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Gelukkig 2015

Het bestuur van Wandel Sportclub Langdorp vzw wenst al zijn leden een 

voorspoedig 2015. Om het nieuwe jaar feestelijk te vieren nodigt het bestuur de 

leden uit op hun : 

Ledenfeest  van zaterdag 31 januari 2015 in zaal Demervallei  Langdorp. 
 

Receptie vanaf 18.00 uur                                       Aan tafel 18.30 uur 

 

 

Menu: 

 

> Tagliatelle met scampi, oesterzwam en kruidensaus 

 

> Fluweelsoepje van gevogelte en winterpostelein. 

 

> Rundsgebraad onder een zachte peperroom en wintergroen 

 

> Witte chocolademousse met eierlikeur 

                   

> Aangepaste dranken. 

 

 

Willy, Wendy, Jos of te wel : 3ofus spelen ten dans. 

 

>12.00 uur  Nachthapjes 

 

 

 

Inschrijven door storten van € 30,00 per persoon voor leden en van € 40,00 

per persoon die een lid vergezelt. Eten en drinken inbegrepen zolang de 

voorraad strekt. 

Storten voor 23 januari 2015 op rekeningnummer  BE10  1460  5347  2704 
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In het eerste nummer van het nieuwe jaar verplaatsen we de mijmeringen naar de tweede 

bladzijde. De eerste bladzijde behouden we voor aan de uitnodiging voor ons jaarlijks 

ledenfeest. Ook nu kozen we voor u een lekker menu. De koks en het personeel van Gasthof 

Ter Venne zullen er ook nu weer voor zorgen dat alles perfect wordt opgediend en onze 

smaakpapillen verwend worden. Voor het verwennen van onze oren zorgen weer de mensen 

van 3 of US die de dansavond zullen verzorgen. Ik nodig iedereen van u dan ook uit om te 

komen meegenieten van deze avond. 

 

De afgelopen Sinterklaastocht werd ondanks de minder goede weersomstandigheden die 

voorspeld waren alsnog een succes. 2068 wandelaars verzamelden zich in de Langdorpse en 

Gijmelse bossen. Sinterklaas had voor iedere wandelaar een chocolade snoepje voorzien. 

Onze schare helpers zorgden er dan weer voor dat ook deze organisatie vrijwel vlekkeloos 

verliep. Aan iedereen dan ook, een hartelijke dank u wel!!! 

 

Nieuw in 2015 is de inschrijfprijs op de wandelingen. Voor u als clublid blijft de prijs 1 Euro. 

Wandelaars die geen lid zijn van een wandelclub betalen voortaan 1,50 Euro. Zorg er dus 

steeds voor dat u uw lidkaart bij u heeft zodat u ze kan tonen aan de inschrijftafel. Uw lidkaart 

is nu dus geld waard. 

 

Verderop kan u ons jaarprogramma terugvinden. Ook nu weer een variatie van uitstappen en 

organisaties. De Eifelsteig had u nog van ons te goed. In het najaar keren we nog eens terug 

naar het Eifelgebied. Deze maal keren we nog eens terug naar de wondermooie Ahrvallei 

waar in die periode de wijnfeesten stilaan op hun einde lopen. Voor onze wandelvakantie in 

september hebben we al wel een datum geprikt. Een bestemming hebben we nog niet 

vastgelegd. Die verneemt u wel in de volgende pinguin. 

 

Tot slot rest mij u , namens alle bestuursleden , u en uw naasten een 

gezellige eindejaar periode toe te wensen. Een goede gezondheid en veel 

wandelplezier in 2015.  
 

 

 

 

 

 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.allbox.be/public/uploads/images/home/happy 2015_v2.jpg&imgrefurl=http://www.allbox.be/&h=313&w=640&tbnid=gZdaZXe3-uJXpM:&zoom=1&docid=HUHGPQKffUCloM&hl=nl&ei=DiuIVO_FN8v1UvrbgtgC&tbm=isch&ved=0CBEQMygGMAY4ZA&iact=rc&uact=3&dur=4173&page=7&start=100&ndsp=18
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WSC Langdorp vzw - Jaarprogramma 2015 
 

Donderdag 1 januari Zottekestocht Eigen organisatie 

Zondag 4 januari Leuven - Aarschot Eigen organisatie 

Zaterdag 24 januari Turnhout by night Stertocht 

Zondag 25 januari Berlare Busreis  

Zaterdag 31 januari Fanfarezaal Langdorp Ledenfeest Eigen organisatie 

Dinsdag 3 februari Konijntjesbergtocht Eigen wandeltocht 

Zondag 15 februari Battice Busreis 

Zondag 22 februari  N.W.D.  Diest  Stertocht 

Zondag 8 maart Mars der Zuiderkempen Eigen wandeltocht 

Zondag 22 maart Rursee Eifelsteig Busreis Eigen organisatie 

Zondag 12 april Broechem Ranst Stertocht 

Donderdag 16 april Herselt netetocht Eigen wandeltocht 

Zondag 19 april Biesbosch NL Busreis 

Maandag 27 april Algemene vergadering Vaste leden worden verwacht 

Donderdag 14 tot 17 mei Moezelweekend Alken Eigen organisatie 

Zondag 17 mei  VVRS dag te Lommel Stertocht 

Maandag 25 mei Langdorp - Scherpenheuvel Eigen organisatie 

Zaterdag 30 mei  Gelrode Panoramatocht Eigen wandeltocht 

Zondag 7 juni Waterloo Busreis 

Zondag 28 juni Diest -Aarschot Eigen organisatie 

Zondag 12 juli Zomertocht Eigen wandeltocht 

Vrijdag 17 tot 25 juli Wolkenstein Zuid-Tirol Wandelvakantie 

Zondag 16 augustus Boutersem Stertocht 

Zondag 30 augustus Houthalen/Helchteren Stertocht 

Dinsdag 1 september Begijnendijk Begijntjestocht Eigen wandeltocht 

Zondag 13 september Dinant Busreis 

Zon.20 tot 24 september Midweek wandel verlof Eigen organisatie 

Zondag 27 september Kampenhout- Berg Stertocht 

Zondag 11 oktober Helpersfeest Eigen organisatie 

Zaterdag 17 oktober Tienbundertocht Eigen wandeltocht 

Zondag 25 oktober Ahr vallei Duitsland Busreis Eigen organisatie 

Zondag 1 november Oud-Turnhout Stertocht 

Woensdag 11 november Eupen Busreis 

Zondag 29 november Eppegem Stertocht 

Zondag 6 december  Sinterklaastocht Eigen wandeltocht 

Zaterdag 12 december Ieper Busreis 

En enkel voor onze leden:           

 Wandelingen doorgaans op vrijdagnamiddag, niet in juli en augustus (zie info) 

 Meermaals een lange afstandswandeling LLAW (zie de verschillende info’s) 
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Wandelkalender januari – februari 2015 

 
 

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 

 

 

Donderdag1 januari Wsc Langdorp vzw 

Zottekestocht 

Vertrek Kerk Gijmel 9.00 uur 

Eigen organisatie  

Zie verder in de info 

Zaterdag 3 januari De Herentalse wandelclub vzw 

Parochiezaal St Norbertus 

Blauwberg 21     Blauwberg (Herselt) 

4-9-15-21-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 4 januari WSCLangdorp vzw  

Leuven – Aarschot 

Vertrek: Station Aarschot 7.36 uur 

Eigen organisatie 

Zie verder in deze info. 

Zondag 4 januari Blijf Jong Genebos 

Ontmoetingscentrum Sint Jan 

Genebosstraat 6    Kwaadmechelen 

4-7-9-12-15-20 km  

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 4 januari De Leeuwerik Landen 

Voetbalkantine Sparta 

Karel de Grotelaan   Landen 

4-7-14-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 10 januari De Lustige stappers Post Langdorp 

Parochiezaal   Vest 5      Herselt 

5-8-10 km te combineren 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 11 januari ’t Beerke Beerse 

 Basisschool ’t Locomotiefje  

K. Van Nyenlaan 12  2340 Beerse 

4-6-10-15-20-25-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Donderdag 15 januari WSV Wandelend Paal 

Kantine A.C.TervantDuisboststraat 

3583 Tervant-Paal-Beringen 

4-7-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 17 januari 

 

VOS Schaffen  

Gildenzaal   Pastorijstraat  

Schaffen 

4-6-12-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 18 januari Halewijn Zoutleeuw vzw 

PC Linter 

Kasteelstraat 24    3350 Neerlinter 

4-6-12-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 18 januari Wandelclub Tornado 

Zaal Bosuil  Bieststraat 

5-10-15-20 km 
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Schiplaken Boortmeerbeek 07.30 – 15.00 uur 

Donderdag 22 januari WSV Horizon Donk 

De Rietbron  

Sportlaan         3545 Halen 

4-6-10-14-16-20 km 

 

08.00-15.00 uur 

Zondag 25 januari Berlare Scheldebroektocht Busreis 

Zie verder in deze info 

Zondag 25 januari 

 

WSV Neteland Duffel vzw 

Parochiezaal 

L.Kempenaerstraat 16     Schriek 

7-14-21 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 27 januari 

 

WK. Werchter vzw 

Parochiezaal St-Martinus 

Kerkstraat 3  Wezemaal 

6-13-21-27 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 31 januari Ledenfeest 

Zaal Demervallei Langdorp 

Eigen organisatie 

Zie verder in deze info 

Zaterdag 31 januari WC Gedoviba 

Feestzaal Intratuin 

Gerheze 1       2250 O.L.V. Olen 

3-6-13-20-30-42 km 

 

06.00 -15.00 uur 

Zondag 1 februari 

 

 

Den Engel Leuven 

Roosenberg  

M. Noestraat 13      Oud - Heverlee 

5-10-15-22-30 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Dinsdag 3 februari KONIJNTJESBERGTOCHT 

Demervallei Langdorp 

Wandelaars / helpers op post 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 8 februari  Globetrotters  

Zaal nut en vreugd  

Rillaarse weg23A       O.L.V. Tielt 

4-6-12-16-21 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Donderdag 12 februari WSV Wandelend Paal 

Sint Sebastiaansgilde 

Gildestraat 9     Koersel 

4-7-12-20-24 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 14 februari 

 

Trofee Harten Vijf 

Horizon Donk vzw 

Parochiezaal 

Linkhoutstraat    Linkhout-Lummen 

4-8-13-21-30-42-50 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 15 februari 

 

Twee startplaatsen 

WC de Bavostappers Zittaart vzw 

PC Bel Wijdbos 39   Geel-Bel Of 

Volkshuis Veldstraat 31  Meerhout 

4-7-12-20-26-32 km  Of 

6-12-20-26-32 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 15 februari Battice Busreis 

Zie verder in deze info 

Zondag 15 februari WSP Heverlee 

H.Hartinstituut  

Naamsesteenweg 355  3001 Heverlee 

4-8-12-16-20 km 

 

07.30  - 15.00 uur 

Donderdag 19 februari Sporton VZW 

Buurthuis   

Zandstraat        2431 Veerle-Heide 

5-7-10-17 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 22 februari Nationale Wandeldag in Diest  Stertocht 

Zie verder in deze info 
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Woensdag 25 februari Herentalse WC vzw 

Ontmoetingscentrum   

Smissenhoek 7         Zoerle- Parwijs 

5-10-15-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 28 februari Eigen organisatie  LLAW 

 

Ca 25 km 

 Zie verder in deze info. 

 

 

 

Vrijdagnamiddag wandelingen.  

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

Datum                Omloop Afstand     Vertrekplaats 

09/01/15 Rillaar-Bergvijver-Rillaar 12 km Zaal Kortakker 

16/01/15 Betekom-Aarschot-Betekom 12 km Berke Verhaegen 

23/01/15 Gijmel-Varenwinkel-Gijmel 12 km  Kerk Gijmel 

30/01/15 Bergom-Tongerlo-Bergom 12 km Parking kerk Bergom 

06/02/15 Herselt-Varenwinkel-Herselt 12 km Parking kerk Herselt 

13/02/15 Aarschot-Gelrode-Aarschot 12 km Demervallei sporthal 

20/02/15 Wezemaal-Rotselaar-Wezemaal 12 km Parking dorp 

27/02/15 Langdorp-Rillaar-Langdorp 12 km Parochiezaal Langdorp 

13/03/15 Aarschot-Bergvijver-Aarschot 12 km Demervallei sporthal 

 

06/03/2015 geen wandeling voorbereiding Mars der Zuiderkempen. 

 

Vacature : Helpers -  Opruimers na wandeltochten. 

Steeds weer na onze wandeltochten  is  het probleem om, vooral de vertrekzaal, opgeruimd te 

krijgen. De helpers zijn al vroeg bezig en tegen dat het tijd is om de zaal op te ruimen zijn ze 

zo moe dat ze liever naar huis willen. Meestal blijft er dan nog een handvol “jongeren” over 

die dan die onaangename klus nog moet klaren. Daarom zijn we op zoek naar een aantal 

helpers die in de loop van de dag wel kunnen gaan wandelen maar die dan tegen opruimtijd 

een handje komen helpen. Vooral de zalen die met nat moeten gepoetst worden vormen een 

probleem:  Het college en SIBA in Aarschot en Rillaar vormen de grootste problemen.  

Natuurlijk zijn we nog op zoek naar helpers die de ganse dag kunnen komen.  Vooral  op de 

weekendtochten in het voorjaar en in de zomer kunnen we nog wat mensen gebruiken. 

Mocht u interesse hebben. Graag een seintje aan de voorzitter. 
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LIDGELD 2015 – LAATSTE OPROEP! 

 

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. 

 

Hoe uw lidgeld betalen? 

Het liefst van al hebben wij dat het lidgeld in de hand betaald wordt: tijdens de openingsuren 

van het secretariaat op woensdag 14 januari 2015 van 14u 00 tot 16u00 of op maandag 26 

januari van 18.30 tot19.30 uur want dan kunnen wij u meteen uw nieuwe lidkaart meegeven, 

en uw 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. Opgelet! De wandelkalender wordt niet opgestuurd. 

 Nieuwe leden melden zich echter beter op het secretariaat of bij de secretaris, met opgave 

van hun (officiële) voornaam, familienaam, adres, geboortedatum en –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!). 
 

 
 
 

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 jullie tegen 09.00 

uur verwacht aan de kerk van de Gijmel.  We maken een wandeling van ca 12 km met een 

rust in café “Den arend”.  

Deelname is gratis. 
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Leuven- Aarschot  zondag 4 januari 2015  

Nog zo’n traditie. We vertrekken met de trein van 7.35 uur naar Leuven. Reizen we 

met een Key card.  Kostprijs is dan 2 Euro per persoon. Breng gepast geld mee a.u.b. 

Biljet kost 2,80 Euro.  

Door het heuvelend Hageland keren we terug naar Aarschot. 

In Leuven trekken we van het station naar het Provinciaal Domein, volgen even de 

vijvers en richten ons dan naar Kessel-Lo. 

We klimmen de trappen omhoog, genieten even van het uitzicht en lopen vervolgens over de 

flanken van de Chartreuzenberg richting Holsbeek. Hopelijk passeren we nog ergens een 

jeneverbar en we nemen onze eerste rust in de sporthal. Ca. 9 km afgelegd. 

Na de rust trekken we verder door de broeken (het zou er wel eens flink modderig kunnen 

zijn) naar de Beninksberg en zo verder naar Gelrode waar we in de Moedermeule een tweede 

controle moeten vinden. 

Het laatste stuk kunnen we kiezen over de Eikelberg en langs de holle weg naar het station, of 

voor de onvermoeibaren nog door ’s Hertogenheide. Totale afstand ca. 22 km. 

Ook op deze organisatie worden enkel leden toegelaten. 

 

 

Stertocht   “Turnhout by night”.  

 
Meestal valt deze wandeling samen met ons jaarlijks ledenfeest. In 2015 is dat niet het geval 

en willen we deze stadswandeling promoten. Als u de stertochtkaart afgeeft aan de 

inschrijftafel mag u op onze kosten inschrijven en nog een koffie of frisdrank 

nuttigen. Onderstaande tekst vonden we op de website van de wandelclub Turnhout. 

Op zaterdag 24 januari 2015 richten AWSV Turnhout,  

Sportdienst en Toerisme Turnhout deze wandeling voor de 7de maal in.    

Op vertoon van uw inschrijvingskaart mag u gratis Speelkaartenmuseum, Begijnhofmuseum, 

Taxandria museum en Historische Drukkerij bezoeken. Musea: 

sluiting om 22 uur 

Honden zijn in de musea niet toegelaten.  

Enkele visuele troeven tijdens de wandeling: Theobalduskapel, 

Begijnhof en Begijnhofkerk, Grote Markt met Sint-Pieterskerk 

en Stadhuis, Heilighart kerk, Watertoren en Jacobsmarkt. 

In de kerken geen toegang tijdens de erediensten. 

De route brengt u langs veel mooie gebouwen en kunstwerken. 

Dus een mooie en aangename wandeling langs de mooiste 

plekjes van onze stad. Wie wil er onze stad niet beter leren 

kennen. 
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Afstanden zijn 7 en 12 km, ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk. 

  

Start: Zaterdag 24 januari van 14.00 uur tot 20.00 uur                                         

Aankomst: Ten laatste om 23 uur 

 Vertrek:   Koninklijk Atheneum                                                                                          

     Boomgaardstraat 56                                                                                         

       2300 Turnhout                                                                                                  

Aan de startplaats is ook een ruime parking. 

Op volgend adres kan men ook inschrijven en starten. Speciaal voor trein en busreizigers. 

Ongeveer 200m van station. 

 Parochiezaal Heilig Hart kerk                                                                                        

 Kerkplein 17                                                                                      

 2300 Turnhout 

Aan deze inschrijving en startplaats is geen parking voorzien. 

 

Busreis naar Berlare zondag 25 januari 

 
Onze eerste busreis gaat naar Oost-Vlaanderen. De 

boerenkrijgstappers organiseren in de buurt van  Overmere- 

Donk een natuurwandeling waar vorig jaar meer dan 2800 

wandelaars aan hebben deelgenomen. Daar willen we ook wel 

eens gaan meegenieten. 

Voor de korte afstandswandelaars is er in de buurt ook nog wel 

wat te beleven: 

In de parkeerzone rond de startzaal bevindt zich het Donkmeermuseum dat eigenlijk een 

Boerenkrijgmuseum moest worden, maar bij gebrek aan materiaal een andere naam heeft 

gekregen. Dit qua architectuur ongewoon museum is gratis toegankelijk. 

 

In de onmiddellijke nabijheid van de startzaal bevindt zich ook de Bareldonkkapel, pronkend 

op een zandduin (donk). 

Palingliefhebbers kunnen terecht in één van de vele restaurants aan het Donkmeer. 

 

Van de organisatoren kregen we onderstaande parcoursbeschrijving. 

Voor alle afstanden is er na ca. 1,5 km een ‘dreupelkot’ waar de wandelaars gratis worden 

getrakteerd op een jenever of een suikerwafel. 

4 km. (4,3 km) 

Deze afstand bevat het minste natuur. Het parcours verloopt door de residentiële straten en 

trage wegen achter de Bareldonkkapel en langs de oever van het Donkmeer.  

6 km. (6,65 km) 

De wandelaars verlaten het parcours van de 4 km na het dreupelkot en wandelen richting 

Berlare Broek over onverharde veld en boswegen. Ze vervoegen tenslotte de wandelaars van 

de 4 km achter de Bareldonkkapel. 

12 km. (11,8 km) 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.petervangyseghem.be/Afbeeldingen/DSC00041.JPG&imgrefurl=http://www.petervangyseghem.be/picsOVERMEREDONK.html&h=480&w=640&tbnid=zGtEskrB0aISuM:&zoom=1&docid=qP4IbyAFMHyx6M&hl=nl&ei=eXN7VPXpAYfxaLS_gPgO&tbm=isch&ved=0CC0QMygOMA4&iact=rc&uact=3&dur=301&page=2&start=13&ndsp=19
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De wandelaars splitsen af van de 4 km na het dreupelkot en gaan via hoofdzakelijk 

onverharde veld- en boswegen langs de Gratiebossen en door Berlarebroek naar de rustpost in 

de parochiezaal in Berlare. Ze keren terug via merendeels onverharde wegen en paden door 

het kasteelpark, door Berlarebroek en langs de oevers van het Donkmeer. 

18 km. (18,3 km) 

De wandelaars maken een lus vanuit de rustpost in Berlare. Na 2 km verharde weg worden 

alle registers opengetrokken over onverharde wegen van de 

zandduinen rond de ‘Hoge Berg’. Na de lus keren ze met de 

wandelaars op de 12 km terug naar de startzaal. 

24 km. (24,8 km) 

De wandelaars volgen de lus vanuit de rustpost in Berlare en splitsen 

op het einde af naar een niet ingerichte vrije rustpost in café ’t 

Hoeksken om daarna via de Scheldemeersen terug te keren naar de 

parochiezaal en samen met de wandelaars van de 12 km terug te 

keren naar de startzaal. 

 

Vertrek: Parking Demervallei om 8.00 uur. Terug omstreeks 17.30 uur. Inschrijven doe je 

door 7 € te storten op rekening BE 10 1460 5347 2704 met vermelding Berlare. Het bedrag 

moet voor 15 januari op onze rekening staan. 

 

 

Dinsdag 3 februari: 11de Konijntjesbergtocht Langdorp                                                                                     

Dit jaar start onze Konijntjesbergtocht niet vanuit Rillaar maar wel vanuit zaal Demervallei in 

Langdorp. De 5 en 8 km blijven in Langdorp en kunnen genieten van mooie uitzichten over 

de brede Demervallei, de vallei is een van de breedste van België, ze is op haar breedst in de 

buurt van Zichem. Na genoten te hebben van de eerste lentebloesems in de vallei, verlaten we 

de sterk meanderende Demer en kiezen voluit voor een typische Kempische landschap. De 

dennenbossen tussen Langdorp en Gijmel staan borg voor een verkeersvrije afwisselende 

terugtocht naar Landorp. 

De 12 km trekt richting Rillaar, maar vooraleer we de Demer oversteken mogen we genieten 

van een prachtig zicht op het kerkje van Langdorp, misschien wel het mooiste zicht van 

Langdorp. Nu trekken we volop de kaart Demervallei. De brede vallei vormt de grens tussen 

de zandige Kempen en het zandleemig Hageland en staat borg voor een verscheidenheid aan 

planten en flora. Wanneer we langs het met 

voorjaarsbloesems getooid natuurgebied, "Achter 

Schoonhoven" wandelten en geniet van een 

adembenemende  zonsopgang, bereiken we al vlug de 

Konijntjesberg. Deze berg staat al jaren borg voor 

hemelse vergezichten over Rillaar en Demervallei en dit 

konden we onmogelijk links laten liggen. Na het 

konijntjesbergmoment bereiken we algauw de rustpost in 

zaal Kortakker in Rillaar. Op de terugweg mag je zeker 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://static.skynetblogs.be/media/124936/738909842.JPG&imgrefurl=http://dorpstraat-mariakerke.skynetblogs.be/tag/donk&h=773&w=1024&tbnid=XHaF17jxKyNLcM:&zoom=1&docid=B5ItT8vGuqRavM&hl=nl&ei=EXJ7VOWfF4Hfau7TgoAB&tbm=isch&ved=0CGMQMyg6MDo&iact=rc&uact=3&dur=4268&page=4&start=52&ndsp=15
https://picasaweb.google.com/lh/photo/RVmEgDTYOw-05fFLpF-of9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
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genieten van een heerlijk zicht op Rillaar. De de toren van de Sint-Pieterskerk, een van de 

mooiste van het Hageland, zal zeker weer garant staan voor vele fotoshoots. Verder verloopt 

de wandeling langs de beemden van Schoonhoven en Langdorp. Ooit stond hier aan de oevers 

van de Weerderlaak  het Sint-Lambertuskerkje van Weerde. Zij was in de vroege 

middeleeuwen de belangrijkste kerk van Langdorp. In de 17de eeuw is ze gesloopt met de 

stenen heeft men later de stenen ommuring van het kerkhof van Langdorp hersteld. Algauw 

bereiken we nu de Demer die we stroomopwaarts volgen tot aan de startplaats. 

In Rillaar trekken de wandelaars van de langste afstanden oostwaarts, richting Oudenbos. 

Deze beboste heuvel staat garant voor talrijke onverharde paadjes. De heuvel is een 

aaneenschakeling van loof- en pijnbossen hier en daar gescheiden door malse weiden en 

vruchtbare akkers. Dit gebied, ten onrechte weinig bewandeld, is een ware 

verfrissing voor onze Konijntjesbergtocht en zal zeker gewaardeerd worden door 

menig wandelaar. Via een gezapige afdaling en rustige kerkwegen bereiken we 

terug de Demervallei. We wandelen eventjes zuidwaarts langs de Demer en 

bereiken via de Rommelaar het bruggetje over de Motte. In de Kortakker mag 

je gaan nagenieten van deze gevarieerde lus. De langste afstand heeft hier 

ongeveer 22 km op de stappenteller staan. De 20 km-wandelaars kunnen kiezen voor een lus 

in Langdorp of een lus in Rillaar. Zij hebben hier 14 km gewandeld. Samen met de 12 km 

wandelen ook zij terug naar Langdorp waar een schare behulpzame pinguïns u graag aan een 

heerlijk Nivootje, koffiekoek , taart of iets anders helpen. 

Zondag 15 februari 2015 busreis naar Battice 

  

Wandelclub “Marcheurs du fort de Battice” organiseren op 14 en 15 februari 

2015 hun 41ste marche du Fort de Battice.  De club is opgericht in 1974, de 

naam is gekozen ter herinnering aan de heldhaftige weerstand in mei 1940 toen 

het fort zich moest overgeven na 12 dagen van gevechten met zwaar Duits 

geschut. Het Fort van Battice is gebouwd in 1930 en maakt deel uit van de 

forten rond Luik. Het ligt op ongeveer 15 km van de Duitse grens.  

Wie al eens door het Engelse platteland heeft gereisd, weet dat niemand zijn landschap beter 

kan etaleren dan de Britten. De harmonie tussen de oorspronkelijke natuur, het gebruik ervan 

door de landbouwers en het inplanten van dorpen en boerderijen lijkt er vanzelfsprekend. Ook 

wij hebben zo’n gebied: het Land van Herve. Het typische aan het Land van Herve is het 

lappenlandschap. Dat bestaat uit onregelmatige percelen die omgeven zijn door heggen en 

struiken. Ze kwijten zich al eeuwenlang van een functie die elders werd overgenomen door 

prikkeldraad en elektrische afsluitingen: het vee in de weide houden. In het Land van Herve 

ging de boerenwijsheid die generatie op generatie werd doorgegeven gelukkig niet verloren. 

Het land van Herve is een streek met een grote verscheidenheid aan landschappen, een gulle 

plantengroei en oude gebouwen die getuigen van het verleden.  

We hebben de mogelijkheid om drie typische dorpjes uit de regio Groot-Herve te doorkruisen:  

Chaineux, via het parcours van de 5 km, een prachtig dorpje met enkele mooie huizen en een 

kasteel. 
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Manaihant, via het parcours van de 10 km, ook hier prachtige Ardeense huizen en boerderijen.  

Bruyère en Grand-Rechain via het parcours van de 20 km. 

Het vertrek is in het centrum van Battice en er zijn dus 3 afstanden; 5, 10 en 20 km. Een 

heuvelachtig parcours met veel mooie vergezichten. 

Vertrek: Parking Demervallei om 08.00 uur. Terug omstreeks 17.00 uur. Inschrijven doe je 

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

moet voor 6 februari op onze rekening staan.  

 

Stertocht  Zondag 22 februari te Diest    

 

Dit jaar is het de beurt aan de club van VOS Schaffen om 

deze grootse wandeltocht te organiseren. In CC Den Amer 

aan de Nijverheidslaan vonden ze een ruime vertrekzaal 

met heel wat parkeerplaatsen in de onmiddellijke 

omgeving. De bezienswaardigheden in en om Diest zijn 

voor velen onder ons gekend. De uitgebreide 

parcoursbeschrijving gaan we hier nog niet eens herhalen. Deze kan u vinden in de VWF info.  
Wat u nog moet weten is dat wij de inschrijving voor u betalen en er nog een basisconsumptie 

bovenop doen. Gebruik hiervoor de kaart achteraan dit pinguineke. Wij hopen u daar massaal 

te mogen begroeten. 

 

LLAW BORNEM – Het land van Stille Waters op zaterdag 28 februari  

Iedereen kent wellicht nog de serie op Eén “Stille Waters”. Dit is de prachtige streek waar we 

met deze LLAW doorheen zullen wandelen. 

Vertrek in Aarschot om 07u35 en we komen in Bornem aan om 09u05.  

We wandelen vanuit Bornem naar het “Stiltegebied”  langs de oude 

Schelde, met het kasteel van Marnix Van St. Aldegonde  en het 

natuurreservaat “Stort” tot de oevers van de Schelde in Weert  waar 

we de overzet nemen. 

Langs de oevers van de Schelde, door verschillende natuurgebieden 

komen we terug aan de overzet die ons naar Mariekerke brengt. 

Via het Kraaienbroek , de Hoge Heide  en de Branstse dreef komen 

we langs de St Bernardusabdij en gaan zo terug naar het station van 

Bornem. Daar nemen we om 15u55 de trein om omstreeks 17u24 in 

Aarschot aan te komen. 

Inschrijven doe je door, voor 21 januari,7 € te storten op reknr. BE10 1460 5347 2704   65+ 

ers betalen 6 Euro. Graag LLAW vermelden!!! 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://static.panoramio.com/photos/1920x1280/9863368.jpg&imgrefurl=http://nl.meteocast.net/forecast/be/diest/&h=582&w=800&tbnid=zKUSOx1T5AsmxM:&zoom=1&docid=msULqN7Ul_fZTM&hl=nl-BE&ei=D3t7VNDfEMrjaufNgsgB&tbm=isch&ved=0CEQQMyg8MDw4ZA&iact=rc&uact=3&dur=711&page=10&start=151&ndsp=19
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Overlijden 

Op 16 oktober overleed ons lid en helper Jules Le Lievre.  

Jules werd geboren op 24 januari 1926. 

Samen met Jean van Rompay vormde hij een afpijlploeg. Samen pijlden zij vele kilometers 

paadjes af zodat de wandelaars zonder problemen het parcours konden bewandelen. 

Wij wensen de familie en zijn vrienden veel sterkte toe. 

 

LLAW OVERIJSE – OUD-HEVERLEE 22 NOVEMBER 2014 
 

Met 21stappers vertrokken we onder een stralende zon, maar frisse temperatuur in Aarschot 

met de bus naar Leuven. 

Daar kwamen nog 3 stappers de groep vervoegen en werd overgestapt op de bus richting 

Groenendaal, 

 

In Overijse startte onze wandeling en onmiddellijk kregen we een flinke kuitenbijter te 

verwerken. 

Het was wel de moeite want eens boven konden we met volle teugen genieten van het 

glooiende landschap tussen Overijse en Huldenberg, De wolkenvrije hemel en de zon zorgden 

er voor dat er zeer mooie vergezichten te bewonderen waren. 

 

Na enkele mooie holle wegen daalden we af naar Huldenberg waar we een appelsienenstop 

hielden en waar de dames naar de toiletten in de sporthal konden gaan. 

 

Eens buiten het dorp van Huldenberg kwam de volgende helling eraan en ook nu was de 

inspanning niet vergeefs met als resultaat dat we konden genieten van mooie vergezichten en 

uitgestrekte velden waar de goudgele groenbemesting in de zon stond te pronken. 

 

We daalden in Loonbeek af richting de Ijse. Langs dit prachtig kronkelend riviertje wandelden 

we tot in Neerijse. Op het terras van brasserie Baron's House konden we onder een stralende 

zon onze boterhammen opeten samen met een tas koffie, thee of een alcoholische drank. 

 

Na een goed halfuur kregen we een zeer steile maar korte klim te verwerken waarna het 

richting  natuurgebied “De dode beemden” ging. 

 

Door dit drassige maar wondermooi natuurgebied wandelden we via de monding van de Ijse 

verder langs de oevers van de Dijle richting de bossen en vijvers van “Het Zoet Water”. 

Ook hier zorgden de mooie holle wegen en de vijvers dat we prachtige natuur konden 

bewonderen. 

 

Daar moest op worden gedronken en daarom hielden we halt aan brasserie “Zoete bron”, 

Op het terras werd onder een prachtige zonnehemel een smakelijk biertje of koffie gedronken, 

al dan niet met lekkere pannenkoeken. 

 

Langs de OHL voetbalvelden en door de bossen van Oud-Heverlee ging het richting station 

Oud-Heverlee, eindpunt van een fantastische wandeling van om en bij de 25km 
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Daar namen we de trein richting Leuven en na snel overstappen (5 minuten) zaten we voldaan 

op de trein richting Aarschot waar we om 16.45 uur toekwamen. 

 

Iedereen was het over één ding eens, het was een fantastische dag geweest.  

Iedereen had met volle teugen genoten, 

 

Op naar de volgende LLAW wandeling ! 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 27 oktober 2014  

begin : 19u30 
 

 

Aanwezig: Fons Leys, Corrie Martens, Maurits Verschueren, 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 heeft bij : 

Kalenders. 

Er is een pinguineke terug gekomen. 

Een uitnodiging bij voor de nationale wandeldag bij de Stroboeren. 

De rekening van de zaal Kortakker voor de penningmeester. 

Een uitnodiging van de stad voor de AV van de cultuurraad – waar we al jaren niet mee 

bij zijn. 

De betaalde rekening van Bpost. 

Het rouwkaartje van Jules Lelièvre. 

Een uitnodiging voor de Vrije Vlaamse wandeldag in Lommel op 17 mei. 

 De penningmeester: 

De  rekeningen van de Begijntjestocht zijn binnen en geboekt. 

De Tienbundertocht is nog niet volledig! 

Hij geeft een overzicht van de in- en uitgaven. 

Wie gaat er van het bestuur mee naar Chevetogne en LLAW. 

 Het menu van het ledenfeest 31/1/15 wordt samengesteld. 

 Cyriel zal het Sparrenhof reserveren voor het volgend helpersfeest. 

Het Sparrenhof heeft liever dat we een half uurke later binnen komen voor de receptie. 

 De Voskes waren minstens met 3 op de Tienbundertocht. Yet bevestigt. De 

inschrijvingsformulieren zijn niet te vinden. Waarschijnlijk zijn de briefjes verwisseld en 

onder elkaar geraakt. Er hebben andere clubs ongevraagd in de papieren geneusd! 

 De kalender voor 2015 wordt overlopen. We zouden eens naar Nederland kunnen gaan! 

 Met de Sinterklaastocht wordt er een klein geschenkje gegeven  (koekje, peperkoek..) 

Fruit is niet aangewezen. Indien er overschotten zijn moet die worden weggesmeten! 

Het moet verpakt worden. Anita zal eens navraag doen voor een speculaas bij Vermeir. 

 We maken een kalender op voor 2015 in een klein formaat ( A4 : 4). 

 Voor de opkuis na de tochten is er te weinig volk. Het zijn altijd dezelfde die opkuisen en 

zij hebben al een hele dag gewerkt. Dit zou moeten veranderen. 

 Alken moet nog verkend worden. Maart – April? 
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 De drukker moet worden gecontacteerd voor een nieuwe offerte . 

 De vrijdagnamiddag had nogal wat commentaar door een aantal deelnemers over de 

snelheid. De snelheid blijft  4 à 4,5 km. per uur. 

 

Einde 22 u.35 

Verslag door Guy Van Loo 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  

 

van 24 november  2014  begin : 19u30 
 

 

Aanwezig: Fons Leys, Corrie Martens, Maurits Verschueren, 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. 

 De secretaris heeft een brief bij van de drie federaties. Ze zouden een nationale wandeldag 

(The Kick-off) in 2016 willen organiseren en vragen hiervoor clubs die zouden willen 

meedoen. Wij zijn geen vragende partij! 

Er is ook een uitnodiging met 2 flyers voor de Limburgse wandeldag op 30/8/2015. Dit 

wordt een stertocht. 

 De voorzitter heeft een infoblad bij van de Tongerse Wandelvrienden. Zij gebruiken al het 

nieuwe nummer. 

Het blad van natuurvrienden gaat naar Lucien. 

 De penningmeester geeft een overzicht van de in- en uitgaven. 

Kumtich    175 , Chevetogne   86 en LLAW 24 wandelaars. 

 Het ledenfeest zal hetzelfde kosten als verleden jaar. 

 Het jaarprogramma wordt hier en daar nog wat bijgestuurd. 

Voor de LLAW waren er suggesties : Wortel?  Door de Kalmthoutse heide ? 

 Voor de Sinterklaastocht komen we de zaterdag samen om 13u. 

Langdorp is niet vrij op zaterdag. 

We hebben nog wat stoepkrijt over en we gaan ze aan de kinderen geven die hebben 

gewandeld. 

 Op de sportraad sectie4 is verteld hoeveel subsidies we zullen ontvangen. 

Over het beleid van de trage wegen mocht niets worden gecommuniceerd. 

 Wie van het bestuur gaat er mee naar Ghyvelde?  

 Er zou in Jette gezegd zijn dat alleen clubleden verzekerd zijn op de wandeltochten. 

Dit is echter niet waar. Iedereen die betaald heeft is verzekerd! 

 De secretaris zal Sabam aanvragen voor het ledenfeest. 

 Anita zal bij haar drukker de prijs verifiëren voor het pinguineke. 

 

 

Verslag door Guy Van Loo 

Einde 10u05 
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Twee vakbondsafgevaardigden komen in de 

Hemel aan. 

Ze kloppen aan bij de Hemelpoort, maar ze 

worden er slecht ontvangen door Petrus.                                                       

"Hoe durven jullie hier te komen, met al die 

stakingen die jullie op aarde georganiseerd 

hebben ?!  

 Geen sprake van dat ik jullie binnen laat !!" En hij 

stuurt ze door naar de Hel. 

2 dagen later krijgt Petrus Satan op bezoek. "Zeg ! 

Die vakbondsafgevaardigden, die moet je 

absoluut terug nemen ! 

‘’ Ze hebben al 2 ovens stil gelegd !!’’ 

 

 

 

Wandelen is verticaal luieren. 

 
Tijdens de voorbereiding van deze pinguïn overleed zanger Lus De Vos. Alle kranten stonden 

er vol van. Magda Cumps vond in de Standaard zijn opinie over wandelen. 

  

Gevraagd naar zijn favoriete vakantie, antwoordde Luc De Vos zoals alleen hij dat kon. 

'Eigenlijk reis ik niet zo graag', zei hij. Maar als hij dan toch andere oorden opzocht, dan 

wandelde hij vooral veel. 'Ga ik naar Parijs, dan vind ik niks zo leuk als van de Gare du Nord 

naar het Bois de Boulogne lopen. Dat is ver, hoor. Mijn record is twintig kilometer. Dan ben 

ik wel moe. Maar eigenlijk is wandelen verticaal luieren, terwijl je in die straten toch telkens 

weer verrast wordt." 

   

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

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. 

 

 

SINTERKLAASTOCHT 

SAMENVATTING   

V.W.F. 1206 

V.V.R.S. 175 

AKTIVIA  175 

F.F.B.M.P. 15 

V.G.D.S. 0 

Individuelen 443 

Buitenlandse deelnemers 4 

Blanco+ontbrekende formulieren 50 

    

TOTAAL 2068 

 

http://www.standaard.be/cnt/rl3852jp

