
 
 

Slechts 36 deelnemers, waaronder 12 bestuursleden, namen deel aan de bus uitstap  naar de 

Oost-Vlaamse wandeldag in Belsele. Beschamend weinig voor een club van bijna 700 leden. 

De organiserende club bracht ons vorig jaar een bezoek met meer dan 60 deelnemers. Dat is 

zowat een derde van hun totaal aantal leden. Er zullen wel tientallen redenen zijn waarom er 

zo weinig belangstelling was voor deze uitstap. 

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om de “spelregels” tussen de verschillende 

wandelclubs en zelfs de federaties te herinneren. 

Iedere club die een wandeltocht organiseert heeft graag zo veel mogelijk deelnemers op zijn 

wandeling. Daartoe promoten de andere wandelclubs de wandelingen in hun buurt of leggen 

zij bussen of gratis wandelingen in naar grotere organisaties. Wanneer een club met de bus op 

bezoek komt, wordt er een tegenbezoek verwacht. Een voorbeeld: Op onze Vlaams- 

Brabantse wandeldag hadden  18 clubs een gratis wandeling bij ons. 

 

Zij die er wel bij waren in Belsele hebben kunnen vaststellen welke schade de hagelbollen 

tijdens het Pinksterweekend  daar hebben aangebracht. De dakwerkers hebben daar nog 

maanden werk om alle schade te herstellen. Verder was het een wandeling zoals we ze in Oost 

Vlaanderen gewend zijn. Zoals steeds hadden de afwezigen ongelijk. 

 

Onze volgende twee busreizen zijn naar gebieden waar geen wandelclubs actief zijn. Wij 

zorgen dus zelf voor het parcours en de rustposten onderweg. Dit vraagt van meerdere 

bestuursleden een verre verplaatsing, op hun eigen kosten, veel tijd en energie. Ik vraag me af 

of dit wel zin heeft bij zo weinig belangstelling, Zeker omdat op beide data er voldoende 

wandelingen in de buurt zijn. 

 

Nu we het toch over weinig belangstelling hebben. Op maandagnamiddag voor het nordiccen 

waren er de laatste tijd weinig of geen nordiccers. Jos heeft dan ook, terecht, de beslissing 

genomen om vanaf september geen nordicwandelingen meer te organiseren. Ik maak van de 

gelegenheid gebruik om Jos en ook Maria te bedanken  voor hun jarenlange inzet om het 

nordic wandelen te promoten. Dat wil niet zeggen dat Jos nu werkloos is. Samen met Lucien 

zal hij voor onze volgende wandelorganisaties zorgen dat er steeds weer nieuwe paadjes 

gevonden worden. De meeste weten het misschien niet, Jos is ook diegene die de 

parcoursbeschrijvingen maakt voor de VWF info en ons eigen pinguineke. 

 

Positief was dan wel het aantal deelnemers op onze Vlaams- Brabantse wandeldag. Meer dan 

2600 deelnemers bij niet al te gunstige weersvoorspellingen. Een cijfer waar we zeker 

tevreden mogen mee zijn. Ik dank dan ook alle medewerkers die er voor gezorgd hebben dat 

dit wandelevenement vrijwel vlekkeloos is verlopen. Enkele dagen na de zomertocht trokken 

we met enkele bestuursleden naar Zuid Tirol. Ondanks het mindere weer konden we een mooi 

programma opstellen zodat we u volgend jaar een schitterende wandelvakantie kunnen 

aanbieden. Foto‟s kan u vanaf eind augustus op onze website vinden. 

Mijmeringen van de voorzitter. 



Dichterbij zijn onze Begijntjestocht, wandelweek naar Nickenich, de gratis wandeling naar de 

Limburgse wandeldag en de busreis naar Haamstede. Een drukke maand september.  

 

Mogelijk komen we mekaar daar ergens tegen.  

Tot dan. 

Fons 

 

 

Wandelkalender september-oktober 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. 

 

 

Zondag 31 augustus 

 

De Grashoppers Keiberg 

Sporthal 

Vorststraat 55    Averbode 

5-7-10-13-20-30-35-42 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 2 september 

 

 

Eigen organisatie 

7de
Begijntjestocht 

Parochiecentrum Kerkstraat 3 

Begijnendijk 

Wandelaars/helpers op post 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

 

Zondag 7 september Wit Blauw Scherpenheuvel 

CC Den Egger   A.Nihoulstraat 74 

Scherpenheuvel 

5-8-13-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 11 september Trip-Trap Kumtich 

Parochiezaal  

Ganzendries 29    Oplinter 

3-6-7-8 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 13 september 

 

Vos Schaffen 

Kalendries     Meldertsebaan 2 

Meldert-Lummen 

5-8-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 14 september 

Limburgse wandeldag 

Stertocht 

De Rommelaar 

Cultureel centrum  

Europalaan    3730 Hoeselt 

4-8-13-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 14 september 

 

WSP Heverlee 

H. Hart instituut  

Naamsestwg 355      3001 Heverlee 

4-7-12-20-30-35 km 

 

07.30 – 15.00 uur 



Woensdag 17 september Boutersem Sportief 

Boerenzaal   Malendriesstraat 58 

Kerkom - Boutersem 

4-6-12-18 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 18 september 

 

Sporton Deurne Diest 

‟t Schoolhuis  Schoterheide 48 

Schoot - Tessenderlo 

5-10-15 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 20 september WSV IVAS 

Parochiezaal St. Gilbertus 

Schoolstraat 28 Itegem 

5-12-16-20-25-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 21 september 

 

 

WSV Leuven 

Cultureel Centrum 

Keizerstraat  Lovenjoel 

4-6-12-20-30 km 

 

07.00 -  15.00 uur 

Zondag 21 september 

 

Bavostappers Zittaart 

PZ   Lindestraat 22 

Meerhout-Zittaart 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 21 september Busuitstap naar Haamstede 

Zie verder in deze info 

 

Zaterdag 27 september Ijsetrippers 

‟t Pakhuis 

E. Gillisstraat 7 Huldenberg 

6-12-21 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 28 september WSV Horizon Donk vzw 

Buurthuis  

Zelkstraat      Halen 

5-9-13-21 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 30 september De Grashoppers vzw 

 Zaal Concordia Schuurweg 4  

Testelt 

4-6-8x2-10x2 km 

 

07.00 – 15.00 

Zondag 5 oktober 

 

De Lustige stappers Langdorp 

Parochiezaal   

Stationsstraat       Ramsel 

5-7-15-25-30-35 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 7 oktober Herentalse WV vzw 

Voetbalkantine FC Linda 

Kattenstraat   Olen 

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

 

08.00 – 15.00 uur 

Donderdag 9 oktober Globetrotters 

Zaal Trefpunt Dorpstraat 3  

Assent 

5-8-10 km te combineren 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 11 oktober De Bollekes Rotselaar 

Montfortcollege 

Aarschotsesteenweg 39  Rotselaar 

4-6-10-16-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 12 oktober 

 

VOS Schaffen 

Koninklijk technisch Atheneum 1 

Boudewijnvest 5     Diest 

4-8-12-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 16 oktober Horizon Donk  

De Wiekslag 

Heesstraat 4    Zelem 

5-8-12-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 18 oktober 

 

Eigen organisatie 

8ste
 Tienbundertocht 

KortakkerzaalRillaar 

Wandelaars/Helpers op post 

5-8-12-16-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 19 oktober 

 

Wandelend Paal vzw 

Pz Sint-Paulus 

4-7-12-20-30-42 km 

 



 Diestersesteenweg   Paal-Beringen 07.00 – 15.00 uur 

Zondag 19 oktober WSV Berchlaer 

Ontmoetingscentrum Ballaer 

Markt 27   2590 Berlaar 

4-6-12-18-22-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 23 oktober Den Engel Leuven 

Kantine Koninklijke Stormvogels 

Kartuizerstraat 6  Blanden 

6-12 km 

 

09.00 – 15.00 uur 

Zondag 26 oktober 

 

 

WK Werchter vzw 

De Cocon  Veldonkstraat 10 

Tremelo 

4-8-13-17-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 26 oktober Herentalse WV vzw 

Parochiecentrum Boerenkrijglaan 

Westerlo 

4-7-10-15-20-25-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Vrijdag 31 oktober WSV Wandelend Paal 

Bezoekercent.  Webbekoms Broek 

O Vanaudenhovenlaan 48    Diest 

4-7-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Vrijdag 31 oktober Wandelclub Boutersem Sportief 

Cultureel Centrum 

Kerkomsesteenweg 55 Boutersem 

4-6-8-10 km 

 

08.00 – 20.00 uur 

 

 

 

 

 

 

Vrijdagnamiddag wandelingen. 

 
Deze wandelingen worden uitsluitend georganiseerd voor clubleden. 

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

  Datum                   omloop Afstand                      Vertrek 

05/09/14 Houwaart –Tielt -Houwaart. 12 km Kerk Houwaart 

12/09/14 Rillaar –Houwaart -Rillaar. 12 km Zaal Kortakker 

19/09/14 Aarschot - „T Wit toreke -

Aarschot. 

12 km Parking Demervallei sporthal 

26/09/14 Heimolen –wolfsdonk -Heimolen 12 km Heimolen Langdorp 

03/10/14 Itegem –Hallaar -Itegem 12 km Hallaarse baan jeugdhuis joki 

10/10/14 Begijnendijk –Baal -Begijnendijk 12 km Kerk Begijnendijk 

24/10/14 Gijmel –Langdorp -Gijmel 12 km Kerk Gijmel 

31/10/14 Averbode –Veerle -Averbode 12 km Parking vossenhol 

07/11/14 Baal –Tremelo -Baal 12 km Parking kinderplaneet(voetbal) 

 

17 Oktober geen wandeling(voorbereiding Tienbundertocht) 



Dinsdag 2 september 2014: 7
de

  Begijntjeswandeling 
 

De schoolvakantie is achter de rug. De (klein)kinderen terug naar school, tijd om eens in 

Begijnendijk te komen wandelen. Immers ook dit jaar organiseren de pinguïns weer een 

wandeling vanuit deze gemeente. Voorlopig een laatste maal richting Baal. In 2015 zal het 

grootste gedeelte van de wandeling zich afspelen in Booischot, een deelgemeente van Heist 

Op Den Berg. Diegene die er eerder al waren hadden niets dan lof over het sterk afwisselende 

parcours. Ook nu doen de parcoursbouwers er alles aan om u een mooi en afwisselend 

parcours aan te bieden. Zij laten de wandelaars kennis maken met de vele natuurgebieden die 

deze gemeenten Begijnendijk en Baal rijk zijn. 

Met de 5 en de 8 km/20 km flaneer je door het Bieheidebos. De 

5 km keert via “De Meren” terug naar de vertrekzaal. De 8 km  

gaat nog wat verder door om via Booischot Statie de 

Strooiselhoeve te bereiken over het privé domein van het 

“Kasteeltjes goed” keren we door het Pannenhof terug naar de 

vertrek/controle zaal. 

De 12 km/20 km en de 28 km trekken richting Baal. Onderweg 

maken we kennis met de Raam, De Rooygaerden en natuurlijk 

het prachtige natuurgebied de Paependel. Bij mooi weer zien 

we onderweg de zeldzame vuurvlinder. Voor we de 

controlepost in Baal bereiken maken we kennis  met de 

Balenberg en mag u uw klimtalenten meten met de plaatselijke 

veldrijders. Op de terugweg passeren we langs de minder hoge 

zijde van de Balenberg. Via de Meren en het Bieheidebos bereiken we terug de aankomstzaal. 

Voor de wandelaars van de 20/28 km voorzien wij nog een lus in Baal. Zij maken kennis met 

deze groene gemeente. De “Zwarte putten” en dwalen door het wandelbos Parkheide. 

 

 

Geboorte 
  

 

Het gebeurt binnen onze club veel te weinig. Toch mogen wij u deze keer een geboorte 

melden. 

Wij hebben het genoegen u mee te delen dat op 12 juni Naomi werd geboren. 

 Een 53 cm lange dochter van 3,620 kg. van Sunanta Yingnok en Johan Pauwels.  

Naomi is de kleindochter van Simonne Mattheus en Andre Pauwels. 

 

Een dikke proficiat aan de ouders en grootouders !! 
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Nickenich van 7 tot 11 september. 

 

De saldo‟s zouden ondertussen moeten betaald zijn. Je hebt van ons nog een kort programma 

te goed. 

De reisweg is eenvoudig. Ongeveer 250 km van Aarschot. Reken op een reistijd van 2 à 2,5 

uur. Je volgt de A 61 richting Koblenz. Via afrit 34 Mendig verlaat u de autostrade. Je komt 

aan rode lichten, daar ga je naar links, Mendig. Direct na deze rode lichten heb je opnieuw 

rode lichten, daar ga je ook naar links. Na een paar 100 m terug naar links, een kleine 

asfaltbaan die evenwijdig met de autostrade blijft lopen, die je na een tijdje oversteekt. 

Uiteindelijk zie je terug een afslag naar links : Nickenich. In het dorp kom je eerst aan een 

grotere baan, daar rechtdoor en een 100 m aan je rechterkant waar de huizenrij stopt ligt het 

hotel. Adres: Hotel Burg Klausen Hauptstrasse 78 56645 Nickenich 

De parking van het hotel vind je achteraan het hotel. Mogelijk is de parking nog bezet met de 

gasten die de zondag naar huis gaan. Neem daarom de oprit voorbij het hotel. Je komt dan op 

een (‟s zondags gratis) parking terecht. Slechts een 50 m van het hotel. 

Vanaf 9.30 uur kan je in de bar van het hotel binnen. Hier kan je koffie bekomen en uw 

picknick opeten. Omstreeks 10.30 uur vertrekken we, in twee groepen, met de eerste 

wandeling richting Laacher See. Aan de abdij kunnen we iets drinken. Daarna keren we terug 

naar het hotel. Naargelang de gekozen afstand 

kan u verder of minder ver langs het meer 

wandelen.  

De volgende dagen maken we nog  wandelingen 

langs droompaden. Vanuit Kell maken we de 

Höhle und Schluchtensteig. Een wandeling van 

12,1 km. Voor de liefhebbers uitgebreid langs de 

brouwerij van Tönisteiner en door het dorpje 

Burgbrohl. Ca 23 km. 

Vanaf de parking Gänsehals in Bell wandelen we 

het Waldseepfad  Rieden. 12,9 km lang. 

De onverschrokkenen breien er nog de Vier-Berge-Tour aan. Ook 12,9 km lang. Vermits we 

een stuk van het Waldseepfad niet bewandelen mogen we 2 km van het totaal aftrekken.  

 

Tussenin doen we nog een wandeling langs de RheinSteig. We vertrekken vanuit Namedy en 

wandelen op en af langs de Rhein naar Bad Breisig. Ca 13 km. Die er in Waldbreitbach bij 

waren vorig jaar herkennen zeker aan de overkant van de Rhein nog de parking van Bad 

Hönningen. De doorstappers maken eerst nog een lusje in Namedy zodat zij met ca. 17 km 

een rustige dag hebben. We keren met de trein terug naar Namedy.  

 

 De laatste dag maken we nog een korte wandeling vanuit het hotel. We keren terug naar de 

Laacher See. Ditmaal aan een geheel andere kant. Via een droompad keren we terug naar 

Nickenich. Als er voldoende belangstelling is vragen we de patron om nog een middagschotel 

te bereiden voor de liefhebbers.  
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Stertocht zondag 14 september te Hoeselt 
 

De Wandelclub “ De Rommelaar” organiseert dit jaar de Limburgse wandeldag. Zij 

vertrekken vanuit het Cultureel centrum in de Europalaan te Hoeselt. We kunnen kiezen uit 

afstanden van 4-8-12-20 km. Het parcours verloopt over een zacht glooiend Haspengouw.  

Hieronder de parcoursbeschrijving die we mochten ontvangen: 

Op zondag 14 september toveren we onze jaarlijkse Klompentocht om tot de Limburgse 

Wandeldag 

Het parcours loopt door de unieke omgeving van het kasteel van Schalkhoven, de Kluis van 

Vrijhern, het Wijngaardbos en het kasteel van Hardelingen, midden volgeladen boomgaarden 

waar de septemberpluk volop aan de gang is. 

De Kluis van Vrijhern dateert al van in de 17de eeuw. In 

het huidige Sint-Huibrechts-Hern vestigden zich toen de 

eerste kluizenaars. Ze bouwden er de Kluis met een 

woonhuis, een kloostertje en een schooltje. Het pittoreske 

kluiscomplex is nu nog steeds een prachtig bewaard 

cultuurhistorisch pareltje. 

 

In de buurt van de Kluis wandelen we langs typische holle 

wegen, door het Wijngaardbos. 

De naam verklapt het al: dit hellingbos ligt waar vroeger, tot in het begin van de 19de eeuw, 

tegen de warme zuidelijke hellingen van het glooiend landschap, de wijngaarden lagen van de 

Tongerse kanunniken. Waar ooit druiven werden geteeld, sieren nu mysterieuze marentakken 

overdadig de majestueuze bomen. En de talrijke bronnetjes die in het bos en de omgeving 

ontspringen, karakteriseren voluit ons Vochtig Haspengouw. 

 

Het parcours loopt verder langs oude en 

nieuwaangelegde hoogstamboomgaarden en 

laagstamplantages, naar het kasteel van 

Schalkhoven. Dit oorspronkelijk 16
de

 eeuwse 

waterkasteel werd in de 18
de

 eeuw verbouwd en 

ingericht in classicistische stijl.  

Even verder weer een ander pareltje: het kasteel 

van Hardelingen. Waar ooit een middeleeuwse 

herenhoeve stond, werd in de 19de eeuw een 

neoclassicistisch kasteel gebouwd met een prachtig Engels park. 

 

En op weg naar onze start- en aankomstplaats, vinden we in Jacky‟s bos, midden tussen de 

bomen een merkwaardig gedenkteken aan een gevallen oorlogsvliegtuig en even verder… 

warempel een echt hondenkerkhof! 

 

Je merkt het: de Limburgse Wandeldag in ons fruitig Haspengouw wordt dit jaar een waar 

wandelfestijn vol natuur, cultuur en onverwachte rariteiten! 



Catering en drank aan zeer voordelige prijzen. Proef maar eens van ons onvolprezen “broodje 

Rommelaar”! 

Voor de afstanden van 8 km en meer is er een controlepost voorzien in Sint-Huibrechts-Hern. 

 

Overtuigd ? Wij betalen voor u de inschrijving en twee basisconsumpties. Wandelen moet u 

wel nog zelf doen. 

 

Zondag 21 september busreis naar Haamstede  

Al enkele jaren trekken we in deze periode naar de Nederlandse kust. Vorige keer waren we 

in Neeltje Jans. Nu trekken we net over de afsluitdijk naar Schouwen Duivenland en bezoeken 

we de dorpjes Westenschouwen, Burgh-Haamstede en Nieuw-Haamstede. 

De juiste afspraken moeten nog gemaakt worden. Wat we nu al weten, we rijden met de bus 

naar Westenschouwen. Daar kunnen de deelnemers bij de plaatselijke horeca een koffie of 

een thee drinken op onze kosten en een plasje maken. 

Daarna brengt de bus ons naar Nieuw-Haamstede. Een aantal huizen bijna onvindbaar  tussen 

de bomen. Vrijwel geen horeca. Niets te zien dus. Ze hebben er wel een zeer mooi strand. In 

die buurt worden we afgezet en kunnen we beginnen aan een wandeling van ca. 22 of 12 km. 

Deels over het (naakt) strand en door natuurgebieden. De 21 km gaat over het strand naar 

rechts tot het strandhuis aan de Jan van Rennesweg. Rust na ca 7 km. Daarna gaat het via 

Renesse naar Burgh-Haamstede. Hier, na 15 km is een uitgebreide rust voorzien. Dan gaan we 

verder door de Zeepeduinen naar boswachterij Westenschouwen om van daar terug het strand 

te bereiken. Over het strand terug naar Westenschouwen. Ca 22 km. 

 De 12 km gaat op het strand dadelijk naar links. Enkele kilometers 

verder gaan ze de duinen in. Op het pad tussen de Meeuweduinen 

en de Zeepeduinen bereiken zij de boswachterij. Via de 

Zeepeduinen bereiken ook zij Burgh-Haamstede. Ca 8 km. Daarna 

langs de duinen en door de boswachterij naar het strand van 

Westenschouwen. 

Voor strandkloppers of diegenen die maar een zeer beperkte afstand kunnen wandelen. Zij 

kunnen in de Boswachterij Westenschouwen blijven. In het bos is een parcours voorzien van 

4 of 8 km voor rolstoelgebruikers. Zij kunnen dus op een rustig tempo genieten van de 

heuvelende en verharde boswegeltjes. Let wel op het zijn duingebieden. Ook al is Nederland 

een plat land er zitten een paar stevige kuitenbijters tussen. 

Vertrek: Parking Demervallei om 07.00 uur. Terug omstreeks 19.00 uur. Inschrijven doe je 

door 7€ te storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding Haamstede. Het bedrag 

moet voor 12 september op onze rekening staan.  
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Zondag 12 oktober. Helpersfeest 
Tijd om onze helpers nog eens te verwennen. 

We houden het deze keer simpel. We organiseren geen bus uitstap of een wandeling vooraf. 

 

Alle helpers worden uitgenodigd op 12 oktober om 16.00 uur in het 

Sparrenhof te Langdorp. 

 

Programma:  

Receptie met hapjes tussen 16.00 en 17.00 uur 

Menu:- Pasteitje met koolvis, spinazie en tomaat.  

          - Witloofsoep met spekkrakers. 

          - Bascote kotelet, gegratineerde bloemkool en mosterd-

paddenstoelensaus. 

          - Koffiesabayon met vanilleroomijs. 

 Aangepaste dranken tijdens en na het eten. 

 Dat alles is voor de helpers gratis. Partners van helpers mogen ook meekomen maar betalen 

dan wel een bijdrage van 35euro. 

Wil u graag deelnemen verwittig dan de voorzitter voor 11 september per mail, telefoon, 

mondeling of postduif. 

 

Zaterdag 18 oktober 2014: 10de Tienbundertocht - Rillaar 

Vanuit het Brabantse Rillaar (Rietlaer), wat plaats aan het riet betekent, en bevolkt door een 

5000 tal inwoners, starten wij dit jaar waarschijnlijk voor de laatste keer met onze 

Tienbundertocht. Parkeerproblemen noodzaakt ons uit te kijken naar een andere locatie. De 

12 km. bezoekt via het Rot en de Biezenhuiskes  het landelijk gehucht Bergvijver. Hier in de 

schaduw van de kapel van O.-L.-V. van Zeven Smarten, zal je hartelijk ontvangen worden 

door een schare enthousiaste pinguïnmedewerkers die je graag aan de nodige drank of een 

hartelijk hapje helpen. Je hebt hier ongeveer 6 km. op de stappenteller staan. Het 

wandeltraject naar Bergvijver bestaat hoofdzakelijk uit rustige landelijke wegen en daar waar 

mogelijk, is gekozen voor onverharde wegen. Vele paadjes zijn nieuw en zorgen voor een 

aangename verfrissing van het parcours. De wandelaars die liever wat minder kilometers 

doen, kunnen op deze lus de afslag van 5 of 8 km. nemen en rustig de tijd nemen om van de 

mooie postkaartzichten op Rillaar te genieten. In Bergvijver maken de Ultra Hikers nog wat 

km. bij. Zij kunnen genieten van een lus die werkelijk alle aspecten bezit van een perfecte 

wandeling. Uiteraard moest het traject zoveel mogelijk verkeersvrij zijn, voldoende rust en 

natuur bevatten met af en toe wat  klim - en daalwerk. Maar ook de nodige culturele aspecten 

zijn niet vergeten. Zo bezoeken  we met deze lus een paar mooie plaatsjes in het stadsgedeelte 

van Aarschot, het stadspark, de Demeroever met spreuken, we  passeren de Tielemansbrug 

die dit jaar speciaal getooid is met levensgrote foto's van de 100 jaar geleden grote oorlog. Op 

19 augustus 1914 werd in Aarschot de "Slag bij Aarschot" uitgevochten, er kwamen 180 

burgers om het leven, 480 huizen werden platgebrand. Met dit in gedachte verlaten we via een 



smal  trappenpad Aarschot en klimmen naar een hoogte van 40 meter, van hieruit kunnen we 

nog een laatste blik op Aarschot werpen eer we terug  onze controlepost in  Bergvijver 

bereiken. Op de terugweg naar Rillaar brengen we nog een bezoek aan het groene gehucht 

Speelhoven. Een mooi natuurgebied en landelijke wegen kleuren deze passage. Even later 

bereiken we Rillaar. Uiteraard mag je weer genieten van het mooie postkaartzicht op Rillaar 

voor je de startzaal bereikt. In Rillaar voorzien we ook een lus van 10 km. Met deze lus trek je 

naar de oorsprong van deze wandeling, nl, "de Tienbunder". De Tienbunder is een heuvelrug 

ontstaan in de Diestiaanse tijd en bestaat hoofdzakelijk uit ijzerzandsteen. Deze stenen werden 

vroeger gedolven en men bouwde er huizen en kerken mee. Het schollenkot ( plaats waar men 

platte ijzerzandsteen kon vinden) bestaat nog steeds en kan ( indien mogelijk) ook bezocht 

worden op dit traject. Een landheer heeft destijds de heuvelrug beplant met in - en uitheemse 

bomen zodat wij nu kunnen genieten van deze unieke fauna en flora. Thans is de Tienbunder 

in beheer door Natuurpunt en alzo geniet dit gebied van een zekere bescherming tegen 

versnippering en privatisering. Bij het binnenlopen zorgen wij natuurlijk weer voor heerlijke 

uitzichten op Rillaar. Nog even zeggen dat deze lus niet kan ingekort worden. We nodigen 

alle wandelaars uit om mee te genieten van dit heerlijk wandelsnoepje, de jonge herfst en een 

heerlijk Nivootje van 't vat bij het nagenieten zullen deze jubileumwandeling compleet 

maken.  

Op de Tienbundertocht kan reeds het lidgeld voor 2015 betaald worden. 

 

Zondag 26 oktober busreis naar Einruhr Eifelsteig 

 Wanneer we vorig jaar de kalender opmaakten hebben we er niet op gelet. Nu stellen we vast 

dat er die dag 2 organisaties vlak bij zijn. In Tremelo en Westerlo. We nodigen u graag uit om 

op één van deze wandeltochten te gaan wandelen. 

De uitstap naar de Eifelsteig stellen we dus nog wat uit. 

 

Stertocht 2 november te Kumtich  

 
Nog zeer ver, maar moest er iets mislopen met ons volgend ledenblaadje, toch nu al de 

aankondiging van deze stertocht. 

De “gele mannetjes” van Trip Trap Kumtich bevolken telkenmale zeer talrijk onze 

wandelorganisaties. De laatste jaren vielen hun organisaties samen met enkele organisaties 

vlakbij, in de provincie Antwerpen, waardoor onze leden kozen voor de nabijer gelegen 

organisaties. Op 2 november is dat niet zo. Een schitterende gelegenheid om de Trip-Trapse 

organisatie blauw te laten zien van de pinguïns. Vertrekken doen ze in de Voetbal kantine 

Eva‟s Tienen, Sint Barbarastraat 7 Kumtich. Voor een parcours beschrijving is het nu nog wat 

vroeg. Dat is voor de volgende pinguïn. Vermits het hun pannenkoekentocht is krijgt u van 

ons een gratis inschrijving, een basisconsumptie en pannenkoeken gratis. Ik zou zeggen allen 

daarheen. 



 

 

 

Wolkenstein van 17 tot 25 juli 2015 

 
Het verlof is nog maar pas voorbij en we denken al aan het volgende verlof. Vanaf de tweede 

helft van juli hebben er al veel Italianen verlof en is het zeer moeilijk om met een groep in een 

hotel terecht te kunnen. Prisca, de eigenares van hotel Des Alpes wilde toch een aantal kamers 

ter beschikking stellen. We reserveerden 21 dubbelkamers en de 3 beschikbare  

eenpersoonskamers. Eind dit jaar moeten we al laten weten met hoeveel we zullen komen. 

Diegenen die pas in het voorjaar weten of hun verlof is toegestaan en toch graag meewillen, 

schrijven best nu al in. Mocht uw verlof niet worden toegestaan, in het voorjaar annuleren kan 

nog zonder kosten. 

 

In 2007 waren we reeds in deze mooie omgeving. Voor diegenen die er toen niet bij waren, 

Wolkenstein ligt in Zuid Tirol. Een zestigtal kilometers voorbij de Brennerpas verlaten we de 

autostrade en draaien linksaf het Grödner Tal in. Voor de Italianen Val Gardena. Men spreekt 

en schrijft hier ook een plaatselijk dialect. Voor dat te ontcijferen nodig ik u uit om dat 

persoonlijk te komen doen.  Op het einde van de dalweg vinden we drie zeer 

aantrekkelijke/toeristische plaatsjes: Sint Ulrich, Sint Christina en Wolkenstein.  

 

In het centrum van Wolkenstein vinden we hotel Des Alpes. www.hoteldesalpes.info 

Een drie sterren hotel geleid door een forse, maar lieve dame, Prisca en haar broer die de 

keuken runt.  

s ‟Morgens een uitgebreid ontbijtbuffet zonder veel tierlantijntjes maar meer dan voldoende. 

Bij onze verkenning viel vooral de grote keuzemogelijkheden bij het avondeten op. 

Zes van de acht dagen was het voorgerecht meloen met ham. De andere dagen was het een 

visschoteltje. 

Tussengerecht: keuze uit: Soep of nog drie andere typisch Italiaanse gerechten. ( Spaghetti, 

lasagne, pizza of nog andere soorten pasta‟s) 

Dan was er een groentenbuffet, warm en koud. 

Ondertussen brachten ze onze hoofdschotel. Ook hier telkens keuze uit drie soorten vlees en 

een visgerecht. 

Als toemaatje was er nog een dessertenbuffet: vers en opgelegd fruit, ijscrème, taarten en 

bavaroise.  

De kamers zijn zeker niet ruim te noemen. Een aantal jaren terug heeft men de kamers 

gerenoveerd en grotere bedden geplaatst. Er is echter genoeg opbergruimte om uw spullen op 

te bergen zodat er toch nog voldoende ruimte 

overblijft om op een comfortabele manier in uw 

kamer te vertoeven. 

http://www.hoteldesalpes.info/
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De wandelingen dan. Vrijwel alle wandelingen vertrekken vanuit het dal. Een viertal dagen 

gaan we met de lift omhoog en keren we te 

voet terug naar het dal. In dit dal  moeten we 

telkens de liften nog betalen. Zo gaan we o.a. van 

Sint Ulrich naar de Seiseralm met zijn vele 

verschillende bloemetjes, Bulla Puffels en 

lopen we door een maanlandschap vanuit 

Wolkenstein. Op de col Raisier vinden we zeer 

vele wilde Edelweissjes. Met een bergtreintje 

klimmen we naar natuurpark Ruez-Geisler. We 

laten ons met de bus naar de 2180 m hoge Sella 

Joch voeren. Daar maken we een wandeling door de stenen stad en de felle wandelaars gaan 

zelfs helemaal rond de imposante Lang en Plattkofel. Als rustdag voorzien we een uitstap naar 

Merano. Een stadje met veel groen en mooie tuinen. Nog veel meer winkelgalerijen bevolkt 

met duizenden toeristen zelfs uit Oostenrijk.  

We maken de wandelingen steeds in minstens 2 groepen. Een aantal zelfs in drie. Voor de niet 

wandelaars: Er is een gratis busvervoer in heel het dal. Vele winkeltjes en ook vele 

magazijnen waar houtsnijwerk te koop is. U kan ook een lift kaart kopen voor gans het dal. 

Daarmee mag u zes opeenvolgende dagen een 12 tal liften gebruiken zo vaak u maar wil. 

Kostprijs in 2014 was 79 Euro. Onze wandelaars gebruiken deze kaart niet. Wij betalen steeds 

apart per rit en zouden met 50 Euro moeten toekomen. 

Een voorlopige raming 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. 

Interesse?  

Dan betaalt u  zo snel mogelijk een voorschot van 100 Euro p.p. Diegenen die een 

eenpersoonskamer willen, nemen best eerst contact op met onze penningmeester, Cyriel. Drie 

eenpersoonskamers zijn snel gevuld. Uiterste datum van inschrijven 15 december. 

Deze reis gaat door bij minstens 40 inschrijvingen. Mochten er onverhoopt toch meer dan 45 

inschrijvingen zijn proberen we nog extra tweepersoonskamers bij te krijgen. 

Eenpersoonskamers gaat niet. 

 

 

40 punten 2014. 

 

 

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 
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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 kan eventueel nog wel  iets van een kleine waarde bij kiezen en 

de meerprijs bijleggen. 

U kan vanaf 20 punten, een inruilbon bekomen a rato van het aantal punten maal 0,40 Euro 

Tijdens de Sinterklaaswandeling, op 7 december,  is ons secretariaat  open van 08.00 uur tot 

17.00 uur. U kan er lidgeld vernieuwen, 40 puntenkaart inruilen en een nieuwe meenemen. U 

kan er tevens de inruilbon dadelijk innen. 

  

Opgelet!! Laatste datum van inleveren 40 punten formulier: Zondag 7 

december. Daarna worden de formulieren niet meer aanvaard. 

 
 

Bestelling Marching  
 

Zoals elk jaar kan u ook nu weer een Marching  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 voor 1 januari. 

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. 

 

        



 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 30 juni 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. Speciaal de nieuwe bestuursleden Jef en Anita 

 Briefwisseling secretaris : 

Het geboortekaartje van Naomi, kind van Johan Pauwels. 

De brief van de stad met de machtiging voor het plaatsen van reclameborden. 

Editoo is een drukkerij, die eventueel het ledenblad zou willen drukken. Er zouden 

kleurfoto‟s in kunnen en er zou veel eigen werk bespaard worden.  De secretaris zal nog 

een goed navragen over de prijs. 

 De voorzitter heeft bij: 

Overlijdensbrief van Vital Bosmans. 

De afrekening van Bpost voor het pinguineke. 

Soenens (jassen) vraagt om reclame te plaatsen in het pinguineke. Wij doen dit niet! Hij 

wil een bijdrage doen. Er zou € 10 gevraagd worden als staangeld. 

Er wordt gevraagd aan de secretaris om een  pinguineke naar een ander adres te sturen. 

 De penningmeester heeft van de panoramatocht nog niet alle rekeningen binnen. 

De inkomsten van de panoramatocht waren minder dan verleden jaar. Er is minder 

gedronken en de brouwer is duurder geworden. Er is ook weinig soep gegeten. 

De penningmeester overloopt de in- en uitgaven. 

Wie gaat er mee van het bestuur naar Belsele? 

 Er zouden meer (jonge) vrijwilligers moet bijkomen. Vooral voor na de tochten (opkuis) 

 Voor Nickenick is alles verkend. We gaan met 45 wandelaars. 

Waldbreitbach : 30 deelnemers 

Volgend jaar gaan we naar Wolkenstein van 17 tot en met 25 juli. 

Met Hemelvaart gaan we naar Alken aan de Moezel. Hotel Burg-Café 

De deelnemers van de reizen gaan kunnen kiezen of ze een annulatieverzekering willen of 

niet. Fons vraagt aan VWF de kostprijs. 

 VWF heeft een vragenlijst doorgestuurd i.v.m. de fusie. Deze wordt ingevuld. 

 Voor de  Vlaams Brabantse wandeldag: 

Donderdag komen we samen aan de Siba om 9u30. De stoelen en de tent wordt dan 

gehaald. 11 juli  wordt er niet gewerkt in de stad. 

Vrijdag : we zullen donderdag beslissen of er nog iets moet gedaan worden. 

Zaterdag : samenkomst om 10 u in het lokaal. Zalen klaar  zetten in Gelrode  en 

Wezemaal. De zaal in Bergvijver is nog verhuurd. 

Zondag: de bakker komt om 5u30. We gaan vragen of hij niet in 2 keer kan leveren. 

De tent zouden we ‟s avonds al afbreken. 

Maandag: we kuisen de zaal en brengen de tent weg. 

De receptie zal doorgaan in het lokaal naast de koeling. Er is kaas, chips, salami en stukjes 



haring. 

Voor de ijskar zal nog eens gebeld worden. 

Op de controle wordt plat water verkocht om mee te nemen. 

 Er zijn thermossen aangekocht en een nieuw koffiemachine is besteld. 

 Er zouden nieuwe mokken (50 stuks) moeten worden gekocht. Anita zal in de Macro eens 

gaan kijken. 

 Het de indeling van het formulier van de stertocht moet groter omdat de klevers groter zijn 

dan vroeger.  

 Er wordt gevraagd om voor de eigen busuitstappen kleinere tochten te voorzien. In 

Walcheren kan dit! 

 Er wordt gevraagd om medewerkers herkenbaar te maken door  bv.: opdruk van  

T-shirt (medewerker), badge…Dit wordt niet goedgekeurd. 

 

 

Verslag door Guy Van Loo 

Einde  23 u 30 
 

 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 11 augustus2014 

begin : 19u45 
 

 

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.  

 Briefwisseling secretaris : 

Een uitnodiging voor de militaire mars in Oost Vlaanderen 

Uitnodiging AV van VWF op 26/9  : Lucien en Jef gaan er naar toe. 

Editoo: Het drukken van het Pinguineke zou  € 150 meer kosten. Het sealen kost zowat  

€100 Voordelen :vooral  tijdwinst, kleurendruk. Anita zal elders eens prijs laten maken. 

 De voorzitter heeft de contracten (2015)voor de Kortakker bij. Er moet een voorschot 

betaald worden voor  18/10/14. 

Als club krijgen we  2% meer bij Colruyt. 

 De penningmeester overloopt de in- en uitgaven van de maanden juni en juli.  

Voor de zomertocht zijn nog niet alle uitgaven binnen! 

De provinciale wandeldag was niet beter dan een gewone zomertocht voor inkomsten. 

Het weer was niet in ons voordeel !‟s Morgens was het niet goed!  

Het geeft wel een grote uitstraling voor de club. 

Er zijn 44 wandelaars voor Nickenich. 

 We gaan 50 stoelen aankopen. 



 Het helpersfeest begint om 16 u met een aperitief. Om 17 gaan we aan tafel. 

De niet werkenden betalen € 35. 

Inschrijven voor  10 september. 

 Voor de stertocht naar Hoeselt zijn 2 basis consumpties met de nadruk op basis. 

Zeeland moet nog verkend worden. Vertrek 30/8 om 7 u 30. 

Er zijn verschillende clubs in de omgeving die een wandeltocht hebben op 26/10. We 

stellen de Eifelsteig uit tot volgend jaar. 

Inschrijven voor Wolkenstein = € 100 voorschot betalen. 

 Voor de 40 punten kleding zouden er kousen moeten worden bijgekocht. 

 De tochten van 2015 worden besproken. 

 Maandag 1 september  komen we samen  aan het lokaal  om 13u30 om de zalen klaar te 

zetten. 

 Tijdens de wandeltochten krijgen de chauffeurs van de bussen gratis voldoende bonnetjes 

om te eten en te drinken. 

 2017 zijn we 40 jaar club. Nationale wandeldag ??? Tegen dan is er de nieuwe federatie! 

Blijft dan alles hetzelfde ? 

 

 

Einde  23u 15 

Verslag door Guy Van Loo 
 

 

 

Overlijdens  

 

We vernemen het overlijden van  Vital Bosmans vader en schoonvader van Willy Bosmans en 

Nelly Holemans. Grootvader van Marijke Bosmans. Vital werd geboren op 12 november 

1926 en overleed op 13 juni 2014. 

 

Ook Jan Van Aarle heeft ons op  24 juli verlaten. Hij werd geboren op 12 mei 1927 en was de 

vader en schoonvader van Hubert Van Aarle en Brigitte Vermeulen. 

 

Op 8 augustus overleed ons lid  Juul Roggemans geboren op 19 maart 1948. Hij was de 

echtgenoot van Magda Jacobs. 

Juul was jarenlang lid van onze club en samen met Andre en zijn onafscheidelijke Duitse 

Staander  wandelden ze vele kilometers. Vroeger vele marathons de laatste jaren waren de 

kilometers minder belangrijk en telde vooral het sociale gedeelte van het wandelgebeuren. 

 

We wensen  al de getroffen families veel sterkte toe 

 
 

 

 



 

Kom op tegen kanker: 
 

20e Plantjesweekend 
nu al voor de 11e maal in Groot-Aarschot 

Vrijdag 19 en zaterdag 20 september 2014 

 

Azalea’s kosten 6 euro/stuk 

Bestellen kan vanaf nu bij: 

Guido of Silke De Rijck, 

    Wittebergenstraat 29, Aarschot 

 016/56.23.56. 

of 

silkederijck@skynet.be 

 

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

 

De plantjes worden aan huis afgeleverd! 

 

 

mailto:silkederijck@skynet.be


Nederlands moeilijk te leren!!  
 
Men spreekt van één lot, en 
verschillende loten, 
maar 't meervoud van pot is natuurlijk 
geen poten. 
Zo zegt men ook altijd één vat en 
twee vaten, 
maar zult u ook zeggen: één kat en 
twee katen? 
Laatst ging ik vliegen, dus zeg ik : ik 
vloog. 
Maar zeg nou bij wiegen beslist niet: 
ik woog, 
want woog is nog altijd afkomstig van 
wegen, 
maar is dan 'ik voog' een vervoeging 
van vegen? 
Wat hoort er bij 'zoeken'? Jazeker, ik 
zocht, 
en zegt u bij vloeken dus logisch: ik 
vlocht? 
Welnee, beste mensen, want vlocht 
komt van vlechten. 
En toch is ik 'hocht' niet afkomstig van 
hechten. 
En bij lopen hoort liep, maar bij kopen 
geen kiep. 
En evenmin zegt men bij slopen 'ik 
sliep'. 
Want sliep moet u weten, dat komt 
weer van slapen. 
Maar fout is natuurlijk 'ik riep' bij het 
rapen. 
Want riep komt van roepen. Ik hoop 
dat u 't weet 
en dat u die kronkels beslist niet 
vergeet. 
 

Dus: kwam ik u roepen, dan zeg ik 'ik 
riep'. 
Nu denkt u: van snoepen, dat wordt 
dan 'ik sniep'? 
Alweer mis, m'n beste. Maar u weet 
beslist, 
dat ried komt van raden, ik denk dat u 
't wist. 
Komt bied dan van baden? Welnee, 
dat wordt bood. 
En toch volgt na wieden beslist niet 'ik 
wood'. 
'Ik gaf' hoort bij geven, maar 'ik laf' 
niet bij leven. 
Dat is bijna zo dom als 'ik waf' hoort 
bij weven. 
Zo zegt men: wij drinken en hebben 
gedronken. 
Maar echt niet: wij hinken en hebben 
gehonken. 
't Is moeilijk, maar weet u: van weten 
komt wist, 
maar hoort bij vergeten nou logisch 
vergist? 
Juist niet, zult u zeggen, dat komt van 
vergissen. 
En wat is nu goed? U moet zelf maar 
beslissen: 
hoort bij slaan nu: ik sloeg, ik slig, of ik 
slond? 
Want bij gaan hoort: ik ging, niet ik 
goeg of ik gond. 
En noemt u een mannetjesrat nu een 
rater? 
Dat geldt toch alleen bij een kat en 
een kater. 
Je ziet, onze taal ,is best moeilijk te 
leren! 
 

 



Uw secretaris speelt  toneel: 

 
 
 
 

 
Na ‘Een vreemd (vrouwen)koppel’ van Neil Simon kiezen we bij Toneel ‘De Broeders’ 
weer voor een dolle komedie, origineel geschreven door Ray Cooney: ‘Pak de poen’ 
(‘Funny money’, 1994). 
 
Alain De Vlieger heeft een verkeerde aktetas meegenomen naar huis. Bij nader inzien 
had hij het niet beter kunnen treffen, want hij is op slag miljonair. In de aktentas zit 
immers maar liefst 10 miljoen euro ‘…in briefkes van 500 met een rekkerke er rond…’! 
Alain wil meteen vertrekken naar betere oorden en zijn oude leventje van hard werken 
inruilen voor niets doen in de zon. 
Zijn vrouw Sylvie is wat minder enthousiast over zijn wilde plannen. Ze vraagt zich 
vertwijfeld af waar het geld vandaan komt. Daarenboven kunnen ze die avond niet weg, 
want het is Alains verjaardag en er komen vrienden eten. 
Niet alleen komen die vrienden eten, er komt ook een politie-inspecteur langs op zoek 
naar drugsgelden; een andere politieman zoekt een perverse cafébezoeker. Daarnaast 
maken een verkooplustig buurmeisje en haar vader, een overijverige taxichauffeur én 
de eigenaar van het koffertje de situatie er niet makkelijker op! 
‘Pak de poen’ is een klucht met veel humor, veel verwikkelingen en veel vaart. 
M.a.w. lachen geblazen in dit succesblijspel van Ray Cooney! 

 



Zomertocht/ Vlaams Brabantse wandeldag: 

 

SAMENVATTING   

V.W.F. 1521 

V.V.R.S. 259 

AKTIVIA  188 

F.F.B.M.P. 19 

V.G.D.S. 0 

Individuelen 589 

Buitenlandse deelnemers 18 

Blanco+ontbrekende formulieren 11 

    

TOTAAL 2605 

 

 

     

     

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. 

 


