
. 

Als ik de artikels voor ons pinguineke klaar maak zijn de mijmeringen steeds het laatst. 
Telkens weer de vraag : Wat kan ik schrijven dat de wandelaar interesseert? De nakende fusie 
tussen de verschillende federaties?  Voor u als wandelaar, noch voor onze club zal er weinig 
veranderen. Alleen, na de fusie behoort u tot een wandelfederatie met 70 000 leden. 
 
Laten we het maar bij onze eigen club houden. Met  660 (2april) leden toch ook al een mooie 
grote club in het wandelwereldje. Ook al heeft Wandelend Paal vzw een 40- tal leden meer 
dan wij. Toch zijn we er vorig jaar terug in geslaagd de wisselbeker te behalen. Een dikke 
proficiat dat u zo talrijk gaat wandelen. 
 
Talrijke wandelaars hadden we op onze laatste organisaties. Brak de konijntjesbergtocht met 
1331 deelnemers alle records, ook de mars der Zuiderkempen met meer dan 2700 wandelaars 
was een prima organisatie. Ook nu weer aan alle helpers: Dank u wel !! 
 
Wat vooruitblikkend komt onze uitstap naar Frankrijk dichterbij. Voor ons even wennen: Een 
wandelreis die totaal niet verkend is. We hebben er echter alle vertrouwen in dat de gidsen 
van L’Espinet ons een mooi verlof gaan bezorgen. 
Begin september trekken we dan naar de Oost Eifel. Het Paasweekend gaan we verkennen. 
Veel kan ik dus nog niet vertellen. Het wordt zoals steeds een wandelweek met veel 
afwisseling in de wandelingen. Vermits we niet zo ver van de Rhein zitten, gaan we zeker 
trachten een stukje van de Rheinsteig mee te pikken. 
Vermits er voldoende belangstelling is keren we eind december nog eens terug naar 
Waldbreitbach. Van het hotel weten we dat het er goed vertoeven is. We kunnen dus volop 
genieten van de Duitse Adventstijd. 
 
Terug naar het heden. Als alles naar wens verlopen is, is onze bestuursploeg uitgebreid met 
Jef De Win en Anita Boogaerts. We trekken dus met een voltallige bestuursploeg naar de 
zomer en onze provinciale wandeldag. Hiervoor loopt alles zoals gepland. Enkel nog wat 
extra helpers kunnen we gebruiken. Als u zich geroepen voelt, graag een seintje. 
 
Ondertussen zijn we nog maar april en voelen we ons al in de 
zomer. Negen dagen na mekaar een temperatuur van meer dan 
20°C. De natuur ontwaakt ondertussen in een sneltreintempo. De 
wandelorganisaties lokken een groot aantal deelnemers. Hopelijk 
blijft deze tendens zich doorzetten en zijn we op weg naar een 
mooie zomer. Geniet van wat komen gaat en tot ergens onderweg. 
 
Jullie voorzitter 
Fons. 
 



 
 

Wandelkalender Mei- Juni 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. 
 

Donderdag 1 mei VOS Schaffen  vzw 
Gildenzaal  Pastorijstraat 
Schaffen  

4-8-12-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 4 mei De Leeuwerik Landen vzw 
Parochiezaal   Dorpstraat 
Attenhoven –Landen 

4-7-12-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Woensdag 7 mei 
 

Sporton Deurne vzw 
Ontmoetingscentrum ‘De Ketel’ vzw 
Diestersteenweg 237  Kaggevine 

7-11-18 km 
 
07.00 –15.00 uur 

Zaterdag 10 mei Boutersem Sportief 
Zaal De Schakel Halensebaan 27 
3461 Molenbeek - Wersbeek 

4-7-10-12-20 km 
 
07.30 – 15.00 uur 

Zondag 11 mei 
Busreis 

Zuid Limburg Nederland 
Eigen organisatie 

13 -20 km 
Zie verder in deze info 

Zondag 11 mei 
 
 

Wit Blauw Scherpenheuvel 
Sporthal Averbode 
Vorststraat 55 Averbode 

5-8-13-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 17 mei 
Zondag 18 mei 
 

Wandelend Paal vzw 
CVO De Oranjerie Boudewijnvest 3 
3290 Diest 

4-7-12-20-30-42-50 km 
 
06.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 20 mei WSP Heverlee-Leuven vzw 
Don Bosco   Don Boscolaan 
3050 Oud -Heverlee 

4-6-9-13-15-19 km 
 
09.00 – 15.00 uur 

Zondag 25 mei 
 
 

KVR Vlaams Brabant 
Kwartier de Hemptinne 
Hertogstraat 184   Heverlee 

5-8-13-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 29 mei Globetrotters Hageland 
Zaal ‘Nut en Vreugd’ 
Rillaarseweg 23A     OLV Tielt 

5-10-15-21-25 km 
 
07.00 – 15.00 uur 



Zaterdag 31mei 
 
Trofee Harten vijf 

Eigen Organisatie  Panoramatocht 
Parochiezaal Rillaarsebaan 
3200 Gelrode

5-8-12-16-20-30-42-50 km 
 
06.00 – 15.00 uur 

Zondag 1 juni 
 
 

De Bollekens Rotselaar 
Montfortcollege 
Aarschotsesteenweg 39  Rotselaar 

4-6-8-12-16-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 5 juni De Horizonstappers vzw 
Zaal Santro Tiensesteenweg 
3211 Binkom 

4-7-7,5- 8 km 
 
08.00 – 16.00 

Zaterdag 7 juni WC De Grashoppers 
 Den Egger 
A.Nihoulstraat 74 Scherpenheuvel 

6-10-12-21-30 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zondag 8 juni 
 
Stertocht 

Wandelclub Tornado vzw 
Onder de Toren   
Markt  Haacht 

5-8-12-15-20-25-32 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Maandag 9 juni Voettocht naar Scherpenheuvel 
Eigen organisatie  

Zie verder in deze info 

Maandag 9 juni Sporton vzw 
S.O.K. Hasseltsebaan 
Deurne - Diest 

5-8-13-18-21 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 12 juni Herentalse WC vzw 
Zaal onder den Toren   Hoge dreef 
Bergom (Herselt) 

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

Zondag 15 juni 
 
 

WSV IVAS vzw 
Parochiezaal Grote baan 118 
2235 Hulshout 

4-8-12-16-20-25-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 15 juni Trip-trap Kumtich 
Mariadalinstituut 
Klein Overlaar 3        Hoegaarden 

4-6-12-17-21-26-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 19 juni Bavostappers 
Zaal Dennenoord  
Smallestraat        Laakdal-Eindhout 

4-8a-8b-12-16 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 22 juni Diest – Aarschot 
Eigen organisatie  

 
Zie verder in deze info 

Zondag 22 juni Den Engel Leuven vzw 
CC De Borre 
Speelpleinstraat Bierbeek 

5-9-15-25-35-42 km 
 
06.30 – 15.00 uur 

Zondag 22  juni 
 

WSV Horizon Donk 
Parochiezaal Linkhoutstraat 
Linkhout - Lummen 

5-9-13-21 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 28 juni WC Gedoviba vzw 
Terrein FC Gedoviba 
Gerheze 1   OLV Olen 

3-6-12-18 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 29 juni 
 

De Kleitrappers 
Gemeentelijk technisch centrum 
Korte Veerstraat 41 
2840 Terhagen-Rumst 

4-10-15-22-26-40-50 km 
 
06.00 – 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. 
 
Datum                   Omloop Afstand         Vertrekplaats  
09/05/14 Den Hulst-Den eik-Den Hulst 12 km Den Hulst (school Testelt) 
16/05/14 Gelrode-Wezemaal-Gelrode 12 km Parochiezaal Glerode 
23/05/14 Bergom-Het Laak-Bergom 12 km Bergom kerk 
06/06/14 Gijmel-Blokhut-Gijmel 12 km Gijmel Kerk 
13/06/14 Scherpenheuvel-Zichem-

scherpenheuvel 
12 km Parking Den Egger 

Scherpenheuvel 
20/06/14 Wezemaal-Holsbeek-Wezemaal 12 km Parking dorp Wezemaal 
27/06/14 Gelrode-Betekom-Gelrode 12 km Parochiezaal Gelrode 
05/09/14 Houwaart-Tielt-Houwaart 12 km Houwaart kerk 
 
30 Mei is er geen wandeling (voorbereiding Panoramatocht) 
 

 

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 uur Afstand 
28/04/2014 Zichem kerk 8 km 
05/05/2014 Betekom Berreke Verhaegen 8 km 
12/05/2014 St. Pieters Rode Kasteel van Horst 8 km 
19/05/2014 Herselt kerk 8 km 
26/05/2014 Zammel kerk 8 km 
02/06/2014 Langdorp parochiezaal 8 km 
09/06/2014  Geen wandeling  
16/06/2014 Nieuwrode Parochiezaal aan de Losting 8 km 
23/06/2014 Herselt Taveerne Achter de wereld 8 km 
30/06/2014 Gijmel Kerk 8 km 
 



Zondag 11 mei: Busreis naar Zuid-Limburg Nederland. 
 

Ondanks er in het Nederlandse Limburg veel wandelclubs actief zijn kozen we er toch voor om zelf 
een wandeling uit te stippelen. We vertrekken in Voerendaal en komen aan in het erg toeristische 
Valkenburg. U kan kiezen uit een wandeling van 20 km, 13 km of een rondwandeling in Valkenburg. 
 
We wandelen niet met knooppunten maar met gekleurde paaltjes die ons de goede weg wijzen. Iedere 
gemeente heeft zijn eigen wandelnetwerk dat verbonden is met het netwerk van de naburige gemeente. 
Aan de wandelaar om uit te zoeken, met behulp van een wandelkaart, welke kleurencombinatie men 
moet volgen om aan een bepaald punt te geraken. In het begin wat zoeken. Eens men het systeem 
doorheeft, een leuke ervaring. Op sommige plaatsen had men het zelfs extra moeilijk gemaakt. Er 
waren kleuren toegevoegd die nergens op de kaart terug te vinden waren. Zelfs deze extra moeilijkheid 
hebben de verkenners zonder problemen tot een goed eind gebracht. 
 
Vertrekken doen we in Voerendaal waar we worden verwacht in café ” ff keule” voor een kop koffie,  
thee of eventueel een frisdrank. Al meteen goed nieuws: U hoeft niets te betalen. 
Onze penningmeester brengt voldoende Euro’s mee. Ook de meegebrachte picknick 
kan hier verorberd worden. 
 
Als we voldaan zijn vertrekken we in twee groepen. De derde groep stapt terug op de bus en wordt 
naar Valkenburg gebracht. Zij kunnen op eigen initiatief Valkenburg verkennen. 
In Voerendaal lopen we vanaf de kerk door een mooi park tot aan de spoorlijn. De korte afstand gaat 
hier linksaf, wat verder de sporen onderdoor en dan richting Klimmen. Als er iets open is eventueel 
een rust. Verder door naar Schin op Geul. Hier is weer een rust voorzien. Voor de snoepers: De 
Limburgse vlaai met kersen is er heerlijk! Was de wandeling tot hier heuvelend vanaf Schin op Geul 
volgen we het Geuldal tot in Valkenburg. Hier wachten tientallen terrasjes en een hoger gelegen ruïne 
op ons bezoek. 
De stappers van de 20 km gaan aan de spoorlijn rechtsaf richting station. Wat verder duiken we een 
mooi park in om dan via een grote boog rondom Voerendaal te wandelen. Merk vooral de vele honden 
op die met hun baasje gaan wandelen. Voerendaal voorbij gaan we via een klimmetje door een mooi 
natuurgebied naar Ubachsberg. Een korte stop in het centrum en dan verder over een veelal hoger 
gelegen weg richting Schin op Geul. We lopen hier op ca 170 m hoogte. Schitterende uitzichten op de 
weidse omgeving van dit deeltje van Nederland. Onderweg vele wielertoeristen, puffend en met rode 
gezichten. Zij waren schijnbaar een stukje van de Amstel Goldrace aan het verkennen. Verderop dalen 
we af naar Schin op Geul. Als de eerste groep nog iets over heeft gelaten voor ons, nemen we ook hier 
een rust. We vervolgen dan onze weg langs de Geul naar Valkenburg. We zijn de “stoere” groep, 
daarom:  We verlaten nog even het Geuldal om een kort klimmetje  over een mooi paadje te maken. 
Langs een met houten balken gemaakte trap dalen we terug af naar de Geul. Door het Geulpark 
bereiken we Valkenburg. Ook voor deze groep nog wat tijd om de vele terrasjes te bewonderen. Nu 
nog duimen voor goed weer. 
 

Vertrek: Parking Demervallei om 08.00 uur. Terug omstreeks 18.00 uur. Inschrijven doe je door 7 
Euro te storten op onze rekening BE10 1460 5347 2704   met vermelding Zuid-Limburg. Opgelet het  
bedrag moet ten laatste op 2 mei op onze rekening staan. 
 



L’Espinet van 17 tot 25 mei 2014. 
 

De laatste afspraken voor deze uitstap nog even op een rijtje. 
We vertrekken zaterdagochtend om 04.00 uur. Graag een kwartiertje vroeger 

aanwezig om de valiezen te laden. Eén valies per persoon. Vergeet niet het kaartje met uw 
naam en nummer aan de valiezen vast te maken. Bij onze aankomst zorgt het personeel van 
L’Espinet dat onze valiezen op hun plaats terecht komen. Bij aankomst kunnen we dadelijk 
aan tafel en wordt het domein en de wandelingen voor de volgende dagen toegelicht. 
Er zijn alle dagen wandelingen voorzien in twee groepen. Een wandeling van ca 20 km. De 
andere van ca 12 km. Iedere groep heeft een Vlaamse gids. Ook de daguitstap naar 
Carcassonne wordt begeleid door de gidsen. 
Uiteraard staat het u vrij om al dan niet aan deze uitstappen deel te nemen. 
Ontbijten kan vanaf 7.30 uur. We vertrekken dus met de wandelingen om 09.00 uur. 
Avondeten doen we om 19.00 uur. 
Op zondag 25 mei hopen we rond 22.00 uur terug in Aarschot te zijn. 
Een mogelijk programma kan je hieronder vinden. Het zijn echter onze gidsen die bepalen 
welke wandelingen wij maken. 
dag 1: 
Reis naar L’Espinet Quillan  
Dag 2: 
groep A: Te voet van l'Espinet naar Rennes-le-château en terug 
groep B: Met de bus naar Rennes-le-château. Te voet naar Rennes-les-Bains. Met de bus van 
Rennes-les-Bains terug naar l'Espinet 
dag 3: 
groep A en B. Met de bus naar Nébias. Groep A te voet naar Puivert en terug naar Nébias. 
Groep B: Sentier nature 
dag 4:  
Met de bus naar Gorges de Galamus en Gorges de Jaume. 
Vandaar wandelingen 
dag 5:  
Busuitstap naar Carcassonne 
dag 6:  
Wandelen in de buurt van l'Espinet 
dag 7: 
Groep A: Met de bus naar Quillan en vanaf daar sentiers des oliviers en roc de Capio 
Groep B: Met de bus naar Cascade Le Sautadou en daar wandeling. 
Dag 8: 
Groep A en B. Met de bus naar Campagne-sur-Aude. Met de bus terug vanaf Brenac. 
Dag 9: Terugreis. 
 
 

 

 



Zaterdag 31 mei 2014: 13de Panoramatocht - Trofee Harten Vijf - Gelrode  

Na veel denk - en zoolwerk zijn de mannen van het parcours er weer in geslaagd 
onze Panoramatocht te voorzien van de nodige idyllische vergezichten over het 
heerlijke Hageland. Alle afstanden zullen kunnen genieten van de nodige uitkijkjes, 

ook de 5 en de 8 km. De start wordt gegeven  in het perzikendorp  Gelrode. Spijtig genoeg 
wordt dit heerlijk stukje fruit minder en minder geteeld in Gelrode, maar hier en daar zie je 
nog een paar kleine plantages die in stand worden gehouden. De 5 en de 8 km blijven in 
Gelrode, zij kunnen genieten van een heerlijke wandeling door het rustgevende kloesbos en 
het merkwaardige heidegebied 's Hertogenheide. Regelmatig zullen zij het feeëriek kerkje van 
Gelrode van op afstand kunnen bewonderen. De langste afstanden mogen ook proeven van dit 
heerlijk voorgerecht eer ze na controle, verder het Hageland gaan verkennen. De 12, 16 en de 
overige afstanden wandelen door het weidse landschap naar Nieuwrode. Vanop de 
Kratenberg, juist voor je Nieuwrode bereikt, zal je de St. -Lambertuskerk kunnen bewonderen 
en even verder kunnen genieten van een welverdiende rustpauze in onze verzorgde 
controlepost. Na rust keren de 12 en 16 km terug naar Gelrode, den Hondsheuvel met 
hondenkerkhof en de Moedermeule zullen hun terugtocht kleuren. In Nieuwrode krijgen de 
andere afstanden een heerlijke lus over de Kriesberg voor de voeten geschoven. In deze lus zit 
alles waar een wandelaar van droomt vervat. Mooie weidse zichten, loof- en dennenbossen en 
perfect uitgelijnde fruitplantages in bloei. Bijzonder is de jonge hoogstam fruitplantage waar 
we doorwandelen. Na rust in Nieuwrode keren de 20 km wandelaars samen met de 12 en 16 
km terug naar Gelrode. De overige afstanden zoeken Sint-Pieters-Rode op waar het kasteel 
van De Rode Ridder op hen wacht. Dit uniek waterkasteel in volle restauratie en omringd 
door kloeke loofbossen en vijvers, mag natuurlijk niet ontbreken op onze Panoramatocht. Na 
genoten te hebben van een deugddoende verfrissing in onze controlepost aldaar, trekken de 30 
km door de vrije natuur terug naar Nieuwrode en wandelen samen met de kortere afstanden 
terug naar Gelrode. De 42 en 50 km maken in Sint-Pieters-Rode nog een mooie lus over den 
Uilenberg en kunnen genieten van vergezichten die tot in Nieuwrode  reiken. Na deze lus 
worden ze in de controlepost van Sint-Pieters-Rode verwacht voor een hapje en drankje en 
dan wandelen ze met de andere wandelaars terug naar het mooie Gelrode. 

  

Zondag 8 juni. Stertocht in Haacht 

 
Wandelclub Tornado organiseert er hun Boerentocht. Vertrekken doen ze in Zaal onder de 
Toren, Markt te Haacht. We kunnen kiezen uit 5-8-12-15-20-25 en 32 km. 
Bij het schrijven van dit artikel kon men ons nog geen parcoursbeschrijving laten weten. 
 In het verleden hebben we kunnen merken dat de parcoursbouwers van Tornado niet vies zijn 
van natuur en kleine paadjes. Steeds zijn ze op zoek naar stukjes natuur waar de wandelaars 
dan kunnen van genieten. Voor een exacte parcoursbeschrijving verwijzen we naar hun 
website waar vanaf half mei meer gegevens zouden te vinden zijn. 
Ook hier betalen wij de inschrijving met één gratis consumptie. Allen daarheen !! 



Voettocht naar Scherpenheuvel  
 

Eigen organisatie  – Enkel voor leden 
 
Op 9 juni gaat onze voettocht naar Scherpenheuvel naar jaarlijkse gewoonte weer door. 
Hopelijk kunnen we weer genieten van een prachtige zonsopgang in een frisgroene 
Demervallei. 
 
We vertrekken in groep aan ons secretariaat  (Oud Huis Verdonck)  te Langdorp. 
Iedereen kan meewandelen, de snelheid zal aangepast worden! 
 
We vertrekken om 7.00 uur. We zullen ruimschoots op tijd zijn voor de mis van 10.00 uur. 
 
Zij die niet de volledige tocht willen maken, kunnen om 8.20 uur in Testelt aan het station 
aansluiten, we zijn daar ongeveer halfweg. Of om 8.35 uur aan de Spellenhut.  
 
De weg terug wordt afgepijld, zodat iedereen de terugtocht kan aanvatten op het uur dat hij 
verkiest. 
Tijdens de terugtocht kunnen de dorstige zich eventueel laven in de gekende natuurlijke stops 
te Testelt. 
 
De afpijling zal verwijderd worden vanuit Scherpenheuvel vanaf 12.00 uur. 
Zij die te lang in de mis of café gezeten hebben, of liever in groep mee terug wandelen, 
kunnen dan nog de pijlenplukkers vergezellen op de terugtocht. Afspraak om 12.00 uur aan 
het oorlogsmonument voor de basiliek. 
De afstand Langdorp  - Scherpenheuvel bedraagt ongeveer 11 km, de terugtocht ook 11 km. 
Vanuit Testelt (station)  is dit ongeveer de helft. 
 
Veel wandelplezier, tot dan! 
 
 
 
 

Zondag 22 juni:  Diest -Aarschot 
 
Eigen organisatie  – Enkel voor leden 
 
 Deze oude klassieker van de mannen van Schoonhoven blijft in ons programma staan. Het is 
uiteindelijk een mooie wandeling die ons toelaat de Langdorpse bossen ook eens in volle 
zomer te kunnen bewonderen. 
We rijden met de trein van Aarschot naar Diest. Net als vorig jaar voorzien wij 
tussenopstapplaatsen. 
De trein rijdt volgens onderstaande uurregeling vanuit het station van Aarschot: 
Aarschot     08.49 uur 
Langdorp    08.52 uur   
Testelt        08.57 uur 
Aankomst in Diest: 09.05 uur 
Kostprijs per biljet van uit Aarschot 3.10 euro. Key kaart kost 20 Euro. 10 mensen kunnen 
met dezelfde kaart reizen. Dus 2.00 Euro per rit. 



 
Direct na aankomst in Diest vangen we aan met de wandeling. 
We maken tussenstops in Averbode (Vossenhol) na ca 7 km, een tweede in Wolfsdonk (Den 
Arend) na ca. 14 km. De derde tussenstop maken we in ons secretariaat in huis Verdonck. 
Daar hebben we ongeveer 20 km en als we langs de Demer naar het station gaan, blijft ons 
nog ongeveer 4 km. 
We stappen in groep tegen een rustig tempo zodat we er een aangename wandeling van 
kunnen maken. 
De wandelaars die in Testelt of Langdorp op de trein zijn gestapt omdat zij niet de volledige 
afstand tot in Aarschot wensten te wandelen kunnen aldaar hun auto of fiets terugvinden. 
  
Zorg dat je erbij bent! 
 
 
 

 
Zondag 29 juni Stertocht  Terhagen - Rumst 

 
Deze Antwerpse wandeldag mogen jullie op onze inschrijfkosten gaan bewandelen. U krijgt 
er nog 2 basisconsumpties bij. 
Terhagen Rumst ligt in de Rupelstreek. De beste reisweg lijkt ons via Mechelen, eventjes de  
E 19 op richting Antwerpen. Vanaf de afrit Rumst zullen de pijlen “Wandeltocht” u naar de 
startplaats leiden. Dit is het Technisch Centrum Korte Veerstraat 41 Terhagen. 
U kan kiezen uit de afstanden 4-10-15-22-26-40 of 50 km. 
Een precieze parcours beschrijving is nog niet beschikbaar. Vanaf 1 juni wel op hun website. 
 
Het parcours verloopt naargelang de gekozen afstand over Terhagen, Boom, Reet, Rumst 
zelfs Heindonk en Klein Willebroek. In Terhagen bewonder je de tot natuurgebied 
uitgegroeide kleiputten. In Boom wandel je door het Provinciaal Domein “De Schorre” niet 
alleen gekend van de mooie wandelwegen maar vooral door het muziekspektakel 
Tomorrowland.  Eind juni zijn de voorbereidingen volop bezig. Verder hebben we nog een 
stukje wandelesplanade langs de Rupel. Voor meer details verwijzen wij verder naar hun 
website. 
Twee weken later organiseren wij de Vlaams Brabantse wandeldag. Een mooie gelegenheid 
om ook in Antwerpen een grote kolonie Pinguins te laten zien. 
 

Waldbreitbach van vrijdag 19 december tot zondag 21 december. 
 

Het was nog even onzeker of er wel voldoende belangstelling zou zijn om in het putje van de 
winter op weekend te gaan. Een heel aantal leden heeft gemeld dat ze interesse hebben om 
mee te gaan. We organiseren dan ook deze uitstap. Een juist programma is voor later. Het is 
de bedoeling om de vrijdag in Linz door te brengen. We maken daar nog een klein 
wandelingetje langs de Reinsteig naar het mooie uitzichtpunt Erperley. Via het Reindal keren 
we terug naar Linz. Vandaar rijden we verder naar het hotel.  



Hotel zur Post Neuwieder Strasse 44 56588 Waldbreitbach www.hotelzurpost.de  
We maken daar kennis met Waldbreitbach in kerstsfeer. De honderden kerststallen in het 
dorp, de ster op de heuvel naar het klooster, de 8 m hoge adventskrans op de Wied, het grote 
kersttafereel in de zijbeuk van de kerk. Zeker de tentoonstelling van de meer dan 2200 
kerststallen in het museum. Betalend, 5 Euro in 2013. Enkel de kerstmarkt wordt dat weekend 
niet meer georganiseerd. Gecombineerd met wat wandelingen, voldoende ingrediënten om dit 
weekend op te vullen. We voorzien tevens dat we de zondagmiddag nog warm kunnen eten in 
het hotel zodat we in de late middag terug naar huis kunnen keren. Dit 3 gangen keuze menu 
kost u 11 Euro extra.  
De prijzen nog even op een rij: 
Weekend tot en met zondagmiddag  in tweepersoonskamer: 131 Euro per persoon. 
Weekend tot en met zondagmiddag in eenpersoonskamer: 141 Euro per persoon. 
Indien u zondag niet blijft eten is het 11 Euro minder. 
Om het ons makkelijk te maken, wie wat wil, stort je het voorschot van 31 Euro per persoon 
(tweepersoonskamer met middageten op zondag), 41 Euro (eenpersoonskamer met 
middageten op zondag) of 20 Euro per persoon (zonder middageten op zondag) 
Graag het voorschot op onze reisrekening BE84 1420 6911 5959 ten laatste op 31 mei. Er is 
schijnbaar nog een groep die wil komen. Vandaar dat we het aantal zo snel moeten 
doorgeven. Latere beslissers kunnen we niet garanderen of er nog een kamer vrij is. 
 

 
Overlijdens 

 
Ook nu weer moeten we afscheid nemen van een aantal mensen.  
 
Op 23 februari overleed ons lid CHRIS SAS. Zij werd geboren op 27 december 1945 
Zij was de echtgenote van Alfons Claes  
 
Op 2 april overleed ALINE MOLDENAERS. Zij werd geboren op 6 juli 1928 
Zij was de moeder van Anita Boogaerts en schoonmoeder van Jef De Win. 
 
Op 10 april overleed Yvonne Luyten. Zij werd geboren op 16 mei 1927. 
Zij was de moeder van Guido en Paul Van Loo, schoonmoeder van Magda Bergen en 
Katelijne Nachtergaele, grootmoeder van Ans, Sam en Hanne. 
 
 
Aan de getroffen families wensen we veel sterkte toe in de komende periode. 
 
 
 



Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
                             van 24 februari 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 Verschueren 
 
    De voorzitter verwelkomt iedereen.  
    Briefwisseling secretaris :  geen 
    Briefwisseling voorzitter :  
       -Flyer ontvangen van Loven Boven (paracommando’s 25/05) 
       -zichtkaart uit Benidorm, waarschijnlijk van de plaatselijke wandelclub (onze gidsen) 
       -boekske natuurpunt voor Lucien 
       -schriftelijke vraag ontvangen om papieren in te vullen voor de ziekenkas : het is niet de     
        bedoeling dat wij postzegels gaan betalen voor dit soort zaken: deze papieren dienen 
        persoonlijk afgehaald te worden in ons secretariaat of op één van onze wandelingen.          
     Financieel verslag : 
        -Cyriel brengt een overzicht van de uitgaven en inkomsten van de maand januari: het     
        overzicht van de Konijntjesbergtocht is nog niet compleet. 
        -er waren 120 aanwezigen op ons ledenfeest (zaal en muziek zijn al gereserveerd voor   
         volgend jaar) 
        -kastoestand eind januari werd voorgesteld 
        -de rekeningen van de algemene vergadering van het BPWC zijn nog niet allemaal  
         binnen 
        -stertocht Linkhout: 40 deelnemers van onze club 
        -stertocht Lummen: 189 deelnemers van onze club 
        - bus naar Brecht: 45 deelnemers 
        -voor LLAW van 1 maart zijn 13 personen ingeschreven 
       - er is al 1 kandidaat om de jaarlijkse kascontrole te doen 
      Er is een nieuw 2e hands kopiemachine. Het is echter nog onduidelijk naar waar de  
         factuur zal worden verzonden. Fons neemt contact op met de leverancier. 
      Tijdens de reis naar L’ Espinet zijn er verkiezingen. Er wordt een formulier op gemaakt 
         met de kamernummers door de uitbaters van L’ Espinet. 
         We hebben een brochure gekregen van L’Espinet. 
      11/5 is er een busreis naar Zuid Limburg. Deze reis wordt verkend op zaterdag 29/3 :  
         vertrek 8u. 
      Nickenich : momenteel 43 deelnemers. Fons vraagt kamers bij. Verkenning  19- 23 april. 
      Voor de Vlaams Brabantse wandeldag zijn er stickers. 2000 met de kerk en 2000 met de  
          St. Rochustoren. 
          De sportraad heeft  € 500 goedgekeurd voor deze dag. 
          Of we de receptie in het Bruin café doen, weten we nog niet. 
          De tent, stoelen en geluidsinstallatie  worden aan de stad gevraagd. 
      Voor de Mars der Zuiderkempen zetten we de zalen (Bekaf, Langdorp, Gijmel,   
         Varenwinkel) vanaf  10 u. 
          Er wordt nagevraagd of we het voetbalplein als parking mogen gebruiken. 

De Siba is gevraagd. We hebben hiervoor nog geen antwoord gekregen of dit in orde is.     
    Wordt nagevraagd! 



Het vertrek van Holsbeek op ons grondgebied zal worden aangekaart op de AV van  
    VWF door Maurice. 
In mei gaan we met de 12 km van Gelrode naar Nieuwrode. Dat zou dan voor de derde   
     keer zijn dat een club in Gelrode vertrekt naar Nieuwrode. 

      Paul Van Loo wordt vast lid. 
 
 
 

Einde vergadering : 22u 10 
 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
                             van 31 maart 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 Verschueren 
 
Genodigde : Anita Boogaerts, Jef De Win 
 
 De voorzitter verwelkomt iedereen.  
 De secretaris heeft bij: 

Een aanvraag van VWF om de AV van 19/09/14 te organiseren. 
We kunnen stoelen en een geluidsinstallatie bekomen voor de Vlaams Brabantse 
wandeldag  via de stad. 
Een brochure over de dag van de sportclub. 
De vraag van VWF om de tochten van volgend jaar na te zien op extranet. 
Bestelbon voor IVV kalenders. 
Intersoc organiseert een promoreis  naar Zwitserland van 3-6 september 2014. 

 De voorzitter had briefwisseling: 
Een uitnodiging voor de AV van de cultuurraad (waar wij niet meer bij zijn). 
Betaalde factuur van Bpost voor het verzenden van het pinguineke. 
Overlijdensbericht van Chris Sas. 

 We vertrekken naar L’Espinet om 4u. 
 De penningmeester gaf een overzicht van de in- en uitgaven. 

Bpwc moet de AV nog betalen! 
Uitstappen: linkeroever Antwerpen : 72  ; Stertocht Lummen 157 waarvan 126 met 
sterkaart, Brecht 47; Viersel 90 waarvan 81 met sterkaart ; LLAW  Heide  23 
Voor Nichenich zijn we met  45. 
De boekhouding van 2013 is gecontroleerd. 

 Verslag AV VWF: het lidgeld zal voor de clubs verhogen. Wij verhogen mee : € 10 en 
€5 voor derde persoon in het gezin. 
We hebben de wisselbekerschoen gewonnen. 
Verslag sportraad: in de toekomst komt er een digitaal evenementenloket om de tochten 
aan te vragen. 
Harten vijf : Wij blijven meedoen met harten vijf. 



 Voor de Vlaams Brabantse wandeldag zijn er subsidies van BPWC en VWF. De 
secretaris vraagt die aan. 

 De bustocht naar Zuid Limburg is verkend. De deelnemers krijgen de eerste koffie 
gratis.  

 Waldbreitbach met Kerstmis ( 19 – 21 /12/2014) gaat door. Er zijn zeker al 20 
deelnemers. 

 De tekst over de wandeltocht naar Scherpenheuvel en Diest- Aarschot blijft in het 
pinguineke dezelfde. Niet vergeten de datum aan te passen! 

 De natuurvrienden van Aarschot doen 1 maal per maand een wandeling op dinsdag. 
Ze vragen of wij dit vanaf 21/10 zouden willen overnemen. We zouden die vrijdagen 
met ongeveer 60 personen zijn, wat een probleem kan opleveren ivm het rustpunt. 

 De tochten voor volgend jaar hebben dezelfde startplaatsen. 
Rillaar vormt een probleem ivm de parking. Lucien gaat de aanliggende weide vragen 
aan de boer. Indien we geen parking vinden, moeten we misschien uitwijken naar 
Langdorp.  

 Vlaams Brabantse Wandeldag: 
Schepen Geert Schellens is uitgenodigd op de vergadering en is na het schepencollege 
naar het lokaal gekomen. 
Steven Omblets (schepen van cultuur ) zou voor proevertjes van de brouwerij kunnen 
zorgen. 
Nivoo zou ook zijn/haar  steentje bijdragen. 
De receptie voor ongeveer 80 personen zou kunnen doorgaan in de SIBA. 
Geert gaat aan de brouwerij van Haecht een vat bier vragen ter promotie. Eventueel ook 
de wijn voor de receptie. 
Best wordt alles op mail gezet voor concrete plannen! 
Geert vertrekt. 

 Voor de AV is praktisch alles klaar. Fons maakt de agenda op en Guy maakt 
stembriefjes. 

 De Netetocht heeft geen rolsstoelparcours. Er heeft een wandelaar gevraagd voor zulk 
parcours. De parcoursmeester zal nadenken of het kan maar geeft geen zekerheid. 
We komen de dag daarvoor samen om de zalen klaar te zetten om 13u 30. 
De bakker komt om 6u30. De controle start om 7u. 

 Nog over de Vlaams Brabantse wandeldag: Een oplijsting van onze verlangens: 
Proevertjes : voor hoeveel wandelaars? 3000? 
Receptie met wijn? Bier? Nivoo? Chips en minihapjes van de bakker. 
Wie komt er speechen, en hoe lang? 
Receptie van 15- 16 u? kunnen we de VIP kantine van de voetbal hiervoor vragen? 
Welke promotie (publiciteit) kan Steven nog geven? 

 De chiro van Westerlo heeft een lokaal van voor 100 personen (met bestek). Misschien 
voor een controle! 

 Er is nogal verouderde kledij in het lokaal. We zouden het kunnen verkopen voor €1 
/stuk. Dan moet er een tekst komen in het pinguineke! 

 Kan er een degelijke stempel op de controle komen ivp een knip. 
 

 
 
 

Verslag door  Guy Van Loo 
Einde 23u30 



 
 
 
Nieuwe leden 
 
Deze nieuwe leden hebben zich dit werkjaar(1okt 2013 tot heden)  aangesloten. 
 

 
Marleen JANSE 3130 BETEKOM Rita VAN DESSEL 3201 LANGDORP 

Marc HERPELINCK 9990 MALDEGEM Marc JANSSENS 3201 LANGDORP 

Augusta GOETELEN 2340 BEERSE Hugo STEURS 2431 LAAKDAL 

Nicole VERBIEST 3200 AARSCHOT Evelyn BECU 3201 LANGDORP 

Achille NAULAERTS 3200 AARSCHOT Emiel LAEREMANS 3110 ROTSELAAR

Hanne VAN LOO 3012 WILSELE Mariette VALKENAERS 3110 ROTSELAAR

Alois PEETERS 3130 BEGIJNENDIJK Jozef WILLEMSE 3200 AARSCHOT 
Marie-
Therese VAN DIJCK 3130 BEGIJNENDIJK Christiane COECK 3120 TREMELO 

Jonny CURINCKX 2431 LAAKDAL Michel HEREMANS 3120 TREMELO 

Nicole LOFFENS 2431 LAAKDAL Kevin NAVELD 2200 HERENTALS

Sarah CURINCKX 2431 LAAKDAL Erna CORNELISSEN 3200 AARSCHOT 

Rudy VERBRUGGEN 3201 LANGDORP 
Anne 
Marie SMETS 3202 RILLAAR 

Simone MICHIELS 2230 HERSELT Monique ANNECOUR 3201 LANGDORP 

Tine SEAUX 3000 LEUVEN Romain GOOSSENS 3272 TESTELT 

Willy VAN NEYLEN 2260 WESTERLO Ingrid VERBINNEN 3272 TESTELT 

Jeanine VAN LOOY 2260 WESTERLO Ingrid RENS 3200 AARSCHOT 

Wim PRINTEMPS 3201 LANGDORP Hannelore RENS 3200 AARSCHOT 

Greet VAN THIELEN 3201 LANGDORP Ronald MORIS 3271 ZICHEM 

Marleen VANHEMELRIJCK 3390 TIELT-WINGE Eric VOS 3271 ZICHEM 

Ria VAN DONICK 2431 -LAAKDAL Alice GORIS 3202 RILLAAR 

Danny WOUTERS 2431 LAAKDAL Julien GILLIS 3200 AARSCHOT 

Robin VAN CAUWENBERGH 3390 HOUWAART Rita  VAN RYMENANT 3390 HOUWAART
 

We zijn met 660 leden. 

312 mannen en 348 vrouwen 

In april 2013 waren we met 677. 

327 mannen en 350 vrouwen. 

 

 

 

 



 

 

Het windje  

Waarom wordt er gelachen met een windje? 

Of hij nu komt van man, vrouw of een kindje,  

Het is toch echt puur natuur,  

Zelf gemaakt, luchtig van structuur,  

En wat kan het een opluchting zijn  

Zo'n windje te laten, gedaan de pijn  

Vooral in je darmkanaal,  

Windjes laten we allemaal.  

Er zijn er die worden gelaten  

Alsof twee mensen met elkaar praten,  

Sommige komen fluisterend naar buiten,  

Zijn er ook wel die piepen of fluiten  

Wat er ook gebeurt, eender welk geluid  

Eens gevormd moeten ze eruit.  

Zo'n wind voelt zich beter in de wijde wereld  

Dan in de ruimte van je enge buik.  

Knijp je billen dus niet meer dicht  

Laat gaan die wind en voel je verlicht  

Doe niet meer achterbaks, wees spontaan  

En zeg 'sorry, ik heb het gedaan', 

 

 

 

MARS DER ZUIDERKEMPEN 

 

SAMENVATTING   
V.W.F. 1480 
V.V.R.S. 268 
AKTIVIA  197 
F.F.B.M.P. 22 
V.G.D.S. 0 
Individuelen 637 
Buitenlandse deelnemers   
Blanco+ontbrekende formulieren 96 

    
TOTAAL 2700 

 



 

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. 

 

 

                    

 
   


