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Net terug van een dikke week Zuid- Frankrijk en weer terug aan het werk. Dadelijk was er 

onze Panoramatocht die dit jaar in het Hemelvaartweekend viel. De verwachtingen van het 

aantal deelnemers lag dan ook niet erg hoog. Uiteindelijk vonden nog 1065 wandelaars de 

weg naar het zonovergoten Gelrode. Zij die er bij waren konden weer genieten van een mooie 

wandeling. Niets dan lovende commentaren die ik dan ook graag doorgeef aan allen die 

hebben meegewerkt aan deze wandeltocht. 

 

Toch nog even terugkomen op onze reis naar Quillan aan de voet van de Pyreneeën. 

Een luxueuze bus bracht ons in 16 uur naar het verre Zuiden. Bij aankomst in het domein 

l’Espinet werden we vriendelijk ontvangen in onze eigen moedertaal. Acht dagen lang werden 

we culinair verwend. Ook de Vlaamse gidsen hebben het schitterend gedaan. Zowat alle 

mooie plaatsen in de omgeving werden bezocht, steeds met de nodige uitleg. Het letterlijke 

hoogtepunt met zijn 1820 meter hoogte was een bezoek aan een skigebied met zicht op de 

Pyreneeën en het in een kom gelegen Andorra. Verder was er nog de zeer enthousiaste waard 

in het kleine dorpje Rennes Les Bains. Nadat wij zijn hele voorraad Belgische bieren hadden 

geplunderd begon hij luidruchtig Vive La Belgique !! te roepen. Misschien had hij wel 

stiekem meegedronken. Verder waren er nog vele momenten die lang in ons geheugen zullen 

blijven hangen. Tegen dat de herinneringen vervagen is het misschien nog eens tijd om terug 

te gaan?  

 

Ondertussen staat onze zomertocht voor de deur. Dit jaar opgewaardeerd tot Vlaams 

Brabantse wandeldag. De helpersploegen worden wat versterkt. Laat de wandelaars nu maar 

komen! Wij zijn er klaar voor. Ik nodig dan ook alle leden, die niet op verlof zijn, uit om 

massaal aan deze wandeltocht deel te nemen. 

 

Het woord is al gevallen: Verlof. Voor al de werkende onder ons een periode om te 

ontspannen en te genieten. Ook voor een aantal bestuursleden komt er in de tweede helft van 

juli een verlofperiode. Alhoewel, dat verlof zal in teken staan van de verkenning voor volgend 

jaar. We hebben onze zinnen gezet op Zuid Tirol. Het is voorlopig nog even zoeken naar een 

geschikt hotel. Volgend jaar in de tweede helft van juli staat er weer een reis naar de bergen 

gepland. Ook de opening van ons secretariaat is in de zomer aangepast. Hoe? Dat lees je 

verder in deze info. 

Traditioneel is dat er tijdens de verlofperiode geen vrijdagwandelingen en nordic wandelingen  

gepland zijn.  

 

Het voorjaar was al schitterend. Geniet van de aankomende zomer. Zoals steeds zal hij weer 

snel voorbij zijn. 

 

Jullie voorzitter  

 

Fons 

Mijmeringen van de voorzitter. 
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Wandelkalender Juli-Augustus 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 3 juli VOS Schaffen 

BerkenhofTurnhoutsebaan 119 

3294 Molenstede - Diest 

4-6-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 5 juli 

Trofee Harten vijf 

Zondag 6 juli 

Halewijn Zoutleeuw vzw 

Sporthal de Passant 

St-Truidensestwg  Zoutleeuw 

4-6-12-20-50(zaterdag) km 

06.00 – 15.00 uur 

(zondag 07.00) 

Zondag 6 juli 

Stertocht 

Amical marcheurs indépendants 

Salle communales de Fêtes 

Rue A. Goemans      Hamme- Mille 

4-7-12-21-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Donderdag 10 juli 

 

Boutersem Sportief 

’t BuurthuisWillebringenstraat 100 

3370 Willebringen -Boutersem 

4-6-10-16 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 12 juli 

 

 

Den Engel Leuven 

Tuinbouwschool De Wijnpers 

Mechelsevest 72 3000 Leuven 

6-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 13 juli 

Vlaams Brabantse  

Wandeldag 

50 km van het Hageland 

SIBA Past.Dergentlaan Aarschot 

Wandelaars/helpers op post 

4-5-8-12-16-20-30-42-50 km 

 

06.00 – 15.00 uur 

Woensdag 16 juli De Bollekes Rotselaar 

MeubelenVerhaegen 

Grotebaan 115       3130 Betekom 

4-6-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 19 juli WSV Leuven 

Boudewijnstadion Diestsesteenweg 

288 B      3010 Kesssel - Lo 

4-6-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 20 juli 

 

Toekers     Bunsbeek 

Parochiecentrum Kasteelstraat 

Neerlinter 

5-7-10-14-21-30-42 km 

 

06.00 – 15.00 uur 
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Zondag 20 juli WSV De Kadodders S.K.W. vzw 
PZ Berk en Brem   SintMichielsstraat 
3140 Keerbergen 

6-12-18-24-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Vrijdag 25 juli WSV Neteland Duffel 

Feesttent  Hoog-Lachenen 

2500   Lier 

6-12 km 

 

17.00 – 21.00 uur 

Zaterdag 26 juli 

Trofee Harten vijf 

Stertocht 

Wandelend Paal vzw 

Feestzaal VTI Spectrumcollege 

Blijkstraat        3580 Beringen 

4-7-12-16-20-30-42- 50 km 

 

06.00 – 15.00 uur 

Zondag 27 juli WRC Manke Fiel 

’t Kloosterhof 

Kouter     1730 Mollem 

5-7-10-14-21-30-35 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 3 augustus 

 

 

WK Werchter vzw 

Zaal onder de Toren  

Markt 4 Haacht 

4-7-12-15-20-25-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Woensdag 6 augustus De Bollekes Rotselaar 

MeubelenVerhaegen 

Grotebaan115     3130 Betekom 

4-6-10-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 9 augustus 

 

 

Herentalse WC vzw 

De Vesten 

Vest 5        2230 Herselt 

5-7-10-15-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 10 augustus 

 

Busreis 

Wsv de Reynaertstappers 

Oost Vlaamse wandeldag 

Belsele- sinaai 

Zie verder in deze info 

Zondag 10 augustus De ijsetrippers Overijse 

Markthal  

Stationsplein     3090 Overijse 

6-12-18-24-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 12 augustus. WSV Horizon Donk vzw 

De Rietbron   

Sportlaan       3545 Halen 

4-8-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 17 augustus Boutersem Sportief 

Gemeentelijke Feestzaal 

Kerkomsestwg 53 Boutersem 

4-8-12-16-20-24-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 23 augustus Sporton vzw 

Buurthuis Zandstraat 

2431 Veerle- Heide 

5-6-7-13-(2X10) 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 24 augustus 

 

 

Horizonstappers Lubbeek 

Zaal Leeuwkens 

Kerkdreef              Linden 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 31 augustus WC De Grashoppers 

Sporthal  Vorststraat 55 

3271 Averbode 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 2 september Begijntjeswandeling 

Parochiecentrum 

Kerkstraat 3      3130 Begijnendijk 

Eigen organisatie  

Wandelaars en helpers op post 

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

 

07.00 – 15.00 uur 
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Opening secretariaat in juli en augustus. 

 

Ons secretariaat zal niet open zijn in juli. De opening van de laatste maandag is 

verplaatst naar maandag 11 AUGUSTUS van 18.30 tot 19.30 uur.  

Noteer dit alvast in uw agenda. 

 

Wandelen aan onze kust 
 

Net zoals de vorige jaren hebben wij de wandelingen aan onze kust tijdens de zomermaanden 

voor u op een rijtje gezet. Enkel de wandelingen die vlot met het openbaar vervoer bereikbaar 

zijn worden vermeld. Toch nog even vermelden dat op de kusttram met een lijnkaart reizen de 

goedkoopste formule is. Voor de 65 + is het natuurlijk gratis.  

Tijdens de zomerperiode rijden er ook in het weekend rechtstreekse treinen vanuit Aarschot 

naar de kust. Je kan dan een weekendbiljet nemen.  

Als je 10 reizen per jaar doet kan je een Rail pass kopen. Kostprijs 76 Euro. Dus 7.60 Euro 

per enkele rit. Je kan met meerdere personen op 1 kaart reizen en ze is 1 jaar geldig. 

De 65 plussers reizen nog aan 6 Euro tijdens beperkte periodes: 

Veel wandelplezier toegewenst. 

Zondag 29 juni: 

OOSTENDE  Vertrek Onze-Lieve-Vrouwcollege 6-12-18-24-28 km 

                        NMBS station 350 m van vertrek. 

Zaterdag 5 juli 

BRUGGE  Vertrek: V.T.I. Boeveriestraat 73 6-12-19 km. 

                    NMBS station Uitgang Brugge Centrum. 200m van station 

Zondag 6 juli: 

DE HAAN   Sporthal Haneveld Nieuwe steenweg 74 7-14-21 km 

                     Trein tot Oostende of Blankenberge. Kusttram halte De Haan-centrum 

Zaterdag 12 juli: 

KNOKKE –HEIST Vertrek Schuttersplein Stadion Olivier  6-10-15-21 km 

          Trein/tram  Station Knokke 

Woensdag 16 juli: 

OOSTENDE Vertrek Parochiaal centrum De Kreeke 6-12-18-24 km 

Trein tot Oostende. Lijnbus 21,22,23 halte Conterdam bareel of 2 km te voet, 

volg   de bepijling. 

Zondag 20 juli: 

WESTENDE Vertrek Gemeenteschool  H. Jasparlaan 29 

                        Trein tot Oostende. Kusttram halte Sint Laureins 

Zaterdag 26 juli: 

KNOKKE – HEIST Vertrek Oosthoekschool 6-10-15-21-32 km. 

       Trein tot Knokke. Lijnbus tot Oosthoekplein 

Zondag 27 juli 

MIDDELKERKE Vertrek Sporthal de Branding 6-10-15-20-25 km 
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         Trein tot Oostende  Kusttram halte  De Greefplein 

 Dinsdag 29 juli: 

DE HAAN Vertrek Bassisschool Einstein 6-12-16-24 km. 

        Trein tot Blankenberge of Oostende . De kusttram halte De Haan aan Zee. 

   

Zondag 10 Augustus: 

OOSTENDE of BLANKENBERGE Vertrek in de stations.6-10-20-30-40-50 km 

     Wandelen tussen de twee Badplaatsen. Trein tot Oostende of Blankenberge 

 

Verder in de maand zijn er geen wandelingen meer aan de kust.  

Van 20 tot 23 augustus is er echter nog de vierdaagse van de ijzer. Je kan ook hier kiezen uit 

8-16-24 of 32 km. Het is mogelijk om slechts één dag mee te wandelen. Al de startplaatsen 

liggen op wandelafstand van de treinstations. 

Vertrek op 20 augustus te Koksijde Sint Niklaasplein 

Trein tot Oostende,tram tot Oostduinkerke 

Vertrek 21 augustus Poperinge Grote markt 

Trein tot Poperinge. 

Vertrek 22 augustus te Diksmuide Grote markt 

Trein tot Diksmuide 

Vertrek 23 augustus te Ieper Grote markt 

Trein tot Ieper 

Meer info op http://www.vierdaagse.be 

 

Stertocht zondag 6 juli Hamme-Mille 

 
Deze maal een stertocht net over de taalgrens. De mensen van Hamme- Mille nemen 

regelmatig deel aan onze tochten. Vandaar gaan we ook eens met een talrijke delegatie tot bij 

hun. Even Hamme-Mille situeren. Ca. 30 km van Aarschot gelegen net in Waals Brabant. Je 

rijdt er best naar toe via de E314 tot voorbij Leuven waar u de E 40 opgaat. Eerste afrit, 

Bierbeek, verlaat je de snelweg en volg daar Eghezee. Na het doorrijden van het 

Meerdaalwoud bereik je Hamme- Mille. Opgelet voor uw snelheid in het centrum. Er staat 

een flitspaal. 

Vertrekken doen ze in de Salle  Communale des Fêtes, Rue Auguste  Goemans, Hamme- 

Mille 

Je kan er kiezen uit 4, 7, 12, 21 en 30 Km.  

De 4 en 7 km blijven in de omgeving van Hamme-Mille met de St. 

Amand kerk die normaal open is. De 7 km passeert het kasteel van 

Gottechain en komt langs de hoeves “Grand-Royal” en “Petit-Royal” 

terug. Er is geen controle voorzien op de 4 en 7 km. 

 

De 12, 21 en 30 gaan richting Gottechain waar ze een grote 

vierkantshoeve uit 1806 kunnen bewonderen. Bij het verlaten van 

Gottechain is er nog een merkwaardigheid, een ondergronds huis waar 

enkel het dak te zien is. Van daar naar Grez-Doiceau  waar een eerste 

controle zich bevindt in de school Vanbever, genoemd naar een  

  ( St. Amandkerk)     voormalig burgemeester van Grez. 

http://www.vierdaagse/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hamme-Mille_Amandus_A.jpg
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Vanaf de controle gaat de 21 en de 30 richting Archennes waar ze een controlepost 

vinden aan het voetbalterrein van Archennes en van daar terug naar Grez-Centre. In 

Grez maakt de 30 nog een lus naar de “Bercuit” met zijn grote eigendommen 

gebouwd op privé domein. 

Vanaf Grez gaan de 12, 21 en 30 gezamenlijk terug naar Hamme-Mille via Bossut, het 

sportcentrum van Grez-Doiceau, eveneens langs Grand en Petit Royal en de nieuwe 

verkaveling van Hamme-Mille. 

Landelijk parcours, enkele stukken bos en kleine dorpen. 

In de startzaal, diverse dranken aan democratische prijzen. Broodjes, taart, pannenkoeken, 

frieten, koude cervelas en bouletten. Bij warm weer is er geen soep. 

Tot hier een korte beschrijving van hun organisatie.  

Nu is het aan ons om talrijk deel te nemen. Wij zorgen voor de betaling van de inschrijving en 

u krijgt er nog een basisconsumptie bij. 

 

Stertocht 26 juli 2014     
 

Wandelend Paal verplaatste zijn trofee harten vijf naar de zomermaanden en kozen voor hun 

hoogzomertocht. Voor de 50 km wandelaars organiseren zij hun eerste Beringen- Diest- 

Beringen. 

Start : Feestzaal VTI Spectrumcollege, Blijkstraat, 3580 Beringen - vanaf 06.00 uur tot 15.00 

uur.   Afstanden : 4 – 6 – 12 – 16 – 20 – 30 – 42 – 50 km. 

We vonden een uitgebreide parcoursbeschrijving op hun website. Nu is het aan u om massaal 

deel te nemen. Wij betalen voor u de inschrijving en een basisconsumptie. 

 

Bij het uittekenen van het 50 km-parcours bleek dat er een onvoorziene hindernis diende te 

worden genomen. Wil je van Beringen naar Paal over wandelvriendelijke wegen en paden 

stappen, dan ga je boven de 12 km uitkomen. We vonden hiervoor echter een prima oplossing 

:  we delen deze meest populaire afstand op in twee schuifjes, waarbij de erg ruime startzaal 

ook als rustpunt zal worden aangedaan.  Je start samen met de grotere afstanden en keert ter 

hoogte van Hof ter Schaarbeek terug. De tweede lus leidt je naar het nieuwe Beringse 

treinstation. Daar stap je in een groene corridor, parallel met de spoorweg. Je dwarst een 

maïsveld en volgt nog enkele groene paden waar nooit eerder een wandeltocht langs kwam.  

Zo kom je weer in de bewoonde wereld en wandel je tot de aankomst. Ook wie 42 

km wandelt, mag van deze lus genieten.  

 

Jos Vanderstraeten hielp ons niet alleen aan een nieuwe startplaats, hij was ook 

onze gids om vanuit het Beringse centrum te starten en er terug toe te komen. Omdat het 

centrum van Beringen tot op vandaag nooit eerder werd aangedaan tijdens een georganiseerde 

wandeltocht, vond Jos voor ons een traject waarbij we kennis kunnen maken met het toch wel 

verrassend mooie hart van deze vroegere mijnstad. Vanuit het VTI steken we door naar de 

Collegestraat en lopen we richting kerk. Net voor de kerk vinden we een verborgen wegje dat 

ons naar de Graaf van Loonstraat leidt. We stappen langs de fraaie bibliotheek, in de 

volksmond heeft men het hier over “de Boekentoren” en vinden daar een tussenwegje dat ons 

naar de Sint Pietersbandenkerk stuurt. In dit neogotische bouwwerk vinden we nog restanten 

van de vroegere kerk terug, die werd opgetrokken uit ijzerzandsteen die werd gedolven uit de 
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groeve langs de Steengroefstraat te Paal. Langs het stadhuis en onder de boog door verlaten  

we het markplein.  Tunneltjes onder de Paalse Steenweg en de drukke Kasteletsingel zetten 

ons af aan het Albertkanaal.  We volgen even de oever en steken de brug over. De 4 km gaat 

hier naar de vroegere Cementtoren, een baken in de Beringse skyline, om van daaruit weer 

naar de start te gaan. De overige afstanden vinden aan de overkant van de brug een pad dat 

hen naar het jaagpad stuurt. 

 

Een tijdlang wandelen we langs deze waterweg om dan, ter hoogte van de Shoe Post, rechtsaf 

te gaan.  Een rustig asfaltwegje neemt ons mee de natuur in.  We steken de “Dodenweg” over 

en wandelen nu in Gestel (Lummen), waar we vorig jaar een controlepost hadden.  Nadat we 

de brug over de E 313 zijn overgestoken, wandelen we rustig verder tussen de weiden en 

komen we aan de brug over de Zwarte Beek. De Gestelse Molen passeren we rechts en zo 

komen we aan een eerste heuveltje.  Een asfaltje slingert ons naar boven, waar we links de 

pijlen volgen, over een in ere herstelde veldweg.  Paal ligt nu aan onze voeten en na goed acht 

km is het tijd voor de koffie in de Parochiezaal van Paal.   

 

In Paal nog onbekende paadjes vinden, da’s bijna onmogelijk.  We passen de gekende 

wandelwegjes in in ons BDB-parcours en laten zo de Buiting achter ons.  We winnen wat 

hoogte en komen zo op de Venusberg, die we afdalen om halverwege het pad te nemen dat 

dwars over de zuidhelling van deze heuvelrug snijdt.  Enkele jaren geleden werden hier de 

dennen gerooid en het is onwaarschijnlijk hoe snel de heide hier het landschap weer is gaan 

bepalen. Wie weet kunnen we hier al de eerste struikjes zien bloeien ! Onverhard zetten we 

onze koers dan verder, kriskras door veld en wei.  Uiteindelijk dalen we, over een lichtlopend 

asfaltje af tot de baan Diest-Beringen.  Wat verderop blazen we uit  in de Sint 

Lambertuskantine om weer naar Paal te gaan en voor de 30 km vormt deze rust het keerpunt.   

 

De 42 en 50 km trekken verder om aan de overkant van het kruispunt “Zwarte Ring” naar de  

Hertenrodeberg te klimmen.  Onder het lover van stoere eiken en beuken is het zalig 

wandelen. Een erg fraai stukje wandelen brengt ons dan in het bosgebied van Hees.  We 

doorkruisen de heerlijk geurende dennenbossen en genieten er van de rust en de stilte.  De 42 

km maakt hier een doorsteek om straks aan te sluiten bij de 50 km.  Voor die 50’ers komt 

Diest nu stilaan in zicht. Over de nieuwe spoorbrug komen ze aan de Saspoort. Even mogen 

zij zich spiegelen in het water van de Fossées, de groene vijverpartijen die deel uitmaken van 

de vroegere verdedigingsgordel rond Diest. Het pad langs de Demer laat  hen even uitkijken 

over de weidsheid van het Webbekoms Broek en in het Bezoekerscentrum is het weer tijd om 

bij te tanken.     

 

Alvorens naar Beringen terug te keren, krijg je nog een lusje Oranjestad.  Over de Warande, 

het stadspark met de monumentale beuken, de steengroeve die later werd omgevormd tot 

openluchttheater en de resten van de funderingen van wat ooit de Diestse burcht had moeten 

worden, wandelen we naar het hart van de Demerstad : de Grote Markt.  Door de stemmige 

straatjes van de binnenstad en langs het domein Halve Maan keren we terug naar het 

Bezoekerscentrum voor een pitstop.    
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Even genieten we van het dichte groen op de Wallen, om dan weer de spoorbrug te nemen.  

Op het “Schoonaar” steken we de weg over en wandelen we tot aan het wachtlokaal van de 

Schaffense Parachutisten. Noodgedwongen wandelen we nu even verhard om langs de 

dorpskern van Schaffen weer volop tussen het groen uit te komen. Vanaf het plateau van het 

Schaffens Veld kan je ver turen naar de buren. Heerlijk wandelen is het nu, tussen velden en 

weiden, omgeven door stilte. Bij de volgende stop in de Sint Lambertuskantine resten er nog 

iets minder dan 16 km.    

 

Dan volgt het mooiste stukje van de tocht. Zo goed als volledig onverhard gaan we van 

Meldert naar Paal. We gebruiken hiervoor een aaneenschakeling van vergeten paden, weer 

opengestelde trage wegen en veldbaantjes. Met Paal in zicht gaan we langs de voet van de 

Klitsberg, zonder dat we onze huisberg deze keer hoeven te beklimmen. Ondertussen zijn de 

20, 30 en 42 km weer komen aansluiten en na de stop in de parochiezaal nemen we ook de 16 

km mee, op weg naar de finish. In Paal is het eerst nog wat huisjes kijken, doch eens we de  E 

313 over zijn, wordt het weer genieten. Met de snelweg rechts van ons wandelen we tussen 

aaneengesloten groen tot we de Zwarte Beek oversteken. We volgen deze beek een heel eind  

linksop, om dan af te buigen naar de bewoonde wereld. Aan Hof ter Schaarbeek komen de 12 

km-stappers ons tegemoet en samen gaan we naar de brug over het kanaal. Even verderop zit 

de eerste Beringen-Diest-Beringen er op.    

 

Zondag 10 augustus Busreis naar Belsele 

 
 Vorig jaar mochten wij de Reynaertstappers uit Belsele verwelkomen. Nu is het onze beurt 

om op tegenbezoek te gaan. Zij organiseren die 10
de

 augustus de Oost- Vlaamse Wandeldag. 

Onderstaande tekst plukten we van hun website: 

 

Met de Reynaertstappers “Reynaert De Vos” achterna. 

Hopelijk zullen vele wandelaars op zondag “10e Oogst”  deelnemen aan de Oost-Vlaamse 

wandeldag in Belsele-Sinaai waar zij tijdens een groene wandeling door onze velden en 

bossen  verschillende plaatsen tegenkomen waar ze de figuur van “Reynaert De Vos” in terug 

zullen vinden. 

Van bij de start aan Sporthal “De Klavers” en Basisschool “Gavertje Vier” stappen wij 

richting Mierennest en wandelen via de Gavermolenstraat langs het Koning Nobel-fietspad 

richting Puivelde. 

In de bossen van Puivelde vinden we heel wat herkenningspunten en overblijfselen van De 

Vos terug  o.a. De Weduwe VOS-wegel. Via de Dries van Sinaai en het kanaal van Stekene, 

waar Reynaert de Vos zeker gelopen heeft tijdens zijn strooptochten door de Wase velden, 

keren we terug naar Belsele, via De Boskapel en het station van Sinaai. We bevinden ons hier 

op de Reynaertroute-zuid (een 100km-lange autoroute) 

Op de Dries in Belsele-Dorp vinden we de mooie Reynaertbank met een tekst uit het 

Reyanertverhaal en iets verder, ter hoogte van Café de Oude Zwaan (waar je in de gelagzaal 

tientallen beeldjes van Reinaert kan bezichtigen!) staat het mooie beeld, ter nagedachtenis van 

misschien wel de grootste Vos van Belsele: Arnold Vandermeulen! 
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U stelt vast, beste wandelaars, dat Belsele héél wat te bieden heeft rond de figuur van 

Reynaert De Vos. Daarom dat onze naamkeuze voor onze wandelclub dan ook snel te 

begrijpen valt! 

Reynaert De Vos hoort thuis in het Waasland en …in Belsele! 

 

Er is een vrije start tussen 7.30 uur en 15 uur. We vertrekken in de Polyvalente zaal “De 

Klavers” in Belsele. Er is keuze tussen 6-11-18-23 of 30 km.  

Er is mogelijkheid voor een GRATIS degustatie van het bier “OMER”. Er is muzikale 

omlijsting en er is een mogelijkheid om een “geo-catching” parcours te volgen. 

 

Alle afstanden komen langs het bosgebied van de Kouter naar de rustpost in zaal Toon in 

Sinaai. Juist achter de zaal staat een kasteeltje dat na de 2de Wereldoorlog onbewoonbaar en 

verwaarloosd was en de tuin lag vol munitie. In 1944 werd het domein overgedragen aan de 

paters Franciscanen en enkele maanden later nam de eerste pater zijn intrek in “het kasteelke”. 

Kort na de oorlog kreeg pater Christoph een Duitse barak als noodkerk. De plaatselijke 

bevolking kwam naar de misviering met hun eigen stoel op de schouder. De congregatie 

draagt een deel van het domein over aan de stad St.Niklaas in 1994. 

Deze “barak” werd later omgebouwd tot een volwaardige feestzaal waar nu de rustpost is. 

Op de terugweg gaat ook iedereen langs het kasteelpark in Belsele, een mooi stuk natuur. 

Het Bisschoppelijk kasteel was oorspronkelijk een rustoord voor priesters dat in 1754 

gedeeltelijk herbouwd werd. In 2004 werd gans het domein, samen met de omliggende groene 

zone aangekocht door de familie Deprez. Het werd een groene gordel die toegankelijk is voor 

het publiek, met de belofte dat er de eerste 30 jaar niet wordt gebouwd. 

De 11-17 en 23 km gaan langs de Dreischouwwegel. Daar stond rond 1840 een herberg waar 

reizigers konden eten, drinken en overnachten, op oude kaarten een cabaret genoemd. Van 

buitenaf waren daar 3 schouwen te zien. Misschien was het wel een kabardouche. Het zou niet 

te verwonderen zijn dat mevr. Vos haar echtgenoot Reynaert hier ooit opduikelde en erg 

toetakelde. Vlakbij vertrekt ook de Wed. Voswegel. 

De 17-23 en 30 km passeren langs deze leuke wandelweg die ruim anderhalve kilometer zig-

zag langs beken en door bossen naar de kerk van Puivelde gaat. 

We zouden evengoed over een “kapellekesroute” kunnen spreken want langs het parkoers 

komen we veel kapelletjes tegen. Zo is er de Barbarakapel uit de 1ste helft van de 19de eeuw, 

amper 1 km van de start. Dan is er nog de Boskapel, toegewijd aan O.L.Vrouw Troost in 

nood. 

Rechtover de kapel bevindt zich een beeweg, ideaal om even rustig te vertoeven. Deze kapel 

bevindt zich midden in de bossen. Verder is er nog de Fatima kapel, Kapel O.L.Vr.7 weeën en 

Salettekapel. 

Voor de 30 km is er nog een extra stuk door het stiltegebied van Sinaai dat een oppervlakte 

heeft van 6 km² en zich uitstrekt langs de Stekense Vaart. Hier staan poëziepanelen met 

werken van verschillende Stekense dichters. 

 Overtuigd ? Inschrijven dan. 

 

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

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

moet voor 1 augustus op onze rekening staan.  
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Nickenich van 7 tot 11 september. 

 

Eens de (klein)kinderen  terug naar school zijn vertrekken wij voor een wandel midweek naar 

de Oost Eifel. We zijn met een mooie groep. 45 personen hebben zich ingeschreven. 

De meeste wandelingen zijn verkend, al moeten we nog eens terug. De wandeling die we de 

laatste dag gepland hadden voldeed niet aan onze verwachtingen. Misschien waren we wat 

verwend door de “Traumpfaden” die we eerder bewandelden. Immers onze ganse 

wandelvakantie wandelen we over droompaden en doen nog eens een 

stukje van de Rheinsteig. In ons volgend pinguineke zullen we het juiste 

programma kunnen meedelen. 

Eerst moeten we nog de afrekening maken. 

Er is een treinrit voorzien na de wandeling van de Rheinsteig. Daardoor 

komt er 2 € per persoon bij. De prijs is dus € 206  p.p. op basis van een twee persoonskamer. 

252 € voor een eenpersoonskamer. Je betaalde al een voorschot van  € 50  Blijft dus nog te 

betalen € 156  p.p. of € 312  per kamer. Voor de eenpersoonskamer betaal je nog een saldo 

van 202 Euro. 

Graag het bedrag storten op onze reisrekening BE84 1420 6911 5959 met 

vermelding saldo Nickenich. Mogen we vragen het bedrag te storten vóór 23 

augustus. 

 

Zondag 13 juli 2014: Vlaams-Brabantse Wandeldag        

Onze Zomertocht speelt zich voornamelijk af op de as Aarschot, Gelrode, Wezemaal, 

Holsbeek. Acht afstanden plus een stadswandeling van 4 km zijn voor dit wandelfeest met 

gekende ijver door de Pinguïns van Langdorp ontworpen. Iedere wandelaar van welk niveau 

ook, zal kunnen genieten van de mooie panorama's, natuur en cultuur die het Aarschotse 

ommeland rijk is. Allen welkom in de parel van het Hageland!  

Met de 4 km, tevens ook het parcours voor onze vrienden rolstoelers, verken je de stad 

Aarschot. Je kan met deze afstand de Aarschotse beeldenwandeling grotendeels ontdekken. 

Regelmatig zal je aangenaam verrast worden door kunstige beelden die  zomaar langs de 

straatkant zijn neergepoot. Allen hebben ze iets te maken met het Aarschots verleden. Ook het 

Begijnhof en stadspark, met als ingang de 

Drossaerdepoort uit de 15de eeuw, zullen niet ontbreken 

op deze stadswandeling.  

                                                                                                                

De 5 en 8 km zoeken kort na de start de demeroever op 

en kunnen vanop het feeërieke demerbruggetje genieten 

van een prachtig zicht op de mooie gerestaureerde 's 

Hertogenmolens waarin nu een hotel en brasserie 

gehuisvest is. Na genoten te hebben van dit mooi stukje 

erfgoed bereiken ze via het Sint-Rochus rustoord de 

Orleanstoren, een overblijfsel van de stadsomwalling uit 
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de 14de eeuw en opgetrokken uit plaatselijke ijzerzandsteen. Het is een geschikte 

plaats om eventjes te genieten van het uitzicht en om het rustmoment wat 

aangenamer te maken, hebben we hier onze ijskar met ijs van Averbode 

gestationeerd. Na deze hemelse verfrissing dalen de 5 km wandelaars de Leiberg af 

en keren via demeroever en stadspark terug naar de vertrekzaal. De 8 km 

wandelaars trekken na het lekmoment verder door naar onze gezellige rustpost in Bergvijver. 

Via landelijke wegeltjes en langs groene glooiende weiden omzoomd met statige beuken, 

bereiken ze het kasteel van Schoonhoven, gaan door de ingangspoort en slaan dan direct 

linksaf, wandelen langs vijvers en hooilanden en bereiken dan de Demer. Vanop de 

demeroever zullen zij kunnen genieten van de 85 m hoge Onze-Lieve-Vrouwekerktoren die in 

het gezichtsveld blijft tot in Aarschot.  

De 12 en 15 km: nemen dezelfde aanzet als de 5 en 8 km. Even voorbij 's Hertogenmolens 

verlaten zij het parcours, kuieren langs de terrasjes van de stationsbuurt om dan de nieuwe 

voetgangersbrug over de spoorweg te nemen. Via dit metalen kunstwerk bereiken ze algauw 

het Elzenhofkasteel. We wandelen door het kasteelpark en even verder kunnen we genieten 

van een beboste Liederberg die af en toe mooie uitzichten op het perzikendorp (Gelrode) prijs 

geeft. Even voor we Gelrode binnen wandelen merken we rechts van de weg een kruisbeeld 

op. Hier werden in de eerste wereldoorlog zeven onschuldige burgers door de bezetter 

terechtgesteld, eventjes verder bereiken we de rustpost. Op de terugweg geven we nog enkele 

stillevens van Gelrode cadeau, let vooral op de centraal gelegen St.- Corneliuskerk die in het 

vizier blijft tot we Kloesbos induiken. Natuurlijk doorkruisen we ook 's Hertogenheide, 

hopelijk kunnen we al een beetje genieten van de purperen heide in wording. 

We steken de ring over om dan de Orleanstoren te bereiken waar we vlug een 

ijsje meepikken. Al dalend bereiken de 12 km wandelaars de eerste huizen van 

Aarschot en vervoegen de 5 km wandelaars op de terugweg naar de vertrekzaal. 

De 15 km wandelaars trekken richting kasteel van Schoonhoven waar ze samen 

met de 8 km en langere afstanden Aarschot binnenwandelen. 

De 20 km: samen met bovengenoemde afstanden bereiken ook zij de ijskar en wandelen dan 

samen met de 8 km wandelaars de controlepost in Bergvijver binnen waar het heerlijk toeven 

is op ons overdekt terras. Op hun verdere tocht krijgen zij nog wat plaatselijke veldwegeltjes 

voor de voeten geschoven en vervoegen dan de 8 km richting kasteel van Schoonhoven. 

Samen met de andere afstanden wandelen ze Aarschot binnen. 

De 30 km: neemt in Gelrode afscheid van de 20 km en passeren even later een kloeke 

Moedermeule die van op een heuvel met gespreide wieken wacht op wind. Langs de met jong 

fruit beladen fruitplantages bereiken ze de Wijgaardberg in Wezemaal waar ze de in 1995 

geklasseerde stenen muur passeren. Deze muur, opgetrokken uit plaatselijke ijzerzandsteen, 

beschermde destijds de wijnstokken tegen de gure noorderwinden. Net voor het afdalen naar 

de dorpskern van Wezemaal, wandelen we langs een imposante Christusbeeld, het wijst ons 

de weg naar de wijnkelder van de plaatselijke wijngilde. Natuurlijk hebben we hier onze 

rustpost geïnstalleerd. De 30 km keert nu via de zuidelijke flanken van de Wijngaardberg, 

waar nog steeds aan wijnbouw gedaan wordt, terug naar Gelrode. Men verbouwt er 

momenteel chardonay, pinot gris en pinot noir druiven. Men tracht de teeltwijze uit de 

middeleeuwen te copieren met als eindproduct een heerlijke Hagelandse wijn. Langs 

fruitplantages en een heus hondenkerkhof  bereiken ze terug Gelrode. Samen met de 20 km 

wandelaars vatten zij nu ook de terugweg naar Aarschot aan. 
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De 42 en 50 km: de ultra hikers trekken na een rustpauze in de gezellige wijnkelder van 

Wezemaal verder richting Holsbeek. Ze passeren een prachtig gerestaureerd bakhuis waar nog 

regelmatig op ambachtelijke wijze brood wordt gebakken en even verder mogen ze langs een 

rustig kabbelende Winge richting Holsbeek kuieren. In de plaatselijke sporthal mag er gerust 

worden, de 42 km wandelaars zijn hier ongeveer halfweg. Op hun terugweg naar Wezemaal 

doorkruisen ze het Dunbergbroek. Geniet hier van de stilte en mooie flora eer je terug de 

wijnkelder in Wezemaal bereikt. Samen met de 30 km wandelaars wandelen ze nu terug naar 

Aarschot. 

De 50 km maakt in Holsbeek nog een lus van 8 km bij, ze worden naar het st.-Gertrudisbos 

geleid. Daar kruisen ze de hoogvlakten van de Meesberg, wandelen door het 

Chartreuzenbos en langs het bed van Napoleon om dan na een mooie afdaling 

terug de sporthal van Holsbeek te bereiken. Na een welverdiende rustpauze vatten 

ook zij dan samen met de 42 km wandelaars de terugweg naar Aarschot aan. 

Op het einde van deze mooie zomertocht bieden we u graag nog een lekker 

Nivootje, kriek of abdijbier van het vat aan, ook een deugddoende frisdrank of een 

stevige koffie al dan  niet vergezeld van taart of  koffiekoek behoort tot de 

mogelijkheden. Uiteraard hopen we weer op zonnig terrasjesweer dan wordt het weer gezellig 

nakaarten op de speelplaats van de SIBA. 

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 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://blogimages.seniorennet.be/thea/1472-a5f03d3265ad9f62bb3ee781b346b921.jpg&imgrefurl=http://blog.seniorennet.be/thea/archief.php?ID=1485&h=341&w=228&tbnid=YSEyuTRHl2bxuM:&zoom=1&docid=tRt_y9hjh2eU1M&ei=qGZiU92hJ8vtO5-_gZAH&tbm=isch&ved=0CLQBEDMoVjBW&iact=rc&uact=3&dur=1507&page=8&start=79&ndsp=14
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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. 

Overlijdens 

 
Op 2 mei overleed Julia Boeckx. Zij werd geboren op 10 april 1918. 

Julia was de moeder van Magda Cumps. 

 

Op 25 mei overleed Elza Hermans op 70 jarige leeftijd. Zij was de echtgenote van Karel 

Mathijs. Beiden waren jarenlang trouwe medewerkers tot, enkele jaren terug, de gezondheid 

van Elza het niet meer toeliet. 

 

We wensen de getroffen families veel sterkte toe. 

 

Verslag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Wandel Sportclub 

Langdorp v.z.w.  

Maandag 28 april  2014 in het Secretariaat – Testeltsesteenweg te Langdorp   

Van de 50 vaste leden van WSC Langdorp vzw waren er 38 aanwezig en 4 volmachten. Er 

konden dus 42 stemmen worden uitgebracht. 2 leden waren afwezig en 6 verontschuldigd. 

1. De voorzitter opent de vergadering om 19 u 35.  

    Hij verwelkomt iedereen. 

2. De voorzitter leest de agenda van de vergadering voor. 

3. Het verslag van de vorige Algemene vergadering wordt goedgekeurd. 

4. De secretaris meldt: 

    Dat er verleden jaar (1 oktober) 677 leden waren. 

    Dit jaar (april 2014) zijn er 661 leden waarvan 312 mannen en 349·vrouwen. De 

trend    

    dat de club vervrouwelijkt zet zich voort! 

    De oudste is 88 jaar; de jongste is 0 jaar. Er zijn 8 kinderen onder de 16 jaar. 

    Er worden ongeveer 420 Pinguinekes per 2 maanden gedrukt.  

5. De penningmeester las de voornaamste in- en uitgaven voor. 

De voornaamste inkomsten ( meer dan € 2000) waren de wandeltochten (vooral 

Sinterklaastocht en zomertocht), lidgelden en verkoop van kledij. 

De grootste uitgaven waren: lidgelden aan de federatie, pinguineke (2663 

exemplaren), busuitstappen, helpersfeest, ledenfeest, kledij, 40 punten (266 

formulieren). 

We hebben meer inkomsten dan begroot was voor 2013. 
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De begroting van 2014 ligt in dezelfde lijn als van 2013.  

6. Het verslag van de controlecommissie wordt voorgelezen: 

Victor Van den Broeck, Willy Ooms en Leen Pairoux hebben de boekhouding van 

de wandelclub “Wandel Sportclub Langdorp vzw” gecontroleerd.  

Alle in- en uitgaven waren chronologisch en volgens soort ingegeven in het 

boekhoudprogramma.  

Ze hebben verschillende steekproeven  van zowel facturen, onkostennota’s, banken 

en boekhoudrekeningen uitgevoerd.  

Indien er onduidelijkheden waren hebben zij aan Cyriel Hendrickx verduidelijking 

en staving gevraagd van de betreffende inkomsten of uitgaven. 

De boekhouding is vorig jaar correct uitgevoerd. Ze stellen dan ook voor om de 

boekhouding 2013 goed te keuren en de raad van Bestuur WSC Langdorp vzw te 

ontlasten.  

7. Hierna wordt de ontlasting gevraagd voor de penningmeester en alle bestuursleden. 

Deze ontlasting wordt door alle aanwezige leden gegeven (geen tegenstemmen, 

geen onthoudingen). 

8. De voorzitter licht de bestuursverkiezing toe: 

   Er is 1 herverkiesbare bestuursmandaat nl.: 

   Guido Van Loo 

   Er zijn 2 nieuwe kandidaten bestuursleden nl.: 

   Jef De Win en Anita Boogaerts 

   Ieder vast lid krijgt één stembriefje (of meerdere als er volmacht werd gegeven). 

   De stemming gebeurt door het aankruisen van het bolletje onder Ja = ja , Ne = neen 

of Oh =  

   onthouding. 

9. Er wordt een kiescollege van 2 aanwezige vaste leden samengesteld. Miel Sandra en 

Gerard De Haes kiezen vrijwillig voor deze taak. 

10. De stembriefjes worden uitgedeeld. 

 

Pauze : de stemmen worden geteld 

 

11. De stemmen zijn geteld: Iedereen is ( her)verkozen ! 

        Neen stem ja stem     onthouding 

   Jef  6  35  0 

      Anita 6  35  0 

              Guido 3  35  3 

   Er is 1 ongeldige stem. 

   De bestuursleden aanvaarden hun mandaat.    

12. Er zijn geen ingestuurde agendapunten. 

13. Mededeling en varia: 

 We hebben de wisselbeker al voor de 9
e
 keer gewonnen. 

 Er komt een fusie – waarschijnlijk 1/1/2016 – tussen de verschillende 

federaties: VWF, Aktivia, VVRS en VWO. Dit om te besparen. Het wordt 

sterk aanbevolen door Bloso. De nieuwe naam: Wandelsport Vlaanderen. 

Het lidgeld zal dan waarschijnlijk verhogen. 

Vragen: komt er dan 1 kalender? Hoe zit het met de Duitse en Franse 

federaties? 

 Wandelclubs mogen geen wielertochten meer organiseren. De 

wielertoeristen moeten aansluiten bij de Wielerbond. 
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 We gaan in december naar Waldbreitbach. Er is hiervoor genoeg 

belangstelling! 

 Hemelvaartweekend 2015: we weten nog niet waar naar toe. Moezel? 

 Zomer 2015. Dit is nog niet geweten. Terug Oostenrijk, Zuid Tirol? 

 Busuitstappen 2014: Zuid Limburg, Zeeland en Eifelstieg. In de toekomst zal 

het drankje bij aankomst betaald worden door de club. 

 Er is een 2
e
 hands kopiemachine aangekocht. 

 Het lidgeld volgend jaar wordt € 10. 

 De sportraad organiseert regelmatig een dinsdagnamiddag wandeling. Dit 

wordt gedaan door de Natuurvrienden. Vanaf het najaar willen zij dit niet 

meer doen. De stad heeft gevraagd of we dit willen overnemen. We zullen 

hiervoor de vrijdagnamiddag wandelingen gebruiken. 

 Holsbeek heeft, tegen onze wil, een tocht georganiseerd met vertrek in 

Gelrode. 

Dit is aangekaart bij VVRS. We vinden het spijtig dat hier niet meer is op 

gereageerd. 

 Om 21u 05 sluit de voorzitter de vergadering. 

 

   Verslag door Guido Van Loo 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 26 mei 2014 

 

 

Aanwezig: Fons Leys, Corrie Martens, Maurits Verscheuren, Mariette Seykens, Cyriel 

Hendrickx,  Lucien Luyten, Paul Verduyckt, Roger Voet, Ingrid Blockx, José Leers, Guido 

Van Loo  

Veronschuldigd: Anita Boogaerts, Jef De Win, Bart Daems  

 

 De voorzitter verwelkomt iedereen. 

 Briefwisseling secretaris :  geen 

 Briefwisseling voorzitter :  

      -doodsbrief ontvangen van de moeder van Magda Cumps. 

 Financieel verslag :  

      -Cyriel brengt een overzicht van de uitgaven en inkomsten van de Mars der Zuiderkempen 

      (maart) en Netetocht (april). Er was voor de Netetocht procentueel gezien minder winst  

      door de dure dranken in de controlepost van Bergom. 

      - dagboek ontvangsten en uitgaven van maart en april en kastoestand eind april worden 

      voorgesteld. 

      -de rekeningen van de algemene vergadering van het BPWC zijn allemaal binnen. 

      -subsidie van VWF (250 euro) werden ontvangen. 

 Verslag reis L’Espinet : 

     -er waren uiteindelijk 47 deelnemers . Twee deelnemers belden de morgen van het vertrek 

      nog af wegens ziekte van één van hen. Er wordt nog nagegaan in hoever zij de gemaakte  

      kosten kunnen recupereren. 

    -de reis zelf viel een beetje tegen door de lange busreis (16 uur) maar de vakantie op zich  

     werd een voltreffer : goed eten alles inbegrepen, goede wandelingen met heel goede gidsen  

     en een goede chauffeur. 
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 Stertocht 29 juni : met de organisator werd contact opgenomen dat er 2 consumpties 

inbegrepen zijn. 

 Jaarlijkse bijeenkomst over huis Verdonck: 

-het officieel adres is Testeltsesteenweg 29 ipv nr. 31 

-de wc zou gemaakt zijn. Op 26 mei tijdens de vergadering bleef het water toch nog  

  lopen! 

-in ons lokaal zou er aan de verwarming worden gewerkt om het verbruik in de week, 

 als er niemand is, te  verminderen. 

-de opvang heeft gevraagd om hun materiaal in ons lokaal te mogen stockeren. 

 De wandelingen van 2015 werden overlopen. 

-de konijntjesbergtocht zou in Langdorp vertrekken. 

-de mars der Zuiderkempen en de Netetocht zou toegankelijk worden voor gehandicapten. 

 Reizen voor  2015: 

-Moezel  14/5 t/m 18/5. 

-zomer : Klein Waltzertal in Oostenrijk? Wolkenstein? 

-september : Nederland (Drente)? Duitsland (Saarland)? 

-Nickenich: Fons heeft plannetjes bij van de streek. Hiervoor moet nog 1 dag verkend. 

 Vlaams Brabantse Wandeldag: 

-de uitnodigingen voor de receptie moet nog worden verzonden. 

- het geschenk voor de clubs met een autobus en voor de  + 50 deelnemers is de handdoek. 

-10 juli moeten de stoelen gehaald worden (11 juli wordt er niet gewerkt door de  

  stadsambtenaren). 

-receptie: Nivoo, fruitsap, water, zoute en kaashapjes. 

 Panoramatocht: 

-voor het sportief wandelen komt er iemand van de federatie. We moeten zelf voor een PC  

 zorgen. 

-voor de jeugdactie zijn er nieuwe kaarten. 

-er is voorlopig nog geen parking. 

-we komen vrijdag samen om 13 u 

-de namen van de controlemedewerkers worden overlopen. 

 Er is een vraag gekomen om betalende publicaties te doen in het Pinguineke . 

We gaan dit niet doen. Alleen socio-culturele evenementen mogen er in! 

 Wie pijlt Scherpenheuvel af: Paul 

 Zouden we niet eens naar Parijs( by night) kunnen gaan? 

 

Verslag door Guy Van Loo 

Einde 22 u 20 

 

 
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 

 
 


