
 
 

 
Als deze pinguin in uw bus valt zijn we al eind februari. Normaler wijze is het ergste van de 
winter nu wel voorbij. Twee organisaties hebben we al gehad. Het ledenfeest met 110 
deelnemers die genoten van de culinaire hoogstanden van Gasthof Ter Venne. Muzikaal 
werden we verwend door het trio Wendy, Willy en Jos. Enkele dagen later was er de 
Konijntjesbergtocht, bijna 1100 deelnemers. Voor de schare helpers was het hard werken. 
Toch verliep de organisatie vlekkeloos. Aan alle helpers, een dikke merci. 
 
In de komende maanden hebben we twee speciale busreizen voor u in petto.  De wandeling 
aan de Eifelsteig organiseren we zelf. In plaats van bij aanvang enkel een tas koffie aan te 
bieden, laten we voor u een heus ontbijtbuffet aanrukken. U kan dan de wandeling, die toch 
heuvelend zal verlopen, met frisse krachten aanvangen.  
Een maand later ook weer iets speciaal. De organisatoren van deze natuurwandeling bieden 
voor en na de wandeling een bootreis aan. Op deze manier verloopt de gehele wandeling door 
de natuur. Tijdens de wandeling worden ons ook nog drie, Nederlandse,  broodjes 
aangeboden. Voor deze speciallekes vragen we wel een kleine meerprijs. Meer hierover vindt 
u verder in deze Pinguin. 
 
Dit jaar niet minder dan drie meerdaagse wandelvakanties. Inschrijven voor de twee eerste is 
niet meer mogelijk.  Voor onze wandelvakantie in het najaar is het nu het moment om in te 
schrijven. Anders dan vorige jaren rijden we niet met onze eigen auto maar hebben we een 
bus gereserveerd. Op deze manier kunnen we  in een ruimere omgeving rond het hotel gaan 
wandelen zonder de moeilijke verplaatsingen met de auto’s te moeten doen. We vragen wel 
om snel te beslissen. Het aantal deelnemers dat mee kan is beperkt. 
 
Dichterbij is onze Mars Der Zuiderkempen. Voor deze organisatie zullen we weer op een 
groot aantal helpers moeten beroep doen. Zij die niet moeten komen helpen verwachten we 
om te komen deelnemen aan deze officiële wandeltocht. 
 
Verder in deze pinguin kan u ook weer een uitnodiging vinden voor onze Algemene 
Vergadering. Als VZW een verplicht nummertje, toch ook een unieke gelegenheid voor onze 
leden om hun wensen en grieven kenbaar te maken. In de mate van het mogelijke zal daar dan 
in de toekomst rekening mee gehouden worden. 
 
Voor nu, geniet van de ontluikende lente. Een zonnetje dat steeds meer warmte uitstraalt. 
Gedaan met goed ingeduffeld te wandelen. De mannen met de korte broeken zijn op komst! 
 
Tot ergens onderweg.  
Fons 
 

Mijmeringen van de voorzitter 
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Wandelkalender Maart-April 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 
 
Zondag 1 maart 
 

Toekers Bunsbeek vzw 
Glazuur   
Dries 7A   3380 Glabbeek 

5-7-10-14-21 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 3 maart De Bollekens Rotselaar 
Meubelen Verhaegen  
Grote baan 115       3130 Betekom 

4-6-10-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 8 maart 
 
 
Eigen organisatie 

MARS DER ZUIDERKEMPEN 
Sint-Jozefscollege 
Bekaflaan 65 Aarschot 
Wandelaars/helpers op post 

5-8-12-15-20-30-36 km 
 
07.00 – 15.00 uur  

Donderdag 12 maart Vos Schaffen vzw 
Kantine KTH   Omer van 
Audenhovenlaan  3          Diest 

4-6-12-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 15 maart 
 

WSV Berchlaer 
Parochiezaal    Mechelbaan 22 
2500   Koningshooikt 

4-6-12-16-22 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 15 maart 
 
Stertocht 

Horizonstappers Lubbeek 
Parochiezaal Pellenberg 
Kortebergstraat  3212 Pellenberg 

4-7-10-15-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 19 maart Boutersem sportief 
CC Kerkomsesteenweg 55 
3370 Boutersem 

4-8-12-20 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 21 maart WSV Holsbeek 
Ontmoetingscentrum Linden 
Korenbloemstraat 12 3210 Linden 

4-6-12-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 22 maart WSV Neteland Duffel 
School WAVO  Vinkenhofstraat 43 
2861 Onze-Lieve -Vrouw- Waver 

6-12-15-20-30 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zondag 22 maart 
 
 

WSV Wandelend Paal 
Zaal Sint-BaafPadbroekstraat 1 
3550 Eversel ( Heusden Zolder) 

4-6-12-16-20-30-42 km 
 
07.00 – 15.00 uur 
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Zondag 22 maart Eifelsteig 
 
Gmunden - Einruhr 

Busreis Eigen organisatie 
 
Zie verder in deze info 

Donderdag 26 maart 
 

De Lustige Stappers Post Langdorp 
Zaal Demervallei 
Langdorpsestwg      3201  Langdorp 

5-8-11 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 29 maart 
 
Stertocht 

De Grashoppers Keiberg 
CC Den EggerA.Nihoulstraat 74 
3270  Scherpenheuvel 

6-10-12-17-20-25-30-35-42 
km 
07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 2 april Herentalse WC vzw  
Zaal onder de toren  Hogedreef 
2230- Herselt-Bergom 

5-7-10-12-15-17-22 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 4 april De Pompoenstappers vzw 
MPI De Mast 
Pater Damiaanstr    2460 Kasterlee 

6-10-15-20-25-30-42 km 
 
06.00 – 15.00 uur 

Zondag 5 april Globetrotters Hageland 
Buurthuis De Veldbazuin  Dorp 
3221 Nieuwrode (Holsbeek) 

4-6-12-16-21-30-35 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Maandag 6 april Ijsetrippers vzw 
De Linde  
Pastorijstraat     3040 Ottenburg 

6-12-18-24-30 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Woensdag 8 april Trip- Trap Kumtich 
Ten Hagendome 
St.Truidensestwg 492   Hakendover 

A5-B5-C7-D8 
Te combineren. 
07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 9 april De GruunZipkes 
Fanfarelokaal Kapelaniestraat 
Hulshout 

6-10-16 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zondag 12 april Sporton Deurne-Diest 
S.O.K.       Hasseltsebaan 
3290 Deurne-Diest 

5-7-13-20-25-32-43 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 12 april 
 
Stertocht 

Antwerpse wandeldag 
De Ranstuilen  Den Boomgaard 
AntwerpsesteenwegBroechem 

4-7-11-15-20-25-30-42-50 
km 
6.30 – 15.00 uur 

Dinsdag 14 april De bollekes Rotselaar 
Meubelen Verhaegen  
Grote baan 115           Betekom 

4-6-10-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 16 april 
 
 
Eigen organisatie 

NETETOCHT 
Voetbalkantine De Vrijheid 
Asbroek       Herselt 
Wandelaars/helpers op post 

5-8-12-16-20-28 km 
 
07.00  - 15.00 uur 

Zaterdag 18 april WSV Horizon Donk 
Zaal Pax  
Ketelstraat 20       3454 Rummen 

3-5-8-12-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 19 april Biesbosch Nederland 
Zie verder in deze info 

Busreis eigen organisatie 

Zondag 19 april 
 

WRC Manke Fiel vzw 
’t JASS Asphaltcosite 20 (Asse 
Station)           1730 Asse 

5-7-10-14-21-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

3 
 



Zondag 19april 
 

Herentalse WC 
Nieuwland 
Nederij 100     2200 Herentals 

5-10-15-20-25-30-42 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 21 april Neteland Duffel 
Domein de LochtLiersesteenweg 44 
Duffel 

4-7-8-15 km 
 
09.00 – 15.00 uur 

Donderdag 23 april ToekersBunsbeek vzw 
Voetbalkantine Bunsbeek 
Vlaasstraat 3         3380 Bunsbeek 

6-12-15-21 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 25 april LLAW Willebroek - Mechelen 
 

Eigen organisatie 
Zie verder in deze info 

Zondag 26 april 
 
Stertocht 

W.K Werchter vzw 
De Wal        
Walstraat             3118 Werchter 

4-7-13-16-21-25-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Vrijdag 1 mei VOS Schaffen 
Gildenzaal 
Pastorijstraat       3290 Schaffen 

4-8-12-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

 
 
 
 
 
 

 

Vrijdagnamiddag wandelingen.  

Vertrek om 13.30h stipt. Er is een rustpost voorzien en deelname is gratis. 
Datum                    Omloop Afstand           Vertrekplaats 
13/03/15 Aarschot-Bergvijver-Aarschot 12 km Parking Demervallei Sporthal 
20/03/15 Averbode-vvv toren-Averbode 12 km Parking Vossenhol 
27/03/15 Gijmel-Bekaf-Gijmel 12 km Kerk Gijmel 
03/04/15 Wezemaal-Holsbeek-Wezemaal 12 km Parking dorp Wezemaal 
10/04/15 Gelrode-Nieuwrode-Gelrode 12 km Parochiezaal Gelrode 
24/04/15 Gijmel-Schilders-Gijmel 12 km Kerk Gijmel 
08/05/15 Gelrode-wezemaal-Gelrode 12 km Parochiezaal Gelrode 
 
05/03/15 geen wandeling (voorbereiding Mars der Zuiderkempen) 
17/04/15 Geen wandeling (Verwijderen afpijlingNetetocht) 
01/05/15 Geen wandeling. 
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Zondag 22 maart Einruhr- Eifelsteig. 
 
Vorig jaar hebben we deze uitstap uitgesteld. Nu gaat hij wel door zelfs met een extraatje. 
Door de winterperiode is de wandeling nog niet verkend. Toch kunnen we u nu al wel 
vertellen hoe de dag zal verlopen. 
We rijden eerst naar waar we twee jaar geleden gestopt zijn: Einruhr. In hotel Seemöwe 
worden we om 09.00 uur verwacht voor een uitgebreid ontbijtbuffet. U leest het goed, voor    
‘s ochtends hoeft u geen bokes mee te nemen. Onze Cyriel zorgt voor de afrekening en daarna 
stappen de wandelaars van de Eifelsteig de bus op.  
Zij die enkel wat aan het meer willen wandelen vertrekken met hun wandeling vanuit Einruhr. 
Horeca mogelijkheden genoeg. 
De anderen wandelen in twee groepen. Voor beiden, voorziet u van voldoende drank en eten 
voor onderweg. We wandelen door een mooi natuurgebied. Horeca is er niet aangeplant. 
De korte afstand 13,2 km vertrekt met zijn wandeling aan kamp Vogelsang. Zij volgen de 
Eifelsteig. Na 6 km bereiken ze de Obersee. Langs de oevers wandelen ze naar en door 
Einruhr. Waar ze op het afgesproken uur en plaats de bus zullen terugvinden. 
 
Kamp Vogelsang: 
 
De NS-OrdensburgVogelsang is een voormalig opleidingskamp van de NSDAP in de Duitse 
Eifel, vlak bij de Belgische grens. 
De burcht is tussen 1934 en 1936 
gebouwd naar ontwerp van 
Clemens Klotz. 

Het begrip Ordensburg ontstond 
naar aanleiding van de behoefte 
van de partij en het staatsbestuur, 
om zich sterkere symbolen uit de 
Duitse geschiedenis eigen te 
maken en ze ideologisch een andere uitleg te geven. 

Tot 1939 werden in de Vogelsang vijfhonderd SA'ers (Ordensjunkers) opgeleid, onder andere 
in rassenfilosofie en lichamelijke opvoeding. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het 
complex in gebruik als kazerne van de Wehrmacht. Na de Tweede Wereldoorlog werd de 
Vogelsang een militair oefengebied, eerst voor de Britten en na 1950 voor de Belgische 
krijgsmacht. Ook de Nederlandse Landmacht verbleef er veelvuldig. In 2006 werd het 
monumentale complex als onderdeel van het Nationalpark Eifel opengesteld voor het publiek. 

De langere afstand 21,2 km vertrekken met hun wandeling in het dorpje Gmund. Ook zij 
volgen de Eifelsteig eerst richting Vogelsang en daarna de Obersee. Zij wandelen het laatste 
stukje niet door Einruhr maar blijven op een hoger gelegen pad tot we de parkeerplaats van de 
bus bereikt hebben. Na een welverdiend drankje keren we terug naar Aarschot. 
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We zijn nog voorjaar. Wandelstokken zijn misschien geen overbodige luxe. De grote afstand 
heeft ongeveer 600 m te klimmen en mag gelukkig 640 m dalen. Voor de anderen is dat 200 
meters klimmen en 300 m dalen. Nu nog duimen voor goed wandelweer. 
 
Vertrek: Parking Demervallei om 6.30 uur. Terug omstreeks 19.30 uur. Inschrijven doe je 
door 10 € te storten op rekening BE 10 1460 5347 2704 met vermelding Eifelsteig. Het 
bedrag moet vόόr 13 maart op onze rekening staan. 
Op 13 maart niet op de rekening, kan u niet meer mee. Bellen tussen 13 en 22 maart 
heeft geen zin. Wegens reservering ontbijt kunt u NIET meer mee. 
 
 

Zondag 8 maart  Mars der Zuiderkempen 
Op de scheiding van Hageland en Kempen bevindt zich een prachtig wandelgebied. Wanneer 
je de heuvels die de Demervallei omzomen oversteekt richting Antwerpse Zuiderkempen kom 
je plots in een typisch Kempische habitat terecht. Het gebied tussen Gijmel en Wolfsdonk  is 
bezaaid met kleinschalige natuurgebieden. Uiteraard gaan we met onze wandeling deze 
gebieden zoveel mogelijk verkennen zodat iedereen ontstrest en voldaan huiswaarts kan. 
Vertrekken doen we in het Sint-Jozefscollege gelegen aan de boorden van de Demer, het 
stadscentrum van Aarschot bevindt zich op een paar honderd meter van de start. Parkeren kan 
op de reuzeparking recht tegenover de start. 

De 5 km blijft in de buurt van de Demer, zij kunnen volop genieten van de opkomende lente 
in de Demervallei. De 8 km vergezelt de 12 km richting Gijmel. Op de Gijmelberg kunnen zij 
genieten van een prachtig zicht op Aarschot. Via geurende dennenbossen en kronkelende 
paadjes bereiken ze de controlepost van Langdorp. Na deze welverdiende rust wandelen ze 
langs een bekorende Demervallei terug naar de vertrekzaal. De 12 km splitst eerder af en mag 
volop genieten van de rust in het natuurgebied de Blakers. Even verder bereiken ze de 
controlepost in Gijmel en gaan dan via ontstressende paadjes de vertrekzaal in Aarschot 
opzoeken. De 20 km-wandelaars nemen dezelfde aanzet als de 12 km en mogen na het 
verlaten van de controlepost in Gijmel genieten van kronkelende paadjes over Bos - en 
Wijngaardberg. In Langdorp is het rusten geblazen om nadien samen met de andere afstanden 
naar Aarschot te wandelen. Na de controlepost in Gijmel bezoeken de 30 en 36 km het 
geklasseerd landschapsgebied" Molenheide". Hopelijk draait de Heimolen weer op volle 
kracht. Deze staakmolen uit 1662 is in 1999 volledig gerestaureerd en wordt op zondag nog 
regelmatig in werking gezet. Even verder wacht het natuurgebied de Meren op hen. Het is een 
waterrijk gebied te midden van uitgestrekte dennenbossen, dikwijls bevolkt door talrijke 
watervogels. Even verder bereiken we het heidegebied in de buurt van Elsleuken en dan wordt 
het tijd om eventjes te rusten in onze controlepost in Wolfsdonk. Hier keren de 30 km op hun 
stappen terug. Zij zoeken de Demer in Testelt op, vergezellen deze even en draaien dan af om 
door de weidse Demervallei terug Langdorp te bereiken. Samen met de andere afstanden 
trekken ze naar Aarschot en maken zo de cirkel rond. De 36 km maken in Wolfsdonk nog een 
mooie lus over de Rodeberg en het gehucht Ter Hoeve in Testelt. De terugtocht verloopt 
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samen met de 30 km. De parcoursmakers hebben zoals steeds gezorgd 
voor een maximum aan natuur en onverharde wegen zodat iedere 
wandelaar ontstrest en voldaan, Aarschot zal bereiken. Ook nu zal er 
gezorgd worden voor voldoende vaatjes Nivoo, al of niet vergezeld van 
een stevige boterham met kipkap. 

 

Zondag 19 april  De Biesbosch Nederland 
Nationaal park De Biesbosch 

De Biesbosch of Biesbos is de benaming voor een zeer waterrijke streek 
in Nederland. Ze bestaat uit een aantal riviereilanden en zand- en 
slikplaten in de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland, 
gelegen tussen de rivieren Boven-Merwede en Amer en doorsneden door 
de kunstmatige rivier de Nieuwe Merwede. Het is een 
zoetwatergetijdengebied met kreken en wilgenvloedbossen. Aan oostzijde 
wordt het begrensd door het Land van Heusden en Altena. Het kan worden onderverdeeld in 
de Brabantse Biesbosch en de Hollandse Biesbosch, waarbij de laatste weer bestaat uit de 
SliedrechtseBiesbosch en de DordtseBiesbosch. 

In 1994 kreeg de streek de status van nationaal park. Het heet sindsdien officieel Nationaal 
Park De Biesbosch en staat op de lijst van beschermde natuurgebieden. De Biesbosch wordt 
deels agrarisch gebruikt, is ingericht voor verschillende vormen van recreatie en biedt ook 
ruimte aan opslag van schoon oppervlaktewater in speciaal aangelegde spaarbekkens ten 
behoeve van de continuïteit van de drinkwatervoorziening. Meer hierover kan u op de site van 
Wikipedia vinden. 

Natuurbeleving op het ritme van eb en vloed 
 
Eb en vloed in een zoetwatergebied, dat is zeldzaam. Maar Nederland heeft het. De Biesbosch 
is één van de de weinige zoetwatergetijdengebieden van Europa. In deze delta van de Rijn en 
de Maas heeft het getij nog vrij spel. De Biesbosch is een avontuurlijk doolhof van rivieren, 
waterbekkens, wilgenbossen en grillige kreken met glashelder water. Het is een uitgestrekt 
fourageergebied voor talloze soorten watervogels, zoals ganzen, reigers, eenden en steltlopers. 
Overal in de Biesbosch vind je nog de nalatenschap van de griendwerkers die eeuwenlang het 

land bewerkten. 
Je kunt in de Biesbosch volop wandelen door polders 
met historische namen als 'Doolhof' en 'Pannekoek'. 
Langs de randen van het gebied kun je fietsen over 
oude dijkjes, langs rivieren en dorpen. De natte, ruige 
natuur van dit moeras laat zich vooral beleven vanaf 
het water in een bootje of kano. Geruisloos peddelend 
door smalle kreken, langs rijk begroeide oevers, 
bukkend onder lage takken door, beleef je de natuur 
van heel dichtbij. IJsvogels schieten voorbij, een 
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kiekendief jaagt tussen het riet, een aalscholver droogt zijn vleugels op een boomstronk. Soms 
laat zelfs de zeearend zich zien. En natuurlijk vind je overal sporen van de bever, die al 25 
jaar vaste bewoner is. In de Biesbosch ben je één met de natuur, op het ritme van eb en vloed. 
 
 
Praktisch 
 
U weet nu al wat over de geschiedenis en wat er te zien is nu nog concreet hoe wij de dag 
gaan indelen: 
19 April organiseert de stichting Biesbosch een wandeling met afstanden 5-10-15-22-32 km.  
Om de startplaats van de wandeling te bereiken is er eerst nog een boottocht van ca. 1 uur 
voorzien. We rijden met de bus naar het plaatsje Drimmelen waar de rondvaartboten van de 
firma Zeemeeuw ons naar het vertrek van de wandeling brengen. Daar worden we ten laatste 
om 8.15 uur verwacht. We reserveerden 90 plaatsen op de boot van 8.30 uur. We kunnen dan 
om 9.30 uur aanvangen met de afgepijlde wandeling. Onderweg zijn er rustposten voorzien. 
Op één van die posten worden ons drie broodjes aangeboden. Voor de boten terug zijn er geen 
plaatsen gereserveerd. Vanaf 13.30 uur beginnen de boten terug te varen naar Drimmelen. De 
22 km wandelaars zouden ten laatste de boot van 16.00 uur moeten kunnen halen. (Uren 
onder voorbehoud. Juiste uren worden ’s morgens 
medegedeeld) Omstreeks 17.00 uur vertrekken we terug 
richting Aarschot. De wandelaars van de kortere afstanden 
hebben dan nog de gelegenheid om de haven en het dorpje 
Drimmelen te bezoeken. 
Nog even aan herinneren. Voorzie u van goede waterdichte 
wandelschoenen. Het parcours kan nogal drassig zijn. 
Deze speciale uitstap kost iets meer dan gewoonlijk nl.12 
Euro. 
Hierin is begrepen busreis met drinkgeld, bootvaart heen en 
terug en drie broodjes. Nu is het aan u om zo snel mogelijk 
in te schrijven. De plaatsen zijn beperkt. Deze maal moet u 
twee weken voor de uitstap inschrijven. Let er op dat uw 
inschrijving tijdig op onze rekening staat. Laatkomers 
kunnen ook op deze uitstap niet meer mee. 
 
 
 
Vertrek: Parking Demervallei om 6.30 uur. Terug omstreeks 18.45 uur. Inschrijven doe je 
door 12 € te storten op rekening BE 10 1460 5347 2704 met vermelding Biesbosch. Het 
bedrag moet vόόr 3 april op onze rekening staan.  
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Stertochten maart – april  
 

Meerdere stertochten de volgende maanden. 
In het kort de spelregels herhalen. U knipt de bon op de achterflap uit. Kleef uw naamklever 
op de voorziene plaats en geef de bon af aan de inschrijftafel. 
Bon vergeten? U mag uw naamklever bij op een andere bon kleven. 
 
 
Zondag 15 maart 
 
De Horizonstappers organiseren dan hun voorjaarswandeling vanuit de parochiezaal in 
Pellenberg. 
We kunnen kiezen tussen 4-7-10-15-20 en 30 km. 
Het Hageland een parel van rust, in deze periode ook een ontwakende landbouwactiviteit, 
steeds aanwezig op de wandeling. Naar gelang de gekozen afstand gaat u naar het Butselbos, 
de heraangelegde oude stortplaats, het Koebos in de buurt van het ziekenhuis evenals het 
Gasthuisbos. Genoeg natuur om u een heerlijke wandeling te bezorgen. 
Wij betalen voor u de inschrijving en u krijgt er nog een gratis basisconsumptie boven op. 
Allen daarheen ! 
 
Zondag 29 maart 
De Grashoppers Keiberg organiseren dan hun Grashopperstocht van uit Den Egger te 
Scherpenheuvel. 
Er worden afstanden van 6-10-12-17-20-25-30-35 en 42 km aangeboden. 
Het is een buurgemeente.Testelt, Zichem en Scherpenheuvel zijn wel voldoende gekend. 
Assent en Kaggevinne iets minder. Toch zeker de moeite om ook deze gemeenten beter te 
leren kennen.  
Het is maar een kleine verplaatsing. U krijgt de inschrijving en een basisconsumptie van ons 
aangeboden. 200 Pinguïns die de Grashoppers overrompelen. Dat moet toch mogelijk zijn. 
 
Zondag 12 april (Pasen) 
 
De Ranstuilen heten ons van harte welkom op deze Antwerpse wandeldag en tevens de 35ste 
Int. Wandeltocht die start vanuit de ruime Evenementenhal genaamd Den 
Boomgaard en gelegen Antwerpsesteenweg te Broechem . 
De afstanden zijn: 4‐8‐13‐20‐25‐30‐42 en 50 km. Wij ontvingen 
onderstaande parcoursbeschrijving. 
De afstand van 4 km heeft geen rustpost en blijft dicht bij het vertrekpunt 
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doch de wandelaars zullen zeker niet klagen over de geboden natuur en wandelen zelfs dwars 
door het golfterrein met het prachtige kasteel Bossenstein. 
Alle andere afstanden trekken richting Ranst waar de centrale ruime rustpost gelegen is. Hier 
keert de 8 km terug naar de start doch de wandelaars op de 13 km maken in Ranst nog een lus 
door het Zevenbergenbos dat samen met het Muizenbos een uniek boscomplex vormt van 
meer dan 100 ha en waar je in die tijd van het jaar kunt genieten van de pracht van de vele 
bosanemonen die in volle bloei staan. 
De grotere afstanden ( 20‐25) wandelen richting Vremde en passeren het historische kerkje 
van Millegem dat als monument geklasseerd is. De allergrootste (30‐42‐50) brengen een 
bezoek aan 2 forten, dat van Wommelgem en Borsbeek, en wandelen zelfs tot in Hove en 
Boechout. 
De parcoursverantwoordelijke heeft ook ditmaal zijn uiterste best gedaan om je zoveel 
mogelijk door de natuur te loodsen en liefst over onverharde wegen. 
Bij aankomst is er voor iedereen een gratis versnapering voorzien en kan je ook genieten van 
onze befaamde frietjes al dan niet met vol au vent, doch met de nodige saus aan 
democratische prijs. 
 
Frietjes moet u zelf betalen. Wij betalen enkel de inschrijving en 2 basisconsumpties voor u. 
 
 
Zondag 26 april 
WK Werchter organiseert haar Aspergedabberstocht vanuit zaal De Wal in Werchter. U kan 
kiezen uit 4-7-13-16-21-25en 30 km. 
Een gedetailleerde parcoursbeschrijving: 
Parcours 4 km: Wandelend door het landelijke Werchter rond het Rock Werchter terrein. 
Parcours 6 km ’t Schipke: Een deels apart parcours over de oever van de Dijle naar Ninde. 
Langs kleine veldwegen door een natuurgebied naar ’t Schipke (brug over De Laak), een 
wandelpad brengt je terug naar het vertrek. Een wandeling met goed bewandelbare wegen 
voor 90% uit onverharde paden. Ook geschikt voor rolstoelen en buggy. 
Parcours 10 km: Voor deze afstand doe je de parcours 4km en 6 km met rustpunt in de 
vertrekzaal. 
Parcours 14 km: Vertrekt door het centrum van Werchter en langs het festival terrein Rock 
Werchter. Verder langs Craneveldhoeve naar natuurgebied Haachtsbroek . Na +/- 6,5 km kom 
je in Haacht waar een ruime rustplaats is voorzien. De terugweg gaat door het natuurgebied 
langs de Antitankgracht naar een nieuwe brug over de Dijle. Over de brug volgen we een 
veldweg dat ons naar een volgend natuurgebied brengt. Door deze prachtige bossen en de 
oever van de Laak kom je aan ’t Schipke, nog een veldweg door en de kerk van Werchter 
komt terug in zicht. Ook deze afstand is een wandeling die bestaat uit 85% veld en bospaden. 
Parcours 18 km: Zelfde parcours als de 14 km maar maakt na de controle in Haacht een 
plaatselijke lus van +/-4 km langs de nieuwe Hansbrug. 
Parcours 22 km: Hansbrug: Zelfde parcours als de 14 km maar maakt na de controle in 
Haacht nog een plaatselijke lus via de nieuwe Hansbrug en Putkomheide van 7,6 km. 
Parcours 24 km en 30 km: Deze afstanden volgen ook de 14 km maar gaan even voorbij de 
Craneveldhoeve naar het Lipseveld alvorens het Haachtsbroek te bereiken. De controlepost in 
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Haacht wordt er bereikt na 9,5 km. Na controle volgt de 24 km nog een lus van +/- 4 km. De 
30 km maakt er een lus van 9,8 km langs Hansbrug en Putkomheide . 
De terugweg volgt terug de 14 km maar maakt aan ’t Schipke nog een ommetje door 
natuurgebied Tremelo voor je de startzaal bereikt. 
Inschrijving en een basisconsumptie betalen we graag voor u. 
 
 

 

Donderdag 16 april 2015: 13de Netetocht - Herselt      

Zoals in voorgaande tochten zal ook dit jaar de ontluikende natuur het thema van de 
wandeling zijn. We brengen een bezoek aan  vier natuurgebieden: Den Hertberg met zijn oude 
beukendreven, het Varenbroek kundig beheerd door Natuur en Bos, de Kwarekken in  
Westerlo en de Rodhoek een prachtig stukje natuur langs de Nete. De Nete en de Rode Laak 
verbinden deze gebieden en zijn dan ook de rode draad in deze natuurwandeling. In Herselt 
hebben we een lus van 5 en van 8 km voorzien, op deze lussen zal je aangenaam verrast 
worden door de overvloedige natuur die  zich rond de dorpskern bevindt. De 28 km pikt eerst 
de lus van 8 km mee in Herselt om dan samen met de andere afstanden richting Drie Eiken en 
Hertberg te trekken. Langs mooie sparren - en beukendreven bereiken we even later de 
controlepost in Bergom. Na de rust trekken de 12 km wandelaars door de Kwarekken en 
Rodhoek naar Herselt. Statige beuken voorzien van eigenaardige heksenringen kleuren deze 
passage . In de waterrijke Rodhoek  kan je genieten van de unieke flora die her en der de 
waterplassen versieren, kikkers en vogels zorgen voor de nodige voorjaarsgeluiden. De 16 km 
maakt in Bergom een lus van 3,5 km bij. Ze wandelen nog eventjes door de bossen van Den 
Hertberg en brengen dan  terug een bezoek aan de controlepost in Bergom eer ze de 
terugtocht met de 12 km naar Herselt aanvatten. De 20 en 28 km maken de lus in Bergom iets 
groter. Via een rustig kerkpaadje bereiken zij het bosrijk gebied van Den Hertberg waar ze de 
heerlijke geur van de jonge mastentoppen kunnen opsnuiven. Via een open landschap 
bereiken ze even later Het Varenbroek. Dit uniek natuurgebied, beheerd door Natuur en Bos, 
blijft een van de hoogtepunten van onze Netetocht. De Rode Laak doorklieft dit gebied en 
zorgt voor de nodige vochtaanbreng. Hopelijk staan  speenkruid en dotterbloem en 
bosanemoon weer volop in bloei en zorgen ze weer voor mooie bloementapijten  op onze 
terugweg naar de controlepost in Bergom. Na rust vatten ook zij samen met de andere 
afstanden de  terugweg naar Herselt aan. De mannen van het parcours hebben ook nu weer 
gezorgd voor zoveel mogelijk natuur en rustige wegen. De lente en de mooie natuurgebieden 
zorgen er ieder jaar weer voor dat deze wandeling als een van de topwandelingen van de 
Pinguïns mag bestempelt worden. Vertrekken doen we in de voetbalkantine van Herselt, 
gelegen aan de vernieuwde sportterreinen. Parking is er voldoende in de buurt van de 
voetbalkantine. Na de wandeling kan je genieten  van een heerlijk Nivootje van 't vat, een 
hartige pannenkoek of iets anders, om deze prachtige weekwandeling af te sluiten. 
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Zaterdag 25 april LLAW Willebroek – Mechelen  
 
Met deze Rivierenlandwandeling vertrekken we op de Kleine Heide in Blaasveld, 
deelgemeente van Willebroek, richting het natuurdomein “Het Blaasvelds Broek”. Via de 
kapel “Veertienbunder”stappen we richting de internationale watersportbaan van Hazewinkel. 
 

Nadat we het Provinciaal domein Biezenweide 
en Broek “De Naeyer” hebben doorkruist, 
komen we aan de oevers van de Rupel waarna 
we terug naar de andere zijde van de 
watersportbaan trekken. 
Via nog een gedeelte van het “BlaasveldsBroek” 
trekken we richting Heffen. We laten na een 
tijdje langs de boorden van de Zenne te hebben 
gewandeld Heffen achter ons en via het 
“Robbroek” gaan we richting het 

“Vrijbroekpark” in Mechelen. Dit grote en vooral prachtige park is de groene long van 
Mechelen. 
Van hieruit gaan we dan via het kanaal “Leuven-Dijle” richting het station van Mechelen. 
 
Vertrek Aarschot 7u36 (spoor 1 richting Leuven) 
Aankomst Kleine Heide (Blaasveld-Willebroek) 8u48 
 
Terug: 
Vertrek Mechelen: 16u36 (spoor 7) 
Aankomst Aarschot: 17u24 

Inschrijven doe je door, 7 Euro te storten op rekening BE10 1460 5347 2704. 65-plussers 
betalen 6 Euro. Het bedrag moet ten laatste op 17 april op de rekening staan. Graag 
LLAWvermelden. 

 
Merzig Saarland 20 tot 24 september 

 
In ons vorig pinguineke hadden we nog geen bestemming voor deze midweek. We hadden 
nog even afgewacht of er geen suggesties kwamen van onze leden. Toen die uitbleven zijn we 
op zoektocht getrokken naar een mooi wandelgebied. Dat vonden we in het Saarland. We 
verblijven in hotel Roemer te Merzig. Merzig, ca. 300 km van Aarschot, is een gemeente met 
30.000 inwoners verdeeld over niet minder dan 16 deelgemeenten. Het is de Kreisstadt van 
het Landkreis Merzig-Wadern. Deze gemeente biedt vele bezienswaardigheden waaronder het 
wolvenpark, de Saarschleife en de tuin van de zintuigen. 

12 
 

http://www.google.be/imgres?imgurl=https://www.bloso.be/PublishingImages/WillebroekOlympicTraining2.JPG&imgrefurl=https://www.bloso.be/Pages/OlympischevoorbereidinginhetBloso-centrumHazewinkelteWillebroek.aspx&h=225&w=350&tbnid=e2tI_dKdKYPJiM:&zoom=1&docid=va0U8nZs4FM-YM&hl=nl&ei=OWnWVP32H9fxaPfIgKAB&tbm=isch&ved=0CCgQMygJMAk


 
Ook op wandelgebied is het een topper. Niet 
minder dan 60 premiumwandelingen worden er 
in de omgeving aangeboden. Allen tussen de 10 
en 20 km lang.  
Misschien nog even herhalen waaraan 
premiumtochten moeten voldoen: 
- Ongerepte paden op natuurlijke bodem: 
bosgrond aarde of gras. 

- Afwisselende routekeuzes met uitzichtpunten. 
- Betrekken van opmerkelijke landschappen in de tochten. 
- Natuurlijke stilte. 
- Zorgvuldige bewegwijzering met voldoende rustbanken op het traject. 
 
Welke van deze wandelingen we gaan bewandelen moet de verkenning nog uitwijzen. 
Anders dan vorige jaren rijden we niet met onze eigen auto maar brengt Werner ons met zijn 
bus. Ook ter plaatse worden we tot aan het begin van de wandelingen gebracht. 
Deze vijfdaagse reis kost u 265 Euro p.p. in een tweepersoonskamer. In een 
eenpersoonskamer kost het 305 Euro. 
In deze prijs is inbegrepen: 
- Vervoer heen en terug en naar de wandelingen ter plaatse 
- Drinkgeld chauffeur 
- Ontbijt bij aankomst en middagmaal de laatste dag 
- Verblijf in Half Pension: uitgebreid ontbijt, avondeten, warm/koud buffet met soep, salade, 3 
hoofdgerechten en een dessertenbuffet. 
 
Er is maar een beperkt aantal plaatsen gereserveerd. Snel inschrijven is de boodschap. 
Inschrijven doe je door 65 Euro te storten op onze reisrekening BE 84 1420 6911 5959  met 
vermelding Merzig. De inschrijvingen worden afgesloten op 3 april. 
 

 

Overlijdens 
Het jaar is niet op een aangename manier gestart. Wij moeten u niet minder dan 4 overlijdens 
melden op een periode van amper 1 maand. 
 
Op 11 januari overleed Sabine Van Leemputten. Sabine zou op 16 maart 99 jaar 
geworden zijn. Zij was de moeder en schoonmoeder van Jan en Annie Beckers- Moeurs. 
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Op 21januari, twee dagen voor zijn 90ste verjaardag overleed Sooi Kerckhofs. Hij was de 
schoonvader en vader van Frans en Mathilda Van Aerschot – Kerckhofs. 
 
Op 29 januari overleed Mathieu Lemmens. Mathieu werd geboren op 21 juli 1936. Hij 
was de vader van Geertje Lemmens.  
 
Op 5 februari overleed ons lid Liliane Claes . Zij werd geboren op 25 augustus 1944. 
Zij was de moeder van An en Hilde Verbinnen en de schoonzus van “tante” Greet. 
 
Wij bieden de getroffen families onze deelneming aan en wensen hen veel sterkte toe. 
 
 
 
 

 
OPROEP AAN ALLE LEDEN VAN WSC LANGDORP DIE BEREID 

ZIJN MEE TE DENKEN OVER HET BELEID VAN DE CLUB, EN DE 
JAARLIJKSE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING(EN)  

BIJ TE WONEN. 
 
De vzw-wetgeving voorziet dat bepaalde beslissingen tijdens een algemene vergadering 
slechts bij aanwezigheid van 2/3 van de leden kunnen worden genomen.  Voor wat onze club 
betreft betekent dit dat zo een 450 (!) leden zouden dienen aanwezig te zijn.  Dit is natuurlijk 
onmogelijk, zodat de club bijna zou worden lamgelegd.  Een mogelijkheid om hieraan  te 
verhelpen was in de statuten van onze club een opdeling van de leden te maken tussen een 
beperkt aantal “vaste” leden en “toegetreden” leden.  Alle leden zijn “toegetreden leden”; 
de “vaste leden” zijn de leden die stemrecht bezitten binnen de Algemene Vergadering; 
van hen verwachten wij dat zij de jaarlijkse Algemene Vergadering (en uitzonderlijk: 
een Buitengewone Algemene Vergadering)  bijwonen. De “toegetreden” leden kunnen de 
Algemene Vergadering wel bijwonen, maar hebben er geen stemrecht, en hebben ook 
rechtstreeks niets met de rechtspersoonlijkheid van de vzw te maken.  Beide categorieën 
hebben wel dezelfde rechten in onze Wandelclub.Onze club telt op dit ogenblik ca 50 vaste 
leden.   
 
Hoe kan je vast lid worden? 
Onze leden hebben steeds de mogelijkheid om “vast lid” te worden, en kunnen zich dan ook 
kandidaat stellen als “vast lid”, door het invulformulier achteraan in dit info-blad  ten laatste 
op 30 maart 2015 ingevuld te overhandigen aan een bestuurslid.  De kandidatuur wordt 
goedgekeurd door de Raad van Bestuur.  De leden die zich nu kandidaat stellen zijn 
stemgerechtigd op de Algemene Vergadering van 27 april 2015 (zie verder in dit blad) 
 
En, als je daar behoefte toe voelt, ontslag nemen als vast lid kan door dit gewoon te melden 
aan de secretaris of de voorzitter.  Dan wordt  je opnieuw “toegetreden lid”. (Lidmaatschap 
vervalt uiteraard automatisch als je op 1 januari geen lidgeld betaald hebt.) 
 
Vragen hierover kan je stellen aan de secretaris of eventueel voorzitter. 
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Jaarlijkse Algemene Vergadering 
De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Wandel Sportclub Langdorp v.z.w. zal 
gehouden worden op maandag 27 april 2015 te 19.30 uur in ons Secretariaat – 
Testeltsesteenweg te Langdorp – centrum.  
 

Agenda : 
1. Verwelkoming. 
2. Doornemen agenda  
3. Goedkeuring verslag van de vorige Algemene vergadering (verschenen in het 
infoblad van  juli-augustus 2014) 
4. Beknopt jaarverslag 2014 van het Secretariaat  
5. Jaarverslag van de Penningmeester – Voorstelling begroting 2015 
6.Verslag van de kascontrolecommissie 
7. Kwijting van de bestuurders WSC Langdorp vzw 
8. Toelichting in verband met de bestuurssamenstelling 
9. Samenstelling van een kiescollege van 2 aanwezige vaste leden 
10. Stemming vernieuwing bestuursmandaat en verkiezing nieuwe bestuursleden.  
     Vernieuwing: Hendrickx Cyriel 
      Nieuwe kandidaten:  
 

  PAUZE – telling van de stemmen 
 

11.  Uitslag bestuursverkiezingen 
12. Ingestuurde agendapunten 
13.  Mededelingen en varia  
 
Deze agenda zal aangepast worden volgens de door de leden ingestuurde 
agendapunten.  De aangepaste agenda zal medegedeeld worden bij de aanvang 
van de Algemene Vergadering. 
 
Toelichting bij de agenda: 
Punt 7. :  
1) Een mandaat in de Raad van Bestuur loopt over 4 jaar en is hernieuwbaar (art. 11 Satuten) volgens 
de statutair voorziene beurtrol. Dit jaar is Hendrickx Cyriel uittredend als bestuurslid.  
Hendrickx Cyriel is herverkiesbaar en kandidaat.  
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2) Artikel 8 van onze statuten bepaalt dat de vereniging wordt beheerd door een onbezoldigde raad van 
bestuur van ten minste vijf en maximum 14 leden. Deze leden moeten ten minste 21 jaar oud zijn 
en ten minste 3 jaar onafgebroken lid zijn van de vereniging  
 
Punt 12:Vaste leden kunnen punten ter bespreking schriftelijk en ondertekend laten geworden 
aan de secretaris ten laatste op 14 april 2015  Enkel de tijdig, schriftelijk ingestuurde, 
geargumenteerde en ondertekende punten die door ten minste twee vaste leden zijn 
ondertekend zullen op de Algemene Vergadering besproken worden. (art. 23 statuten.) 
 
Nog enkele bepalingen uit de statuten: 
HOOFDSTUK IV. - Algemene Vergadering 

Art. 17.  De Algemene Vergadering wordt gevormd door de vaste leden, die er stemrecht 
hebben. Toegetreden leden worden toegelaten op de Algemene Vergadering, evenwel zonder 
stemrecht.  

Art. 18. Ieder vast lid heeft één stem op de Algemene Vergadering.  Er kan met volmacht 
gestemd worden; elk vast lid kan slechts over één volmacht beschikken. 

Art. 19. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het 
aantal aanwezige leden, behalve in de gevallen waar de wetgeving VZW het anders voorziet, en de 
gevallen in deze statuten bepaald. 

 
 
ALLE LEDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM! Enkel de “vaste leden” hebben stemrecht; 
de andere (“toegetreden”) leden mogen echter wel meeluisteren en vragen stellen (en 
mee een pint drinken).  
Deze Algemene Vergadering is niet alleen wettelijk verplicht, het is ook een 
middel voor de leden om ideeën aan te brengen en om de werking van de Raad 
van Bestuur goed- of af te keuren.  Uw aanwezigheid is een steun voor het 
bestuur, en u kan er ook gezellig tussen pot en pint (gratis) met uw 
wandelvrienden van gedachten wisselen. 
 
 
 
 
 
 

  OPROEP REKENINGCOMMISSARISSEN 
 

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten moeten 2 rekeningcommissarissen de 
rekeningen van de club over het afgelopen boekjaar nakijken en hierover verslag 
uitbrengen op de Algemene Vergadering. 
 

Wij zoeken langs deze weg 2 à 3 vaste leden van onze club om de rekeningen 
van 2014 te komen controleren in het Secretariaat op maandag 23 maart  te 
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18u30 en dienvolgens tijdens de Algemene Vergadering op maandag 27 april 
2015 hierover verslag uit te brengen. 
 
Gelieve uw kandidatuur hiervoor ten laatste op 14 maart 2015 te melden 
aan Cyriel Hendrickx of Fons Leys. 
 
 

Verslag wandeldriedaagseWaldbreitbach van 19 tot 21 december 2014 
 
Dag 1 
 
Na een autotocht van 224 km kwamen we met zijn allen tussen 9 uur en 10.30 uur aan in 
Linz. Het was voor iedereen niet even evident om een (gratis) parkeerplaats te vinden. 
Op marktplatz konden wij genieten van een tas koffie of een “heise chocomelk”. Voor de 
overigens zeer vriendelijke gastvrouw was een “heisse chocomelk” niet wat sommige ervan 
hadden verwacht en bleek “heiss” plots “ice” te zijn. Niet getreurd echter want ook dat bleek  
’s morgens op een winterdag toch wel lekker;  al was de combinatie met een boterham niet 
voor de hand liggend. 
De grote wandeling vertrok om half elf langs de Rheinsteig richting uitzichtpunt Eberle 
vanwaar je een mooi panoramazicht had op de loop van de Rijn. Het weer was niet direct 
onze bondgenoot en tussen de regendruppels door was het best een zeer mooie tocht. 
Ook de kleine tocht langs de Rijn en door het mooie stadje Linz met zijn kerstmarkt viel in de 
smaak. 
Na een bezoek aan de plaatselijke kerstmarkt en tas koffie of échte warme chocomelk 
vertrokken we met zijn allen richting hotel Zur Post in Waldbreitbach. We verkenden de 
omgeving en stelden vast  dat Waldbreitbach met zijn kerstverlichting zeer mooi was. Op de 
rivier de Wied konden we  een meters hoge adventskrans en een kersttafereel bewonderen.  
Na een drankje in de hotelstube schoven  we om 18 uur onze beentjes onder de tafel  voor een 
heerlijke maaltijd. 
Er werd nog  “tussen pot en pint” wat nagekaart alvorens iedereen na een vermoeiende dag 
van een welverdiende rust genoot. 
 
Dag 2 
 
Na het ontbijtbuffet vertrokken zowel  de korte als de lange wandeling  richting het klooster 
Mariënhaus.  
Voor de stappers van de lange wandeling betekende dit  dat er al onmiddellijk nadat we de 
brug over de Wied voorbij waren,  fors diende te worden geklommen richting de 
Westerwaldkliniek. Dat we onderweg  everzwijnen en herten zagen was een aangename 
verrassing. Na een fikse afdaling was het alweer klimmen richting Frorath om na een 
appelsienenstop en een afdaling langs het riviertje de WurbachNiederbreitbach te bereiken 
waar we even tijd namen om iets te eten en te drinken . 
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Daar waren inmiddels ook de wandelaars van de korte wandeling aangekomen nadat zij langs 
de boorden van de Wied op hun beurt Niederbreitbach hadden bereikt. 
Eerst de korte en vervolgens de lange wandeling vertrokken dan richting het klooster via het 
Klosterpad waarna we afdaalden richting de kerk van Waldbreitbach. Daar was een 
kerstlandschap te bewonderen van  ongeveer 8 meter  lang , 4 meter breed en 3,5 meter hoog. 
Een echt prachtwerk inclusief watervallen. 
Daarna bezochten we het kerstallenmuseum met meer dan 2000 verschillende prachtige 
kerststallen en de uitbeelding van het levensverhaal van Jezus. Je moet het gezien hebben om 
te beseffen hoe mooi al deze verschillende kerststallen wel zijn. 
Na het avondeten trokken  nog enkele dapperen via de verlichte wandelweg en kleine 
kerststalletjes richting het klooster. Eens boven konden ze het mooi verlichte dorpje 
bewonderen om daarna langs dezelfde prachtige wandelweg af te dalen. 
De anderen  hadden veel  om over na te praten want de  wandeling was er één geweest door 
de prachtige omgeving rond Waldbreitbach met mooie vergezichten, langs  een wilde Wied, 
de prachtig versierde kerk en het majestueuze museum. Kortom het was voor iedereen een 
prachtige dag geweest. 
 
Dag 3 
 
Goed ontbeten, de valiezen in de koffers en iedereen vertrok voor een korte maar pittige 
rondwandeling richting Rossbach. 
Terug in Waldbreitbach werd in het hotel nog een middagmaal genuttigd waarna de terugreis 
werd aangevat. 
De korte maar prachtige vakantie was alweer voorbij. Gelukkig kan er worden uitgekeken 
naar de volgende trip die ons van 14 tot 17 mei 2015 naar Alken aan de Moezel zal brengen. 
 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
 
van 29 december 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 is nog aan het bekomen van zijn operatie. 
• De secretaris heeft een een uitnodiging bij voor de AV van VWF. 

Hij heeft ook een uitnodiging bij voor de receptie van de nationale wandeldag. Daar 
Cyriel de stertocht  moet gaan betalen, zal hij gaan. 

• De voorzitter heeft de betaalde  factuur van Bpost bij. 
VSDC stuurde een bestelformulier voor een ledenregister. Dit gaan we niet gebruiken 
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omdat de secretaris deze gegevens heeft. 
Karmijn, die de stickers maakt, gaat zijn activiteiten stoppen. We moeten dus een nieuwe 
leverancier zoeken. 
Is er een paraplu gevonden? Neen. De secretaris geeft dit door aan de betrokkene. 

• Recepties :BPWC  23/1  
                  VWF   16/1 

• 6 januari :  AV sportraad  : Lucien en Fons gaan er naar toe. 
• Voor de Sinterklaastocht zijn alle rekeningen nog niet binnen. 

De penningmeester overloopt de in- en uitgaven. 
De rentevoeten van de spaarrekeningen zijn weeral gezakt! 
Wie gaat er mee naar Berlare? 
Het drinkgeld voor de buschauffeurs wordt verhoogd. 

• Gezien de zwakke gezondheid van Fons, moet er iemand anders de drank voor Leuven –
Aarschot meenemen. 
Voor Leuven –Aarschot moet de sporthal in Holsbeek nog eens worden gecontacteerd. De 
verantwoordelijke van de kantine kon nog niet worden bereikt. 

• Biebosch = boottocht -  wandelen - 3 broodjes - bus. Het is ongeveer 125 km. Gezien de 
kostprijs zal er € 10  gevraagd worden. 

• Voor het najaarsvakantie is er nog niets vast gelegd.  
Voorstellen  : 3 landenpunt ( Duitsland-Frankrijk-Luxemburg) 
                       Holland (Achterland) 
                       Fons gaat naar Antwerpen naar de vakantiebeurs. Misschien pikt hij daar 
                        een ideetje op 
De zomervakantie voor 2016 zal niet doorgaan. We slaan een jaartje over. 

• Lucien en Guy zijn naar AV van de Wijksportraad geweest. 
- Activiteitenkalender  = afgeschaft – bijna alleen de activiteiten van WSC stonden hierop. 
-Er is een tent . Ze is maar  2x verhuurd en dit dekt de verzekeringskosten niet. 
-Bij de vorige evenementenbeurs is er alleen aandacht besteed aan de fietsersbond door de 
media. De andere organisaties vonden dit niet zo fijn. Voor de volgende beurs waren er 
maar 3 aanwezig op de vergadering. 
-De KWB stopt met het volleybaltornooi. Wordt misschien overgenomen. 

• We komen voor het ledenfeest samen  om 11 u om de zaal klaar te zetten. 
Om 17 u 30 komen we naar daar voor de receptie. 
De pekelharingen moeten nog worden besteld. 

• Voor de Konijntjesbergtocht is het afzetten van de Langdorpsesteenweg aangevraagd. 
De controlepost in Rillaar moet worden gekuist. Verantwoordelijken : Paul & José 

• Rondvraag: 
*Iemand heeft gevraagd achter de telefoonnummer van de verantwoordelijke tijdens een 
uitstap. De nummers van alle bestuursleden staan op de binnenflap van de kaft in het 
pinguineke. 
*Waldbreitbach: Jef heeft een verslagje gemaakt voor  het pinguineke. 
In de toekomst zouden er betere afspraken moeten worden gemaakt van wie wat doet. 
*17/1 Verkenning LLAW in Bornem. 
*Er wordt gevraagd om de nieuwe leden terug in het pinguineke te zetten. 
* De artikelen voor de wandelkrant online moeten zelf ingevuld worden. 

 
Verslag door Guy Van Loo 
Einde 9 u55 
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Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
 
van 26 januari 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,  Anita Boogaerts, Bart Daems 
 
Verontschuldigd:Jef De Win 
 
• De voorzitter verwelkomt iedereen.  
• Briefwisseling secretaris : 

Reclameboekje van JEKA . 
Een uitnodiging van BPWC op 28/1 voor een vergadering over de fusie. 
Er komt een nieuwe uitgave van de ‘Vrije Tijds gids voor 55-plussers’. Hiervoor moeten 
een aantal gegevens van de club opgestuurd worden naar de stad.  

• De voorzitter heeft de rekening van de stickers bij voor de penningmeester. 
Ook de rekening voor de rechtsbijstand. 
Reclame voor een hotel in Irl. 

• De rekeningen van de Sinterklaastocht zijn binnen. 
De penningmeester overloop de in- en uitgave van december, de cumulatieve rekeningen 
en inkomsten, en de begroting. 
Er waren 23 wandelaars van Langdorp in Turnhout; waarvan er 19 met een sterkaart. 
In Berlare waren we met 53. 
Het ledenfeest zal 110 deelnemers tellen. 
Voorlopig gaan we met 41 naar de Moezel. 
Wie gaat er mee naar Battice en Bornem? 

• Hotel Seemoeve kan om 9 u zorgen voor een ontbijtbuffet als we de Eifelsteig doen. 
Gezien de kostprijs wordt er aan de deelnemers € 10 gevraagd i.p.v. € 7. 
De Eifelsteig zal verkend worden op 15/3 (7u30). 

• Fons krijgt geen contact met Biesbosch. Hij zal het blijven proberen. 
In Biesbosch maken we en boottocht en krijgen we 3 broodjes. Voor de boottocht, 3 
broodjes en de bus vragen we € 12 i.p.v. € 7. 

• Er moet nog verkend worden. 
Alken aan de Moezel : 6-9 april 
LLAW  Willebroek – Mechelen: 11 april 

• 20 – 24 September gaan we naar Hotel Roemer  in Merzig. 
Bij voldoende belangstelling zou dit kunnen met de bus! Dit geeft ter plaatsemeer 
mogelijkheden. 

• Op 9 januari 2016 wordt er een tocht in Parijs georganiseerd. 
De Scheldeboorden rijden daar naar toe voor € 95. Eén  nacht hotel + ontbijt en de bus. 
10-15-23 km. 

• Voor het ledenfeest komen we samen om 11 u om de tafels te zetten. Om 12 u komen ze 
van Hof Ter Venne. Om 17 u komen we terug bijeen. 
De menukaarten zijn gemaakt. Er zullen 75 pekelharingen zijn. 
Receptie 18 u ; eten om 18.30. 
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• Voor de konijntjesbergtocht is het afsluiten van de Langdorpsesteenweg gevraagd. 
We komen de maandag samen om 14u. 
De zaal in Rillaar is pas beschikbaar vanaf  16u30. 
De bakker komt om 6u30.  
De helpers zijn gevraagd tegen 7u. 
Er bestaan speciale zakken voor brood. Het brood zou langer vers blijven. We gaan het 
uitproberen. 
 
 

Einde 22u 35 
Verslag door Guy Van Loo 
 
 
Nieuwe leden  2015 
 
Wilfrieda DE HAES  3130 BETEKOM 
René VAN HOOVELS  3130 BETEKOM 
Victor VAN DEN BROECK  3200 AARSCHOT 
Heidi BUSSCHOTS  3200 AARSCHOT 
Tom VAN DE VELDE  3200 AARSCHOT 
Manuella VAN DYCK  3200 AARSCHOT 
Jos TUBBAX  3271 AVERBODE 
Michel VAN OOSTERWYCK  3201 LANGDORP 
Dirk DECLERCQ  3200 AARSCHOT 
Heidi DIERCKX  3200 AARSCHOT 
Peter DENYS  3200 AARSCHOT 
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VASTE LEDEN: indien u wenst VAST LID van WSC Langdorp vzw te worden en dus ook 
stemgerechtigd lid op onze Algemene Vergaderingen, vul dan onderstaand formulier in en 
bezorg het voor 30 maart 2015 aan één van onze bestuursleden, of maak u kenbaar via e-mail bij 
de secretaris of de voorzitter: 

De ondergetekende(n)  
 
………………………………………………………………………… (voornaam, naam) (meerdere 
namen mogelijk) 
 
Geboren te ………………………………………  op …../…./19….   , 
 
lid van WANDEL SPORTCLUB LANGDORP vzw 
 
ben kandidaat om opgenomen te worden als VAST LID bij WANDEL SPORTCLUB LANGDORP 
vzw. 
 
Datum      …. /…./2015 
Handtekening 
 
 

Ten laatste op 30/03/2015 te bezorgen aan een bestuurslid. 
 
 

Konijntjesbergtocht 3 februari 2015 
 

SAMENVATTING   
V.W.F. 595 
V.V.R.S. 123 
AKTIVIA  151 
F.F.B.M.P. 11 
V.G.D.S. 1 
Individuelen 166 
Buitenlandse deelnemers 7 
Blanco+ontbrekende formulieren 41 

    
TOTAAL 1095 
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Wandeling in Ghyvelde 
 
2 bussen pinguins werden op 14 december gedropt in Ghyvelde voor een 
dagje wandelen onder een 
stralend zonnetje : we hebben weer geluk gehad ! 
Daarna begint het wachten op half 5: het uur dat de bussen terug naar huis 
rijden. 
Dat wachten kan je op verschillende manieren doen: 
ofwel blijf je in de cafetaria zitten, maar dat is gevaarlijk: ze hebben daar zo'n 
goed bier hé ! 
Ofwel doe je wat velen deden : je doet een extra dorpswandeling. 
Daarbij passeerden we de kerk en zoals het in deze tijd van 't jaar een oude 
Vlaamse (Ghyvelde was ooit een Vlaams dorp) gewoonte is : daar staat een 
levensgrote kerststal. 
't Was wel een speciale: geen gipsen beelden maar op hout geschilderde 
kerststalpersonages én ...links, een beetje buiten dit tafereel maar er 
duidelijk toch bijhorend: een identiek geschilderde 
monnik !! Raar ? Wie zou dat voorstellen ? 
Het blijkt Fra Angelico voor te stellen, een middeleeuwse monnik-schilder. Hij 
schilderde (vóór dat de olieverf 
uitgevonden was) met natuurlijke 
kleurstoffen die hij vloeibaar maakte 
met eigeel. Deze 
methode (tempera) is in veel 
Europese middeleeuwse kerkjes 
terug te vinden.  
En blijkbaar woont erin Ghyvelde 
ook een kunstenaar die een fan is 
van Fra Angelico! Mooi ! 
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Oud worden in deze tijd. 
  
Het is gewoon niet voor te 
stellen, 
Je moet met een mobieltje 
bellen, 
Je kunt er ook een tekst op 
lezen 
Je moet altijd bereikbaar 
wezen 
En dat kan dus niet gewoon 
Met een vaste telefoon. 
  
Wil je een treinkaartje 
kopen,  
Nee, niet naar de balie lopen, 
Daar is niemand meer te 
zien,  
je kaartje komt uit een 
machien. 
Je moet dan overal op 
drukken  
in de hoop dat het zal lukken. 
Pure zenuwsloperij,  
achter jou zie je een rij 
kwaad en tandenknarsend 
staan, 
want de trein komt er al aan. 
 

  
 
 
 
Bij de bank wordt er 
geen geld  
netjes voor je 
uitgeteld. 
Want dat is tegen de 
cultuur,  
nee, je geld komt uit 
de muur. 
Als je maar de code 
kent,  
anders krijg je nóg 
geen cent. 
Om je nog meer te 
plezieren,  
mag je 
internetbankieren 
Allemaal voor jouw 
gemak,  
alles onder eigen dak. 
Niemand die er ooit 
om vroeg:  
blijkbaar is het nooit 
genoeg. 
  
 
 

 
 
 
 
Man, man, man wat een 
geploeter,  
 
alles moet met een 
computer 
Anders sta je buiten spel. 
Op www  
vind je alle informatie,  
wie behoed je voor 
frustratie? 
Als dat ding het dan niet 
doet,  
dan word je toch niet 
goed. 
Maar dan roept men dat 
je boft,  
je hebt immers Microsoft. 
  
Ach, je gaat er 
onderdoor,  
je raakt gewoonweg 
buiten spoor. 
 
Neen, het is geen 
kleinigheid,  
oud worden in deze tijd 
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