naar Ischgl,… naar Oostenrijk ! 

 

Piepjong nog, en al buschauffeur 

Thomas aan ‟t stuur, … hij “ ging 

erveur” 

Gans de voormiddag Helmut Lotti… 

Tien keer Kalinka, dan vergeet je‟t 

“ni”. 

Stilaan vielen de oogskes toe 

Zowat soezen doet soms “goe” 

Wij waren immers in veilige handen, 

- stilaan begon de zon te branden- 

Aan de oevers van de Moezel 

- Moezelwijn, zoete “foezel” !- 

Zette Werner zich achter het stuur 

Voor een rit tot dik vijf uur… 

 

                 

Ischglerhof**** chic en fijn 

- Ook het bazinneke mocht er zijn - 

De kamers, ruim en net 

Een goei matras op ieder bed 

Midden in de kamer: ne pilaar ! 

Ik vroeg me af: wat doet die daar ? 

Midden in de nacht ertegen gebotst 

Mijne kop ferm geknotst !! 

In ‟t Zwarte Woud niet gehad: 

Gezellige bar, sauna en zwembad 

Er liepen er zelfs in hunne flikker 

De buiken werden alsmaar dikker… 

Want…ook ‟t eten was excellent 

Iedereen was dik…content 

Bediening vlot en charmant 

Zelfs in ‟t Vloms, dat was plezant. 

Lijk ne zombie, ne clown, ne nar 

Iedere dag  naar de Spar 

Voor wat brood of fruit of kaas 

Want INNE-MINNE-MUTTE is de 

baas !!! 

 

Gedaan met over dat alles te 

klappen 

Wij kwamen eigenlijk om te stappen 

Om van de bergen te” genieten” 

Om liters zweet te vergieten… 

Met berggids Toni, klein maar fel 

Dat opgedraaid konijn van Duracel 

! 

Met Marita en met Fons (de 

doorstappers) 

Maurits en Jet bleven bij ons (de 

genieters) 

Maar kreeg Marita een kruis in het 

vizier, 

Dan werden die drie groepen er vier 

! 

Wij overtaffelden berg en dal 

Wij kwamen letterlijk overal. 

 

Met de Silvrettabahn omhoog ! 

Dan met een grote,weidse boog 

Naar de Schwarzwasser- en de 

Pardatchersee 

Wij raakten helemaal op snee… 

Terug langs het “Erlebenispad” 

Waar ik efkes op een “tuffer” zat 

Over hangbruggen de regen in 

Iedereen had het naar zijn zin ! 

 

Met de bus efkes naar See 

Die wandeling viel ook goed mee 

Inne-minne-mutte, tien pond grutte, 

Vooruit ! Naar de Ascherhutte, 

(2256 m) 

Langs smalle paden,langs heldere 

beken 

Die wij soms moesten oversteken… 

Stap voor stap, van steen op steen, 

Gelukkig viel bij ons geen een … 

Tony en co waren bijna vermist 

Hadden ei-zo-na de lift gemist 

Wachtend konden wij, lekkerbekken, 

Rustig nog een ijsje lekken !!! 

 

Over de Mautweg naar de 

Silvrettapas 

Haarspeldbochten of ‟t nikske was 

Wij wandelden rond het 

Silvrettameer, 

Volgens Fons een beetje op en neer 

Anderen trokken naar de 

Wiebadener hutte 

Zicht op de gletschers was “de 

mutte” 

Terug langs winter- of zomerpad 

Rond vijf uur hadden wij het gehad. 
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‟t Werd tijd om een dagje te 

verpozen 
Maar weet je waarvoor ons gidsen 

kozen ? 

Voor een wandelingske door een 

smalle kloof (schlucht) 

…of hoorde nie goe …zijde doof ? 

Klimmen en dalen, langs kabels en 

trappen 

Zowel voor de tragen als voor de 

rappen… 

Rosengartenschlucht, om nooit te 

vergeten 

En wij maar puffen en maar zweten ! 

Terug beneden, nat in ‟t zweet 

Want daar in Imst was ‟t razend heet 

! (315°) 

Met “Staaaaarkenberger” onze keel 

geblust 

Maar…wij hadden toch een dag 

gerust !!! 

 

Met de liften tot aan de Viderjoch ! 

Ja, tot hiertoe gaat het nog… 

Als ik zo eens rond mij kijk 

Zie ik Zwitserland, zie ik  Oostenrijk. 

Naar de Greitspitze (2871 m) wordt 

het hoogtepunt 

Ik heb het die dapperen echt gegund 

Heel steil klimmen, van meet-af-aan 

„k moest onderweg al blijven staan. 

Gezwind stapten de anderen door 

Loop al aan ! Daar pas ik voor…! 

De Salaaserkopf, de Schwarzwand 

O, bergwandelen is plezant ! 

De Palinkopf, de Sassgalunkopf 

Geven die “strevers”dan nooit eens 

opf ?? !! 

 

Kappl ! Met de Diasbaan omhoog 

Tot zowat 1800 m hoog ! 

Daar trok Fons, met het zwaar 

geschut 

Naar de Niederelbehut (2310 m) 

Onderweg, een rotsplateau , 

Op handen en voeten, geen cadeau. 

Jet pakte het heel anders aan: 

Wij hebben de “dalweg” gedaan… 

12 km ! en 3 uur gezocht 

Naar een pint verfrissend vocht. 

In de verte onweergedruis 

Hopelijk komen wij “trocken” thuis 

En als dat nu nog niet mag: 

Wij hadden ook een “liftjesdag” ! 

Na anderhalf uur lift in,lift uit, da‟s 

echt 

Kwamen wij in Zwitserland terecht 

(Samnau) 
Terwijl wij door de bergen zweven 

Krioelt het onder ons van ‟t leven… 

Wij hebben zelfs marmotten gezien 

De ene maar vier, de andere wel 

tien. 

Die schattige beestjes ! Zij keken ons 

aan 

Gingen op hun achterste pootjes 

staan. 

Ik dacht: die hebben misschien 

Nog nooit een grote pinguin gezien. 

Zij floten,zij maakten van hunne tak 

Ik stelde hen op hun gemak: 

Rustig maar, wij doen u geen kwaad 

Wij lusten geen “marmotten-

gebraad”… 

 

In Wirl nemen wij de Birkhahnbaan 

(tot 2000 m) 

Om naar de Kops-stausee te gaan 

Wij zweven over bossen vol berken 

Onder ons zien wij de boeren 

werken… 

Terwijl de “groten” naar de 

Breitspitz trekken(2203 m) 

Dalen wij af …potverdekke ! 

Bloemen, bloemen, overal bloemen 

Veel te veel om op te noemen 

Waar je ook kijkt, heinde en verre: 

Alpenroos, streepkruid en 

zonnesterren 

Lelies ,orchideeën,gentianen en 

anemonen 

Ik zou hier willen blijven wonen…!  

Maar… bergen kunnen ongenadig 

zijn 

Sneeuw en rotsen vol venijn… 

Op Galtür kwam een lawine 

neer(1999) 

31 mensen waren niet meer… 

 

En terwijl wij zo door de bergen 

trokken 

Op zware schoenen, in wollen 

sokken, 

Viel er nog zo veel te vertellen 

Stof genoeg voor twintig vellen: 

Over schoenen die het begeven 

Over T-shirts en stokken die 

achterbleven, 

Over tranen die werden vergoten 

Over koppen die werden gestoten 
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Over Tyroler-grösl”en 

“Kaisersmarren” 

Over de jonge mensen en de oude 

knarren, 

Over de koeien en de geitjes 

Over zere knieën en pijnlijke dijtjes… 

 

De vakantie is gedaan, 

Tijd om weer naar huis te gaan 

Wij weer met zijn allen dus 

Met Helmut Lotti in de bus !!! 

 

Naar het land van melk en honing 

Naar Filip, onze nieuwe koning 

Naar de was en naar de plas 

Naar het bruin verbrande gras… 

Naar het onkruid in de hof… 

Maar wij waren toch vol lof 

Over Marita, Fons en Corry 

Over Maurits en Jet en Tony ! 

Ons vakantie: dik geslaagd 

En dat er “gene ene” klaagt… 

 

En wij doen er alles aan 

Om volgend jaar terug te gaan… 

Ja,volgend jaar gaan wij terug 

Desnoods achter Fons zijne rug !! 

 

De groeten van Mia en haar 

schatje…  

 

                      Swatje 

 

Ischgl, van 17 juli tot 26 juli 2013  
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19e Plantjesweekend 
nu al voor de 10e maal in Groot-Aarschot 

In samenwerking met de stedelijke welzijnsraad van Aarschot 

Vrijdag 13 en zaterdag 14 september 2013 

t.v.v. KOM OP TEGEN KANKER 

Azalea’s kosten 6 euro/stuk 

Bestellen kan vanaf nu bij: 

Guido en Silke De Rijck, 

Wittebergenstraat 29, Aarschot 

016/56.23.56. 

of 

silkederijck@skynet.be 

 

Doe mee en toon uw goed hart voor Kom op Tegen Kanker! 

De plantjes worden aan huis afgeleverd. 

 

 

 

 

mailto:silkederijck@skynet.be
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Zondag 22 september Tragewegentocht Langdorp 
 

Afstanden: 20 & 30 km Vertrek: parochiezaal Langdorp Afstand: 4 km over 

verharde paden kind- en rolstoelvriendelijk Vertrek: parochiezaal Langdorp  

 

Deelnemers kunnen een picknivk bestellen (reservatie nodig!)  

 

INFO & INSCHRIJVINGEN: www.wijksportlangdorp.be 
 

Verenigingenbeurs & animatie Doorlopend 

Waar : plein parochiezaal Langdorp van 11.00 u tot 18.00 u 

Standjes verenigingen Langdorp, Wolfsdonk & Gijmel : Demonstraties -

Kinderanimatie - Volksspelen - Drank- en eetstandjes  … 

 

I.s.m. De Kroon op het werk, Fietsersbond Aarschot, Gezinsbond Langdorp, 

Hondenschool Akela, Jeugddienst Aarschot, KLJ Wolfsdonk, KVLV Gijmel, 't 

Alternatief, 't Hof van Vlaanderen, Okra Langdorp-centrum, Wandelsportclub 

Langdorp & Wijksportraad Langdorp 

 

   
 

 

 

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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Herfst 

 
De zomer is weer 

vertrokken, 

dagen worden korter. 

Herfst is nu gekomen, 

bladeren vallen van de 

bomen. 

Een late zonnestraal, 

geeft dat alles een warme 

gloed, 

de herfstgeur ruikt zo 

goed. 

Kinderen zijn naar het bos 

gekomen, 

zoeken kastanjes tussen 

de bladeren, 

van de nu kaal wordende 

bomen. 

Vogels zoeken 

beschutting in de struiken, 

je hoort ze in de verte nog 

fluiten. 

Een wandelaar kijkt 

lachend toe, 

geniet ...van weer een 

nieuw seizoen!!! 

 

Herfstsluier 

 

weldra komen de  

mistige dagen 

sluier van de herfst 

van korte dagen 

langere donkere avonden 

mistbanken 

die het zicht belemmeren 

de grauwe herstsluier 

verslindt onze gedachte 

maakt beelden blind 

moeizame dagen 

die een herfstsluier dragen 

                                                        

                

               Van Hees Annie  

 

                     


