
Mijmeringen van de voorzitter.  
 

We zijn alweer vertrokken voor een nieuw jaar. Als deze info in uw bus valt zijn we al eind 

februari. In tegenstelling tot vorige winter is deze editie, tot nu toe althans, heel wat zachter. 

Hogere temperaturen en goed berijdbare wegen. Het aantal deelnemers op de wandelingen 

steeg dan ook spectaculair. Een mooi voorbeeld was onze konijntjesbergtocht met zijn 1331 

deelnemers. Een recordaantal waardoor de helpers tot het uiterste moesten gaan om iedere 

wandelaar te bedienen zoals het hoort. Aan alle helpers een dikke dank u wel !! 

 

 Ook het ledenfeest met 120 deelnemers was een voltreffer. Gasthof ter Venne zorgde voor 

een prima maaltijd. Ik durf bijna zeggen, ons huisorkest, 3 of US zorgde er voor dat de sfeer 

er al vlug goed inzat. Het was dan ook kort bij 3 uur in de ochtend als de laatsten de zaal 

verlieten. 

 

Diegenen die de wandelkalender al wat verder doorbladerd hebben zullen opgemerkt hebben 

dat er op 22 maart een wandeling vertrekt vanuit Gelrode. WSV Holsbeek organiseert deze 

wandeling ZONDER onze toestemming. Er zijn afspraken dat een club geen wandeltocht mag 

organiseren op het grondgebied van een gemeente waar al een club gevestigd is. WSV 

Holsbeek negeert deze afspraken. Sterker nog, zij reageren niet eens op onze bezwaren. Enkel 

via hun federatie, die ook in de fout ging door deze tocht in de kalender te zetten, lieten zij 

weten dat wij dat maar moesten toestaan. Zo niet staan alle wandelaars aan een verkeerde 

vertrekzaal. Ik vind het een nogal verregaande vorm van onbeschoftheid. 

Verontschuldigingen zowel van Holsbeek als van hun federatie zouden hier beter op hun 

plaats zijn geweest.  

Nog over Gelrode, 6 april kunnen de Globetrotters niet over hun vertrekzaal De Veldbazuin in 

Nieuwrode beschikken. De renovatiewerken lopen uit en zij moeten uitwijken naar de veel 

kleinere parochiezaal. Om die beperkte capaciteit op te vangen kan er, na overleg met ons, 

ook in Gelrode ingeschreven worden. Dat zal ook zo aangekondigd worden in de VWF info. 

Tot slot organiseren wij op 31 mei ook nog een wandeling vanuit Gelrode. De 12 km. 

wandelaars kunnen gerust zijn. Lucien zal er voor zorgen dat jullie weer niet dezelfde wegen 

moeten bewandelen tussen Gelrode en Nieuwrode. 

 

Genoeg over Gelrode. Onze Mars Der Zuiderkempen staat voor de deur. Op verzoek van 

enkele wandelaars hebben we ervoor gezorgd dat de kortste afstand toegankelijk is voor 

rolstoelgebruikers. Op deze tocht verwachten we ook de eerste – 14 jarigen die sinds begin 

van dit jaar gratis kunnen komen wandelen. Zij moeten enkel een speciale inschrijfkaart 

vragen en deze ingevuld terugbezorgen aan de organisatoren. Zij zijn dan net als alle andere 

wandelaars in orde met de verzekering. 

 

Het voorjaar staat voor de deur. Geniet van de ontluikende natuur en tot ergens onderweg. 

Jullie voorzitter. 

Fons 

 



Wandelkalender Maart-April 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 

 

Zaterdag 1 maart LLAW  

Heide- Kapellen 

Eigen organisatie 

 Zie verder in deze info 

Zondag 2 maart 

 

Toekers Bunsbeek vzw 

Glazuur   

Dries 7A   3380 Glabbeek 

5-7-10-14-21 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 4 maart De Bollekens Rotselaar 

Meubelen Verhaegen  

Grote baan 115 3130 Betekom 

4-6-10-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 9maart 

 

 

Eigen organisatie 

MARS DER ZUIDERKEMPEN 

Sint-Jozefscollege 

Bekaflaan 65 Aarschot 

Wandelaars/helpers op post 

5-8-12-15-20-30-36 km 

 

07.00 – 15.00 uur  

Donderdag 13 maart Vos Schaffen vzw 

Kantine KTH   Omer van 

Audenhovenlaan        Diest 

4-6-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 16 maart 

 

Stertocht 

WSV Berchlaer 

Parochiecentrum    Parochiestraat 42 

2240 Viersel 

4-6-12-16-22 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 16 maart Horizonstappers Lubbeek 

Zaal Libbeke       Gellenbeerg 16 

3210 Lubbeek 

4-7-10-15-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 20 maart Boutersem sportief 

CC Kerkomsesteenweg 55 

3370 Boutersem 

4-6-10-16 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 23 maart WSV Neteland Duffel 

School WAVO  Vinkenhofstraat 43 

2861 Onze-Lieve -Vrouw- Waver 

6-12-15-20-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 23 maart 

 

 

WSV Wandelend Paal 

Zaal Sint-BaafPadbroekstraat 1 

3550 Eversel ( Heusden Zolder) 

4-6-12-16-20-30-42 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 25 maart  Lummense Dalmatiers. 

Zaal Kalendries      Meldertsebaan 2 

3560 Meldert- Lummen 

3-6-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 



Donderdag 27 maart 

 

De Lustige Stappers Post Langdorp 

Zaal Demervallei 

Langdorpsestwg      3201Langdorp 

5-8-10 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 30 maart Merksemse WC De Stroboeren  

CC Ter Schelde 

Fromentinstr 2     2050 Antwerpen  

Busreis. 

 

Zie verder in deze info. 

Zondag 30 maart De Grashoppers Keiberg 

CC Den Egger    A.Nihoulstraat 74 

3270  Scherpenheuvel 

6-10-12-20-25-30-35-42 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 3 april Herentalse WC vzw  

De Kouter     Heggelaan 

2275 Lille Poederlee 

5-7-10-12-15-17-22 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 5 april De Pompoenstappers vzw 

MPI De Mast 

Pater Damiaanstr    2460 Kasterlee 

6-10-15-20-25-30-42 km 

 

06.00 – 15.00 uur 

Zondag 6 april Globetrotters Hageland 

Buurthuis De Veldbazuin  Dorp 

3221 Nieuwrode (Holsbeek) 

4-6-12-16-21-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 8 april De Bollekens Rotselaar 

Meubelen Verhaegen  

Grotebaan 115    3130 Betekom 

4-6-10-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 13 april Sporton Deurne-Diest 

S.O.K.       Hasseltsebaan 

3290 Deurne-Diest 

5-7-13-20-25-32-43 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Woensdag 16 april Trip- Trap Kumtich 

Ten Hagendome  

St.Truidensestwg 492   Hakendover 

9A-9B-5A-5B 

Te combineren. 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 17 april 

 

 

Eigen organisatie 

NETETOCHT 

Voetbalkantine De Vrijheid 

Asbroek       Herselt 

Wandelaars/helpers op post 

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

 

07.00  - 15.00 uur 

Zaterdag 19 april WSV Horizon Donk 

Zaal Pax  

Ketelstraat 20       3454 Rummen 

5-9-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 20 april 

 

WRC Manke Fiel vzw 

Vijverbeek  

Nieuwstraat 122      1730 Asse 

5-7-10-14-21-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 20 april 

 

Herentalse WC 

Nieuwland 

Nederij 100     2200 Herentals 

5-10-15-20-25-30-42 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Maandag 21 april Ijsetrippers vzw 

De Linde  

Pastorijstraat     3040 Ottenburg 

6-12-18-24-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Donderdag 24 april Toekers Bunsbeek vzw 

Voetbalkantine Bunsbeek 

Vlaasstraat 3   3380 Bunsbeek 

6-12-15-21 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 26 april LLAW Bilzen- Tongeren 

 

Eigen organisatie 

Zie verder in deze info 



Zondag 27 april 

 

W.K Werchter vzw 

De Wal        

Walstraat   3118 Werchter 

4-7-13-16-21-25-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 1 mei VOS Schaffen 

Gildenzaal         

Pastorijstraat   3290 Schaffen 

4-8-12-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

 

 

Vrijdagnamiddagwandelingen. 
Deze wandelingen worden uitsluitend voor clubleden georganiseerd. 

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

We wandelen aan een rustig tempo dat voor iedereen haalbaar is. 

Datum                  Omloop Afstand       Vertrekplaats 

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

21/03/14 Herselt-Bergom-Herselt 12 km Herselt  voetbal 

28/03/14 Houwaart-Nieuwrode-Houwaart 12 km Houwaart  Kerk 

04/04/14 Westmeerbeek-Hulshout- West  

Meerbeek 

12 km Parochiezaal   West 

Meerbeek 

11/04/14 Gelrode-Nieuwrode-Gelrode 12 km Parochiezaal  Gelrode 

25/04/14 Kortrijk Dutsel-Holsbeek-Kortrijk Dutsel 12 km Kortrijk- Dutsel  Kerk 

09/05/14  Den Hulst (school Testelt)-Den Eik 12 km Den Hulst Testelt 

 

Op 18/04/14 is er geen wandeling(verwijderen afpijling Netetocht) 

02/05/14 geen wandeling(verlengd weekend) 

NORDICCEN 

Deze 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 doorgaat, neem je best de dag zelf, tussen 

11.00 u en 12.00 u, contact op met Jos Willekens, tel. 014/750312 - GSM: 0498/116664. De 

wandelingen duren ongeveer twee uur en er is geen drankstop voorzien. Heb je nog vragen 

over nordiccen ( materiaal of techniek) contacteer dan gerust Jos Willekens hij zal je zeker te 

woord staan. 

Datum Plaats Vertrek 14.00  Afstand 

03/03/2014 Herselt Taverne Achter de Wereld  (parkeerweide) 8 km 

10/03/2014 Gijmel Kerk 8 km 

17/03/2014 Averbode Parking 't Vossenhol 8 km 

24/03/2014 Bergom Kerk 8 km 

31/03/2014 Gelrode Parking parochiezaal 8 km 

07/04/2014 Herselt Parking Mie Maan 8 km 

14/04/2014 Holsbeek kerk 8 km 

21/04/2014  Geen wandeling  

28/04/2014 Zichem kerk 8 km 

 



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? 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 7.26 uur 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. 

 

Zondag 9 maart 2014: 40ste Mars der Zuiderkempen-Aarschot 

De parcoursbouwers van de Pinguïns van Langdorp hebben voor deze jubileumuitgave nog 

eens extra hun best gedaan en hebben een droom van wandeling in elkaar gestoken. 

Vertrekken doen we in het Sint-Jozefscollege waar je gemakkelijk je auto kwijt kan op één 

van de ruime parkings. In de buurt van de vertrekzaal is er een mooie lus van 5 km 

uitgebouwd zodat je ten volle kan genieten van het Aarschotse ommeland. Ook de 8 km 

geniet even van dit parcours en verlaat dan de 5 km wandelaars om via de 

rustgevende bossen van de Bloemberg, de rustpost in Langdorp te bereiken. Na 

rust zoeken zij de  Demer op en wandelen dan terug naar Aarschot. De mooie 

toren van de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Aarschot, een prachtig staaltje 

Demergotiek, laat zich graag bewonderen tot aan de aankomst. Via geheimzinnige bospaadjes 

en smalle kerkwegeltjes trekken de 12 km wandelaars naar het gehucht Gijmel. In de schaduw 

van de kerk van O.L.V. van Fatima kunnen zij genieten van een gezellige rustpost. Langs een 

overvloed aan natuur wandelen zij via ontstressende paadjes terug naar Aarschot. De 20 km 

nemen als aanzet de Bloemberg. Deze hoogte serveert heerlijke uitkijkjes over Aarschot  en 

even verder draaien ze af naar Langdorp. Een eerste rustpost wacht hier op hen. Via de 

typische Kempische bossen van de Bosberg en smalle kronkelende paadjes door de 

natuurgebieden van de Gijmelse heide bereiken zij ook de rustpost in Gijmel. Samen met de 

12 km trekken ze terug naar Aarschot. 

De 30 en 36 km verlaten de rustpost van Gijmel  om het Herseltse gehucht Varenwinkel te 

gaan verkennen. Eer ze aanbelanden in onze rustpost aldaar, hebben ze kunnen genieten van 

een afwisseling aan droge Kempische  dennenbossen en drassige venen. De 36 km wandelaars 

maken in Varenwinkel nog een lus van 6 km bij. Zij brengen een bezoekje aan het 



natuurgebied de Langdonken. Dit natuurgebied, al geruime tijd in beheer door Natuurpunt, 

huisvest een schat aan fauna en flora. De aankomende lente zal hier zeker te zien en te horen 

zijn. Na genoten te hebben van de Langdonken mag er terug gerust worden in de controlepost 

van Varenwinkel. Dan wordt het tijd om samen met de 30 km terug naar Gijmel te marcheren. 

De stille Kempen zal op de terugweg zeker zijn naam eer aan doen. Een misschien draaiende 

windmolen, een kudde schapen grazend in de stilte van een natuurreservaat of ijverig 

nestelende vogels die ons doen opkijken bij het passeren van hun nest in opbouw, zijn de 

normaalste zaken hier. De parcoursbouwers hebben zoals steeds gezorgd voor een maximum 

aan natuur en rust zodat iedere wandelaar ontstrest en fysiek voldaan, Aarschot zal bereiken. 

Bij aankomst zal het weer gezellig napraten zijn bij een Nivootje, kriek of ander biertje van 

het vat! 

 

Zondag 16 maart. Stertocht in Viersel 
 

De wandelclub van Berlaar organiseert die dag vanuit het dorpje Viersel in de Antwerpse 

Kempen. Gelegen vlak bij Zandhoven en het natuurgebied Viersels Gebroekt in de vallei van 

de kleine Nete. 

Het is in dit natuurgebied waar de wandeling zich grotendeels afspeelt. De wandelaars van de 

16 en 22 km maken na de rust in Nijlen nog een lus door de landelijke en rustige wegen 

rondom Nijlen. 

Ter hoogte van de Herentalsebaan en de Veerstraat heb je de Brouwerij. Vroeger een echte 

brouwerij met een eigen waterbron. Nu de leefgemeenschap Leven in de Brouwerij, gesticht 

door pater Luc Versteylen, waar in de jaren 1970 de eerste groene beweging van Europa 

ontstond in de vorm van de politieke partij Agalev. 

Vertrekken doen ze vanuit het Parochiecentrum, Parochiestraat 42 te Viersel. 

U kunt kiezen uit 4-6-12-16 en 22 km. Wij betalen voor u de inschrijving en doen er nog een 

koffie of ander frisdrank boven op. 

Allen daarheen !! 

Zondag 30 maart Busreis naar de Antwerpse Linkeroever   

 
De Stroboeren van Merksem organiseren er hun Sint-Anna tocht. Wij kunnen er kiezen uit 

 4-7-11-14-20-25 km. 

Sint-Anna verwijst inderdaad naar het strand en de wandeldijk van Sint-Anneke. Vanop deze 

dijk heb je een mooi zicht op de skyline van Antwerpen. De wandelaars van de korte afstand 

kunnen via de voetgangerstunnel zelfs tot in het centrum van Antwerpen wandelen. 

Onderstaand kunt u de beschrijving vinden van de verschillende afstanden. Alle afstanden 

lopen door de natuurgebieden die ontstaan zijn door de aanleg van de verschillende autoroutes 

in de buurt. 

20-25-30 km 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Leven_in_de_Brouwerij
http://nl.wikipedia.org/wiki/Luc_Versteylen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groen!


De 25 en 30 km gaan eerst naar het Sint-Annapark en Sint-Annabos, waar de 30 km een 

bijkomende lus neemt alvorens naar de controle Sikopi te gaan.  Via de Middenvijver, 

Vlietbos en Vredesbos komen ze in Den Trechter.  De 20 km heeft deze controle bereikt door 

onmiddellijk naar de Middenvijver te gaan.  Daarna volgen ze in grote lijnen de omlopen van 

de 42 en 50 km-wandelaars. Wandelend rondom de Burchtse Weel via het Galgenweel terug 

in de controle Sint-Anna. Daarna via de wandelpromenade richting startzaal, maar eerst nog 

een ommetje maken via de jachthaven en het Sint-Annastrand, daarna nog een stuk 

Scheldedijk tot ze via het Sint-Annapark de aankomst bereiken.  Waarbij dan de één, dan de 

ander een kortere of langere afstand tussen de rustposten neemt. 

7-11-14 km 

De 14 km vertrekt samen met de 25 en 30 naar het Sint-Annapark en Sint-Annabos, maar 

nemen daar een kortere route naar controle Sikopi.  De 7 en 11 km nemen een veel kortere 

route naar deze controle.  Van hieruit gaan de 11 en 14 km door het groen van de 

Middenvijver, met een passage langs het uitkijkpunt op de vijver.  Via het nieuwe park aan 

het Galgeweel komen ze aan in controle Sint Anna.  De wandelaars van de 7 km gaan van 

Sikopi via Galgeweel rechtstreeks naar deze controle.  Daarna wandelen ze samen langs de 

promenade richting startzaal.  De 14 km maakt nog een bijkomende lus langs de jachthaven 

en het Sint-Annastrand. 

4 km  

Zij die voor de kleinste afstand kiezen kunnen genieten van de jachthaven, het Sint-

Annastrand en het Sint-Annapark.   

Liefhebbers van "een dagje Antwerpen" kunnen gemakkelijk het centrum bereiken via de 

voetgangerstunnel of per tram vanaf het Frederik Van Edenplein. 

Alvast veel (wandel)plezier ! 

 

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

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

bedrag moet ten laatste op 21 maart op onze rekening staan 

 

 

Donderdag 17 april 2014: 12de Netetocht - Herselt  

Zoals in voorgaande tochten zal ook dit jaar de ontluikende natuur het thema van de 

wandeling zijn. De mannen van het parcours hebben heel wat uurtjes rondgewandeld en 

gediscussieerd over welke wegen en natuurgebieden er dit jaar in de wandeling moesten 

voorkomen. Het resultaat mag er zijn, daar waar mogelijk is er gekozen voor 

on verharde wegen, we doen vier natuurgebieden aan: De Rodhoek, 

Kwarekken,Varenbroek en Hertberg.  De Nete en Rode Laak verbinden deze 

prachtige wandelgebieden, zij zijn dan ook de  rode draad in onze wandeling. 

Vertrekken doen we in de voetbalkantine De Vrijheid, gelegen aan het vernieuwd 

sportcomplex Asbroek te Herselt. Van hieruit kan je aanvatten voor een plaatselijk tochtje van 

5 of 8 km, regelmatig zal je kennis maken met mooie zichten op de dorpskern. De afstanden 

12, 16, 20 en 28 km zoeken van hieruit de netedijk op en volgen de sterk stromende Nete 



stroomopwaarts tot ze het natuurgebied De Rodhoek bereiken. Dit gebied, beheerd door 

Natuurpunt, staat borg voor heel wat lentebloesems en vogelgezang. Je bent hier ook een 

eindje weg van het autoverkeer zodat alleen de lente hoorbaar is. Na dit hoogtepunt bereik je 

via de majestueuze beukendreven van de Kwarekken terug de Nete die ons verder naar 

Bergom leidt. In Bergom onder den toren hebben we een ruime controlepost voorzien, de 12 

en 16 km - wandelaars hebben hier ongeveer 6 km op de stappenteller staan, zij die de 8 km in 

Herselt hebben gedaan, 14 km. De 16 km wandelaars maken na rust een lus van 3,3 km. Ze 

vertrekken langs de achterkant van het domein van Prins De Merode en lopen via de bossen 

van den Hertberg terug naar de controlepost. De 20 en 28 km trekken door de dreef naar de 

Nete, het mooie zicht op het kasteel De Merode en de dekenale St.-Lambertuskerk krijgen ze 

er gratis bij. Ze volgen eventjes de Nete en draaien dan af richting Kaaibeekhoeve. Deze 

prachtige geklasseerde boerderij, eigendom van Prins de Merode en opgetrokken uit 

traditionele zandsteen, dateert uit de 12 eeuw. Rond 1686 werd ze verbouwd (de jaarankers 

verwijzen naar AO 1686) in zijn huidige vorm. Spoedig bereiken we nu het natuurgebied het 

Varenbroek. Een groengeel speenkruidtapijt leidt ons naar een rustige kabbelende Rode laak 

die we blijven volgen tot we het natuurgebied verlaten. Natuur en Bos heeft hier goed werk 

geleverd, we zijn blij dat we daarvan mogen genieten. Langs de sparrendreven van den 

Hertberg bereiken we nu spoedig onze controlepost in Bergom. Alle afstanden die Bergom 

aandoen keren langs de rustige dennendreven van den Hertberg en Kipdorp terug naar het 

eindstation in Herselt. Graag serveren we in het eindstation een zalig Nivootje van 't vat bij 

het nagenieten van deze populaire weektocht. Deze tocht is een aanrader voor wie de 

batterijen wilt opladen en voorjaarsmoeheid voorgoed  wegwandeld. 

        

LLAW zaterdag 26 april  Bilzen - Tongeren 22,5 km 
 

Nogmaals een trip uit de Stationsstapper. Deze maal is het makkelijk, we nemen in Aarschot 

de trein van 8.23 uur en kunnen blijven zitten tot in Bilzen waar we om 9.10 uur aankomen. 

Daar vangen we aan met de wandeling over licht glooiend terrein. In Bilzen gaan we eerst 

langs het recreatie domein Katteberg en even verder ontmoeten wij onze vertrouwde Demer 

die in Ketsingen nabij Tongeren ontspringt. 

We wandelen verder richting Hoeselt en het gehucht Werm naar ’s Herenelderen. Onderweg 

passeren we allerlei natuurgebieden en plantages. Via Berg een gehucht van Ketsingen 

bereiken we Tongeren. We genieten nog wat van de Tongerse bezienswaardigheden en 

stappen om 44 minuten na het uur op de trein die 53 minuten later in Aarschot aankomt. 

Deelnemen kan door 7 Euro te storten op onze rekening BE 10 1460 5374 2704. De 65 

plussers betalen 6 Euro. Graag het bedrag op onze rekening voor 18 april. 

Ten laatste aanwezig in het station Aarschot om 08.15 uur. De trein vertrekt normaal van 

spoor 2. 

 

 



 

Zondag 11 mei: Busreis naar Zuid-Limburg.   
 

Nog lang op voorhand. Toch willen we u al warm maken voor onze busreis op 11 mei. 

De wandeling moet nog verkend worden zodat we nog niet een exacte beschrijving kunnen 

geven. 

We hopen in de buurt van Voerendaal een café open te vinden vanwaar we met onze 

wandeling kunnen beginnen. We wandelen in twee groepen. Eén groep wandelt ongeveer 12 

km om via Schin op Geul naar Valkenburg te wandelen. Daar hebben ze nog voldoende tijd 

om het stadje te verkennen. 

De andere groep maakt een ommetje langs Ubachsberg, vandaar via Schin op Geul verder 

naar Valkenburg. Deze wandeling zou 20 á 22 km zijn. We voorzien nog wel wat tijd om een 

snelle verkenning in Valkenburg te maken. 

 Nadat we vertrokken zijn voor de wandeling rijdt de bus naar Valkenburg. Mensen die graag 

een kleine wandeling maken in en rondom Valkenburg kunnen dadelijk met de bus verder 

rijden. 

Wielerliefhebbers kennen de omgeving van de Amstel Gold race. Bosrijk, heuvelend en 

mooie uitzichten. 

Zij die zeker weten dat ze meegaan kunnen al inschrijven. 7 Euro op ons gewoon 

rekeningnummer. Voor de anderen : hou deze datum vrij! Na het verschijnen van onze 

volgende pinguïn, graag zo snel mogelijk inschrijven. 

 

L’espinet van 17 tot 25 mei 2014 
De uitstap komt dichter bij. We zijn met een volle bus. Het is deze maal niet onze vertrouwde 

Werner die ons zal voeren maar wel de firma Lauwers uit Boechout.  

We hebben al een voorschot moeten storten. Ten laatste einde maart moeten we het saldo 

doorstorten. Daarom nu al de afrekening: 

We kunnen de vroeger aangekondigde prijs al iets verminderen naar 600 euro per persoon in 

een studio of 625 Euro voor het huisje. De leden van een twee persoonsverblijf betaalden 100 

of 125 Euro voorschot. Er rest dus nog 500 Euro per persoon te betalen. 

Voor de singels wordt de prijs 715 Euro. Zij betaalden 150 Euro voorschot. Er blijft dus nog 

565 Euro te storten. Gelieve deze bedragen vóór 15 maart op onze reisrekening te storten nr. 

BE84 1420 6911 5959 

 

Een meer gedetailleerd programma zal u in onze volgende info vinden. We kunnen nu al 

melden dat het personeel van L’espinet bij aankomst onze valiezen (1 valies per persoon) naar 

ons verblijf zullen brengen. In tussentijd kunnen wij van het avondmaal genieten. 

Het is daarom noodzakelijk dat er aan elke valies een kaartje hangt met uw naam op en het 

nummer van uw studio of huisje. U kunt het nummer vragen aan Fons of Corrie tijdens de 

Mars der Zuiderkempen of de Netetocht. 



25 mei zijn er ook verkiezingen in België. Tijdens de bovengenoemde wandelingen kan u een 

document bekomen waarop staat dat u op 25 mei een reis heeft geboekt. Dit samen met uw 

oproepingsbrief terug bezorgen zou moeten voldoende zijn om een volmacht te kunnen geven 

of om helemaal niet te moeten stemmen. 

Verdere informatie met de juiste vertrektijd krijgt u in ons volgende pinguineke. 

 

Waldbreitbach 19 tot 21 december 2014 ? 
 

Voor de liefhebbers doen we er nog een weekendje bovenop. Helemaal op het eind van het 

jaar gaan we meegenieten van de adventstijd in het Westerwald.  Vorig jaar in september 

waren we in Hotel zur Post te Waldbreitbach. Eind december gingen onze voorzitter en zijn 

vrouw nog eens terug en lieten zich onderdompelen in de Duitse kerstsfeer. De advents tijd 

zoals zij het noemen. Waldbreitbach is gekend om zijn vele kerststallen. Tientallen grote en 

kleine kerststallen staan in het dorp verspreid. In de kerk staat in de 

linkerzijbeuk het grootste kersttafereel ter wereld. Verder is er een 

grote kerststallen tentoonstelling met meer dan 2200 kerststallen van 

over de hele wereld. Op de Wied drijft een 8 meter hoge adventskrans. 

Het meest spectaculair is de grote ster die gebouwd wordt met meer 

dan 3500 lampjes. Deze ster situeert zich tussen het dorp en het klooster boven op de berg. 

Een bijna 2 km lange wandelweg voert ons langs de helling. Onderweg ook hier weer vele 

tientallen, soms natuurlijke, kerststallen. 

Het hotel deed ons een aanbod voor dit weekend in half pension. 120 Euro per persoon voor 

een tweepersoonskamer. 130 Euro voor de singels.  

Hebt u interesse om mee te gaan? Graag een seintje aan de voorzitter voor eind maart. We 

moeten minstens met 20 zijn om van bovenstaande prijzen te kunnen genieten. 

Voor zij die geen winterbanden op hun auto hebben. Best afspreken om samen te rijden. 

Winterbanden zijn in die periode in Duitsland verplicht. 

 

Overlijdens 

De afgelopen periode werden ons meerdere overlijdens gemeld. 

 

Op 16 december overleed ons lid Vic Van Den Eynde. 

Vic werd geboren op 8 maart 1944 en was alleenstaande. 

 

Op 3 januari 2014 overleed Stans Lievens. 

Zij was de moeder van ons lid Ludo Dierckx. 

 

Op 27 januari 2014 overleed ons lid Nicole Peeters. 

Zij werd geboren op 4 juni 1962 en was de echtgenote van Marc Van hout. 

Moeder van Maarten en Ruben. 

 

Wij wensen de getroffen families veel sterkte in de komende periode. 



 

OPROEP AAN ALLE LEDEN VAN WSC LANGDORP DIE BEREID 

ZIJN MEE TE DENKEN OVER HET BELEID VAN DE CLUB, EN DE 

JAARLIJKSE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING(EN)  

BIJ TE WONEN. 

 
De vzw-wetgeving voorziet dat bepaalde beslissingen tijdens een algemene vergadering 

slechts bij aanwezigheid van 2/3 van de leden kunnen worden genomen. Voor wat onze club 

betreft betekent dit dat zo een 450 (!) leden zouden dienen aanwezig te zijn. Dit is natuurlijk 

onmogelijk, zodat de club bijna zou worden lamgelegd. Een mogelijkheid om hieraan  te 

verhelpen was in de statuten van onze club een opdeling van de leden te maken tussen een 

beperkt aantal “vaste” leden en “toegetreden” leden.  Alle leden zijn “toegetreden leden”; 

de “vaste leden” zijn de leden die stemrecht bezitten binnen de Algemene Vergadering; 

van hen verwachten wij dat zij de jaarlijkse Algemene Vergadering (en uitzonderlijk: 

een Buitengewone Algemene Vergadering)  bijwonen. De “toegetreden” leden kunnen de 

Algemene Vergadering wel bijwonen, maar hebben er geen stemrecht, en hebben ook 

rechtstreeks niets met de rechtspersoonlijkheid van de vzw te maken.  Beide categorieën 

hebben wel dezelfde rechten in onze Wandelclub. Onze club telt op dit ogenblik ca 50 vaste 

leden. 

 

Hoe kan je vast lid worden? 

Onze leden hebben steeds de mogelijkheid om “vast lid” te worden, en kunnen zich dan ook 

kandidaat stellen als “vast lid”, door het invulformulier achteraan in dit info-blad  ten laatste 

op 28 maart 2014 ingevuld te overhandigen aan een bestuurslid.  De kandidatuur wordt 

goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De leden die zich nu kandidaat stellen zijn 

stemgerechtigd op de Algemene Vergadering van 28 april 2014 (zie verder in dit blad) 

 

En, als je daar behoefte toe voelt, ontslag nemen als vast lid kan door dit gewoon te melden 

aan de secretaris of de voorzitter. Dan wordt je opnieuw “toegetreden lid”. (Lidmaatschap 

vervalt uiteraard automatisch als je op 1 januari geen lidgeld betaald hebt.) 

 

Vragen hierover kan je stellen aan de secretaris of eventueel voorzitter. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

Jaarlijkse Algemene Vergadering 
De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Wandel Sportclub Langdorp v.z.w. zal 

gehouden worden op maandag 28 april 2014 te 19.30 uur in ons Secretariaat – 

Testeltsesteenweg te Langdorp – centrum.  

 

Agenda :  

1. Verwelkoming. 

2. Doornemen agenda  

3. Goedkeuring verslag van de vorige Algemene vergadering (verschenen in het 

infoblad van  juli-augustus 2013) 

4. Beknopt jaarverslag 2013 van het Secretariaat  

5. Jaarverslag van de Penningmeester – Voorstelling begroting 2014 

6. Verslag van de kascontrolecommissie 

7. Kwijting van de bestuurders WSC Langdorp vzw 

8. Toelichting in verband met de bestuurssamenstelling 

9. Samenstelling van een kiescollege van 2 aanwezige vaste leden 

10. Stemming vernieuwing bestuursmandaat en verkiezing nieuwe bestuursleden.  

     Vernieuwing: Van Loo Guido 

      Nieuwe kandidaten:  
 

  PAUZE – telling van de stemmen 
 

11. Uitslag bestuursverkiezingen 

12. Ingestuurde agendapunten 

13. Mededelingen en varia  

 

Deze agenda zal aangepast worden volgens de door de leden ingestuurde 

agendapunten. De aangepaste agenda zal medegedeeld worden bij de aanvang 

van de Algemene Vergadering. 
 

Toelichting bij de agenda: 
Punt 7. :  

1) Een mandaat in de Raad van Bestuur loopt over 4 jaar en is hernieuwbaar (art. 11 Statuten) 

volgens de statutair voorziene beurtrol. Dit jaar is Guido van Loo uittredend als bestuurslid.  

Guido van Loo is her verkiesbaar en kandidaat.  

 



2) Artikel 8 van onze statuten bepaalt dat de vereniging wordt beheerd door een onbezoldigde raad van 

bestuur van ten minste vijf en maximum 14 leden.  Deze leden moeten ten minste 21 jaar oud zijn 

en ten minste 3 jaar onafgebroken lid zijn van de vereniging  

 

  Punt 12: Vaste leden kunnen punten ter bespreking schriftelijk en ondertekend laten 

geworden aan de secretaris ten laatste op 14 april 2014  Enkel de tijdig, schriftelijk 

ingestuurde, geargumenteerde en ondertekende punten die door ten minste twee vaste leden 

zijn ondertekend zullen op de Algemene Vergadering besproken worden. (art. 23 statuten.) 

 

Nog enkele bepalingen uit de statuten: 

HOOFDSTUK IV. - Algemene Vergadering 

Art. 17.  De Algemene Vergadering wordt gevormd door de vaste leden, die er stemrecht 

hebben. Toegetreden leden worden toegelaten op de Algemene Vergadering, evenwel zonder 

stemrecht.  

Art. 18. Ieder vast lid heeft één stem op de Algemene Vergadering. Er kan met volmacht 

gestemd worden; elk vast lid kan slechts over één volmacht beschikken. 

Art. 19. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het 

aantal aanwezige leden, behalve in de gevallen waar de wetgeving VZW het anders voorziet, en de 

gevallen in deze statuten bepaald. 

 

ALLE LEDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM! Enkel de “vaste leden” hebben stemrecht; 

de andere (“toegetreden”) leden mogen echter wel meeluisteren en vragen stellen (en 

mee een pint drinken).  

Deze Algemene Vergadering is niet alleen wettelijk verplicht, het is ook een 

middel voor de leden om ideeën aan te brengen en om de werking van de Raad 

van Bestuur goed- of af te keuren. Uw aanwezigheid is een steun voor het 

bestuur, en u kan er ook gezellig tussen pot en pint (gratis) met uw 

wandelvrienden van gedachten wisselen.  
 

  OPROEP REKENINGCOMMISSARISSEN 
 

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten moeten 2 rekeningcommissarissen de 

rekeningen van de club over het afgelopen boekjaar nakijken en hierover verslag 

uitbrengen op de Algemene Vergadering. 
 

Wij zoeken langs deze weg 2 à 3 vaste leden van onze club om de rekeningen 

van 2013 te komen controleren in het Secretariaat op maandag 24 maart  te 

18u30 en dienvolgens tijdens de Algemene Vergadering op maandag 28 april 

2014 hierover verslag uit te brengen. 

 

Gelieve uw kandidatuur hiervoor ten laatste op 14 maart 2014 te melden 

aan Cyriel Hendrickx of Fons Leys. 
 



Kunst greep             ook door onze leden  

Van zondag 16 maart tot zondag 23 maart organiseert het Damiaaninstituut al voor de 17
de

 

keer  de tentoonstelling “Kunst greep” 

Zoals jullie weten schuilt er heel wat talent in onze club. Een van onze leden – 

Astrid Van Lierop, de ontwerpster van de cover van ons infoblad – stelt, samen met vele 

anderen, ook dit jaar weer tentoon in het Damiaaninstituut te Aarschot.  

Misschien zijn er ook nog andere leden vertegenwoordigd en bij hen willen we ons dan ook 

graag verontschuldigen als we ze niet vermelden. 

 Kunst greep is gratis te bezoeken op zondag, dinsdag, donderdag en zaterdag telkens van 

13.30 uur tot 17.00 uur. 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  

                             van 16 december 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.  

We waren met 91 wandelaars in Knokke/Gent. 

In Knokke hebben we een vuurtorentje gekregen! 

 De secretaris heeft uitnodigingen bij voor recepties: 

VWF 10/1  gaan : Bart, Lucien, Ingrid en Roger 

BPWC 17/1 gaan : Yet en Maurice 

 De voorzitter heeft 2 rekeningen bij van: 

Publicatie van harten vijf in de marching 

Vlaams studie en documentatie centrum voor vzw’s  (VSDC). 

Hij heeft een pak documentatie bij van de streek rond Nickenich en het hotel. 

Er is een vraag van een lid om een rolwagenparcours. Misschien volgend jaar! 

Een verontschuldiging omdat er afval in een brievenbus was gedumpt door een 

wandelaar tijdens de Sinterklaastocht. 

 De penningmeester overloopt de in- en uitgaven van november en de kastoestand. 

Wie gaat er mee naar Genk van het bestuur? 

 In de marching 2014 staat dat Holsbeek op 22 maart een tocht organiseert vanuit 

Gelrode. 

Dit mag niet! Holsbeek weet dat dit niet kan! Hun argumentatie is dat er in maart de weg 

aan hun startzaal wordt opgebroken. Ze zijn vergeten om toelating te vragen aan ons en 

de Lustige Stappers. Via VVRS wordt de vraag gesteld om deze tocht in Gelrode te laten 

vertrekken. 

Onze tegenargumentatie: Ze weten het al van voor mei  (opgave  aan de marching), het 

is niet gevraagd, er zijn op hun grondgebied zalen genoeg o.a. in Holsbeek, Kortrijk 



Dutsel, Nieuwrode,  St Pieters Rode, het is niet omdat het in de marching staat dat het 

gewettigd is. 

Fons gaat VVRS en Holsbeek aanschrijven dat ze elders een startzaal moeten zoeken! 

 LLAW van 26 april gaat door in Bilzen –Tongeren. Wel zonder de voorzitter. 

 Het helpersfeest (12/10) gaat door in het Sparrenhof. Vermits het aperitief in het forfait 

(€ 11) zit, gaan we voor het forfait. 

 Het ledenfeest : We moeten alleen de tafels zetten en de frigo vullen. We doen dit om 12 

u. Om 17 u komen we bijeen om het feest in te zetten. 

Yet zorgt voor de haringen. 

 Voor de Brabantse Wandeldag hebben we nog geen extra stoelen en tafels. Misschien 

kan de brouwer uit Baal ons die bezorgen. 

Zou de stad de receptie niet kunnen verzorgen; eventueel in het bruin café. Guy maakt 

een ontwerp om dit aan de stad te vragen. 

 Fons en Guy gaan naar de sportraad van 17 december. 

 Fons en Lucien gaan naar de sportwijkraad van 19 december. 

 Voor de zottekestocht is alles al geregeld! 

 Er moet geen clubkledij worden bijbesteld. Alleen fluovestjes en kousen zijn er niet 

meer. 

 Bij een wandeltocht zouden – zoals bij zo veel andere clubs- de bussen en stertocht apart 

moeten worden ingeschreven! 

 Er wordt betreurd dat tijdens de Knokke/Gent uitstap, leden zich in de bus onhebbelijk  

hebben gedragen. Waarschijnlijk ligt een teveel aan drank aan de oorzaak. 

 

 

Einde 22u 10 

Verslag door Guy Van Loo 
 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  

                             van 27 januari 2014 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.  

 De secretaris heeft bij: 

-Een uitnodiging van Astrid met de vraag om dit in het Pinguineke te publiceren. 

-Een uitnodiging voor de algemene vergadering VWF in Turnhout. 

-De instructies voor Kids voor niets. Best is om het inschrijvingsbewijs direct in 

ontvangst te nemen. Het aantal moet op de deelnemerslijst worden vermeld. 

Er is ook een nieuwe IVV stempel. 

-Reklamemails worden in de toekomst niet meer doorgezonden aan de bestuursleden! 

 De voorzitter heeft bij : 

-Reclame van Pasar voor wandelroutes in Duitsland. 

-Een rekening voor rechtsbijstand voor de vzw (advocatenbureau). 



-Een nieuwjaarskaart. 

-Overlijdensberichten van Vic van den Eynde en de moeder van Dierickx. 

-Het blad van Natuurpunt. 

 De penningmeester geeft een overzicht van de in- en uitgaven van december en van gans 

het jaar. We sluiten af met een batig saldo. 

De Sinterklaastocht was zeer goed! 

Hij gaf ook het verschil tussen de werkelijke in- en uitgaven t.o.v. de begroting van 

2013. 

Hij liet ook de begroting van 2014 zien. 

Wie van het bestuur gaat mee naar Brecht? 

Het ledenfeest had 120 deelnemers. 

 Het fotokopieerapparaat is kapot. Eerst laten nakijken en eventueel laten maken, of er 

een 2
e
 hands aankopen? Fons zal contact opnemen met de hersteldienst / verkoopdienst. 

 Op 22 maart wilt Holsbeek in Gelrode starten. Fons zal de problematiek in zijn 

mijmeringen schetsen. De tocht wordt niet vermeld in de wandelkalender in het 

Pinguineke. 

 Wij organiseren op 22 februari de algemene vergadering van BPWC. We komen 

hiervoor samen om 11 u in de Vinea. We pijlen af naar de parking in de A. Reijerslaan 

via de ovonde. 

Fons zal tijdens zijn toespraak het hebben over de Vlaams Brabantse wandeldag. 

 Er in een aanbod om stoelen aan te kopen in de Kwantum. We kopen ze niet aan! 

 We zouden onze tochten kunnen vermelden in de wandelkrant op voorwaarde dat we de 

krant op onze tochten leggen. José zal de teksten bezorgen. 

 Voor Nickenich zijn er al 31 deelnemers. 

 In het Pinguineke moet de vraag om het saldo voor L’Espinet te betalen. 

Bij de aankomst in L’ Espinet moet op de valies een sticker met de naam + 

kamernummer hangen! 

 Voor de algemene vergadering moet de kascontrole nog gebeuren. In het Pinguineke 

komt nog de agenda. 

 Het volgend jaar zou het ledenfeest doorgaan op 31 januari.  

 In Rillaar is de parking weg. We zullen een ander locatie moet zoeken. Misschien Ter 

Klasse als we het voetbalveld mogen hebben. Lucien zal het gaan vragen. 

 Voor de Vlaams Brabantse wandeldag  zullen we donderdag een gesprek hebben met de 

schepen van sport. 

Er worden hiervoor  4000 stickers gemaakt. De foto’s zijn al beschikbaar. 

 Voor de mars der Zuiderkempen is er parking aangevraagd. Hierover is nog geen 

toelating binnen gekomen. 

 Voor de Konijntjesbergtocht komen we de maandag om 14 u samen aan het lokaal. 

 Voor de 4 sterren (veiligheid) hebben we insteekhouders, fluovestjes en 

veiligheidsbordjes ( om groepen te begeleiden)  gekregen. 

 Met kerstmis zijn er feeërieke activiteiten in de Waldbreitbach en omgeving. We zouden 

daar eens naar toe kunnen gaan. 

 Roger heeft voorbeelden van geplastificeerde borden bij om in de zalen te hangen. 

 

Einde  23u 10 

Verslag door Guy Van Loo 


