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Gelukkig 2014 

Het bestuur van Wandel Sportclub Langdorp vzw wenst al zijn leden een 

voorspoedig 2014. Om het nieuwe jaar feestelijk te vieren nodigt het bestuur de 

leden uit op hun : 

Ledenfeest  van zaterdag 25 januari 2014 in zaal Demervallei  Langdorp. 
 

Receptie vanaf 18.00 uur                                       Aan tafel 18.30 uur 

 

 

Menu: 

 

> Gegratineerde vissersschelp. 

 

> Knolselderfluweel met wortelreepjes. 

 

> Kalkoenfilet op z’n Braziliaans met herfstgroen. 

 

> Roomsoesjes met ijs en chocolade. 

                   

> Aangepaste dranken. 

 

 

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

 

>12.00 uur  Nachthapjes 

 

 

 

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

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

voorraad strekt. 

Storten voor 17 januari 2014 op rekeningnummer  BE10  1460  5347 2704 
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Mijmeringen van de voorzitter 
Deze maal niet op de vertrouwde bladzijde. Deze bladzijde hebben we gereserveerd voor de 

uitnodiging van ons jaarlijks ledenfeest. Ook nu hebben we een gevarieerd menu 

samengesteld. Net als vorig jaar zorgen de mensen van Gasthof ter Venne dat, niet alleen alles 

lekker wordt klaargemaakt, maar ook op een professionele manier wordt opgediend. Om daar 

ten volle te kunnen van genieten beginnen we een uurtje vroeger dan de afgelopen jaren. Na 

het eten zorgt ons orkest 3 of us  er voor dat de opgenomen calorieën weer snel worden 

verbrand. Met deze nodig ik u dan allen graag uit om van deze avond te komen meegenieten. 

 

Genieten heb ik ook kunnen doen op onze Sinterklaastocht. Deze maal stonden de weergoden 

aan onze zijde. Vooral in Langdorp stroomden de wandelaars massaal toe. Al de voorziene 

parkeerplaatsen waren al snel volzet. Zowel in de Gijmel als in Langdorp heerste een 

gezellige drukte. De wandelaars genoten, vooral, van de vers gemaakte pompoensoep met 

balletjes. Menigeen nam zelfs een tweede kom. De koks in beide zalen moesten alle zeilen 

bijzetten om tijdig nieuwe soep klaar te krijgen. In de late namiddag waren dan ook alle 

pompoenen opgebruikt. Niet alleen de koks hadden hun werk. Alle medewerkers hebben het 

beste van hunzelf moeten geven om de 2378 wandelaars op hun wenken te bedienen. Aan alle 

helpers: Bedankt. 

 

Op de volgende bladzijde kan u ons jaarprogramma vinden. Ook nu hebben we weer een 

gevarieerd aanbod voor u samengesteld. Hoogtepunt dit jaar wordt natuurlijk de organisatie 

van de Vlaams Brabantse wandeldag op zondag 13 juli. De parcoursbouwers hebben nog wat 

extra paadjes gevonden en met de stadswandeling hopen we de wandelaars de mooiste plekjes 

van Aarschot te laten ontdekken.  

 

Meerdaagse reizen zijn er maar twee dit jaar. De reis naar L‟Espinet was al snel volzet. Er 

staan zelfs al enkele mensen op de wachtlijst. Ondanks we voor deze reis met een andere 

busmaatschappij (Lauwers) reizen was een bus met een grotere capaciteit niet meer 

beschikbaar.  

In het najaar keren we nog eens terug naar de Eifel. Deze maal helemaal in het Oosten. Een 

streek waar we nog niet zijn geweest. Ook hier zijn de plaatsen vrij beperkt. Geïnteresseerden 

schrijven best zo snel mogelijk in. 

 

Tot slot rest mij u , namens alle bestuursleden , u 

en uw naasten een gezellige eindejaar periode 

toe te wensen. Een goede gezondheid en veel 

wandelplezier in 2014. 

 

Fons 
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WSC Langdorp vzw - Jaarprogramma 2014 
 

Woensdag 1 januari Zottekestocht Eigen organisatie 

Zondag 5 januari Leuven - Aarschot Eigen organisatie 

Zondag 12 januari Genk Busreis Tegenbezoek 

Zaterdag 25 januari Fanfarezaal Langdorp Ledenfeest Eigen organisatie 

Zaterdag 1 februari LLAW Herentals - Tielen Eigen organisatie 

Dinsdag 4 februari Konijntjesbergtocht Eigen wandeltocht 

Zaterdag 15 februari Linkhout Harten vijf Stertocht 

Zondag 23 februari  N.W.D. Brecht/Lummen Busreis/Stertocht 

Zaterdag 1 maart LLAW Heide - Kapellen Eigen organisatie 

Zondag 9 maart Mars der Zuiderkempen Eigen wandeltocht 

Zondag 16 maart Viersel Stertocht 

Zondag 30 maart Antwerpen Linkeroever Busreis tegenbezoek 

Donderdag 17 april Herselt Netetocht Eigen wandeltocht 

Maandag 28 april Algemene vergadering Vaste leden worden verwacht 

Zondag 11 mei Zuid-Limburg Nederland Busreis Eigen organisatie 

Zaterdag 17 tot 25 mei L‟espinet Eigen organisatie 

Zaterdag 31 mei Gelrode Panoramatocht Eigen wandeltocht 

Zondag 8 juni Haacht Stertocht 

Maandag 9 juni Langdorp - Scherpenheuvel Eigen organisatie 

Zondag 22 juni Diest - Aarschot Eigen organisatie 

Zondag 29 juni Rumst Antwerpse Wandeldag Stertocht 

Zondag 6 juli Hamme - Mille Stertocht 

Zondag 13 juli Vl.-Brabantse Wandeldag Eigen wandeltocht 

Zaterdag 26 juli Beringen Harten vijf Stertocht 

Zondag 10 augustus Belsele O.-Vlaamse Wandeldag Busreis tegenbezoek 

Dinsdag 2 september Begijnendijk Begijntjestocht Eigen wandeltocht 

7 tot 11 september Eifel  Nickenich Eigen organisatie 

Zondag 14 september Hoeselt Limburgse Wandeldag Stertocht 

Zondag 21 september Haamstede Nederland Busreis Eigen organisatie 

Zondag 12 oktober Helpersfeest Eigen organisatie 

Zaterdag 18 oktober Tienbundertocht Eigen wandeltocht 

Zondag 26 oktober Eifelsteig Duitsland Busreis Eigen organisatie 

Zondag 2 november Kumtich Stertocht 

Zaterdag 15 november Chevetogne Busreis 

Zondag 7 december Sinterklaastocht Eigen wandeltocht 

Zondag 14 december Ghyvelde Frankrijk Busreis 

En enkel voor onze leden: 

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

 Meermaals op maandag Nordiccen behalve tijdens de zomermaanden (zie info) 
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Wandelkalender januari – februari 2014 

 
 

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 

 

Woensdag1 januari WscLangdorp vzw 

Zottekestocht 

Vertrek Kerk Gijmel 9.00 uur 

Eigen organisatie  

Zie verder in de info 

Zaterdag 4 januari De Herentalse wandelclub vzw 

Parochiezaal St Norbertus 

Blauwberg 21     Blauberg (Herselt) 

4-9-15-21-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 5 januari WSCLangdorp vzw  

Leuven – Aarschot 

Vertrek: Station Aarschot 7.41 uur 

Eigen organisatie 

Zie verder in deze info. 

Zondag 5 januari Blijf Jong Genebos 

Ontmoetingscentrum Sint Jan 

Genebosstraat 6    Kwaadmechelen 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 5 januari De Leeuwerik Landen 

Voetbalkantine Sparta 

Karel de Grotelaan   Landen 

4-7-14-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Donderdag 9 januari WSV Wandelend Paal 

Kantine AC Tervant Duistbosstraat 

Tervant-Paal-Beringen 

4-7-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 11 januari De Lustige stappers Post Langdorp 

Parochiezaal   Vest 5      Herselt 

5-8-10 km te combineren 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 12 januari 

 

Busreis 

WSV De Heikneuters 

Feestzaal Bethanie Bethanielaan 74 

3600 Genk-Langerlo 

5-8-12-16-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Donderdag 16 januari WSV Horizon Donk 

De Rietbron 

Sportlaan Halen 

5-9-12-21 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 18 januari 

 

VOS Schaffen  

Gildenzaal   Pastorijstraat  

Schaffen 

4-6-12-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 19 januari Halewijn Zoutleeuw vzw 

Parochiezaal  Kasteelstraat 

Neerlinter 

4-6-12-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 
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Zondag 19 januari Wandelclub Tornado 

Zaal Bosuil  Bieststraat 

Schiplaken Boortmeerbeek 

5-10-15-20 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Zaterdag 25 januari Ledenfeest 

Zaal Demervallei Langdorp 

Eigen organisatie 

Zondag 26 januari 

 

WSV Neteland Duffel vzw 

Parochiezaal L.Kempenaerstraat 16 

Schriek 

7-14-21 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 28 januari 

 

WK. Werchter vzw 

Parochiezaal St-Martinus 

Kerkstraat 3  Wezemaal 

6-13-21-27 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 1 februari  Eigen organisatie   LLAW  

Herentals -Tielen 

Ca 25 km 

Zie verder in deze info 

Zaterdag 1 februari WC Gedoviba 

Feestzaal Intratuin 

Gerheze 1       2250 O.L.V. Olen 

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

 

06.00 -15.00 uur 

Zondag 2 februari 

 

 

Den Engel Leuven 

Roosenberg M. Noestraat 13 

Oud - Heverlee 

5-10-15-22-30 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Dinsdag 4 februari KONIJNTJESBERGTOCHT 

Kortakkerzaal    Rillaar 

Wandelaars / helpers op post 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 9 februari  Globetrotters  

Basisschool de Winge 

Halense baan 16  Sint-Joris-Winge 

5-10-15-21 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Donderdag 13 februari WSV Wandelend Paal 

Sint Sebastiaansgilde 

Gildestraat 9     Koersel 

4-7-12-20-24 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 15 februari 

Stertocht 

Trofee Harten Vijf 

Horizon Donk vzw 

Parochiezaal  Linkhoutstraat 

Linkhout - Lummen 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 16 februari 

 

Twee startplaatsen 

WC de Bavostappers Zittaart vzw 

PC Bel Wijdbos 39   Geel Bel Of 

Volkshuis Veldstraat 31  Meerhout 

4-7-12-20-26-32 km  OF 

6-12-20-26-32 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 16 februari WSP Heverlee 

H.Hartinstituut Naamsesteenweg 355 

3001 Heverlee 

4-8-12-16-20 km 

 

07.30  - 15.00 uur 

Donderdag 20 februari Sporton VZW 

Buurthuis  Zandstraat 

2431 Veerle - Heide 

5-7-10-17 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 23 februari Nationale Wandeldag in Sint 

Lenaarts of Lummen 
Busreis of Stertocht 

Woensdag 26 februari Herentalse WC vzw 

Ontmoetingscentrum  Smissenhoek 7 

2260 Zoerle- Parwijs 

5-10-15-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 1 maart Eigen organisatie  LLAW 

 Heide- Kapellen 

Ca 25  

 Zie verder in deze info. 
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Vrijdagnamiddagwandelingen. 

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

17/01/14 Betekom-Aarschot-Betekom 12 km Berke Verhaegen 

24/01/14 Aarschot-Gelrode-Aarschot 12 km Aarschot voetbal 

31/01/14 Bergom-Tongerlo-Bergom 12 km Bergom kerk 

07/02/14 Langdorp-Rillaar-Langdorp 12 km Parochiezaal Langdorp 

14/02/14 Wezemaal-Rotselaar-Wezemaal 12 km Parking Wezemaal dorp 

21/02/14 Herselt-Varenwinkel-Herselt 12 km Parking Kerk Herselt 

28/02/14 Gijmel-Bekaf-Gijmel 12 km Gijmel Kerk 

14/03/14 Aarschot-Bergvijver-Aarschot 12 km Aarschot voetbal 

 

Op 7 maart is er geen wandeling(voorbereiding mars der Zuiderkempen.) 

 

 

 

NORDICCEN 

De wandelingen zijn uitsluitend voor leden bedoeld. Bij gevaarlijke 

weersomstandigheden ( zware storm, sneeuwval of onweer )  kan het zijn dat de 

wandeling op het laatste moment afgelast wordt. Om zeker te zijn dat de wandeling al of niet 

doorgaat, neem je best contact op met Jos Willekens, tel. 014/750312 -  GSM 0498/116664 en 

dit tussen 11.00 u en 12.00 u in de voormiddag. 

Datum Plaats Vertrek 14.00 u Afstand 

30/12/2013 Betekom Parking Berreke Verhaegen 8 km 

06/01/2014  Geen wandeling  

13/01/2014  Geen wandeling  

20/01/2014  Geen wandeling  

27/01/2014 Averbode Parking 't Vossenhol 8 km 

03/02/2014  Geen wandeling, voorbereiding Konijntjesbergtocht  

10/02/2014 Langdorp Parking Parochiezaal 8 km 

17/02/2014 Nieuwrode Parking parochiezaal aan de  Losting 8 km 

24/02/2014 Westerlo Parking bib/sporthal 8 km 

03/03/2014 Herselt Taverne Achter de Wereld (parkeerweide) 8 km 
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Zottekestocht  woensdag 1 januari 

 
Tradities zijn er om in eer te houden. Voor de zoveelste maal organiseren we voor onze leden 

deze wandeling. Vertrekplaats nog steeds kerk Gijmel. We verwachten er een grote groep 

“Zottekes” om 9.00 uur. Dwalend door de Langdorpse bossen bereiken we café Den Arend. 

Na een ruime rust wandelen we terug naar de Gijmel, waar we ten laatste om 12.30 uur hopen 

aan te komen. Deze wandeling is uitsluitend voor onze leden. 

 

Zondag 5 januari Leuven – Aarschot 

 
Nog zo‟n traditie. We vertrekken met de trein van 7.41 uur naar Leuven. Reizen we met een 

Key card. Kostprijs is dan 2 Euro per persoon. Breng gepast geld mee a.u.b. Biljet kost 2,80 

Euro. 

Door het heuvelend Hageland keren we terug naar Aarschot. 

In Leuven trekken we van het station naar het Provinciaal Domein, volgen even de vijvers en 

richten ons dan naar Kessel-Lo. 

We klimmen de trappen omhoog, genieten even van het uitzicht en lopen vervolgens over de 

flanken van de Chartreuzenberg richting Holsbeek. Hopelijk passeren we nog ergens een 

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

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

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

controle moeten vinden. 

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

voor de onvermoeibaren nog door ‟s Hertogenheide. Totale afstand ca. 22 km. 

Ook op deze organisatie worden enkel leden toegelaten. 

 

Busreis Genk  Zondag 12 januari 

 
De Heikneuters worden 45 jaar. Zij hebben deze tocht uitgekozen als hun 

jubileumtocht. Wij vieren met hen mee door een bezoek te brengen aan hun 

organisatie. Keuze uit 6-8-12 -20 km. 

 

De wandeling vertrekt op het centrum Bethanië. Het centrum Bethanië werd in 1965 door de 

zusters Dominicanessen van Bethanië gesticht als een kinderdorp (gezinsvervangende functie) 

in een groene omgeving met veel ruimte in en om de paviljoenen. Momenteel zijn er 6 

paviljoenen met een capaciteit van 11 kinderen per paviljoen. Het terrein is 15 ha groot en er 

is een kinderboerderij, een sportzaal en een aula.  

De wandeling gaat over mooie bospaden richting ziekenhuis Genk, een van de grootste 

ziekenhuizen van België. Verder gaat de wandeling richting Kattevenne waar een van de 
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poorten van het Nationaal Park Hoge Kempen zich bevindt. Een uitgelezen kans om kennis te 

maken met een gedeelte van dit park. 

Kattevennen 

De benaming Kattevennen herinnert aan het Engelse “cattle”, dat vee betekent, en aan de 

vroegere vennen, die typerend waren voor de Kempense heidegebieden. Vroeger hoedde een 

herder hier de gemeenschappelijke kudde; dit wil zeggen alle schapen van het dorp. 

 Er kwamen in dit gebied nog zeer veel vennen voor. Deze komvormige vijvertjes met 

stilstaand water hadden een zuur en voedselarm karakter. Dit zorgde voor typische planten en 

dieren. Langzaamaan zijn heel wat vennen verdwenen. De vervuiling en het voedselrijk 

worden van het water en het doorbreken van de ijzerzandsteenlaag, die het water belette 

dieper in de grond te dringen, zijn hier niet vreemd aan. 

 Het domein is een belangrijk recreatieoord met talrijke toeristische, sportieve en educatieve 

attracties. Midden in het domein vind je de BLOSO-sporthal, sportvelden, een manege, een 

skipiste en een minigolf.  

  

In het domein Kattevennen is ook het Europlanetarium, één van de 4 actieve Vlaamse 

volkssterrenwachten, gelegen. In het Europlanetarium kan je alle aspecten van de 

sterrenkunde, de ruimtevaart en de meteorologie ontdekken en bestuderen. Bij het 

Europlanetarium ligt een kiosk en een planetenpad. Het planetenpad kan gebruikt worden om 

de aardrijkskundige kennis op te frissen. 

 

Hier is ook de rustplaats voorzien voor alle afstanden.. 

Vanuit de controlepost doet de 12 en de 20 km nog een mooie lus door het Park Hoge 

Kempen. 

 

Vertrek: Parking Demervallei om 8.00 uur. Terug omstreeks 16.30 uur. Inschrijven doe je 

door 7 Euro te storten op onze rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding Genk. Het 

bedrag moet ten laatste 6 januari op onze rekening staan. 

 

 

Vertrekuur  bij FFBMP 

 
De naam FFBMP zegt u waarschijnlijk niet zoveel. Eigenlijk is het de Franstalige federatie of 

voluit Fédération Francophone Belge de Marches Populaires.  

Vanaf 1 januari zullen zij er streng op toezien dat er niet meer vóór het officiële 

vertrekuur zal begonnen worden aan de wandeling. Gezien de meestal verdere 

verplaatsingen misschien minder van toepassing voor ons maar toch: Respecteer de voorziene 

vertrekuren! 

 

Eigenlijk is deze regel ook van toepassing in Vlaanderen.  

Een voorbeeld hoe het niet moet: Bij onze Sinterklaaswandeling was de eerste wandelaar in 

de, onverlichte, vertrekzaal aanwezig om 5.45 uur. Het officiële vertrekuur is pas om 7.30 

uur! Niet aangenaam werken voor de mensen die de laatste voorbereidingen moeten maken 

voor de wandeling van start kan gaan. 

 

http://www.bloso.be/
http://www.europlanetarium.be/
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Busreis NWD 23 februari 2014 te Sint-Lenaarts Brecht 
 

De Nationale wandeldag  wordt georganiseerd in de vijf Vlaamse provincies. Voor onze 

federatie is dat dit jaar in Limburg en Antwerpen. 

In Lummen zorgen we voor een gratis wandeling. Brecht is wat verder 

rijden, daarom een busreis. 

De Sint-Michielstappers Brecht organiseren vanuit Sint-Lenaarts. We 

kunnen kiezen uit  

4-5-7-9-11-14-18-21-26-32 km. 

Het ontstaan van Sint-Lenaarts volgens Wikipedia: De plaats groeide rond een middeleeuwse 

kapel gewijd aan Leonardus, aanvankelijk als gehucht van Brecht. In 1842 werd Sint-Lenaarts 

afgescheiden als parochie. Sint-Lenaarts werd ook een zelfstandige gemeente in 1846, tot het 

bij de gemeentelijke fusies van 1977 terug bij Brecht kwam. 
 

Door de aanleg van het kanaal 

ontwikkelde in de 19de eeuw ook de 

nijverheid in de gemeente. Op het eind 

van de 19de eeuw telde Sint-Lenaarts zes 

steenbakkerijen. Tegen de Tweede 

Wereldoorlog waren er ook zes 

diamantslijperijen en enkele andere 

bedrijven bijgekomen. De meeste 

steenbakkerijen verdwenen daarna weer. 

 

De  Sint-Leonarduskerk 

 

We wandelen door de ongerepte natuur met zijn unieke fauna en flora van de vele oude 

kleiputten die ontstonden na jarenlange kleiontginning. Verder zijn er twee thema 

wandelingen. Op stap in de gemeente van junior Suske en Wiske en een wandeling langs de 

sporen van de twee oorlogen. Een uitgebreide beschrijving van de 

verschillende parcoursen kan u vinden in de eerste VWF info van 2014. 

Een uitgesproken kans om de Antwerpse clubs te laten zien dat we ook met 

een grote delegatie naar hun organisaties komen.  

 

Vertrek: Parking Demervallei om 08.00 uur. Terug omstreeks 17.30 uur. Inschrijven doe je 

door 7 euro te storten op onze rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding Sint-Lenaarts. 

Het bedrag moet vóór 14 februari op onze rekening staan. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Leonardus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Parochie_(kerk)
http://nl.wikipedia.org/wiki/1846
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fusie_van_Belgische_gemeenten
http://nl.wikipedia.org/wiki/1977
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steenbakkerij
http://nl.wikipedia.org/wiki/Diamantslijperij
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Nationale VWF wandeldag 23 februari 2014. 

Een week later mag je kiezen. Je gaat  met de bus mee naar Brecht of je rijd terug richting 

Limburg. Deze maal zijn het de Lummense Dalmatiers die er de Nationale VWF wandeldag 

Limburg inrichten. Een grote organisatie dan mag het iets meer zijn. Naast de gratis 

inschrijving krijg je ook nog 2 koffies aangeboden. 

Vertrekken doen ze van uit het Sint- Ferdinandinstituut te Lummen. Je kan kiezen uit 5-9-13-

17-20-24-29-34-42 km.  

Naargelang de gekozen afstand wandel je langs een privaat kasteelpark: Het hamel. Het 

natuurgebied Willekensberg en langs de Duizendjarige eik. Een uitgebreide 

parcoursbeschrijving kan je vinden in de VWF info nr 1van 2014.  

Een ideale gelegenheid om de eerste wisselbekerpunten te sprokkelen ? 

 

De eerste stertocht van het nieuwe jaar is op Zaterdag  15 februari. 
 

De wintertocht + Trofee Harten Vijf in  Linkhout (Lummen) georganiseerd 

door WSV Horizon Donk vzw. 

Volgende afstanden zijn voorzien : 4,8-6,7-9,7-12,8-20-32- 42 en  50 km. 

 

Horizon Donk is een van de clubs die de trofee harten vijf mee organiseren. Zij komen 

regelmatig met een grote delegatie bij ons wandelen. Nu is het onze beurt om in grote 

getallen naar Linkhout te trekken. 

Onderstaande parcoursbeschrijving mochten we ontvangen: 

Traditiegetrouw opent  Horizon  Donk  de ondertussen gekende „ Hartenvijf‟ reeks ! 

Zoals steeds starten we vanuit de parochiezaal in Linkhout .Deze keer vertrekken we met 

alle afstanden (behalve de  5 en  7km)richting  ZELEM.We bewandelen géén meter van 

het parcours van de Nationale Wandeldag van volgende week .Naargelang de afstand 

doen we gedeelten van het Heesbos en andere natuurgebieden aan. Met uitzondering van 

de 10 km, keren we na de rustpost in Zelem terug langs de mooiste kant van het 

Schulensmeer. De 32-42 en 50 km-wandelaars wandelen na een doortocht van Heesbos 

door het volledige natuurgebied Webbekomsbroek naar de Hagelandse heuvels in 

Halen en Loksbergen. Op hun terugweg naar Linkhout  volgen ze de andere 

wandelaars via de boorden van het Schulensmeer en naar de startzaal. De 5  en  7 km 

hebben geen rustpost en de  7 km  komt ook aan het Schulensmeer. Kortom voor iedere 

afstand wat wils. GPS-bezitters kunnen enkele dagen voor de tocht alle afstanden downloaden 

vanaf de site van Horizon Donk. 

  

Van ons krijgt u er nog een gratis koffie bij. Aan u om er een gewenste afstand uit te kiezen. 

Veel wandel plezier. 
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Dinsdag 4 februari 2014: 10de Konijntjesbergtocht-Rillaar 

In de driehoek Aarschot - Scherpenheuvel - Tielt, situeert zich een prachtig wandelgebied. De 

verscheidenheid aan landschappen zorgen ervoor dat iedere stapper van welk niveau ook, zijn 

gading kan vinden. Centraal in dit gebied ligt Rillaar. Hier op een paar honderd meters van de 

neoclassicistische St. Niklaaskerk, gebouwd tussen 1858 en 1869 ligt de Kortakker, onze 

vertrekzaal. Wij hebben gezorgd voor drie verschillende lussen die ingekort kunnen worden 

en samen een verzameling zijn van de mooiste wandelgebieden van Rillaar. Lus A: 9,9 km, 

kan ingekort worden naar 8 km en 5 km. Deze lus leidt je naar het Tienbunderbos. Al gauw na 

de start krijg je een postkaartzicht op Rillaar te verwerken en even verder na de afdaling van 

het Heiken bereik je het Tienbunderbos, het hoogtepunt van lus A. Deze uit ijzerzandsteen 

bestaande heuvelrug was in de vorige eeuwen zeer belangrijk voor de plaatselijke bevolking. 

Zij vonden hier houtvoorraad maar ook schollen (platte stenen) die men gebruikte als 

bouwstenen voor de stallingen en huizen. Sommige huizen in Rillaar bezitten nog altijd 

muren die gedeeltelijk of helemaal opgetrokken zijn uit deze schollen. De vindplaats voor 

deze schollen (schollenkot) bestaat nog altijd en bevindt zich in het Tienbunderbos. Het bos 

bezit ook een schat aan flora, een landheer heeft destijds de heuvelrug aangeplant met 

inheemse en uitheemse bomen. Uitzonderlijk zijn de mammoetbomen en 

de zeer oude boskersen. Ook andere planten zoals het drie meter hoge 

adelaarsvaren kleuren deze lus. Bij het binnenlopen van Rillaar verrast de 

St.-Nilaaskerk ons nog met een fotogeniek beeld van haar kerktoren. Lus 

B: 10 km, kan ingekort worden naar 7 km en 5 km. Met lus B breng je een 

bezoek aan Langdorp, algauw kan je kennismaken met de Konijntjesberg, 

de oorsprong van deze wandeling. Vanop deze hoogte krijg je een weids zicht op het 

demerdal en Mottevallei. We zoeken de Motte op en trekken via een open landschap naar de 

beemden van het Rot. Even verder bereiken we de Demer die we volgen tot aan het 

wandelbruggetje van Langdorp. Op de terugweg naar Rillaar genieten we nog even van de 

landelijke rust, geen verkeerslawaai hier, enkel vroeg vogelgezang zal je begeleiden naar de 

vertrekzaal. De vroege vertrekkers zullen hier kunnen genieten van een hemelse zonsopgang, 

de late zullen in vervoering geraken van een romantische zonsondergang boven de beemden 

van het Rot. Lus C: 9 km, kan NIET ingekort worden! Deze lus neemt je mee naar het 

Messelbroekse krekelbroek. Al vrij vroeg krijg je te maken met de Konijntjesberg en 

Rommelaar. Hou fotoapparaat in aanslag want van op deze hoogten kan je de mooiste 

vergezichten schieten. Na de fotoshoot dalen we af en volgen de sterk meanderende Demer 

richting Messelbroek. We lopen langs een jachtgebied, maar geen nood er wordt die dag niet 

gejaagd en bereiken dan het krekelbroek. Dit vochtig gebied gekenmerkt door de vele 

beemden, elzenbosjes en kwagten, is een paradijs voor waterminnende planten en plaatselijk 

wild. We houden honden aan de leiband zo blijven wandelaars en jagers de beste vrienden en 

kunnen we nog lang genieten van dit heerlijk stukje natuur. Langs rustige wegeltjes trekken 

we terug naar Rillaar waar zoals steeds een schare van behulpzame pinguïns klaar staan om u  

aan een heerlijk nivootje van 't vat, of iets anders te helpen. 
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Nickenich 7 tot 11 september 2014 
 

 

Nickenich, velen onder u hebben waarschijnlijk 

nog nooit van dit dorpje gehoord. 

Het is gelegen in de vulkanische Oost- Eifel 

vlak bij de Laacher See. Het klooster Maria 

Laach is bij de meesten dan weer wel gekend. 

Ongeveer 240 km van Aarschot. Gelegen vlak 

bij de A61 richting Koblenz. Eigenlijk ter 

hoogte van het Westerwald maar dan aan de 

ander kant van de Rhein. Een wandeling tot aan 

de Rhein ligt zelfs binnen de mogelijkheden. 

Een verder programma moeten we u nog 

schuldig blijven. De verkenningen gebeuren pas 

in het voorjaar. 

We verblijven in hotel Burgklause gelegen in de 

Hauptstrasse 78.  www.hotel-burgklause.de 

Er werd een optie genomen op 15 

tweepersoonskamers en 5 eenpersoonskamers. 

Zoals steeds verblijven we in half pension. 

Diegenen die mee willen, best zo snel mogelijk 

inschrijven. 

Deze vijfdaagse uitstap kunnen we je aanbieden voor 204 Euro p.p. in een 

tweepersoonskamer. Voor een eenpersoonskamer betaald u 250 Euro. 

In deze prijs is enkel het verblijf in half pension begrepen. De wandelingen zijn nog niet 

verkend. Mochten er nog extra uitgaven zijn voor eventueel een treinrit of iets anders wordt 

dat gemeld bij de betaling van het saldo. 

Interesse om mee te gaan?  

Graag een voorschot van 50 Euro op onze reisrekening BE84 1420 6911 5959 met 

vermelding Nickenich. Inschrijven kan tot 20 maart. 

 

http://www.hotel-burgklause.de/
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Zaterdag 1 februari: LLAW Herentals – Tielen 24,6 km. 

Terug een tocht uit de Stationsstapper. 

We vertrekken vanuit Aarschot om 7u42 tot Lier. Daar nemen we de trein richting Neerpelt.  

In Herentals stappen we uit en beginnen aan onze tocht.  

Even enkele bezienswaardigheden, waaronder de lakenhal met zijn Belforttoren en het 

Begijnhof van Herentals, 

meepikken. 

Daarna duiken we de bossen in. 

Langs de toeristentoren wandelen 

we naar de Witte Bergen en het 

Zwart Water. Na het 

natuurgebied trekken we richting 

Lichtaart. Vanuit Lichtaart 

bereiken we via het 

Jeugdcentrum Hoge Rielen 

stilaan onze eindbestemming. 

Eerst nog kwartier P. Gailly, 

gekend bij diegenen die nog 

legerdienst gedaan hebben. In 

Tielen nemen we de trein van 10 

minuten vόόr het uur. Anderhalf 

uur later bereiken we terug onze 

thuishaven Aarschot. In Lier 

hebben we voldoende overstaptijd om eventueel de plaatselijke horeca te bezoeken. 

Heb je zin op mee te gaan? Stort dan 7 Euro op onze rekening BE10 1460 5347 2704.  

De 65-plussers betalen 6 Euro.Graag het bedrag ten laatste 27 januari op 

onze rekening. 

 

LLAW Zaterdag 1 maart Heide - Kapellen 

25 km 

Vorig jaar namen we in Heide de trein naar Aarschot. We keren terug naar het eindpunt van 

toen en vervolgen onze weg richting 

Kapellen met een ommetje langs Putte 

en Stabroek. Ook nu weer hebben we 

veelal onverharde wegen gevonden op 

de knooppuntenkaart Kempense Heide. 

De bezienswaardigheden onderweg? 

Lakenhal Herentals 

                      Fort van Ertbrand 
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Natuurgebied Mastenbos met het Fort van Ertbrand. Daarna verder naar Putte- Kapellen waar 

we flirten met de Nederlandse grens. We naderen zeer dicht de Antwerpse haven ter hoogte 

van het Delwaidedok. Naast het fort van Stabroek keren we langs een antitankgracht naar de 

rand van Stabroek. Het centrum laten we rechts liggen en door het Elzenbos gaan we richting 

Kapellen station. Deelnemen kan door 7 Euro te storten op onze rekening BE10 1460 5347 

2704. De 65- plussers betalen 6 Euro. Graag het bedrag op onze rekening voor 24 februari. 

Deelnemers verwachten we om 7u 26 in het station van Aarschot. Na een overstap in 

Berchem komen we om 8.44 uur aan in Heide. Aankomst terug in Aarschot is voorzien om 

16.34 of 17.34 uur. 

Nieuw !!!!!!!              Kids voor niets 
Vanaf 1 januari 2014 loopt er een nieuwe actie voor de jeugd. Jongeren onder de 14 jaar 

kunnen bij  ALLE wandeltochten georganiseerd door de Vlaamse Wandelfederatie gratis 

inschrijven. Hiervoor moeten ze zich persoonlijk aanmelden aan de inschrijftafel. Zij krijgen 

dan een speciale inschrijfkaart Net zoals voor de andere kaarten dienen beide gedeelten te 

worden ingevuld. Eén gedeelte moet terug aan de organisator bezorgd worden. Het andere 

gedeelte wordt door de wandelaar meegenomen. 

Bij de andere federaties loopt een gelijkaardige actie. Let echter op!  Niet 

alle clubs nemen daar aan deel. U kan de deelnemende clubs vinden in de 

kalenders. Daar waar de symbolen K of -12 vermeld staan kunnen 

jongeren gratis inschrijven.  

Er loopt nog een andere jeugdactie. Deze actie stopt als de begonnen kaarten volgewandeld 

zijn. 

Ouders en grootouders, een ideale gelegenheid om de jeugdigen  gratis te laten kennis maken 

met onze wandelsport. 

 

 

Halle – Groenendaal 
 

Een twintigtal pinguïns op het appél voor deze uitstap.  
Trein in Aarschot op tijd en in Leuven hebben we goeie 5 minuten om over 

te stappen. Via een ommetje over Zaventem Luchthaven kunnen we direct  naar Halle sporen. 

Helaas, driemaal helaas, na een twintigtal minuten vertraging zijn we eindelijk weg, maar als 

compensatie laten we Zaventem links liggen.  

In Halle vinden we al gauw de roodgele tekens en weg zijn we voor een 22 km. De mist  is 

een beetje spelbederver en  verhindert het uitzicht. Eventjes na Hof ten Blooten ( ! ) steken we 

de A-weg over en even later volgen er mooie brokjes door het Kamerrijkbos.  Het is nu volop 

genieten van de herfstkleuren, vooral van de beukenbomen. Ook de modder valt vrij goed 

mee, op  een klein, vinnig klimmetje na. We trekken nu door de vallei van de Steenputbeek 

naar 
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Dworp 

Aan de schandpaal maken we een korten sinaasappelpauze, waarna we verder door, door het 

dorp trekken . Ons pad langs de Molenbeek loopt nu even samen met de GR 12. Roger 

verkiest een foto van een ezel in de wei en laat verder de groep ongemoeid. Nadat we weer op 

het tracé van de gordel zitten dalen we af in de vallei in de richting van een hoge schoorsteen. 

Dit blijkt een van de resten te zijn van een vroegere papiermolen die dateert van 1571. Door 

het hoge verval van de Molenbeek ( 70 m) moeten hier vroeger wel 20 papiermolens in 

productie geweest zijn. Even verder lopen we even langs de drukke steenweg naar Halle en 

bereiken: 

 

Alsemberg 

De O.-L.-Vrouwekerk uit de veertiende eeuw met een indrukwekkende trap torent hier boven 

het dorp uit . Onze rust vinden we in Sint-Genesius-Rode in een gezellig dorpscafé. Onze 

Herman Van Rompay schijnt hier te wonen, maar is zeker geen bezoeker van het café. 

Er volgt nu weer een prachtig stukje langs een Paternoster van  vijvers door  het bos. 

 

Aan de “Grote Hut” verdwijnen we in het Zoniënwoud. Via een afwisseling van statige 

dreven en kronkelende paadjes bereiken we het kasteel van Groenendaal ( een extraatje van 

onze gidsen ), net iets te laat voor de trein, een uur vroeger dan gepland. Met een gelukje 

vinden we een dancing waar we toch welkom zijn en daar vliegt de tijd weer vlug voorbij 

onder een gezellige nabespreking. 

IN Brussel-Noord heeft de trein weer een aanzienlijke vertraging en beginnen we te vrezen 

voor onze aansluiting in Leuven. Enkele slimmeriken vinden dan toch nog een middel om  

misschien tijdig in Leuven te geraken door de directe trein naar Leuven te nemen ( en niet 

over de Luchthaven van Zaventem die we dus weer missen). 

In Leuven is het dan even rennen, maar gelukkig heeft de trein naar Aarschot daar gewacht en 

die wacht zelfs nog even op de trein via Zaventem. 

Uiteindelijk belanden we dus nog in Aarschot op het voorziene uur na een hele fijne dag. 

 
 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van  

28 oktober  2013 om 19u 45 
 

Aanwezig: Fons Leys, Bart Daems, Guido Van Loo, Mariette Seykens, Lucien Luyten, Paul 

Verduyckt, Roger Voet, Ingrid Blockx, José Leers, Corrie Martens, Maurits Verscheuren 

 

Verontschuldigd : Cyriel Hendrickx 

 

 De voorzitter verwelkomt iedereen.  

 De secretaris heeft de brief van de gemeente om de reclameborden binnen te brengen bij 

voor Fons. 

 De voorzitter heeft de factuur van Bpost bij. 

 Het overzicht van de in – en uitgaven van september en het jaar wordt overlopen. 

Wie van het bestuur gaat er mee naar Manderfeld? 

Voor Frankrijk zijn er al 11 ingeschreven. 
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 Voor het gebouw betalen we 8,6% van de kosten. 

Er zou contact moeten worden opgenomen met de gemeente om het contract op te 

vragen. Waarschijnlijk worden we belast voor meer ruimte dan die we hebben! 

 De voorzitter heeft een (boze) mail gekregen omdat onze tochten niet toegankelijk zijn 

voor rolwagens. Er is vroeger al beslist door het bestuur dat dit niet kan, omdat wij 

opteren om ons parcours zo weinig mogelijk over verharde weg te laten lopen en het 

terrein in het Hageland gewoon te heuvelig is. Met de Sinterklaastocht en volgend jaar, 

met de Brabantse wandeldag, is er wel een parcours voor rolstoelen! 

De voorzitter zal de mail met deze argumenten beantwoorden. 

 De enquête over de „prijsdiffertiatie op het inschrijvingsgeld bij de Vaamse 

Wandelfederatie vzw‟ wordt besproken en ingevuld. Wij zijn niet tegen een verhoging! 

 Het jaarprogramma 2014 wordt bekeken: 

26/2 : nationale wandeldagen   : Lummen = stertocht   : Brecht  = busreis  

28/4 : algemene vergadering 

9/6   : Scherpenheuvel 

22/6 : Diest –Aarschot 

29/6 : provinciale wandeldag in Rumst = busreis 

10/8 : provinciale wandeldag in Belsele  = busreis 

14/9 – 18/9 : Eifel 

nog suggesties : Busuitstap Herzele, Linkeroever, Zeeland 

 Voor Frankrijk hebben we een optie bij Lauwers genomen. De magneet kan geen bus zo 

lang missen in die periode! 

Voor de Eifel zal het waarschijnlijk  Irrel worden. De Reinsteig en Waldbriedbach, 

gezien het goed hotel, misschien voor  2015 ! 

 LLAW voorstellen: 

Brugge –Beernem  17km. 

Groene gordel 

St Joris Weert – Leuven    25,7 km. 

Herentals – Tielen   24,6 km. 

Bilzen – Tongeren     22,5 km. 

Gontrode – Munkzwalm   21,9 km. 

Rochefort – Villers  la Ville  ?  Moet wel eerst verkend worden! 

 Voor de Brabantse wandeldag  2014 moeten de adressen voor de clubs nog worden 

geschreven! 

Voor de receptie zouden we eventueel mini koffiekoeken kunnen geven. De zaal naast 

de koeling zou hiervoor kunnen worden gebruikt. 

 Tijdens de Tienbundertocht was het heel druk in Houwaart. In de toekomst een mannetje 

/ vrouwtje meer om te helpen? 

 Voor de Sinterklaastocht zijn de parkings op de straat al aangevraagd. 

 Zou de prijslijst tijden de tochten niet in kleur kunnen. Het zou overzichtelijker zijn als 

de kleur op de lijst dezelfde is al van de jetons. Dit is vrij duur. Een voorstel : leg alleen 

een kleurlijst bij de jetonverkoop! 

 

 

 

Einde vergadering  21u 50 

Verslag door Guy Van Loo 

 

Meer dan 200 adressen voor de andere clubs nog      

geplakt of geschreven tot 23u10 



17 
 

 

 
 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van  

25 november 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, 

Maurits Verscheuren 

 

 De voorzitter verwelkomt iedereen.  

in Kessel lo waren van onze club de meeste wandelaars. 

 De secretaris heeft reclame bij van een hotel in het Westerwald en een bruchure over de 

5
e
 vrije wandeldag van VVRS. 

 De voorzitter heeft de afrekening van Bpost bij. 

Ook nog: een afrekening van drukkerij Michiels, boekje van natuurpunt en een folder 

van de nationale wandeldag in Lummen. 

 De penningmeester gaf een overzicht van de in- en uitgave. 

Bij Mondpaco waren er 90 sterwandelaars. Er waren in totaal 106 wandelaars van onze 

club. 

De laatste LLAW waren ze met 20 personen. 

Wie gaat er van het bestuur mee naar Knokke – Gent? 

 De wandelclub van  Holsbeek vertrekt op 22 maart 2014 vanuit Gelrode. Dit is niet 

toegelaten. De secretaris zal een mail sturen naar de betrokken club om te vragen een 

andere startplaats te nemen. 

 Het jaarprogramma wordt overlopen en bijgestuurd. 

Het helpersfeest zal doorgaan in het Sparrenhof ( na een wandeling) in oktober. 

 We doen 2 buitenlandse reizen nl.:  L‟Espinet met Lauwers reizen. De Vlaamse uitbaters 

willen – indien we dit wensen- uitleg komen geven. We gaan hierop niet in! 

De andere reis gaat naar de Eifel. Plaats en datum staan nog niet vast. 

 LLAW: liefst op1 /2/2014  en als het niet kan op 8/2/2014 Herentals – Tielen  21,6 km. 

             1/3/2014 Heide – Kapellen 

             26/4/2014 Bilzen – Tongeren 22,5 km. 

 Het ledenfeest dat doorgaat op 25 januari begint om 18 u met de receptie. Om 18u30 

gaan we aan tafel en om 24 u beginnen de nachthapjes. 

Kostprijs  € 30 voor leden en € 40 voor niet-leden. 

Hof ter Venne zorgt voor het eten en de bediening tot aan de koffie. 

Cyriel gaat de menu regelen: 

gegratineerde vissersschelp, knolselderfluweel met wortelreepjes, kalkoenfilet op zijn 

Braziliaans met herfstgroente, roomsoesjes met ijs en chocolade 

 Voor de Vlaams Brabantse wandeldag  gaat Ingrid de e-mail adressen intypen van 

Aktivia en VVRS. 

Er zijn geen boekjes terug gekomen! 

De redacteur van de wandelkrant zal aangesproken worden om deze wandeldag in zijn 

krant te promoten. 
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 26 november is er een vergadering van de sportraad sectie 4. Lucien en Guy gaan er naar 

toe. Ze vragen er stoelen, tafels, de tent (de mogelijkheden voor vervoer en opzetten) en 

een geluidsinstallatie. 

De sportdienst organiseert wandelingen in Aarschot. Dit is niet hun taak. Dit wordt 

meegenomen naar de sportraad. 

 Tijdens de Sinterklaastocht krijgen de deelnemer een Penny wafel. We komen de 

zaterdag bijeen om 10u. en de pompoensnijders om 9u. 

De namen van helpers worden overlopen . Wie en waar in de 2 zalen, secretariaat en de 

parkingwachters. 

 

Einde 23u 10 

Verslag door Guy Van 

Loo

 
 

   Stille nacht, koude nacht 

 

In de branding bij de zee, 

staan de pinguïns twee aan twee. 

In de bossen en de velden, 

laten ze zich steeds vaker gelden. 

In onze club zijn we met velen, 

toch kunnen we de taart verdelen. 

Veel jingle bells en herders bij nachten 

en 2014 staat al op ons te wachten. 

Rond de kerststal staan ze samen,  

elk met een warm gevoel. 

Hoe ze toch van verre kwamen, 

allen met hetzelfde doel. 

Wandelen, slenteren of stappen, 

onze pinguïns kennen het klappen. 

Ik beweeg, ik leef, ik ben zeker niet laks. 

Ik ben bij de pinguïns dat is pas de max. 

Veel geblaat en toch veel wol 

en we houden het nog een jaartje vol. 

 

Majos 

 

Majos 
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Nieuwjaarsgedichten 

 
Koude dagen vol warme woorden.  
Als koude takken de wereld voeden. 
En lange nachten de dag behoeden  
Voor zeven zeeën vergaan in kristal.  
En witte winterfeeën stil zingen over de stal.  
Daar waar het einde het begin ontmoeten 
zal.  
Als warme vuren ontvlammen in koude 
uren.  
En tedere seconde eeuwig blijven duren.  
Voor jong groen de aarde kleurt.  
En bevroren harten ontdooien op hun 
beurt.  
Daar waar het leven de dood betreurt.  
Daar en dan vandaag en hier zeg ik je,....  
In lange nachten tijdens koude uren.  
Wanneer het duister en de stilte eindeloos 
blijven duren.  
Luister dan naar de winterfeeën.  
Die zingen met mijn stem en zeggen liefste , 
ik ben blij dat ik je ken ! 
 
Guido  Gezelle 
 
 

 
 
Als ik een tovenaar was 
Als ik nu een tovenaar was,  
dan deed ik de wonderste dingen:  
ik maakte al je dromen waar,  
je zou van vreugde zingen!  
 
Je zou gelukkig zijn dit jaar,  
het werd voorwaar een reuzefeest!  
Maar ach ik ben geen tovenaar,  
ik ben het nooit geweest.  
 
Ik kan dan ook alleen maar wensen:  
geluk,gezondheid nog het meest.  
Ik wens het jou en alle mensen  
die de wereld maken tot een feest 
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SINTERKLAASTOCHT  8 DECEMBER 2013 

SAMENVATTING   

V.W.F. 1255 

V.V.R.S. 247 

AKTIVIA  239 

F.F.B.M.P. 20 

V.G.D.S. 0 

Individuelen 539 

Buitenlandse deelnemers   

Blanco+ontbrekende formulieren 78 

    

TOTAAL 2378 

 

 

 

 

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. 

 


