Mijmeringen van de voorzitter
U leest hier al weer ons laatste clubblaadje van 2014. Ook voor de laatste twee maanden van
het jaar hebben we nog een goed gevuld programma. Twee busreizen naar supermooie
bestemmingen. 15 november zijn het de Ardennen met het provinciaal domein van
Chevetogne. In deze tijd van het jaar geen betalende toegang. Een ideale gelegenheid voor de
plaatselijke club om op dit domein een wandeling in te richten. Een maand later trekken we
naar de kust net over de grens met Frankrijk. Het ultieme eindejaarsgevoel gaan we dan weer
beleven in Waldbreitbach. Kerstsfeer zal er zeker zijn, nu alleen nog wat sneeuw?
Vanaf november kunnen alle Aarschotenaren via de sportraad twee maal per maand
deelnemen aan onze vrijdagwandelingen. Vrijdagwandelingen die deze keer wat moeilijk
gestart zijn. Blijkbaar was de zomerstop nog niet goed verteerd en was het moeilijk een voor
iedereen aanvaardbaar tempo te behouden. Allen die graag meegaan moeten er wel zeker van
zijn dat ze de 12 km op minder dan drie uurtjes kunnen wandelen. Met de drinkstop erbij
zouden we toch ten laatste om kwart voor vijf moeten kunnen terug binnen zijn, zeker met de
donkere winterdagen in het vooruitzicht. Bij twijfel kan je op een georganiseerde wandeling
eens oefenen om te zien hoe snel je de 12 km kan overbruggen.
De busreis naar het Italiaanse Wolkenstein was vrij snel volzet. Om nog wat meer mensen de
kans te geven deze reis mee te maken hebben we wat extra kamers kunnen bekomen. Als je
nog interesse hebt. Laat dan zo snel mogelijk iets weten.
Elk jaar is het weer zoeken om een programma samen te stellen voor het volgende jaar. We
hebben nog wel enkele ideeën, toch hadden we graag ook wat tips van onze leden gekregen.
Misschien bent u ergens gaan wandelen en was het een zeer mooie wandeling. Dat hoeft niet
perse bij een club te zijn. Hebt u ergens een korte of lange wandelvakantie gemaakt die ook in
aanmerking komt om ook met de club te doen of wil u gewoon eens ergens naartoe op
wandelvakantie. Laat het ons weten. Misschien best een mailtje sturen zodat we alles kunnen
verzamelen.
Het wordt ook stilaan tijd om uw lidgeld te vernieuwen. Als u vrij bent doe dat dan best
tijdens onze Sinterklaaswandeling. Het secretariaat is dan geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur.
Naast lidgeld vernieuwen kan u ook uw 40 puntenformulier inruilen. De bestelde marchings
afhalen en de CM klevers afgeven. Voor de andere mutualiteiten vullen wij graag het
formulier in. Liefst zelf een formulier meebrengen.
Eerst mag u nog wat genieten van de mooie herfstkleuren. Wandelend door de afgevallen
bladeren….. Geniet ervan.
Tot de volgende.
Fons

Wandelkalender november - december 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.
Zaterdag1 november

Zondag 2 november
Stertocht
Zaterdag 8 november

Zondag 9 november

Dinsdag 11 november

Dinsdag11 november

Zaterdag 15 november
Zaterdag 15 november

Zondag 16 november

Zondag 16 november

Zondag 23 november

Wandelclub Mondpaco vzw
Kristoffelheem Schoolstraat 10
Ham
Trip-trap Kumtich vzw
Voetbalkantine Eva’s Tienen
St- Barbarastraat 7 Kumtich
De Pompoenstappers
MPI De Mast
Pater Damiaanstraat Kasterlee
De Gruun Zipkes
Onder den Toren Hoge Dreef
Bergom-Herselt
Herentalse wandelclub
Zaal nieuwland
Nederij 100 Herentals
Sporton Deurne- Diest
SOK Hasseltsebaan
Deurne- Diest
Busreis naar Chevetogne
Bavostappers Zittaart
Gildenhuis Beerstraat 54
2450 Meerhout
K.V.R. VL BT vzw
Ontmoetingscentrum Genadedal
Velderblok 2A Kessel-Lo
Horizon Donk
Amandinacollege
St Truidersteenweg Herk–De-Stad
Vriendenkring paracom. Leuven
Kwartier Cdt de Hemptinne
Hertogstraat 184
Heverlee

4-6-12-18 km
07.00 – 15.00 uur
5-9-13-19-22 km
07.00 – 15.00 uur
6-12-18-25 km
07.00 – 15.00 uur
6-10-14-20 km
08.00 – 15.00 uur
4-7-15-20 km
08.00 – 15.00 uur
4-6-2X10 km
07.00 – 15.00 uur
Zie verder in deze info
4-7-13-20 km
08.00 – 15.00 uur
6-10-14-20 km
08.00 – 15.00 uur
5-9-13-21 km
08.00 – 15.00 uur
6-10-15-22 km
07.30 – 15.00 uur

Zondag 23 november

Zaterdag 29 november

Zondag 30 november
Startplaatswijziging !!!
Zondag 30 november

Dinsdag 2 december

Zondag 7 december
Allen op post!!
Zaterdag 13 december
Trofee Harten vijf
Zaterdag 13 december

Zondag 14 december
Zondag 14 december

Zondag 21 december

Zondag 28 december

De ijsetrippers Overijse
RBS Het Groene Dal
W. Matstraat Hoeilaart
VOS Schaffen vzw
Gildenzaal Pastorijstraat
3290 Schaffen-Diest
Wiekevorstse Stappers
CafeSportbar Gemeentelijk centrum
Industriepark 3 2235 Hulshout
De Zennetrotters
d’Oude School
Damstraat 49
Weerde
Bavostappers Zittaart
Buurthuis Veerle-Heide
Veerle
Zandstraat 13A Laakdal - Veerle
Sinterklaastocht
Zaal Demervallei Langdorp
Parochiezaal O.L.V. Fatima Gijmel
Vernieuwen lidmaatschap
De Grashoppers Keiberg vzw
St Norbertuszaal
Blauberg 21 Blauberg-Herselt
Blauberg
WSP Heverlee
Koninklijk Atheneum Redingenhof
Redingenstraat 903 Leuven
Busreis naar Ghyvelde
De Bollekes Rotselaar vzw
Montfortcollege
Aarschotsesteenweg 39 Rotselaar
WSV Leuven
Bouwdewijnstadion
Diestsesteenweg 288 Kessel-lo
Kessel
WSV Holsbeek
Voetbalkantine VK Holsbeek
Ho
Verhaegenstraat
Holsbeek

6-12-18
18-24-30 km
08.00 – 15.00 uur
4-6-12--20-30 km
07.00 – 15.00 uur
5-10-15
15-20-25 km
08.00 – 15.00 uur
4-8-12--20 km
08.00 – 15.00 uur
5-7-10A
10A- 10B km
Onderling combineerbaar
08.00 – 15.00 uur
5-8-12--15-20-25-30 km
07.30 – 15.00 uur
4-6-13--15-20-25-30-42-50
km
07.00 – 15.00 uur
6 -12
12 km
13.00 – 19.00 uur
Zie verder in deze info
4-6-12--20 km
08.00 – 15.00 uur
4-6-12--20 km
08.00 – 15.00 uur
4-6-12--20 km
–
uur
08.00 –15.00

Vrijdagnamiddag wandelingen
Vertrek om 13.30h stipt. Err is een rustplaats voorzien en deelname is gratis.
Op vraag van de sportraad kunnen nu ook de mensen van Aarschot
deelnemen aan onze vrijdagnamiddag wandelingen(vanaf
wandelingen
november). Om
deze mensen te tonen dat we een sportieve wandelclub zijn zouden we een
tempo van 4 à 4,5 km/u moeten kunnen stappen. Anders gaan
gaan we tijdens de
wintermaanden in de problemen komen wegens de duisternis .

Datum
07/11/14
14/11/14
21/11/14
28/11/14
12/12/14
19/12/14
09/01/15

Omloop
Baal -Tremelo -Baal
Langdorp -Gijmel -Langdorp
Begijnendijk-Booischot-Begijnendijk
Aarschot -Langdorp -Aarschot
Rillaar-Kapelhof-Rillaar
Wolfsdonk-Blauberg-Wolfsdonk
Rillaar-Bergvijver-Rillaar

Afstand
11km
12km
12km
12km
11km
12km
12km

Vertrek
Kinderplaneet (voetbal Baal)
Parochiezaal Langdorp
Kerk Begijnendijk
Parking Demervallei sporthal
Zaal kortakker
Volkensvoortstraat (achter kerk)
Zaal Kortakker

05/12/14 geen wandeling(voorbereiding Sinterklaastocht)
26/12/14 geen wandeling( tweede Kerstdag)

Stertocht 2 november te Kumtich
Werd al in het vorige pinguïneke aangekondigd. We gaan massaal pannenkoeken eten in
Kumtich. Ook een beetje wandelen natuurlijk. Vertrekken doen we in de voetbalkantine van
Eva’s Tienen. Sint Barbarastraat te Kumtich. Afstanden zijn 6-9-12-14-19 en 22 km.
Deze maal gaat de wandeling met prachtige vergezichten richting Willebringen waar een
controlepost voorzien is.
De 6 km maakt een lus rond Kumtich.
Wandelaars van de 12 en 14 km gaan langs veldwegen en natuur naar de controle post en
terug.
De 19 en 22 km maken in Willebringen een lus via de Molenbeek naar Neervelp. Via Honsem
en Babelom keren ze terug naar de controlepost. Vandaar terug naar de voetbalkantine waar
de heerlijke Kumtichse pannenkoeken wachten. U zult in dit pinguineke geen sterkaart meer
vinden. Die stond in info 5. Mocht u die niet meer terugvinden. U mag uw naamklever steeds
bij iemand anders van onze club kleven. Smakelijk.

Vier dingen die je niet kan ongedaan maken :
De steen --- nadat je hem gegooid hebt
Het woord --- nadat je het gesproken hebt
De gelegenheid --- nadat je ze hebt gemist
De tijd --- nadat hij is voorbij getikt

Zaterdag 15 november busreis naar Chevetogne
Wandelclub les Fougnans uit Ciney organiseren op zaterdag
za
15
november 2014 hun 11de herfstwandeling in het Provinciaal
Domein van Chevetogne.
Het Provinciaal domein van Chevetogne, dat sinds meer dan 30
jaar open is voor het publiek, strekt zich uit over meer dan 600
ha en trekt jaarlijks 500 000 bezoekers. Het is de ideale plek
voor wandelingen in het hartje van de natuur. In deze bossen
komt het soms ook tot mooie ontmoetingen. De vroege
opstaanders, zij die discreet en stil zijn, zullen “buiten de
paden” met volle teugen van de natuur kunnen genieten en
vreugde beleven aan eenvoudigee en onverwachte genoegens
zoals heel diep ademen, luisteren naar de stilte van een wilde
omgeving en zich langsheen een open plek midden in het bos
laten verrassen door een ree, een everzwijn of een vos. Het park
van Chevetogne
gne biedt een mooie landschapsverscheidenheid
l
erscheidenheid met enerzijds zijn wilde kant en
anderzijds een meer verfijnde kant die zich in het hart van 12 tuinen weerkaatst.
Voor meer informatie over het domein:
http://www.domainedechevetogne.be/nl/infos.php?style=stylebase
.domainedechevetogne.be/nl/infos.php?style=stylebase
Voor de wandeling hebben we de keuze uit 4 – 8 – 12 en 20 km.
De 4 km blijft op hetzelfde niveau en is daarom toegankelijk voor buggy’s en rolstoelen. Er is
geen controle op de 4.
der heuvelachtig. Ze blijven samen tot de eerste controlezaal na
De 8, 12 en 20 zijn eerder
ongeveer 4 km. Na de controle zijn er splitsingen voorzien.
De 8 km keert na de controle terug naar de start.
De 12 km heeft 2 controles.
De 20 km gaat tot in de bossen buiten het domein aan de achterkant en heeft 3 controles.
De verschillende parcours gaan langs de mooiste plekjes in dit prachtig domein. De 12 en de
20 zijn meer heuvelachtig maar ook meer gevarieerd.
Voor de hongerige is er een menu voor 7 euro: kalkoenlapje, aardappelen en mirabelle. Er zijn
ook pannenkoeken voor 2 euro met drankje.
Vertrek: Parking Demervallei om 07.30 uur. Terug omstreeks 17.30 uur. Inschrijven doe je
door 7€€ te storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding Chevetogne. Het bedrag
moet voor 7 november op onze rekening staan.

Zaterdag 22 november LLAW.
Overijse- Oud-Heverlee
Heverlee
We knopen weer aan met het organiseren
organis
van lange
afstandswandelingen.
Deze maal kozen we voor een knooppunten
wandeling tussen Overijse en OudOud Heverlee. Om
het nog avontuurlijker te maken vertrekken we deze
maal met de lijnbus.
bus. Om 7.45 uur nemen we de bus
naar Leuven . Daar stappen we over op de bus die
ons naar Overijse zal brengen.
Van daar
aar vangen we aan voor een wandeling van
ca. 24 km. langs vele knooppunten.
knooppunten Genieten doen
we van de vallende bladeren, de Dijlevallei en alle bezienswaardigheden die we onderweg
tegenkomen. Natuurlijk is er nog het sociale contact om alle recente nieuwtjes te weten te
komen. Misschien wel nieuwe ideeën voor een
ee volgende
olgende lange afstandswandeling?
Onderweg hebben we twee rusten. Voor een eerste stop kunnen we terecht in Baron ‘s House
te Neerijse om iets te eten en te drinken.
drinken. Een tweede rust nemen we aan de zoete waters in
Oud-Heverlee
Heverlee waar wel voldoende horecazaken zullen geopend zijn.

Kerk Overijse

Dan nog een kort stukje tot aan het station waar we
om 16.23 uur de trein nemen. Als alles volgens plan
verloopt zouden we om 16.47 uur in Aarschot
kunnen zijn. We rijden met de bus en de trein. Maakt
het wat ingewikkelder voor de bijdrageberekening. De
bijdrage voor deze uitstap is 5 euro. De 65 plussers
betalen 4 Euro (Lijnkaart niet vergeten). De mensen die
gratis met de trein reizen betalen 1 euro. De bedragen na
de komma vragen we aan onze penningmeester.
enningmeester.

Graag alle bedragen voor 14 november op onze rekening
BE10 14605347 2704. Nu nog duimen voor een droge
dag en een grote opkomst.

Zondag 7 december 2014: Sinterklaastocht - Langdorp en Gijmel.
Gijmel
De traditionele afsluiter van het
wandeljaar met als decor: bossen,
heuvels, heerlijke panorama's en hopelijk
een maagdelijke witte Demervallei.
emervallei. Je
hebt een mooie keuze aan kronkelende,
verrassende wandelpaadjes tussen
Langdorp en Gijmel. Ook dit jaar kan je
zowel in Langdorp als in Gijmel
inschrijven. In Langdorp vertrek je niet
vanuit de parochiezaal maar wel vanuit zaal Demervallei! Parkeren kan nog wel aan de
parochiezaal. Je kunt alle afstanden aanvatten in beide vertrekposten (met uitzondering van de
5 km ). Bij niet te veel modder staat er ook een lus in het natuurgebied De Langdonken op het
programma. Een heerlijk wandelgebied dat door velen gesmaakt wordt. In Langdorp wordt er
een lus door de weidse Demervallei gepland. Tussen deze lussen kan er naar
naar hartenlust
gecombineerd worden met kilometers en parcours. Gijmel, dat bij het Brabantse Aarschot
behoort, bezit een typische Zuidkempische omgeving. Stille dennenbossen met kronkelende
paadjes spelen hier de hoofdrol. In Langdorp kunnen we genieten van een meer open
Hagelands landschap en een sterk meanderende Demer die de vallei in twee verdeeld.
Hopelijk kunnen de vroege wandelaars weer genieten van een mooie zonsopgang boven de
Demervallei,
emervallei, misschien versierd met een laagje sneeuw. Zij die dit gemist
gemist hebben kunnen in
de late namiddag genieten van een al even mooie zonsondergang. De beide vertrekzalen zijn
zeer ruim en gelden tevens ook als rustposten.

Busreis naar Ghyvelde 14 december 2014
Winters wandelen aan de Noordzeekust vlak over de grens.
Wandelclub De Duintrappers Westende pakt om de 3 jaar uit met hun "over-de-grenstocht"
"over
die plaats vindt in Ghyvelde (Frankrijk).
Vertrekken doen ze vanuit de ruime vertrekzaal “Salle des fêtes”.
We kunnen kiezen uit de afstanden 7-12-15-20-24
7
km.
Veel
eel zijn we niet te weten gekomen over het parcours in 2014. Verder gaande op de editie
2011 hebben we het volgende gevonden.
De wandeling situeert zich tussen het
Franse Ghyvelde en het Belgische
Adinkerke.
Deze lus ( 15 km) vanuit Ghyvelde
kon iedere wandelaar bekoren met
de mooiste stroken van natuurgebied Cabour in Adinkerke. Deze oude duinengordel loopt
verder uit over de Franse grens als 'la Dune fossile de Ghyvelde'. De Cabourduinen zijn de
oudste duinen van de Vlaamse kust en werden ongeveer 5000 jaar geleden gevormd. Het was
tevens waterwinningsgebied voor de Belgische en Engelse troepen tijdens de Eerste

Wereldoorlog. Voor de grotere afstanden zijn er in Ghyvelde nog lussen voorzien in de
natuurgebieden richting Bray--Dunes.
Vertrek: Parking Demervallei om 7.30 uur. Terug omstreeks 19.00 uur. Inschrijven doe je
door 7 € te storten op rekening BE 10 1460 5347 2704 met vermelding Ghyvelde. Het bedrag
moet voor 5 december op onze rekening staan.

Waldbreitbach van vrijdag
vrijdag 19 december tot zondag 21 december.
Niet minder dan 33 pinguïns schreven
schr
zich in voor dit weekend. Het is de bedoeling om de
vrijdag in Linz door te brengen. Reisweg: Heerlen, Aken in Kerpen verder de A4 volgen
richting Keulen. In Keulen Zuid richting Bonn en daarna Köningswinter de B 42 brengt u tot
Linz. Als u graag een boottochtje maakt op de Rijn volg dan in Kerpen de A 61 tot Remagen.
Hier neemt u de overzet naar Linz. Parking vindt u aan uw rechterkant. Gratis parking
park
tussen
de hoofdweg en de Rijnn enkele honderden meter voorbij de overzet naar Remagen.
Samenkomen doen we op de marktplaats van Linz. Er staat daar een kerstmarkt (niet open) U
zult even moeten zoeken naar “Markt Cafe Linz” op nummer 6. Dat café is om 9.30 uur open.
We kunnen daar dan
an iets drinken en om 10.30 uur maken we daar nog een klein
wandelingetje (ca. 12 km.)) langs de Rheinsteig naar het mooie uitzichtpunt Erperley. Via het
Rheintal keren we terug naar Linz. Van daar rijden we verder naar het hotel. Hotel zur Post
Neuwieder Strasse 44 56588 Waldbreitbach.
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. De
zaterdag maken we een wandeling
ling in twee groepen
zoals we traditioneel gewend zijn. We zorgen er wel voor om tijdig terug te zijn zodat er tijd
overblijft om het
et museum te bezoeken. De zondagvoormiddag
zondagvoormiddag maken we een korte wandeling
zodat we vlak na de middag terug zijn. Het parcours van
van de wandelingen hangt af van de
weersomstandigheden. Nu nog even de afrekening.
Voor iedereen blijft er nog een saldo van 100 Euro per persoon betaald te worden.
Graag het saldo op onze reisrekening BE84 1420 69115959 ten laatste op 30 november.

Wolkenstein
kenstein van 17 tot 25 juli 2015
Al vrij snel werd er ingeschreven en waren de voorziene plaatsen volzet. De twijfelaars
hebben geluk. We hebben nog wat extra kamers gevraagd en hebben nog 3 dubbelkamers
bijgekregen. Mochten er leden zijn die nog graag mee willen op deze prachtige uitstap. Graag
een seintje aan de penningmeester Cyriel of aan de voorzitter. Inschrijven kan nog tot 15
december. Indien de kamers dan niet volzet zijn stellen we ze terug ter beschikking van het
hotel.
Een voorlopige raming
ming van de
kostprijs zou 615 Euro pp zijn op
basis van een tweepersoonskamer.
Eenpersoonskamer 680 Euro.
Hierin is inbegrepen:
Vervoer met bus en fooi chauffeur.
Verblijf op basis van half pension.
Kuurtax
Vier maal de lift of bergtreintje.
Graag hadden we van iedereen
een voorschot ontvangen van 100
Euro per persoon. Graag dit bedrag
storten op onze reisrekening BE84 1420 6911 5959 voor 15 december 2014.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Donderdag 14 tot zondag 17 mei 2015 Alken/Mosel
In 2014 viell onze panoramatocht midden
het Hemelvaartweekend en is onze
Moezeltrip niet kunnen doorgaan.
Volgend jaar trekken we weer naar die
mooie Duitse wijnstreek.
In het plaatsje Alken vonden we het
Mosel-Hotel: Burg-Café.
Café. www.burgcafe.de
Alken ligt aan de Untermosel niet zo ver
van Löf waar we enkele jaren terug
hebben verbleven. Boven het dorpje met amper 655 inwoners troont Burg Thurant. Dit kasteel
domineert de hele omgeving. Ook nu weer zullen we met onze wandelingen de ruime
omgeving verkennen. Wat het hotel betreft. Het is een ruim hotel dat gemakkelijk groepen

aankan. De eigenaar wil elk groepsverblijf aangenaam maken en biedt dan ook wat culinaire
extraatjes. Wat mogen we verwachten:
Dag 1: Begroetingsdrank en avondeten bestaande uit 3 gangen.
Dag 2:Ontbijtbuffet. ’s Avonds “Abendessen als Ganzes Grillschwein vom Spieß“
Dag 3: Ontbijtbuffet. Om 19.00 uur „Warm kaltes Winzerbüffett”
Dag 4 blijft er enkel ontbijtbuffet over.
Na de verkenning van de wandelingen zullen we zien waar we nog een middagmaal kunnen
bekomen. Dit eventuele middagmaal zit niet in de prijs inbegrepen.
Wat is nu de prijs? 159 Euro per persoon op basis van een tweepersoonskamer.
Voor een eenpersoonskamer komt er 45 Euro bij en wordt het dus 204 Euro per persoon.
Interesse? Inschrijven kan door een voorschot van 59 Euro te storten op onze reisrekening
BE84 1420 6911 5959 met vermelding Alken. Als u een eenpersoonskamer wil graag ook
vermelden op de overschrijving. Graag hadden wij het voorschot ten laatste op 31 januari op
onze rekening zien staan.

Bestelling Marching.
Zoals elk jaar kan u ook nu weer een Marching of EVV kalender reserveren. Om alles een
beetje te centraliseren best een telefoontje / mailtje naar Corrie of Fons. Bestellen kan ook
tijdens de openingsuren van het secretariaat en tijdens de Tienbundertocht in oktober.
Het bestelde exemplaar kan u afhalen tijdens de Sinterklaastocht op het secretariaat te
Langdorp of tijdens de openingsuren van het secretariaat vanaf eind november.
De verkoopprijs is 17 Euro. Federatieleden 8 Euro. Voor de leden van onze club 7 Euro
Voor de nieuwe leden misschien wat uitleg over de verschillende kalenders.
BVV kalender.
Dat is de kalender die u gratis van ons krijgt bij het betalen van uw lidgeld. Hierin staan de
wandelingen van Brabant en Antwerpen (slechts enkele van Aktiva* clubs) Limburg en
Wallonië.
* Aktivia is een federatie die vooral in West- en Oost-Vlaanderen actief is. In minder mate in
Antwerpen en Brabant.
Marching
In deze kalender staan de wandelingen van gans Vlaanderen en enkele Waalse clubs.
EVV kalender
Volgens de laatste berichten wordt er terug een internationale kalender gedrukt. Hierin staan
de tochten van alle Europese wandelingen vermeldt. Verschijnt in de loop van december.
Verkoopprijs is nog onbekend.

.

x 40

Ook dit jaar geen bepaald kledingstuk, maar een inruilbon voor allerlei kleding.
In de loop der jaren hebben we een serieuze voorraad kleding opgebouwd in allerlei maten en
voor alle seizoenen. We hopen voldoende in stock te hebben om iedereen uit meerdere
stukken te kunnen laten kiezen. Mocht er onverhoopt toch niets meer in uw maat zijn dan
misschien iets in een andere maat voor uw partner. Een leuk geschenkje voor onder de
kerstboom?
Hoe gaat alles nu concreet in zijn werk.
Vanaf woensdag 8 oktober tot en met de Sinterklaastocht krijgt u bij het inleveren van een
volledig ingevuld 40 punten formulier een inruilbon ter waarde van 16 Euro. Op deze bon
wordt uw naam ingevuld en u moet deze ook ondertekenen bij ontvangst van de kleding. Deze
bon is beperkt geldig. Laatste dag van inruiling is maandag 26 januari 2015. Daarna is de bon
niet meer bruikbaar.
Er wordt ook geen geld teruggegeven op deze bon. Als u iets kiest van vb. 14 Euro wordt er
geen 2 Euro teruggegeven. U kunt eventueel nog wel iets van een kleine waarde bijkiezen en
de meerprijs bijleggen.
Wanneer u minstens 20 punten heeft, kan u ook een inruilbon bekomen a rato van het aantal
punten maal 0,40 Euro.
Tijdens de Sinterklaaswandeling is ons secretariaat open van 08.00 uur tot 17.00 uur. U kunt
er lidgeld vernieuwen, 40 puntenkaart inruilen en een nieuwe meenemen. U kunt er tevens de
inruilbon dadelijk innen.
.

Opgelet!! Laatste datum van inleveren 40 punten formulier: Zondag 7
december. Daarna worden de formulieren niet meer aanvaard.

LIDGELD 2015
Op 1 oktober 2014 is een nieuw werkjaar begonnen, en dit betekent ook:
vernieuwing van het lidmaatschap.
Hoeveel kost het?
Een heel jaar lid zijn van de grootste wandelclub van Vlaams-Brabant, en tevens verzekerd
tegen ongevallen op weg naar, tijdens, en op weg van een wandeltocht, kost 10,00 euro voor
1 persoon, 20 euro voor twee personen, en vanaf het derde lid van hetzelfde gezin
bijkomend 5,00 euro per persoon.
Opgelet!!! De meeste mutualiteiten betalen het lidgeld van een sportclub integraal terug.
Doe navraag bij uw ziekenfonds

Hoe uw lidgeld betalen?

Het liefst van al hebben wij dat het lidgeld in de hand betaald wordt: tijdens de openingsuren
van het secretariaat of tijdens onze eigen wandelingen (Tienbundertocht, Sinterklaastocht),
want dan kunnen wij u meteen uw nieuwe lidkaart meegeven, en uw gratis
gratis wandelkalender,
indien u er één wenst. Maar betaling langs de bank kan natuurlijk ook op nr. BE10 1460
5347 2704 met vermelding “lidgeld 2015” en de namen van de leden. Nieuwe leden melden
zich echter bij de secretaris, met opgave van hun (officiële) voornaam, familienaam, adres,
geboortedatum en –plaats,
plaats, en nationaliteit.
Bewijs van lidmaatschap
Als bewijs van betaling van uw lidgeld ontvangt u een nieuwe lidkaart met de vermelding 2015
Wie in de hand betaalt (zie hierboven) ontvangt deze lidkaart onmiddellijk. Wie langs de bank
betaalt krijgt ze achterna gestuurd (doen wij niet zo graag, want dit vraagt bijkomend werk, en een
postzegel, maar even goede vrienden!).

Een aanrader: betaal uw lidgeld voor 1 januari 2015, dan is u al met Nieuwjaar in

orde met de verzekering; u ontvangt dan bovendien, per gezin, gratis een VWF /
FFBMP / VGDS – Wandelkalender 2015 Opgelet: deze kalender moet u zelf
afhalen voor de Mars der Zuiderkempen in maart 2015, hij wordt u niet
opgestuurd!

Zottekestocht 1 januari 2015
Enkel voor leden van WSC Langdorp vzw
Traditioneel de eerste dag van het nieuwe jaar, onze zottekestocht.
Om het jaar op een gezonde en ontspannende manier te beginnen worden
worden jullie tegen 09.00
uur verwacht aan de kerk van de Gijmel. We maken een wandeling van ca.
ca 12 km. met een
rust in café “Den arend”.
Deelname is gratis.

Leuven- Aarschot 4 januari 2015
Mocht onze volgende info u wegens de feestdagen niet tijdig bereiken toch al even vermelden
dat ook volgend jaar de wandeling Leuven-Aarschot
Leuven Aarschot doorgaat. We verzamelen om 7.30 uur in
het station van Aarschot. Ook deze organisatie is enkel en alleen bedoeld voor onze leden.
Meer hierover in de volgende pinguïn.

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 29 september
2014 begin : 19u30
Aanwezig: Fons Leys, Corrie Martens, Maurits Verscheuren, Mariette Seykens, Cyriel
Hendrickx, Lucien Luyten, Paul Verduyckt, Roger Voet, Ingrid Blockx, José Leers, Guido
Van Loo, Anita Boogaerts, Jef De Win, Bart Daems
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

De voorzitter verwelkomt iedereen.
Hij had het slechte nieuws bij dat hij zal geopereerd worden. Wanneer ???
De schulden van Activa zijn afgebouwd op korte termijn.
Briefwisseling secretaris : folder + boekje + affiche van trage wegen.
De voorzitter had bij: Bpost : Factuur + bevestingsbrief.
De penningmeester overloopt de in- en uitgaven.
De Begijntjestocht is nog niet volledig.
Hoeselt 71 deelnemers betaald ( slechts officieel 68 ingeschreven)
Haamstede 78 deelnemers : 2 bussen betaald + koffie
De belastingsbrief is elektronisch verstuurd.
50 stoelen aangekocht.
De intresten op de spaarrekening zijn gezakt!
88 helpers op het feest!
De prijs van de Leffe wordt op getrokken tot € 2.
Anita heeft prijs gevraagd voor het drukken van het pinguineke. Ze zal dit, ter studie,
mailen naar alle bestuursleden!
40 puntenbon : Guy zal die doormailen aan Paul, zodat die er copies van kan maken en
doorsnijden.
In Decatlon zijn er momenteel geen gepaste damestopjes (met opdruk) te koop. Ze
kunnen pas in februari terug worden besteld.
We zouden kousen willen bestellen bij de persoon die op de wandeltochten staat. De
kwaliteit is goed. Guy heeft zijn telefoon en zal die aan Corrie (Fons) bezorgen.
Het helpersfeest begint om 16u op 12 oktober. Om 17u zal het diner beginnen. Drank en
koffie zijn ook gratis!
Voor de LLAW zijn er verschillende suggesties:
Huldenberg – Leuven
Hoegne – Vesder (niet in de winter)
Lier ( Berlaar) – Aarschot 8/11
Willebroek - Mechelen via de knooppunten
Mechelen – Lier met 2 GR routes
Voorstellen voor volgend jaar :
Zottekestocht 1/1/15
Leuven – Aarschot 4/1/15
Ieper met last post
Cap Gris Nez : lang rijden met de bus!
Eifel : Bütgenbach : goed en groot hotel

•

•

•

Nationale wandeldag van de Duitse of Franse federatie
Alken aan de Moezel : Hemelvaartweekend mei 2014
Voor de Tienbundertocht moet er nog keukenhulp bij worden gevraagd.
17/10 vrijdag komen we om 13u 30 samen aan het lokaal.
Bergvijver: Verantwoordelijke : Ingrid en Roger. We weten nog niet of we de vrijdag de
zaal kunnen klaar zetten.
Waldbreidbach in december:
We zouden de vrijdag iets kunnen gaan drinken in Linz. Het café op de markt is open
vanaf 10u30. Parking aan de overzetboot
Kerstallenhal : € 5
Ingeschreven : 33 personen
Rondvraag :
*Indien er wegens omstandigheden de voorzitter niet kan functioneren( bv operatie) zou
er een vervanger moeten klaar staan. Er wordt een ondervoorzitter gevraagd.
*Is er geen mogelijkheid om tijdens de tochten de helpers in shiften te laten werken?
Vooral voor de opkuis.
* Sommigen vinden de vrijdagwandeling niet snel genoeg. Anderen vinden van wel.
4 a 4,5 km/uur zou voor iedereen haalbaar moeten zijn!
*In het pinguineke zou de vraag moeten komen waar de leden graag naar toe zouden
willen gaan.
*Er zijn nieuwe startkaarten vanaf januari.

Verslag door Guy Van Loo
Einde om 22u 40

Begijntjestocht 2 september 2014
SAMENVATTING
V.W.F.
V.V.R.S.
AKTIVIA
F.F.B.M.P.
V.G.D.S.
Individuelen
Buitenlandse deelnemers
Blanco+ontbrekende formulieren
TOTAAL

397
54
51
6
0
107
20
635

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.
zijn

