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Het jaar is al weer halfweg. Ook in het jaarlijks aantal wandeltochten zijn we half. Reeds 

5926 wandelaars schreven zich in op deze 4 wandeltochten. Zeker een mooi resultaat temeer 

er nog 2 zondagtochten aankomen. Een opvallende vaststelling. Op onze weektochten 

mochten we evenveel volk ontvangen als op onze Panoramatocht, die op een zaterdag werd 

georganiseerd. Hier lieten de langeafstand wandelaars het afweten. De zotten van Geel, 

Blégny-Banneux-Blégny en onze harten vijf zorgden ervoor dat deze beperkte groep te veel 

werd verdeeld. Toch eens moeten uitkijken naar een andere datum ? 

 

Diegenen die er wel waren hebben genoten van een schitterend uitgezocht parcours. De regen 

bleef beperkt tot een klein buitje dat dan nog niet overal werd gevoeld. Op de rustplaatsen en 

de vertrek/aankomstzaal werd er genoten van de aangeboden horeca. Een gelijk aantal 

wandelaars als vorig jaar. Toch werd er meer dan 100 stuks meer gegeten dan in 2014. Dank 

zij de hulp van de schare helpers verliep alles weer op wieltjes. Een dikke proficiat en dank u 

wel aan alle helpers. 

 

Ondanks ze schitterend werk leveren worden onze helpers stilaan ouder. Met de zomertocht 

voor de deur doe ik een warme oproep aan onze leden. Wij zijn nog altijd op zoek naar 

helpende handen. Wil of kan je op een of meerdere tochten komen helpen, laat mij dan iets 

weten. De ganse dag of alleen maar opruimen, alle hulp is welkom. Vele handen maken het 

werk lichter. 

 

Even terugblikken op de voorbije busuitstap. De reis naar De Biesbosch was een topper. 115 

deelnemers voor een uitstap, dat is ook al een tijdje geleden. Een unieke combinatie van een 

boottocht en een wandeling door een zeer mooi natuurgebied. Door onze komst had de 

organisatie een extra boot moeten inleggen. De lange afstand werd wat minder bewandeld 

door de vrees dat de boot niet tijdig zou gehaald worden. Deze vrees bleek later ongegrond. 

De organisatie had een ruime reserve voorzien. Een gelegenheid om binnen een aantal jaren 

nog eens terug te keren om wel een langere afstand te wandelen. 

 

Ondertussen staat de zomer voor de deur. Nog enkele dagen en de scholen sluiten hun deuren. 

De lang geplande vakanties komen dichtbij. Ook onze wandelvakantie in het Italiaanse 

Wolkenstein komt dichtbij. Voor de deelnemers vroeg opstaan om na een lange busreis te 

kunnen genieten van de heerlijke Dolomieten. 

Hopelijk wordt het een zomer zonder te veel uitersten qua temperaturen. Wat het ook wordt 

geniet van de mooie momenten en tot ergens onderweg. 

 

Jullie voorzitter. 

Fons. 

 

 

Mijmeringen van de voorzitter 
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Wandelkalender Juli-Augustus 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. 

 

 

 

Donderdag 2 juli VOS Schaffen 

Berkenhof      Turnhoutsebaan 119 

3294 Molenstede - Diest 

4-6-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 4 juli 

Trofee Harten vijf 

Zondag 5 juli 

Halewijn Zoutleeuw vzw 

Sporthal De Passant 

St-Truidensestwg 1A    Zoutleeuw 

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

06.00 – 15.00 uur 

(zondag vanaf 07.00) 

Donderdag 9juli 

 

Boutersem Sportief 

’t Buurthuis      Willebringenstr 100 

3370 Willebringen-Boutersem 

4-6-12-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 12 juli 

 

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 15 juli De Bollekens Rotselaar 

MeubelenVerhaegen 

Grotebaan 115       3130 Betekom 

4-6-10-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 18 juli WSV Leuven 

Boudewijnstadion Diestsesteenweg 

288 B      3010 Kesssel - Lo 

4-6-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 19 juli 

 

Stertocht 

ToekersBunsbeek 

Parochiecentrum Kasteelstraat 

Neerlinter 

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

 

06.00 – 15.00 uur 

Zondag 19 juli WSV De Kadodders S.K.W. vzw 
PZ Berk en Brem 
St-Michielsstraat    3140 Keerbergen 

6-12-18-24-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 
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Vrijdag 24 juli WSV Neteland Duffel 

Feesttent  Hoog-Lachenen 

2500   Lier 

6-12 km 

 

17.00 – 21.00 uur 

Zaterdag 25 juli 

 

Trofee Harten vijf 

Wandelend Paal vzw 

Feestzaal VTI Spectrumcollege 

Blijkstraat        3580 Beringen 

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

 

06.00 – 15.00 uur 

Zondag 26 juli WRC Manke Fiel 

’t Kloosterhof 

Kouter     1730 Mollem 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 2 augustus 

 

 

WK Werchter vzw 

Gemeentelijk feestzaal  

El. Willemslaan 4 3150 Wespelaar 

4-7-12-15-17-20-25-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Woensdag 5 augustus De Bollekes Rotselaar 

MeubelenVerhaegen 

Grotebaan115     3130 Betekom 

4-6-10-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 8 augustus 

 

 

Herentalse WC vzw 

De Vesten 

Vest 3        2230 Herselt 

5-7-10-15-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 9 augustus De ijsetrippers  Overijse 

Markthal  

Stationsplein     3090 Overijse 

6-12-18-24-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 16 augustus 

Vl.Brabantse wandeldag 

Stertocht 

Boutersem Sportief 

Gemeentelijke Feestzaal 

Kerkomsestwg 53 Boutersem 

4-8-12-16-20-24-30-35 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 22 augustus Sporton vzw 

Buurthuis  

Zandstraat     2431 Veerle- Heide 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 23 augustus 

 

 

Horizonstappers Lubbeek 

Zaal Leeuwkens 

Kerkdreef              Linden 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 23 augustus Lummense Dalmatiers 

Altiora  

Kerkstraat    3560 Lummen 

5-10-12-20-25 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 30 augustus 

Limburgse wandeldag 

Stertocht 

Samen uit samen thuis vzw 

Zaal de plas         Binnenvaartstraat 

3530 Houthalen Helchteren 

4-6-7-9-10-15-17 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 30 augustus WC De Grashoppers vzw 

Sporthal   

Vorststraat 55       3271 Averbode 

5-7-9-12-16-20-25-30- 

35-42 km 

07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 1 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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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 nog gratis.  

Voor de treinreizigers. 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. 

Zaterdag 4 juli: 

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

                    NMBS station Uitgang Brugge Centrum. 200m van station 

Zondag 5 juli: 

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

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

Zaterdag 11 juli: 

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

          Trein/tram  Station Knokke 

Woensdag 15 juli: 

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

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

volg   de bepijling. 

Zondag 19 juli: 

WESTENDE Vertrek Gemeenteschool  H. Jasparlaan 29  7-14-24 km 

                        Trein tot Oostende. Kusttram halte Sint Laureins 

Maandag 20 juli: 

OOSTDUINKERKE  Vertrek Vakantiecentrum La Rose des Sables Gaupinlaan 1 6-12-18 km 

  Trein tot Oostende. Kusttram Oostduinkerke-Bad 

Zaterdag 25 juli: 

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

       Trein tot Knokke. Lijnbus tot Oosthoekplein 

Zondag 26 juli: 

MIDDELKERKE Vertrek Sporthal de Branding 6-10-15-20-25 km 

         Trein tot Oostende  Kusttram halte  De Greefplein 

  

In augustus zijn er geen wandelingen aan onze kust. Wel de vierdaagse van de Ijzer. 

Opgelet!! Datum wijziging t.o.v. de Marching.  

Wegens besparingen mag het Belgisch leger niet meer op zaterdag organiseren. 

Van 18 tot 21 augustus is er dit jaar 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. 
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Vertrek op dinsdag 18 augustus te Koksijde Sint Niklaasplein 

Trein tot Oostende,tram tot Oostduinkerke 

Vertrek woensdag 19 augustus te Diksmuide Grote markt 

Trein tot Diksmuide 

Vertrek donderdag 20 augustus Poperinge Grote markt 

Trein tot Poperinge. 

Vertrek vrijdag 21 augustus te Ieper Grote markt 

Trein tot Ieper 

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

 

 

Zondag 12 juli 2015: 28ste  Zomertocht - 50 km van het Hageland  

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 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 van de 8 km om via het natuurgebied van 's Hertogenheide en 

Liederberg Gelrode te bereiken. In de parochiezaal is een rustpost voorzien. Op de terugweg 

naar Aarschot geven we nog enkele stillevens op Gelrode cadeau, let vooral op de centraal 

gelegen St.- Corneliuskerk die in het vizier blijft tot we het Kloesbos induiken. Natuurlijk 

doorkruisen we ook 's hertogenheide, waar de beheerswerken van afgelopen winter stilaan  

vruchten beginnen af te werpen. Hopelijk kunnen we al een beetje genieten van de purperen 

heide in wording. Na deze aangename natuurbeleving steken we de ring over om dan de 

http://www.vierdaagse.be/


6 
 

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 Wijngaardberg 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 

wandelen we langs een imposante Christusbeeld, het wijst ons de weg naar Wezemaal. In de 

parochiezaal, bemand met vlijtige pinguïns, word je verwend met spijs en drank. 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 kopiëren 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. 

De 42 en 50 km: de ultra hikers trekken na de rustpauze 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 rustpost 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. 
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Wolkenstein 17 tot 25 juli 2015 

 
De laatste gegevens voor onze reis naar Wolkenstein 

We verblijven in: 

Hotel Des Alpes    

  

Strada Mëisules, 157, 

 39048 Selva di Val Gardena BZ, 

 Italië 

+39 0471 772700 

www.desalpes.info 

Nog enkele praktische afspraken.  

De koffer van een bus is beperkt. Er kan 

dus maar 1 valies per persoon mee. Hou 

ook de handbagage beperkt zodat er voldoende plaats voor uzelf over blijft. 

Op 17 juli laden we de valiezen vanaf 3.30 uur zodat we omstreeks 3.45 uur kunnen 

vertrekken. We hopen dan tegen 19.00 uur in Wolkenstein te kunnen arriveren. 

Op zaterdag zouden we graag ten laatste om 22.00 uur terug in Aarschot zijn. Alles hangt 

natuurlijk af van de drukte onderweg. 

 

Zondag 19 juli Stertocht te Neerlinter     

De Toekers van Bunsbeek organiseren er hun Velpetocht. Zij vertrekken vanuit het 

parochiecentrum in de Kasteelstraat. U kan kiezen uit 5-7-10-14-21-30  en 42 km. 

Hieronder een uitgebreide parcoursbeschrijving. 

De wandelclub Toekers – Bunsbeek nodigt graag iedere wandelliefhebber uit op haar tocht 

tussen Gete en Velpe. Voor alle wandelaars zijn één of meerdere rustposten ingericht. Ook 

voor de rolstoelgebruikers is een parkoers voorzien. 

Neerlinter naar controle Drieslinter 

Na de start dwars je het gemeenteplein, je werpt even een blik op de uit 1862 daterende 

waterpomp met de beeltenis van St-Foillanus, patroonheilige van de parochie, je loopt als 5 

km wandelaar rechtdoor naar de Kerkeveldstraat overgaand in een veldweg richting 

Drieslinter of je volgt een van de andere parkoersen door de woonwijk het Droog. Langs de 

plaats Kwadeplas en een pittoresk wandelpad kom je terug in de Getestraat. Je stapt richting 

Gete en volgt een tijd de rechteroever. De lange afstandwandelaars maken een ommetje 

doorheen het bosgebied. Door het natuurreservaat van de Vlaamse Gemeenschap met de 

kamsalamanderpoelen en blokhut stap je naar de controlepost in het plaatselijke 

parochiecentrum.  

http://www.desalpes.info/
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Drieslinter: lus parkoers 42 km 

Via de Heirbaan bereik je de Roelbeek. Je doorloopt een echt buitengebied langs de scheiding 

van drie gemeenten: Drieslinter (Linter), Ransberg (Kortenaken) en Budingen (Zoutleeuw) . 

Geniet van de mooie vergezichten op Ransberg en de bossen van Leenhaag (Budingen). De 

Rattenstraat (grensstraat) en de Viskot-wandeling, een wandelpad in het Gete-projekt, leiden 

je naar de voormalige stationsbuurt en terug naar de controlepost. 

Na controle Drieslinter: alle afstanden 

Je wandelt door de Mehringwijk en via een grasbaan naar de Heirbaan in de buurt van de 

plaatselijke voetbalclub. 

De 5-en 7 km wandelaars volgen de Heirbaan naar de aankomst in Neerlinter.  

Een paar veldwegen brengen de overige stappers naar het gehucht Neerlinter-Heide.  

Ter hoogte van de 18
de

-eeuwse St-Luciakapel splitst ook het 10-km parkoers zich af om terug 

aan te sluiten bij de 5-en 7 km wandelaars op de terugweg. 

Op het 14 – 21 – 30 – 42 parkoers doorkruis je de open ruimte tussen de wijk Heide en 

Neerlinter, je dwarst de Kasteelstraat en bereikt de velden achter het kasteel van Neerlinter. 

Ter hoogte van de fietsroute neem je het 14 km parkoers richting Braambeek, de kerk van 

Neerlinter en de aankomst of je volgt het 21 – 30 – 42 km parkoers naar Stok (Kortenaken) en 

de controlepost in de plaatselijke parochiezaal. 

Stok lus 1: parkoers 42 -30 km 

In een eerste lus volgen de dappersten grotendeels het Herrebeken wandelpad. Langs de 

plaatsen Ruekenbos en Grootveld stap je richting Hoeleden-dorp. De terugweg naar Stok 

doorkruist de plaatsen Grootveld, Schrabbatenbos en Herrebeken.   

Stok lus 2: parkoers 30 – 42 km 

Een prachtige lus voert deze moedige stappers over een wat heuvelig parkoers door de wijk 

Hoeleden - Dries richting Ransberg. Neem vanaf deze hoogte even de tijd om te genieten van 

de prachtige vergezichten in dit nog authentieke landschap. Je keert terug door de 

Heidebossen, een 65 ha gemengd loofbos van vooral eiken en beuken, sinds 1998 in beheer 

van Natuurpunt.  

Stok – aankomst Neerlinter: parkoers 21 – 30 – 42 km 

Even voorbij het parochiekerkje leiden het Stokpad en de Uilstraat je naar de veldweg  

richting Oudenbos. Een bospad en veldweg brengen je tot de Sint-Hubertuskapel. Je steekt de 

straat over en doorloopt het Mereveld tussen Oplinter en Neerlinter. Via de plaats Braambeek 

en het kerkpad bereik je de eindbestemming. 

Iedereen van harte welkom en veel wandelplezier!!!  

 

U mag op onze kosten gaan wandelen in Neerlinter. Wij betalen voor u de inschrijving en een 

kopje koffie.  
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Zondag 16 augustus 2015 : Vlaams- Brabantse wandeldag  25ste Gordel om 

Groot-Boutersem. Een organisatie van Boutersem Sportief  
 

We mochten een uitgebreide tocht beschrijving ontvangen: 

 

Onze tocht speelt zich voornamelijk af op de grens met Lubbeek, 

Lovenjoel, Kumtich en Bierbeek. Wij hebben niet minder dan acht 

afstanden (4-8-12-16-20-24-30-35 km) en een mooie 

Dorpswandeling in elkaar getimmerd. 

In dit prachtige Hageland zal iedere wandelaar kunnen genieten 

van de prachtige natuur, de fauna en flora en de panorama’s die 

het landelijke BOUTERSEM u te bieden heeft. 

Alle afstanden gaan bij het verlaten van de startplaats links in de 

richting Butsel - Boutersem. Ter hoogte van de Oude vijvers 

verlaat de 4 Km de groep reeds om dat deze weg speciaal werd 

gekozen voor de rolwagengebruikers. Zij volgen de Oude vijvers, 

Eksterstraat om zo op het Dorpsplein te belanden. Vanuit het 

Dorp keren zij terug naar de startplaats. 

Ondertussen zijn onze wandelaars voor de langere afstanden de Nachtegaalstraat in gestapt 

richting Butselbos. Wij doorkruisen zig - zag dit bos om zo veel mogelijk te genieten van de 

weinige bossen die onze gemeente te bieden heeft. In het bos nemen wij afscheid van de 

wandelaars voor de 6 Km. Deze gaan rechts richting terrein F.C BUTSEL, Butsel kapel, de 

dreef langs “DE VELPE’ en de Finse piste terug naar de startplaats. De overige afstanden 

wandelen langs boswegen tot de grens met LUBBEEK. Eenmaal op de verharde Hertsbosweg 

wandelen wij langs het antieke restaurant “Malendries”. Vooraleer wij het beseffen stappen 

wij het Grootbos binnen dat een natuurlijke grens vormt tussen Lubbeek en Boutersem. Via 

kleine aardewegen gaan wij in de richting van de eerste controlepost. Hier verlaat de 8 Km 

ons om naar de startplaats terug te keren. Voor onze 1ste rustplaats werd de voetbalkantine 

van K.V.C. Verbroedering BOUTERSEM gekozen. U kunt er naar harte lust aan de 

menselijke behoeften voldoen en krachten op te doen om verder te stappen richting 

“GALGENBERG”. 

Aan de voet van deze berg, splitst onze groep en de 12 Km gaan via de Keizerstraat, een oude 

Romeinse holle kasseiweg, richting het kasteel, thans dienstdoende als ons Gemeentehuis. 

Onze wandelaars kunnen er genieten van het prachtige park, vijvers, Oud bakkershuisje, 

watermolen op de “VELPE”, boswachters huisje, thans lokaal van de plaatselijke vissersclub, 

de kruidentuin en de ijskelder omgeven door oude beuken bomen. Bij het verlaten van het 

park naderen wij onze 2de rustplaats te VERTRIJK. 

Zij die voor de 16 -20 -26–30 en 35 Km kozen hebben ondertussen de top van de 

“Galgenberg” bereikt. Vanaf deze berg hebt u een prachtig vergezicht over de omliggende 

gemeenten en kan men bij helder weer een tiental kerktorens tellen. Wij dalen af in de richting 

NEERVELP Dorp, alwaar onze 3de controlepost op u wacht.  

Terwijl de wandelaars die kozen voor de 16 Km ons verlaten richting startplaats, gaan deze 

van de 20 26 – 30- 35 Km de “Velpevallei” verkennen. Vanuit NEERVELP wandelen de 

deelnemers aan de 20 Km door de velden, door holle straten naar VERTRIJK om op onze 2de 

controlepost aan te sluiten bij de 16 Km. De 26 - 30 en 35 Km maken een mooie lus door de 

velden naar OPVELP dus stroomopwaarts met het gekende riviertje In OPVELP ontspringt 

de “VELPE” als kleine bron. Wij kiezen nu voor de overzijde om naar onze controlepost te 

NEERVELP weer te keren. Deze lus biedt u een prachtig stuk natuur en geniet de voorkeur 

van vele wandelaars.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://nl.wikipedia.org/wiki/Boutersem&ei=LW1tVY75G-TX7Qbl7YLABQ&bvm=bv.94455598,d.bGQ&psig=AFQjCNHCIrXTxBZCJ80lk_P6r24AAZWIPA&ust=1433321070023200
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Terug in NEERVELP kunnen wij genieten van een hapje en een natje vooraleer onze tocht 

verder te zetten. Wij trekken nu door holle straten richting WILLEBRINGEN. De straatnamen 

“Velpestraat” en” Hertenstraat” duiden nogmaals op de ongerepte natuur waarin u zich nu 

bevindt. Enkel de autoweg BRUSSEL-LUIK en de TGV verstoren deze uitzonderlijk mooie 

streek. Eenmaal de A-weg gekruist nemen wij door een prachtige holle aardeweg de richting 

KUMTICH. Vooraleer wij deze gemeente bereiken passeren wij langs de destijds met de hand 

gegraven spoorwegtunnel. Dit prachtige werk van mijnwerkers is echter na enkele tijd 

ingestort. De Sint Barbarakapel die er is gebouwd, is een herinnering aan deze tragedie. Even 

verder draaien wij links af richting ROOSBEEK. Langs de Heulingenstraat, waar vroeger 

varkensboeren waren gevestigd, bevindt zich thans een chocolaterie gekend voor haar 

pralines die werden verkozen tot streekproduct. Deze lange afstand stappers bereiken thans 

de 4de en laatste controlepost. Wij kozen voor de Chiro 

lokalen van ROOSBEEK, alwaar onze jeugd jullie met een 

glimlach zullen ontvangen. Ik zou zeggen, laat het u 

smaken. 

Na een korte rustpauze verlaat de 30 Km de grote omloop 

richting vertrekzaal. De 

35 Km maken nog een prachtige lus langs de Kasteeldreef 

naar het kasteel te ROOSBEEK met zijn prachtige vijvers 

en mooi onderhouden park. Ondanks onze smeekbede 

werd ons geen toelating gegeven om hierdoor een 

wandeling te maken.  

Via het gehucht BREISEM, met haar mooie kerk, stappen wij thans terug richting 

“ROOSBEEK”. In het centrum passeren wij, langs het graf van Rudolphe de NOVARRA, 

kapitein in het leger van Philips IV die het kasteel, te ROOSBEEK liet bouwen, in 1648. Hij 

sneuvelde er in het jaar 1651. Er resten ons nog 4 Km naar BOUTERSEM. Tijdens dit project 

komen wij langs de pas aangelegde Finse piste, de Velpedreef en de oude watermolen op de 

“VELPE”. Van hieruit kunnen wij reeds genieten van de geur van dampende koffie met gebak 

en het NIEUWE streekbier “LANDER” dat wij u bij deze gelegenheid willen aanbieden en 

tevens promoten voor onze BOUTERSEMSE DEGUSTATIE GILDE.  

 

Overtuigd om in Boutersem te gaan wandelen? Inschrijven kan je in de gemeentelijke 

feestzaal Kerkomsesteenweg 53 te Boutersem. Wij betalen voor u de inschrijving en een 

kopje koffie er boven op. 

 

Zondag 30 augustus. Limburgse wandeldag. 

 

Deze tocht wordt georganiseerd door Samen uit samen thuis (SUST vzw) 

 Startplaats: zaal “De Plas” Binnenvaartstraat, Kwalaak-Houthalen.  

Afstanden; 4 – 6 – 9 – 7 en 10 km. In combinatie: 11 - 13 – 16 – 19 km.  

Starten kan je tussen 8.00 en 15.00 uur.  

Kwalaak ligt aan het recreatiepark “De Plas” in Kelchterhoef.  

Een prachtig wandelgebied in het hart van Limburg. Een ideale plek om even te onthaasten.  

Rond de zeilvijver, die 20 ha groot is, kan in alle rust het parcours van de 4 en 8 km 

bewandeld worden.  

Voor de 7 en 10 km wandelen we in het natuurreservaat 

“Tenhaagdoornheide”  

Dit uniek natuurgebied van 360 ha met heide, bossen, landduinen, vijvers 

en vennen is gelegen in de brede Laambeekvallei.  

In het reservaat kan je een dosis gezonde energie opdoen in een ongerepte 
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natuurpracht.  

Misschien kom je onderweg de schaapskudde tegen; zij ondersteunt het natuurbeheer in het 

gebied.  

Voor de 4 - 6 en 9 km wandelen rond de Plas van Kelchterhoef, na de splitsing 4 km 

wandelen we voor de 6 en 9 km langs het schietveld Helchteren, de 9 km wandelt door het 

prachtige domein van Kelchterhoef. 

Een mooie gelegenheid om nog wat van de Limburgse heide mee te pikken..  

Ook hier betalen we voor u de inschrijving en ontvangt u nog 2 bonnetjes voor een 

basisconsumptie.  

Dinsdag 1 september Begijntjestocht. 
Het begin van het schooljaar. Voor de pinguïns een gelegenheid om een nieuw 

wandelparcours aan te bieden. Voor de korte afstanden blijft het Bieheidebos  de 

hoofdschotel. Voor de 8 km aangevuld met : De Raam, De Rooygaarden en het natuurgebied 

de Paependel. 

De grotere afstanden verlaten al snel het Bieheidebos en wandelen  langs allerlei trage wegen 

de provincie Antwerpen binnen.  Onderweg passeren ze de  “De lichten” een natuurgebied 

met aan de rand een sportcentrum . U kan een heuse renbaan bewonderen vooraleer u weer 

het veld instapt op weg richting Booischot centrum. Na de rust keren de 12 km stappers via de 

Peerdsdonken terug naar de provincie Vlaams Brabant. Hier wandelen we door het Hoekje 

met de Strooiselhoeve en het private kasteeldomein ’t kasteeltjesgoed. Via het Pannenhof 

bereiken we terug de vertrekzaal.  

De grotere afstanden maken in Booischot nog een lus langs het Hof ter Laken met zijn 

middeleeuws kasteeldomein en zijn 30 ha groot park. Samen met de meanderende  Nete, de 

Palieterhoeve en de Heerenbossen  vormt deze lus een aaneenschakeling  van verbazende 

wandeluitzichten. 

We nodigen  op deze eerste schooldag iedereen uit om te 

komen genieten van een  afwisseling van  kleine en grotere 

natuurgebieden verbonden door bos- en veldwegen waarbij 

het domein van koning auto zo veel mogelijk wordt 

vermeden.    

Zoals steeds wordt u op de vertrek-en rustzaal verwend 

met oma’s huisbereide soep bereid met verse groentjes. De 

nodige dranken en als toetje zijn er pannenkoeken in de 

vertrekzaal. 

Overlijden 
      Ook in deze pinguïn moeten we weer een overlijden melden.  

Op 14 april overleed Paula Geuens echtgenote van Maurits Nachtergaele. 

 Paula was de moeder, schoonmoeder en grootmoeder  van onze leden  Katelijne 

Nachtergaele, Paul van Loo, Sam en Hanne. 

Wij wensen deze familie veel sterkte toe in de komende periode. 
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Verslag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Wandel Sportclub Langdorp v.z.w.  

maandag 27 april  2015  in het Secretariaat – Testeltsesteenweg te Langdorp   

 

Van de 48 vaste leden van WSC Langdorp vzw waren er 39 aanwezig en 5 volmachten. Er 

konden dus 44 stemmen worden uitgebracht. 1 lid is verontschuldigd . 

 

1. De voorzitter opent de vergadering om 19u 30.  

    Hij verwelkomt iedereen. 

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

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

4. Volgens de secretaris zijn er  657 leden; waarvan 315 mannen en 342 vrouwen. In 

2014 waren er  661 leden. 

De trend van andere jaren zet zich voort. Meer vrouwen dan mannen. 

We hebben 1 lid dat 89 jaar wordt en 26 leden boven de 80 jaar waarvan 20 mannen en 

6 vrouwen. Hier; duidelijk meer mannen dan vrouwen! Er zijn slechts 6 kinderen 

onder de 18 jaar. 

We zijn13.546 keer gaan wandelen bij de 3 federaties. Dit komt per persoon op een 

gemiddelde van 21 maal stappen. 

Uiteraard wordt er meer gewandeld: LLAW, vrijdagnamiddag, busuitstappen en 

buitenlandse reizen. 

Er worden ongeveer 430 Pinguinekes per 2 maanden gedrukt. 

5. De penningmeester gaf een jaaroverzicht van de meest voorkomende in- en 

uitgaven. 

Er zijn 12.445 wandelaars op de tochten ingeschreven. Totale inkomsten hiervan : € 

28.215 

Ander inkomsten:  subsidies, verkoop van kledij ,lidgelden, intresten. 

Voornaamste uitgaven: ledenfeest, helpersfeest, kledij, lidgeld, drukwerk, aankoop 

materiaal (stoelen, koffiemachine, kopiemachine). 

De penningmeester verwacht dat de begroting in de zelfde lijn ligt als verleden jaar 

met waarschijnlijk een licht verlies. 

6. De controlecommissie is samengekomen (Vic Van Den Broeck, Leen Pairoux en 

Willy Ooms). Ze hebben de boekhouding nagekeken en kregen alle gevraagde 

stukken aangeboden die ze vroegen. Alles was prima in orde. De penningmeester 

wordt bedankt voor zijn  inspanning. De commissie stelt voor om de jaarrekening 

goed te keuren. 

De vaste leden keuren dit unaniem goed. 

7. Er wordt kwijting voor de bestuursleden gevraagd en gekregen. 

8. Er is 1 vacature vrij voor bestuurslid.  Cyriel is ontslagnemend en kandidaat. Er zijn 

geen ander kandidaten! 

9. Er wordt gevraagd om een kiescollege. Gerard De Haes en Miel  Sandra willen deze 

taak op zich nemen. De stembriefjes worden uitgedeeld. 

10. Pauze en stembriefjes ophalen. De stemmen worden geteld. 

11. Cyriel heeft 44 stemmen op 44, en onder algemene goedkeuring van de leden (door 

handgeklap) aanvaardt hij zijn mandaat. 

12. Er zijn geen ingestuurde agendapunten. 

13. Mededelingen en varia: 

*Het bestuur heeft de prijs van de 40 punten verhoogd van  € 0,4 naar € 0,5. Het 

huishoudelijk reglement wordt hiervoor aangepast. 
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*We gaan meer investeren in busreizen en stertochten. De laatste reizen hebben 

aanzienlijk meer gekost ( boot, ontbijt). 

* De fusie: 

-Volgend jaar zou de BVV kalender niet meer bestaan. Voor een bescheiden bedrag 

zouden de leden een boek met alle wandelingen kunnen kopen. 

-Het lidgeld aan de federatie bedraagt nu € 6,2 en wordt volgend jaar € 9. 

Waarschijnlijk wordt dan het lidgeld verhoogd! 

-We krijgen een nieuw nummer 4006 i.p.v. B006. 

-De leden krijgen ook een nieuw  nummer. 

-Er komt een E- loket.  De lidkaart wordt gescand bij de inschrijving. 

-Volgend jaar verhoogt het inschrijvingsgeld:  € 1,1 i.p.v. € 1. 

*Zwart wandelen is een probleem. Is hier een oplossing voor? 

 

 

 

Einde van de vergadering : 20u 45 

Verslag : Guy Van Loo 
 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  

 

van 26 mei 2015  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, Bart Daems  

 

Verontschuldigd: Jef De Win, Anita Boogaerts 

 

 De voorzitter verwelkomt iedereen. Er is een nieuw verantwoordelijke voor het lokaal. 

De voorzitter heeft een beker bij, gekregen in Lommel. Het lijkt op een grote drinkbeker. 

Het is een kunststuk waarvan er slechts 2 exemplaren zijn. 

 De secretaris heeft een uitnodiging bij om cursussen te volgen voor bestuursleden. Dit is 

in het kader van het dynamoproject. 

 De penningmeester overloopt de in en uitgaven van de tochten. Hij geeft een overzicht 

van de ontvangsten en uitgaven + dagboek van in- en uitgaven voor de maanden maart en 

april. 

 Volgend jaar bestaat de Marching niet meer. De IVV kalender wordt ook niet meer 

gedrukt. In de plaats van deze 2 uitgaven komt er een nieuwe (dikke) kalender.  

Deze kalender zal worden gegeven in de plaats van de IVV kalender. De kostprijs van dit 

boek zal hoger liggen dan de IVV kalender. We bestellen er  460. 

Het lidgeld  aan de nieuwe federatie ligt ook hoger dan nu. 

We gaan volgend jaar € 15 moeten vragen om uit de kosten te komen. 

 De – 12 jarigen blijven gratis wandelen. 

 De tochten van volgend jaar worden bekeken zowel voor de data als de teksten voor de 

nieuwe kalender. 
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2/2     Konijntjesbergtocht in Langdorp met minder validen 

6/3     Mars der Zuiderkempen met minder validen 

14/4   Netetocht met minder validen 

21/5   Panoramatocht 

10/7   Zomertocht met minder validen 

30/8   Begijntjestocht 

15/10 Tienbunder in Rillaar 

4/12   Sinterklaastocht  met 2 startplaatsen 

 Voorlopig stellen we ons niet kandidaat voor de Vlaamse Wandeldag 2017. 

 Voor de Panoramatocht zijn alle zalen bevolkt met helpers. 

De bakker komt om 5u 30.  

De buurtbewoners krijgen een brief dat er verkeershinder zal zijn. 

 We lopen wat achter bij de wisselbeker. Moeten we hiervoor actie ondernemen? 

Jef komt binnen. 

 Kinderdijk (NL) zou interessant kunnen zijn voor een busreis. Verkennen dit jaar?(6/6) 

 De teksten van het Pinguineke moeten vroeger bij de secretaris toekomen. 

 

                     

                             Einde  22u 10   

                                    verslag : Guy Van Loo 

 

 

 

Enkele bestuursleden buigen zich over de kaarten van Merzig om de verkenning voor te 

bereiden. 

 

 

Huwelijk 

Vrij uniek in de al lange geschiedenis van onze wandelclub .  

Op 8 mei  gaven twee van onze leden elkaar het jawoord in 

Aarschot.  

Marie-Roos Weerts en Dirk Gobbers zijn de gelukkigen. Wij 

wensen hen veel geluk en voorspoed in hun verdere 

huwelijksleven. 
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Panoramatocht : 

 

SAMENVATTING   

V.W.F. 544 

V.V.R.S. 91 

AKTIVIA  195 

F.F.B.M.P. 29 

V.G.D.S. 0 

Individuelen 179 

Buitenlandse deelnemers 6 

Blanco+ontbrekende formulieren 32 

    

TOTAAL 1076 

 

 

Nieuwe leden 

 

Geert MEYNAERTS 2230 HERSELT 

Cindy COOSEMANS 2230 HERSELT 

Daisy BRYON 3200 AARSCHOT 

Jan THIELEMANS 3201 LANGDORP 

Kathleen VERDONCK 3201 LANGDORP 

Inge DE WULF 3320 HOEGAARDEN 

Vera STERKENDRIES 3320  HOEGAARDEN 

Agnes VERBINNEN 3111 WEZEMAAL 

Kristiaan DRIES 3201 LANGDORP 

Nicole VERDONCK 3201 LANGDORP 

Wilfried BLOMMAERT 3200 AARSCHOT 

Els DE POTTER 3200 AARSCHOT 

Pablo BAERT 3200 AARSCHOT 

Marleen VAN NOTEN 3130 BETEKOM 

Gilbert CORNELIS 3200 AARSCHOT 

Manuella VERHAERT 3390 TIELT-WINGE 

Gitte STORM 3390 TIELT-WINGE 

Dirk SMEKENS 3200 AARSCHOT 

Renilde CLAES 3200 AARSCHOT 
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Twee tachtigers Louis en Simon zitten op een bank in het park. 

Zegt Louis opeens: K'hem zin in een cremmeke! 

Simon: " ze gaan halen, wat wilde van smaak?" 

-"2 Bollen chocolat en gij?" 

- "Voor mij twee vanille…" 

Antwoordt Louis: " Ge zou het beter opschrijven, want ge gaat dat zeker vergeten!"  
-"Maar nee: de ijskar staat hier vlak voor ons"! 
-"Schrijf het op, want ge gaat het vergeten, zeg ik u!" 
-"Nee, nee ik ga just niks vergeten!" 
  
Simon staat grommelend recht:"Twee chocolat, twee vanille... twee ch…"  

 

Na een lang kwartier komt Simon terug met  twee braadworsten en twee pakjes frit  !!! 

Zegt Louis "En waar is de mosterd ? " 

"Gedoeme, vergeten !" 

"Zie de wel dat ge dat moest opschrijven !"   

Vakantie 

Ik heb nu vakantie 

dat zegt heel veel 

slaap uit geregeld 

waar ik mijn dag mee deel? 

 

met vrienden, met familie 

met ouders, met mezelf 

en ik kom pas uit bed 

tegen een uur of elf 

 

ik denk niet aan ‘t werk 

en zij niet aan mij 

ik heb nu vakantie  

dus ben ik vrij 

 

ik kan doen wat ik wil 

ik ga en ik sta 

ik ben nu echt niet stil 

tegen vrij zijn zeg ik    JA                                                                 

 

                              


