Mijmeringen van de voorzitter
Net terug van de verkenning in Alken aan de Moezel. Het Hemelvaartweekend belooft een
super wandelweekend te worden. We vonden in de omgeving voldoende “droompaden” .
Droompaden zijn lusvormige wandelingen die de mooiste bezienswaardigheden van de
omgeving laten zien zonder veel op verharde wegen te moeten wandelen. Smalle bospaadjes
die soms vrij steil op en af lopen. Wat verderop lopend naast een kabbelend beekje. Zalig,
maar vermoeiend wandelen.
Ergens in juni hopen we nog een klein weekje tijd te vinden voor de verkenning in het
Saarland. De inschrijvingen voor deze meerdaagse busuitstap zijn afgesloten. Het hotel zit
eivol. Er kan dus niemand meer bij.
Schijnbaar vallen de busuitstappen dit jaar in de smaak. Met 74 naar Battice, 86 naar Einruhr.
Hier werd de ontbijtformule bij iedereen, letterlijk en figuurlijk gesmaakt. Ook onze uitstap
naar De Biesbosch is een succes. Niet minder dan 115 inschrijvingen. Door ons toedoen heeft
de organisatie moeten beslissen om een extra boot in te leggen. Als ik dit schrijf moeten we
nog duimen voor droog wandelweer. Ondertussen kan u al weer inschrijven voor onze
volgende uitstap naar Waterloo.
Eind van de maand is er onze jaarlijkse algemene vergadering. Het verslag hiervan kan u in de
volgende pinguïn vinden. Er is een kleine aanpassing aan ons huishoudelijk reglement. Het 40
punten formulier wordt meer waard. Een vol formulier geeft u recht op clubkleding ter
waarde van 20 Euro.
De afgelopen jaren mochten we een groot aantal nieuwe leden verwelkomen. We publiceren
daarom nogmaals ons huishoudelijk reglement zodat iedereen goed op de hoogte is van de
werking van onze club.
De fusiegesprekken lopen ondertussen verder. Vanaf volgend jaar zal er niet alleen nog maar
één Vlaamse wandel federatie zijn, ook zal er maar één wandelkalender meer zijn voor gans
België. Immers de Frans- en Duitstalige wandelfederaties hebben zich akkoord verklaard om
al hun wandelingen in nog maar één kalender te laten verschijnen. De naam van deze kalender
is nog niet gekend. Hierover verneemt u later ongetwijfeld meer.
Ondertussen zijn we al een eind in april. De fris groene blaadjes komen tevoorschijn. De
bloemen laten zich van hun mooiste zijde zien. De temperaturen komen regelmatig boven de
20 °C. Geniet van de lente en tot ergens onderweg.
Jullie voorzitter
Fons
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Wandelkalender Mei- Juni 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 dezeinfobesproken.
Vrijdag 1 mei
Zondag 3 mei
Zondag 3 mei
Zaterdag 9 mei
Zondag 10 mei
Donderdag 14 mei
Donderdag 14 mei
Zaterdag 16 mei
Zondag 17 mei
Zondag 17 mei
Stertocht
Dinsdag 19 mei
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VOS Schaffen vzw
Gildenzaal
Pastorijstraat
3290 Schaffen
De Mijnlamp Beringen-Mijn vzw
Stedelijke feestzaal Cor
Pastorijstraat Koersel- Beringen
De Leeuwerik Landen vzw
Parochiezaal Dorpstraat
Attenhoven –Landen
Boutersem Sportief
Voetbalkantine Outgaarden
Jongensschoolstraat Outgaarden
Wit Blauw Scherpenheuvel
Sporthal Averbode
Vorststraat 55 Averbode
De Witloofstappers
Sporthal Berg
Torfbroeklaan 21
Kampenhout
Globetrotters Hageland
Zaal “Sint Denijs” Halderstraat 11
3390 Houwaart (Tielt-Winge)
Wandelend Paal vzw
CVO De Oranjerie
Boudewijnvest 3
3290 Diest
WSV Milieu 2000 Lommel
School Provil
Duinenstraat 1
3920 Lommel
WSP Heverlee-Leuven vzw
Don Bosco Don Boscolaan
3050 Oud -Heverlee

4-8-12-20-30 km
07.00 – 15.00 uur
4-7-12-15-20 km
07.00 – 15.00 uur
4-7-12-20 km
07.00 – 15.00 uur
4-7-10-12-20 km
07.30 – 15.00 uur
5-8-13-20-30 km
07.00 – 15.00 uur
7-13-18-25-30 km
07.00 – 15.00 uur
4-8-12-16-21-25 km
07.00 – 15.00 uur
4-7-12-20-30-42-50 km
06.00 – 15.00 uur
5-8-12-16-20-24-30 km
07.00 – 15.00 uur
4-6-9-13-15-19 km
09.00 – 15.00 uur

Zondag 24 mei
Maandag 25 mei
Maandag 25 mei
Zaterdag 30mei
Trofee Harten vijf
Zondag 31 mei
Donderdag 4 juni
Zaterdag 6 juni
Zondag 7 juni
Zondag 7 juni
Donderdag 11 juni
Zondag 14 juni
Zondag 14 juni
Donderdag 18 juni
Zondag 21 juni
Zondag 21 juni
Zaterdag 27 juni
Zondag 28 juni
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KVR Vlaams Brabant
Kwartier de Hemptinne
Hertogstraat 184 Heverlee
Sporton vzw
S.O.K. Hasseltsebaan
Deurne Diest
Voettocht naar Scherpenheuvel
Eigen organisatie

5-8-13-20-30 km

Eigen Organisatie Panoramatocht
Parochiezaal Rillaarsebaan
3200 Gelrode
De Bollekes Rotselaar
Montfortcollege
Aarschotsesteenweg 39 Rotselaar
De Horizonstappers vzw
Parochiezaal
Dorpstraat
Lubbeek
WC De Grashoppers
De Egger
A.Nihoulstraat 74 Scherpenheuvel
Wandelclub Tornado vzw
Zaal Onder de Toren
Markt 3150 Haacht
Les Marcheurs Du Hain
Waterloo

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

Herentalse Wc vzw
De Kouter
Heggelaan
Poederlee-Lille
WSV IVAS vzw
Parochiezaal
Schoolstraat 28
Itegem
Trip-trapKumtich
Mariadalinstituut
Klein Overlaar 3
Hoegaarden
Bavostappers
Kantine Netezonen
Rundershoek 32A Eindhout-Laakdal
Den Engel Leuven vzw
CC De Borre
Speelpleinstraat
Bierbeek
WSV Horizon Donk
Parochiezaal Linkhoutstraat
Linkhout - Lummen
WC Gedoviba vzw
Terrein FC Gedoviba
Gerheze 1
OLV Olen
WSV Holsbeek
Voetbalkantine VK Holsbeek
Verhaegenstraat
Holsbeek

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

07.00 – 15.00 uur
5-8-13-18-21 km
07.00 – 15.00 uur
Zie verder in deze info

06.00 – 15.00 uur
4-6-8-12-16-20-30 km
07.00 – 15.00 uur
4-7-7,5- 8 km
Onderling combineerbaar.
08.00 – 16.00 uur
5-7-10-12-16-20-30 km
07.00 – 15.00 uur
5-8-12-15-20-25-32 km
07.00 – 15.00 uur
Busreis
Zie verder in deze info

08.00 – 15.00 uur
5-10-15-20-25-30 km
07.00 – 15.00 uur
4-6-12-17-21-26-30 km
07.00 – 15.00 uur
4-6-10 km
Onderling combineerbaar
07.00 – 15.00 uur
5-9-15-25-35-42 km
06.30 – 15.00 uur
4-8-12-20-24 km
07.00 – 15.00 uur
3-6-12-18-30 km
07.00 – 15.00 uur
4-6-12-20 km
07.00 – 15.00 uur

Zondag 28 juni

Diest – Aarschot
Eigen organisatie

Zie verder in deze info

Vrijdagnamiddagwandelingen.
Vertrek om 13.30h stipt. Er is een rustpost voorzien en deelname is gratis.
Datum
Omloop
Afstand
Vertrekplaats
08/05/15 Gelrode-Wezemaal-Gelrode
12 km
Parochiezaal Gelrode
22/05/15 Houwaart-Nieuwrode-Houwaart
12 km
Houwaart Kerk
05/06/15 Kortrijk Dutsel-Holsbeek12 km
Kortrijk Dutsel Kerk
Kortrijk Dutsel
12/06/15 Langdorp-Den Arend-Langdorp
12 km
Parochiezaal Langdorp
19/06/15 Westmeerbeek-Palieterhoeve12 km
Parochiezaal Westmeerbeek
Westmeerbeek
26/06/15 Gelrode-Betekom-Gelrode
12 km
Parochiezaal Gelrode
04/09/15 Herselt-Bergom-Herselt
12 km
Herselt voetbalplein
01/05/15 Geen wandeling
15/05/15 Geen wandeling(Moezelweekend)
29/05/15 Geen wandeling(voorbereiding Panoramatocht)
Juli en Augustus zijn er geen wandelingen we herbeginnen op 4 September.

Opening secretariaat maand mei 2015
De laatste maandag van mei is ook tweede Pinksterdag. Het secretariaat is dan niet
geopend op 25 mei maar wel op DINSDAG 26 mei. Eveneens van 18.30 tot 19.30 uur.

Geboorte van BO Verschooren
Het gebeurt niet zo vaak dat we een geboortekaartje van leden mogen ontvangen.
Op 7 april 2015 werd Bo geboren. 51 cm groot met een gewicht van 3040 gram.
Evi Vranckx en Luk Verschooren zijn de trotse ouders.
Nonkel Guy Vranckx is de fiere peter .
Ivo Vranckx en Diane Willems de trotse grootouders.
Vijf clubleden die er mee gaan voor zorgen dat Bo voorspoedig kan opgroeien.
Langs deze weg een dikke proficiat aan allen.
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Stertocht Zondag 17 mei Vrije Vlaamse wandeldag te Lommel
We maken het ons deze maal gemakkelijk. Zowel de uitnodiging als de parcours
beschrijving laten we over aan de organiserende club. Aan u om aan deze
uitzonderlijke wandeling deel te nemen. Van ons krijgt u alvast de inschrijving
en 2 basisconsumpties gratis. Veel wandelplezier.
Wie op zondag 17 mei 2015 de hartslag van de Limburgse Kempen wil voelen, kan al z‟n
inspiratiebronnen enten op de Vrije Vlaamse Wandeldag in Lommel.
Het pure energielabel associeert zich met de energie van het wandelen.
Wie Lommel al eens bezocht, heeft het ongetwijfeld ontdekt als een puur wandelparadijs met
oneindige landschapsspots, een sublieme natuur, uitgestrekte heidevlakten, donkere
naaldbossen versmacht in een mantel van groen. Het zijn enkele van de verrassingen waarmee
de wandelclub Milieu 2000 haar bezoekers charmeert.
Op zondag 17 mei wil ze echter meer dan ooit iedereen verwelkomen. Niemand laten we
(figuurlijk) in de kou staan. Daarom de keuze voor een rustgevende natuurwandeling of een
boeiende stadswandeling. De keuze is aan de wandelaar.
Minder geoefende of minder mobiele wandelaars kunnen zich hetzij fysiek of gratis met een
toeristisch treintje (let op de uurregeling) naar het stadscentrum begeven. Van daaruit kan
men het Princes Astridpark, het Glazen Huis, De Teuten(rommel)markt, huis Aerts
(opnameplaats van de tv fictiereeks Crème de la Crème) en nog veel meer bezoeken. Met het
treintje of al wandelend keert men terug naar de startlocatie.
Natuurliefhebbers laten zich uiteraard verleiden door de verborgen schoonheid en de
karakterkop van Lommel-Kattenbos waarin het wandeltreffen zich afspeelt. Lees hierover
meer bij de parkoersbeschrijving.
De natuurwandeling en de stadsbeleving zijn te combineren
Natuurlijk kunnen wij jullie op één dag niet alles laten zien, maar we geven je alvast een
lentegevoel mee. We geven je de kans Lommel te voelen, te proeven en te smaken.
Bij een kakelverse dageraad op 17 mei 2015 hoort een lentelach.
Van harte welkom!
Natuurwandelingen met een vleugje Lommelse bezienswaardigheden
7 km
Op de kortste natuurwandeling maken wandelaars kennis met geboetseerde landschappen die
uitwaaieren over golvende weilanden. Via de Eindergatloop bereiken ze de IJzeren Rijn, al
heel lang een omstreden treintraject. Het IJzeren-Rijnverdrag uit 1873 vermeld het
doortochtrecht tot het Duitse Ruhrgebied, maar is in Nederland gedeeltelijk onderbroken. Na
de rust trekt men verder doorheen een autoloze natuur naar een verborgen schoonheid: een
oude kruisweg. Van daar gaat het naar een van de bekendste Lommelse zandduinen: de
Eikesberg (zeer merkwaardige begroeiing) om vervolgend naar de finish te wandelen.
10 km:
De wandelaars van deze populaire afstand bijten zich tot de rust vast in het spoor van de 13
km, maar storten zich daarna op het Park der Lage Kempen en maken kennis met de
koppigheid van het „Kattenbos‟. De paters van ‟t Heilig Sacrament legden er lang geleden
heel wat archeologische vondsten bloot en verzamelden ze in een museum. Er werd zelfs een
heidens kerkhof ontdekt uit de jaren 400 vóór Christus.
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Over de curieuze naam „Kattenbos‟ doen heel wat verhalen de ronde … Meestal zijn daarbij
de lievelingsdieren van de heksen niet ver uit de buurt. Na de rust wordt er samen gewandeld
met het traject van de 7 km.
13 km
De wandelaars die kiezen voor deze afstand zullen zich gedeeltelijk terugvinden in de omloop
van 10 km. Als extraatje ze op pad gestuurd naar de Hoeverbergen, een van de min of meer
ongerepte landduinenformaties. Het is een heide- en duinengebied in het zuidoosten van
Lommel, genoemd naar de vroegere eigenaars: de abdijhoeven van Averbode. In de
middeleeuwen werd dit gebied gebruikt als graasgrond voor schapen. Dan zakken de
wandelaars af naar het Park de Lage Kempen dat een van de 10 erkende regionale parken in
Vlaanderen is. Tot slot wordt een gedeelte van de Katterijen doorkruist. Akkers, weilanden en
versnipperde bossen vormen er een subtiel samenspel.
16 km
De 16 km-route volgt grotendeels de route van de 13 km, maar de wandelaars passeren op hun
weg een zandwinning uit de regio in volle expansie. Zeker iets om even bij stil te staan.
Kwartszand, zilverzand of witzand. Het dient voornamelijk voor de glasnijverheid, maar
wordt ook gebruikt in de fijn keramische industrie als grondstof voor email en porselein.
20 km:
Sportieve wandelaars die hiervoor kiezen wandelen
hetzelfde traject als dat van de 13 km, evenwel met
een lus na de rust. Ze treffen op hun weg nog de
Leyssensmolen aan, die onlangs mooi werd
gerestaureerd. Hij staat nu te pronken op het Katterij
Dijksken. Na 1960 werd de molen eigendom van de
stad Lommel en als toeristische trekpleister gestald
te Kattenbos. Bij gebrek aan windvang verhuisde de
molen in 2011 naar de huidige standplaats. Ook het
overbekende Duits militair kerkhof ligt op het
parkoers. De begraafplaats (Kriegsgräberstätte) is de grootste van West-Europa uit de Tweede
Wereldoorlog. Sinds 1946 werden op het 16 hectaren grote gebied 39.099 gesneuvelden
begraven, hoofdzakelijk uit W.O. II, maar ook een aantal uit W.O. I. Tijdens de gevechten in
België en Duitsland (voornamelijk bij Aken en Düren) begroef de Amerikaanse Gravendienst
de Duitse gesneuvelden voorlopig op 4 verzamelkerkhoven van waaruit ze later naar Lommel
werden overgebracht. Duizenden Duitse gesneuvelden, die op Belgisch grondgebied
gestorven zijn, vonden hier hun laatste rustplaats. De immer vreedzame stilte brengt een mens
tot inkeer … altijd een beetje beangstigend.
Fenomenaal op de wandelweg zijn de natuurlijke beeldhouwwerken van
beeldend(natuur)kunstenaar Willy Beckers. Hij ontwerpt en realiseert levende sculpturen op
basis van levend organisch materiaal.
24 km
Deze wandelafstand is een combinatie van de 16 km en een extra ommetje, met daarin
eveneens opgenomen: de Leyssensmolen, het Duitse militaire kerkhof en de kunstwerken van
beeldend (natuur)kunstenaar Willy Beckers (lees de beschrijving hiervan bij het parkoers van
de 20 km). Interessant om weten is dat de wandelaars ook geconfronteerd worden met de Ford
testbaan. Lommel-Kattenbos is sedert 40 jaar de belangrijkste testbaan die Ford Europa bezit.
Ze werd gebouwd in 1965 en heeft een totale baanlengte van 80 km. Er worden 24 uren per
dag testen uitgevoerd (7 dagen op 7). De jaarlijkse testafstanden bedragen ± 6.000.000 km.
50 ingenieurs, 170 testpiloten en nog eens meer dan 130 andere medewerkers experimenteren
op hoog technologisch vlak. Elk voertuig dat door Ford sinds 1965 werd ontwikkeld, werd op
Lommel Proving Ground getest en gevalideerd.
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Verscholen in de dennenbossen liggen her en der nog zichtbare littekens van de oeroude
„zandkotters‟. De oudste, Lommelse zandgroeven werden gedolven langs deze wandelroute.
Sinds 1891 werden ze door de gemeente uitgebaat. De dikke laag zand van „allereerste
kwaliteit‟ werd omstreeks die tijd hier ontdekt. Subtiele plekken waar de tijd z‟n adem
inhoudt.
30 km
Deze afstand valt in combinatie met alle vorige routes, maar als toemaatje is er een passage
over de schitterende Kattenbosserheide … het kroonjuweel van de Katterijen. Aan de
oostelijke einder, daar waar de zon opgaat, zijn de bossen het donkerst. Een geïsoleerde vallei
met zeldzame heideflora en een sprookjesachtige schoonheid. Kattenbos leeft met zijn
eigenzinnigheden, maar het is en blijft een Lommels gehucht dat altijd zal fascineren.
Stadswandelingen in een bruisend en gezellig stadscentrum
5 km
Via goed begaanbare wegen brengen we een reis doorheen het mooie stadscentrum van
Lommel. Langs enkele binnengebieden en ruimtelijke assen bereikt men het Hertog Janplein
met het imposante, moderne Huis van de Stad. Vlakbij brengt men een bezoek aan het
Kapittelhof (rustpost). Verder gaat het naar het Prinses Astridpark (Adelberg) en het
wereldwijd bekende „GlazenHuis‟. Dit Vlaams Centrum voor Hedendaagse Glaskunst
(opengesteld in 2007) met glasblazerij is op vertoon van de inschrijfkaart vrij toegankelijk. In
hetzelfde pand is de dienst van toerisme gevestigd en bevindt zich Huis Aerts, waarin de
opnames plaatsvonden van de televisiefictiereeks Crème de la Crème. Intussen kan men zich
laten verassen door de Lommelse Teutenmarkt (indrukwekkende rommelmarkt), de kiosk en
het vermaarde Teutenbeeld. Verder passeert men de oudste Lommelse herberg: de Kroon.
Ondanks haar 112-jarige leeftijd bruist deze bruine herberg van energie. Van daaruit is het
weer afzakken geblazen naar de vertreklocatie.
8 km
Wandelaars op deze afstand volgen het circuit van de 5 km, maar maken een bijkomende lus
en passeren op de terugweg de Sint-Pietersbandenkerk met schitterende glas)in-loodramen en
de groene long van het Burgemeesterspark met beelden uit de stedelijke kunstcollectie
Het toeristische treintje Tschu Tschu brengt onze (minder mobiele) gasten GRATIS
naar het stadscentrum en terug
Uiteraard zullen doorwinterde wandelaars de afstand van het Provinciaal Instituut Lommel
naar het stadscentrum te voet afleggen. Voor minder mobiele mensen wordt echter de
mogelijkheid voorzien om gratis met het toeristische treintje Tschu Tschu naar het
stadscentrum (rustpost Kapittelhof) te pendelen en van daaruit een korte, gepijlde route
(ongeveer 1 km) te wandelen. Het treintje pendelt op gereglde tijdstippen tussen 10 en 12 uur
en 12.30 en 14.30 uur tot aan de rustpost en het woon- en zorgcentrum Kapittelhof
(Kapittelhof 1 te Lommel).
Ervaar een adembenemend zicht in de top van de 30 meter hoge glazen kegel
Het Glazen Huis laat je kennismaken met glas in al zijn facetten: geschiedenis, design, kunst
en dagelijks gebruik. Op 17 mei 2015 zet het Glazen Huis haar deuren open voor de
wandelaars van de Vrije Vlaamse Wandeldag. Ja kan gratis binnen (op vertoon van de
inschrijfkaart).
Een klim naar de top van de typische, glazen kegel bezorgt je een mooie beloning: een uniek
zicht op Lommel, waar zand en glas thuis zijn
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Voettocht naar Scherpenheuvel
Eigen organisatie – Enkel voor leden
Op 25 mei gaat onze voettocht naar Scherpenheuvel naar jaarlijkse gewoonte weer door.
Hopelijk kunnen we weer genieten van een prachtige zonsopgang in een frisgroene
Demervallei.
We vertrekken in groep aan ons secretariaat (Oud Huis Verdonck) te
Langdorp.
Iedereen kan meewandelen, de snelheid zal aangepast worden!
We vertrekken om 7.00 uur. We zullen ruimschoots op tijd zijn voor de mis van 10.00 uur.
Zij die niet de volledige tocht willen maken, kunnen om 8.20 uur in Testelt aan het station
aansluiten, we zijn daar ongeveer halfweg. Of om 8.35 uur aan de Spellenhut.
De weg terug wordt afgepijld, zodat iedereen de terugtocht kan aanvatten op het uur dat hij
verkiest.
Tijdens de terugtocht kunnen de dorstige zich eventueel laven in de gekende natuurlijke stops
te Testelt.
De afpijling zal verwijderd worden vanuit Scherpenheuvel vanaf 12.00 uur.
Zij die te lang in de mis of café gezeten hebben, of liever in groep mee terug wandelen,
kunnen dan nog de pijlenplukkers vergezellen op de terugtocht. Afspraak om 12.00 uur aan
het oorlogsmonument voor de basiliek.
De afstand Langdorp - Scherpenheuvel bedraagt ongeveer 11 km, de terugtocht ook 11 km.
Vanuit Testelt(station) is dit ongeveer de helft.
Veel wandelplezier, tot dan!

Zaterdag 30 mei: 14de Panoramatocht - Trofee Harten Vijf
Na veel denk - en zoolwerk zijn de mannen van het parcours er weer in geslaagd onze
Panoramatocht te voorzien van de nodige idyllische vergezichten over het heerlijke
Hageland. De start wordt gegeven in Gelrode, gekend voor zijn overheerlijke perziken.
Spijtig genoeg wordt dit fluweelzoet stukje fruit minder en minder geteeld in Gelrode, maar
hier en daar zie je nog een paar kleine plantages die in stand worden gehouden. De 5 en de 8
km blijven in Gelrode, zij kunnen genieten van een heerlijke wandeling door het rustgevende
kloesbos en het merkwaardige heidegebied 's Hertogenheide. Regelmatig zullen zij het
feeëriek kerkje van Gelrode van op afstand kunnen bewonderen. De langste afstanden mogen
ook proeven van dit heerlijk voorgerecht eer ze na controle, verder het Hageland gaan
verkennen. De 12, 16 en de overige afstanden wandelen door het weidse landschap naar
Nieuwrode . Vanop de Kratenberg, juist voor je Nieuwrode bereikt, zal je de St. 8

Lambertuskerk kunnen bewonderen en even verder kunnen genieten van een welverdiende
rustpauze in onze verzorgde controlepost. Na rust keren de 12 km terug naar Gelrode, de 16
km maakt hier nog een lusje van 4 km bij en wandelen dan samen met de overige afstanden
over de Hondsheuvel met hondenkerkhof en langs de Moedermeule, naar de controlepost in
Gelrode. De andere afstanden stappen na de rust in Nieuwrode verder door naar Houwaart. Zij
kunnen genieten van de bloeiende wijngaarden op de Wijngaardsberg en mooie uitzichten op
Houwaart. In de buurt van de kerk worden ze verwacht in de
vernieuwde parochiezaal, hier kan naar hartenlust gerust en
bijgetankt worden. De 20 km keert hier terug en brengt op hun
terugtocht naar Nieuwrode een bezoek aan het kasteel van Horst.
Dit uniek waterkasteel was de thuisbasis van de Rode Ridder en
is gedeeltelijk gerestaureerd, het mag natuurlijk niet ontbreken
op onze Panoramatocht. De 30 km krijgen in Houwaart eerst nog een lusje door het Walenbos
te verwerken en keren langs de kapel van O.L.V. van de Roeselberg terug naar de rustpost
waar ze de 20 km wandelaars vervoegen op de terugtocht naar Nieuwrode. De 42 en 50 km
trekken verder door naar Tielt. Van op de Wijngaardsberg en Schaapkensberg kunnen zij
genieten van de unieke panorama's op het Houwaartse ommeland. Even later bereiken zij
Tielt waar een derde rustpost is georganiseerd. Na deze gezellige rustpauze keren de
marathonstappers via het Tielts broek terug naar Houwaart waar ze de andere wandelaars
vervoegen op hun terugtocht. In Tielt is er voor de onvermoeibare nog een lus naar
Bekkevoort voorzien, van op de Vlooiberg kunnen zij een groot gedeelte van de afgelegde km
overschouwen eer ze terug de rustpost in Nieuwrode bereiken. Samen met de 42 km trekken
ze door het Tielts Broek naar Houwaart om dan verder met de 30 km de terugtocht naar
Gelrode aan te vatten. Zoals steeds zorgen we naast de andere bieren en dranken ook voor een
heerlijk streekbiertje (Nivoo) en lekkere koffiekoeken, zodat ook het nagenieten een mooie
herinnering blijft aan deze mooie wandeling.

Zondag 7 juni Waterloo.
Vier dagen voor de Slag van Waterloo in juni 1815 trok Napoleon binnen in België. Het
grondgebied van België weliswaar, want ons land bestond op dat moment nog niet.
De beslissende dag voor Keizer Napoleon was op 18 juni 1815.
Zijn Franse leger van 124.000 man werd ingeklemd door de
coalitielegers. Het Engels-Hollandse leger van 97.000 manschappen
werd aangevoerd door hun generaal Wellington en de prins Willem
van Oranje, de latere koning van Nederland. Het Pruisische leger
telde 117.000soldaten en werd geleid door veldmaarschalk Blücher.
Na 8 uur intens strijdgewoel eindigt de veldslag met de nederlaag
van de Franse troepen. Er werden bijna 9.500 doden en 32.000
gewonden geteld. Voor bezoekers is het uniek dat veel bewaard is gebleven: het slagveld,
Napoleons hoofdkwartier, de boerderijen en diverse gebouwen. Het platteland rond Waterloo
is afgebakend met 135 gedenktekens. Een aantal onder hen zijn opgericht ter ere van elk van
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de naties die op het slagveld vertegenwoordigd waren. Andere werden gebouwd door
families, ter nagedachtenis van de dappere strijders van Waterloo.
Op 7 juni 2015 viert de Belgische Wandelclub “Les Marcheurs du Hain” (FFBMP BBW 016)
de Tweehonderste verjaardag van de Slag van Waterloo. Ze organiseren een uitzonderlijke
wandeling (5 – 10 – 20 km.) langs het voormalige slagveld en de strategische posities van
Wellington en Napoleon. De start is in het College Cardinaal Mercier, Chaussee de Mont
Saint Jean 83 – 1420 Braine-l‟Alleud.
Alle afstanden komen eerst langs de befaamde boerderij van Hougoumont. Na de splitsing
gaat de 5 km via een paar gedenkstenen en de heuvel met de leeuw, museum en panorama
naar de controle. Vanuit de controle gaan ze met de andere afstanden terug naar de start. De
10 en 20 km passeren de Victor Hugo zuil, de “boerderij de la Belle Alliance” en het
monument van de gewonde arend. De 10 km gaat nu naar de boerderij de la Papelotte waar
ook de 20 km terug is bijgekomen. Samen gaan ze via de monumenten Marcognet, The Royal
Irisch Rangers, Général Picton, Hanovriens, Division Durutte, Gordon en het monument voor
de Belgen naar de controle waar ze met de 5 terug naar de start gaan. De 20 km gaat na de
splitsing van de 10 naar de controle waar een lus voorzien is langs de ferme du Chantelet, het
monument van de Italiaanse en Poolse soldaten en langs het laatste hoofdkwartier van
Napoleon. Na de lus gaan ze nog via het Pruisisch monument naar de ferme de la Papelotte
waar ze de 10 km terug vervoegen.
In het bezoekerscentrum kunnen de wandelaars, op vertoon van de inschrijfkaart, een all-in
ticket bekomen aan 10 euro in plaats van 15 euro. Het bezoek duurt ongeveer 2 uur en bevat
de heuvel met de leeuw, het panorama en een film 4 D.
Vertrek: parking Demervallei om 8 uur. Terug omstreeks 16.30 uur. Inschrijven doe je door 7
euro te storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding Waterloo.
Het bedrag moet voor 29 mei op onze rekening staan.

Zondag 28 juni: Diest -Aarschot
Eigen organisatie – Enkel voor leden
Deze oude klassieker van de mannen van Schoonhoven blijft in ons programma staan. Het is
uiteindelijk een mooie wandeling die ons toelaat de Langdorpse bossen ook eens in volle
zomer te kunnen bewonderen.
We rijden met de trein van Aarschot naar Diest. Net als vorig jaar voorzien wij
tussenopstapplaatsen.
De trein rijdt volgens onderstaande uurregeling vanuit het station van Aarschot:
Aarschot 08.47 uur
Langdorp 08.52 uur
Testelt
08.57 uur
Aankomst in Diest: 09.05 uur
Kostprijs per biljet vanuit Aarschot 3.30 euro. Key kaart kost 20 Euro. 10 mensen kunnen met
dezelfde kaart reizen. Dus 2.00 Euro per rit.
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Direct na aankomst in Diest vangen we aan met de wandeling.
We maken tussenstops in Averbode ( Vossenhol) na ca. 7 km, een tweede in Wolfsdonk ( Den
Arend) na ca. 14 km. De derde tussenstop maken we in ons secretariaat in huis Verdonck.
Daar hebben we ongeveer 20 km en als we langs de Demer naar het station gaan, blijft ons
nog ongeveer 4 km.
We stappen in groep tegen een rustig tempo zodat we er een aangename wandeling van
kunnen maken.
De wandelaars die in Testelt of Langdorp op de trein zijn gestapt omdat zij niet de volledige
afstand tot in Aarschot wensten te wandelen kunnen aldaar hun auto of fiets terugvinden.
Zorg dat je erbij bent!

Alken aan de Moezel 14 tot 17 mei 2015
Deze uitstap komt dichtbij. 48 pinguïns zullen dit wandelweekend
aan de Moezel meebeleven. Alken ligt op 270 km van Aarschot.
Reisweg is vrij eenvoudig: Autostrade vanaf Aarschot- HeerlenAken. Verder tot Kerpen, daar richting Koblenz. De eerste afrit
voorbij de Moselbrucke, richting Dieblich, afslaan. Vandaar nog 11
km langs de Moezel tot Alken.
Adres: Hotel-Cafe Burg Moselstrasse 10-11 56332 Alken/Mosel.
Reken op een reistijd van 2,5 uur. Parking langs de Moselstrasse
kant van de Moezel. Of aan het begin en einde van het dorp.
Vanaf 9 uur worden we in het hotel verwacht. Er kan koffie gedronken worden. Kamers
worden in de namiddag verdeeld. We gaan trachten om 10.15 uur te vertrekken met onze
eerste wandeling zoals steeds in 2 groepen. Al onze wandelingen volgen veelal de
droompaden. De lusvormige wandelingen zijn speciaal uitgezocht en lopen meestal over
onverharde wegen. Wat ook wil zeggen dat er zeer weinig drankgelegenheden zijn
onderweg. Voorzie u dus van voldoende drank.
De wandelingen:
Dag 1: De Bleidenberger Ausblicke 12.8 km of 18 km.
Dag 2: Hatzenporter Laysteig 14 km/20 km
Dag 3: Bergschluchtenpad Ehrenburg 14/ 22 km. Zeer zware wandeling.
Dag 4: Met de auto naar Kobern. Koberner Burgpad 16/ 9 km
De laatste dag hebben we in restaurant Am Markt tegen 13.30 uur Forellen en Schnitzel met
frieten gereserveerd voor de liefhebbers.(2 forellen of 2 schnitzels per bord!!)
De wandelingen zijn over het algemeen vrij pittig. Alle dagen komen we aan een burcht.
Meerder malen bergop en bergaf dus. Op sommige plaatsen vrij steil. Wandelstokken kunnen
een prima hulp zijn.
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In het hotel is een bakker. Er is geen beleg te verkrijgen. U kunt eventueel uw eigen beleg
meebrengen. Op 100 m van het hotel is een supermarktje. 50 m van het hotel kan je belegde
broodjes kopen aan 1,70 Euro per stuk.
Tot slot nog de afrekening. U betaalde reeds een voorschot van 59 Euro. Voor een
tweepersoonskamer blijft er dus nog 100 Euro per persoon te betalen. Voor een
eenpersoonskamer is het resterend saldo nog 145 Euro. Graag het resterend saldo voor 5 mei
op onze reisrekening: BE84 1420 6911 5959 met vermelding Alken.

Wolkenstein 17 tot 25 juli 2015
De zomer nadert. Ook onze clubuitstap naar Wolkenstein in
Zuid Tirol.
We verblijven in:
Hotel Des Alpes
Strada Meisules, 157,
39048 Selva di Val Gardena BZ,
Italië
+39 0471 772700
www.desalpes.info
Zoals steeds wandelen we in minstens 2 groepen. De sportievelingen wandelen een equivalent
van 20 km. De genieters beperken zich tot ca. 13 km.
Mogelijke wandelingen zijn:
-Rondom de Sellajoch.
-Dal wandeling naar Sint Ulrich.
- Met lift naar Col Raiser vanuit St Christina.
-Seiseralm met lift vanuit St Ulrich.
-Stadsbezoek aan Merano.
-De bergen van de maan. Lift vanuit Wolkenstein.
-Naar Bulla Pufels vanuit St Ulrich.
- Met het bergtreintje naar het Rashotserhutte.
Nog enkele praktische afspraken.
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.
De voorziene prijs voor deze uitstap is 615 Euro op basis van een tweepersoonskamer. Voor
de singels is het 680 Euro. U betaalde reeds 100 Euro voorschot. Het saldo blijft dus 515 Euro
per persoon. De singels betalen nog 580 Euro. Graag het saldo op onze reisrekening BE84
1420 6911 5959 voor 1 juli.
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Clubkleding
Met de zomer voor de deur er nog even aan herinneren dat er nog een voorraad clubkleding
op ons secretariaat aanwezig is. Deze kan aangekocht worden aan voordelige prijzen. De
aankoopprijs voor ons is de verkoopprijs aan onze leden. Enkele ontbrekende maten werden
aangevuld. Voor de dames werd er een beperkt aantal topjes aangekocht. Deze zijn einde mei
beschikbaar. Voor de wat oudere voorraad is er een super solden. Interesse? De laatste
maandag van de maand is ons secretariaat geopend van 18.30 tot 19.30 uur.
Uitzondering: Dinsdag 26 mei
Juli is verlofmaand en zijn we niet geopend

Overlijden
Op 19 maart overleed Hugo Boogaerts.
Hugo werd geboren op 10 januari 1953 en was de broer en schoonbroer van onze
bestuursleden Anita Boogaerts en Jef De Win.
Wij wensen de getroffen families veel sterkte in de komende periode.

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 23/02/2015
Aanwezig: Fons Leys, Corrie Martens, Maurits Verschueren, Mariette Seykens, Cyriel
Hendrickx, Anita Boogaerts, Jef De Win, Bart Daems, Lucien Luyten, Paul Verduyckt, José
Leers, Roger Voet, Ingrid Blockx
Verontschuldigd: Guido Van Loo
De voorzitter verwelkomt iedereen. Wegens de koude gaat de vergadering door in de
ruimte van de kinderopvang. We zijn met 13, als dat maar goedgaat
Briefwisseling secretaris :
-brief ontvangen van SUST (Samen uit samen thuis) met uitnodiging voor 2 personen op hun
receptie in Houthalen ter gelegenheid van hun 35-jarig bestaan
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Briefwisseling voorzitter :
-doodsbrief ontvangen van Liliane Claes
-flyers voor de wandeldag van Spimont op 28/03/2015
-op de nationale wandeldag in Diest waren 230 leden. We kregen daar dan ook de prijs voor
de meeste deelnemers. De prijs werd uitgepakt en opgegeten (en gedronken)
Financieel verslag :
-Cyriel brengt een overzicht van de uitgaven en inkomsten van de Konijntjesbergtocht
-dagboek ontvangsten en uitgaven van januari werd voorgesteld
-de huidige kastoestand werd toegelicht
-Nog een nagekomen rekening van het Rode Kruis
-wegens stopzetting van het bedrijf werden op de valreep nog een stapel stickers aangekocht
twv 1160 €. We komen nu wel enkele jaren toe
-op het ledenfeest waren 110 deelnemers
-voor de busreis naar Battice waren 82 deelnemers
Seingevers :
-de Aarschotse sportraad deed een oproep naar seingevers voor de doortocht van de Ronde
van Frankrijk. Geïnteresseerden nemen rechtstreeks contact op met de sportraad
Ledenfeest 2016 :
-door gasthof Ter Venne werd een voorstel gedaan om het feest in de toekomst in Ter Venne
zelf te organiseren. Door Cyriel worden nog enkele vergelijkende studies gedaan (kost zaal en
kost dranken enz.) maar het ziet er goed uit
Wandelingen 2016 :
-door Fons werd gevraagd eens te onderzoeken of het niet mogelijk was de Begijntjestocht te
verwisselen met een andere tocht, bijvoorbeeld de Netetocht. Gezien de wandeltocht in Olen
wegvalt, toch onze grootste concurrent in september, gaan we eerst afwachten wat de impact
hiervan is op onze deelnemers
Mars der zuiderkempen :
-samenkomst om 10 u op zaterdag in het secretariaat
-controle Wolfsdonk (Den Arend) : Roger en Ingrid (open van 07u30)
-controle Gijmel (kerk) : Paul en José (open van 07u0
-controle Langdorp (fanfare) Anita en Jef (open om 06u30)
Rondvraag :
-er werd voorgesteld om de waarde per stempel op de 40-puntenkaart te verhogen tot 0,50 €
wat de waarde van een volle kaart brengt op 20 € ipv 16 € : voorstel algemeen aanvaard!
-door het hoge aantal deelnemers op de vrijdagwandelingen (meer dan 60 gemiddeld) stelt
zich het probleem voor het vinden van voldoende grote rustplaatsen
-voor de bestuursleden : er aan denken dat, indien gereageerd wordt op een algemene vraag
via e-mail, niet enkel te reageren op de verstuurder, maar aan alle bestuursleden

Einde van de vergadering : 21u50
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Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 30/03/2015
Aanwezig: Fons Leys, Corrie Martens, Maurits Verschueren, Mariette Seykens, Cyriel
Hendrickx, Jef De Win, Bart Daems, Lucien Luyten, Paul Verduyckt, José Leers, Roger Voet,
Ingrid Blockx
Iets later : Guido Van Loo, Anita Boogaerts
De voorzitter verwelkomt iedereen en verontschuldigd Guy en Anita die verwittigden dat
ze wat later zouden zijn.
Briefwisseling voorzitter :
-doodsbrief ontvangen van Hugo Boogaerts
-uitnodiging van De Bollekens voor hun receptie ter gelegenheid van hun 30 jarig bestaan op
18 april. Er staat niet bij hoeveel deelnemers er mogen komen
-er kwam een voorstel binnen om een busreis in te richten naar St.Stevens-Weert
Financieel verslag :
-het overzicht van de Konijntjesbergtocht is nu compleet
-dagboek ontvangsten en uitgaven van februari wordt voorgesteld
-de huidige kastoestand wordt toegelicht
-op de LLAW in Bornem waren 30 deelnemers
-voor de busreis naar Einruhr (met ontbijt) waren 84 deelnemers! Afwezigen hadden weer
eens ongelijk
-op de stertocht in Pellenberg waren 136 pinguins, in Scherpenheuvel 133 pinguins
-voor de reis naar Merzig in september zijn 38 deelnemers ingeschreven
-voor de reis naar Alken aan de Moezel zijn we met 48.
De Biesbosch :
Voor de reis naar Biesbosch zijn er al 112 pinguins ingeschreven. Dit geeft niet alleen
problemen voor de bus(sen) maar ook voor de boot. De “korteafstanders” zullen misschien
een boot later moeten nemen!
Evaluatie mars der Zuiderkempen :
Fons heeft een telefoon gekregen van de directeur. De aannemer van de nieuwbouw sportzaal
heeft gereclameerd. De omheining is verplaatst. Nog erger : er hebben wandelaars hun auto in
de nieuwbouw gezet!
Aan de nieuwe sportzaal zullen120 parkeerplaatsen komen. We kunnen dan geen gebruik
meer maken van de speelplaats.
De kapot gereden planken zal de werkman maken.
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Verslag sportraad sectie 4 :
-19 mei kampioenenviering.
-We doen mee aan de week van de sportclub met een wandeling op 18 september.
- Voor 1 oktober moet het beleids- en impulsplan binnen zijn.
-Er zijn al voldoende seingevers voor de ronde van Frankrijk.
Verslag Algemene vergadering VWF
-We hebben 700 papieren pijlen gekregen.
-Er is geen 2/3 meerderheid gehaald om toe te treden bij de fusie.
De gevolgen zijn groot : de federatie kan niet opgenomen worden in de nieuwe fusie
ieder club kan individueel aansluiten
misschien moet er personeel worden ontslagen
Algemene vergadering Langdorp :
-Er zijn 48 vaste leden ( 2 minder). Er zijn geen nieuwe kandidaten
-Het huishoudelijk reglement moet worden aangepast i.v.m. de 40 punten.
-De voorzitter overloopt de agendapunten.
Afvalbakjes :
-Op de wandeling bij de Keiberg stonden er nieuwe afvalbakjes. Plastic kommetjes.
Iets voor ons? Wij hebben nog voldoend emmertjes en die zijn nog goed en groot genoeg.
-Er zouden kleinere tafelkleden moeten komen voor de tafel van de soep.
Netetocht :
-Jef en Anita moeten om 9u 30 al vertrekken.
-We komen de woensdag bijeen om 13u30.
-José en Paul staan op de controle in Bergom.
Varia :
-Verkenning naar de Moezel gebeurt op maandag 6 april. Het is ongeveer 3 u rijden!
-Het plannetje voor de uitstap naar Waterloo is doorgestuurd.
-Er is veel vraag naar vrouwelijkere kledij. Anita heeft een singlet en een polo bij.
Niet alle maten kunnen worden geleverd.
-Het scannen van de inschrijving is nog niet beschikbaar. Waarschijnlijk 2017.
-De was wordt normaal gedaan door Corrie. Zij zou daar een vergoeding moeten voor kunnen
krijgen. Indien Corrie de was niet kan doen, dan wilt Anita de was meenemen en strijken.
-In het lokaal liggen veel schoteltjes, bekers en schilderijtjes; jarenlang verzameld. We
kunnen hiermee niets doen. Trouwens, het lokaal zou eens helemaal moeten worden
opgerommeld!
-Voor de parking zouden vierkante ijzeren paaltjes van 120 cm moeten worden aangeschaft.
-Er zijn 3 jassen voor in de winter geshowd. Geen voldoet. Terug te bekijken na de zomer.
Verslag door Paul Verduyckt en Guy Van Loo
Einde om 22u45
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WANDEL SPORTCLUB LANGDORP v.z.w.

Huishoudelijk reglement

Statutaire Algemene Vergadering
Op 27 april 2015
(Statuten van 26.11.2004)

WANDEL SPORTCLUB LANGDORP v.z.w.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1. DOEL
De Wandel Sportclub Langdorp v.z.w. heeft tot doel het georganiseerd wandelen en joggen te
bevorderen en dit te beoefenen door organisatie van wandeltochten en door actieve deelname
van haar leden aan georganiseerde wandel- en joggingorganisaties. (Art. 3 Statuten
26.11.2004)
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2. DUUR EN ZETEL
2.1.

De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur. (Art. 4 Stat.)

2.2.

De zetel van de vereniging is gevestigd ten huize van de secretaris, Felix Daelslaan 74
te 3200 Aarschot.

2.3.

De vestigingsplaats van het secretariaat van de club dat voor alle leden toegankelijk is,
en de openingsuren ervan, worden vastgesteld door de Raad van Bestuur, volgens de
mogelijkheden en de vastgestelde behoeften, en worden bekendgemaakt in het info-blad
van de club.
In principe is het secretariaat geopend de laatste maandag van de maand van 18u30 tot
19u30, en de tweede woensdag van de maanden oktober tot en met maart van 14 uur tot
16 uur. Het secretariaat is gesloten tijdens de maand juli, en telkens wanneer de Raad
van Bestuur aldus beslist. Van deze beslissing wordt indien mogelijk melding gemaakt
in het Info-blad.

3. OFFICIEEL ORGAAN VAN DE VERENIGING
3.1. Wandel Sportclub Langdorp v.z.w. geeft een informatieblad uit voor haar leden, onder de
naam "Het Pinguineke".
3.2. Het Pinguineke verschijnt in principe zes maal per jaar. De verschijningsdata worden door
de Raad van Bestuur bepaald, en in het Pinguineke bekend gemaakt.
Het wordt toegestuurd aan elk gezinshoofd.
3.3. Indien het lid-gezinshoofd 5 dagen na de normale verschijningsdatum het info-blad niet
ontvangen heeft dient hij/zij zelf contact op te nemen met het Secretariaat van de club.
3.4. Alle leden worden geacht uiterlijk 5 dagen na normale ontvangst van het info-blad kennis te
hebben genomen van de inhoud ervan.
3.5. De leden zijn ertoe gehouden adreswijzigingen zo snel mogelijk aan het secretariaat te
melden.
3.6. De Raad van Bestuur kan beslissen het informatieblad aan die niet-leden toe te sturen
die hij bepaalt.
4. DE LEDEN
4.1. Tenzij anders bepaald wordt in het Huishoudelijk Reglement onder “leden” verstaan: vaste
leden en toegetreden leden.
4.2. Iedereen die de statuten van de vereniging aanvaardt, jaarlijks het lidgeld betaalt, en niet
eerder uit de vereniging werd gesloten, wordt aanvaard als toegetreden lid.
(Art.7.2.Stat.). Gelijktijdig lidmaatschap van een andere wandelclub die aangesloten is
bij de Vlaamse Wandelfederatie vzw is echter verboden.
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4.3. Het aantal leden van Wandel Sportclub Langdorp v.z.w. is onbeperkt.
4.4. Indien daar redenen toe zijn wordt over de eventuele aanvaarding van een kandidaat-lid
beslist door de Raad van Bestuur tijdens zijn eerstvolgende vergadering.
4.5. Om het lidmaatschap te verkrijgen geeft het kandidaat-lid zijn volledige naam,
geboorteplaats en –datum en adres op aan de secretaris of aan een ander bestuurslid. Aansluiting
via de web-site van de club is eveneens mogelijk.
4.6. De officiële aanvaarding kan pas in overweging genomen worden na betaling van het
vastgestelde lidgeld, en onder voorbehoud van de bepaling onder 4.4.
4.7.1. Als bewijs van lidmaatschap ontvangt elk lid een lidkaart, afgeleverd door de Vlaamse
Wandelfederatie v.z.w..
4.7.2. Het lid dient tijdens wandelingen in het bezit te zijn van de lidkaart, die tevens dient als
bewijs van verzekering.
4.7.3. Bij andere organisaties, ingericht door Wandel Sportclub Langdorp, kan bij twijfel
gevraagd worden de lidkaart te vertonen.
4.8. Het lidmaatschap vervalt bij niet-betaling van het lidgeld na vervallen termijn.
Wederaansluiting zal met enige soepelheid bevorderd worden.
4.9. Tot uitsluiting, anders dan door niet-betaling van het vereiste lidgeld, kan slechts beslist
worden door de Algemene Vergadering, bij 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige
stemgerechtigde leden.
4.10. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.

5. DE BIJDRAGEN
5.1. De leden betalen een jaarlijkse bijdrage, die jaarlijks door de Raad van Bestuur wordt
vastgesteld.
5.2. De bijdrage bestaat uit
- het lidgeld
- de verzekeringspremie
- eventueel verzendingskosten
5.3. Om tijdig in orde te zijn voor het volgende jaar moet het lidgeld ten laatste op 31 december
betaald zijn.
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6. DE ALGEMENE VERGADERING
6.1. De Algemene Vergadering wordt gevormd door de vaste leden, die er stemrecht hebben.
Toegetreden leden worden toegelaten op de Algemene Vergadering, echter zonder stemrecht.
(Art. 17. Stat)
6.2. 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. 18. Stat.). De volmacht
dient schriftelijk gegeven te worden.
6.2. De Algemene Vergadering wordt samengeroepen door de voorzitter van de Raad van
Bestuur, of door zijn plaatsvervanger.
6.3. De oproeping tot de Algemene Vergadering dient ten minste 8 dagen voor de Algemene
Vergadering aan elk lid toegezonden te worden, en dient de agenda te vermelden. Dit kan
gebeuren door publicatie in het clubblad, dat aan elk gezinshoofd wordt toegezonden. (Art. 22
Stat.)
6.4. De Algemene Vergadering kan tevens samengeroepen worden door de Raad van Bestuur,
of op schriftelijk verzoek van één vijfde van haar vaste leden. Deze wordt dan aangezien als een
Buitengewone Algemene Vergadering.
6.5. De Algemene Vergadering wordt ten minste één maal per jaar samengeroepen. Plaats en
datum worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.
6.6. De agenda van de gewone Algemene Vergadering moet ten minste de volgende punten
bevatten:
- het jaarverslag van de secretaris
- het jaarverslag van de penningmeester en de kaskontrole
- eventueel de verkiezing van leden van de Raad van Bestuur
- de voorstellen van de Raad van Bestuur
- de voorstellen van de vaste leden
De Raad van Bestuur voegt hier de punten aan toe die statutair of volgens de bepalingen van het
Huishoudelijk Reglement dienen voorgelegd te worden aan de Algemene Vergadering, evenals
alle punten die hij/zij nuttig acht.
6.7. Op de Buitengewone Algemene Vergadering worden die onderwerpen behandeld waarvoor
ze is samengeroepen.
6.8. De vaste leden kunnen vragen een punt aangaande de Wandelsport in het algemeen, of
aangaande de clubwerking in het bijzonder voor te leggen aan de Algemene Vergadering. Dit
punt dient schriftelijk en ten minste 15 dagen voor de datum van de Algemene Vergadering toe
te komen op het secretariaat van de club, en moet door ten minste 2 aangesloten vaste leden
ondertekend zijn.
6.9. Bij de oproeping voor de Algemene Vergadering of de Buitengewone Algemene
Vergadering moet de agenda worden gevoegd. Buiten de agenda kan geen enkele beslissing
worden genomen, tenzij ten minste 2/3 van de in de vergadering aanwezige vaste leden
20

akkoord gaan om nieuwe bijkomende punten op de agenda te plaatsen. (Art. 24 Stat.)
6.10. Bij een wijziging van de statuten dienen de tot wijziging voorgestelde artikels duidelijk
vermeld te worden.
6.11. De voorzitter opent en leidt de vergadering.
6.12. Bij belet van de voorzitter wordt zijn taak overgenomen door een lid van de Raad van
Bestuur dat hij/zij daartoe aanduidt, of bij afwezigheid van deze aanduiding, door een lid van de
Raad van Bestuur, dat aangeduid is door die Raad van Bestuur.
6.13. 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 de statuten bepaald.
6.14. Aangaande zaken kan mondeling of schriftelijk gestemd worden. Aangaande personen is
de stemming geheim, en wordt er gestemd met gesloten stembriefjes.
6.15. Indien bij een stemming betreffende personen meerdere kandidaten ex aequo de meeste
stemmen behaalden, vindt er een nieuwe stemming plaats, enkel tussen deze personen. Indien
het daarna nog ex aequo blijft, beslist het lot, tenzij tussen de kandidaten een overeenkomst
wordt bereikt.
6.16. Bij besluiten zal enkel met ja of neen gestemd worden. Bij gelijkheid van stemmen zal
een nieuwe stemming plaats vinden. Indien na 2 stembeurten de vereiste meerderheid niet wordt
verkregen, dan wordt het punt verwezen naar een volgende Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering kan beslissen wat dat betreft een Buitengewone Algemene
Vergadering samen te roepen, die moet gehouden worden binnen de twee maanden na de
Algemene Vergadering.
6.17. Alvorens tot stemming over te gaan wordt door de Algemene Vergadering een stembureau
aangeduid, bestaande uit twee aanwezige leden die aan de voorwaarden voldoen om deel uit te
maken van de Raad van Bestuur (zie 7.2.), maar die zich niet kandidaat hebben gesteld voor een
functie waarover tijdens die Algemene Vergadering gestemd wordt.
Dit stembureau telt de stemmen van alle schriftelijke stemmingen die tijdens die Algemene
Vergadering worden gehouden.
6.18. De voorzitter van het kiescollege deelt na de telling het resultaat ervan mee aan de
Algemene Vergadering.
6.19. Ongeldig zijn: blanco stembriefjes, stembriefjes waarop andere gegevens zijn vermeld dan
die waarnaar gevraagd werd, met onduidelijke aanduidingen, of met aanduidingen die het
geheim van de stemming schenden.
6.20. Alle geldige besluiten genomen tijdens de Algemene Vergadering worden onmiddellijk
van kracht, tenzij anders bepaald door de Algemene Vergadering.
6.21. Besluiten van de Algemene Vergadering aangaande wijziging van de statuten, benoeming,
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ontslagname of afzetting van leden van de Raad van Bestuur moeten binnen de maand
bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
6.22. Van alle vergaderingen wordt een verslag opgesteld, dat in het eerstvolgend
informatieblad van de club wordt gepubliceerd.
7. DE RAAD VAN BESTUUR
7.1. De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste 5 leden en ten hoogste 14 leden, te weten:
- de voorzitter
- de secretaris
- de penningmeester
- de materiaalmeester
- andere bestuursleden.
7.2.1. Om in aanmerking te komen voor een mandaat in de Raad van Bestuur moet men drie
jaar achtereenvolgens lid zijn van Wandel Sportclub Langdorp v.z.w., ten minste 21 jaar oud
zijn, en bij gewone meerderheid aangeduid worden door de Algemene Vergadering.
7.2.2. De openkomende of openstaande mandaten worden bekendgemaakt in het informatieblad
ter gelegenheid van de oproeping van de leden voor de Algemene Vergadering. Tezelfdertijd
wordt ook de wijze van kandidaatstelling medegedeeld.
7.3.1. De leden van de Raad van Bestuur worden voor de duur van vier jaar verkozen. Ze zijn
herverkiesbaar.
7.3.2. De leden van de Raad van Bestuur verdelen in onderling overleg de functies van
voorzitter, secretaris, penningmeester en materiaalmeester.
7.4. Het mandaat van beheerder loopt over vier jaar en is hernieuwbaar.
De voorzitter en secretaris mogen niet gelijktijdig herkozen worden. (Art. 11 Stat.)
7.5. De mandaten in de Raad van Bestuur zijn onbezoldigd.
7.6. De Raad van Bestuur vergadert ten minste 4 maal per jaar, telkens het nodig wordt geacht.
7.7. Van elke vergadering van de Raad van Bestuur wordt een verslag opgesteld dat bewaard
wordt in een register, dat bijgehouden wordt door de secretaris, en dat steeds ter inzage ligt voor
de leden. Het verslag verschijnt tevens in het eerstvolgende informatieblad.
7.8. De bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn:
- het samenroepen van de Raad van Bestuur (door ten minste 1/3 van haar leden)
- het in ontvangst nemen van ontslagnamen
- het opstellen van verslagen en begrotingen
- het jaarlijks bepalen van het lidgeld
- het verrichten van alle andere handelingen van Bestuur
- het samenroepen van de Algemene Vergadering
- het ontheffen van een lid van de Raad van Bestuur uit zijn functies, in
overeenstemming met art. 10 van de Statuten.
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7.9. Uittreding uit de Raad van Bestuur gebeurt door:
- voortijdig ontslag. De ontslagnemer wordt geacht zijn/haar functie waar te nemen tot
op het ogenblik waarop in vervanging is voorzien, of tot aan het einde van het
kalenderjaar.
- Ontheffing uit zijn functies door de Raad van Bestuur, in overeenstemming met art.
10 van de Statuten.
- afzetting, na beslissing van de Algemene Vergadering bij geheime stemming en bij
2/3 aanwezigheid en met een 2/3 meerderheid.
Het mandaat vervalt onmiddellijk door uittreding of door niet-(her)verkiezing.
8. DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
8.1.

De voorzitter.

8.1.1. De voorzitter roept de vergadering en bijeenkomsten samen en leidt ze. Hij/zij waakt
over de naleving van de statuten en van het Huishoudelijk Reglement.
Hij/zij kan tijdens de vergaderingen en de samenkomsten de discussies sluiten en de
vergaderingen schorsen, indien hij/zij dit nodig acht.
8.1.2. Hij/zij regelt de te verrichten werkzaamheden en houdt toezicht over de uitvoering van
alle genomen besluiten.
8.1.3. Hij/zij vertegenwoordigt zijn club wanneer daar aanleiding toe is, en vertegenwoordigt
de vereniging in rechte (Art. 27 Stat.).
8.1.4. Hij/zij kan elke van zijn bevoegdheden tijdelijk overdragen aan een ander lid van de
Raad van Bestuur.
8.2. De secretaris.
8.2.1. De secretaris voert de briefwisseling van de club, in naam van de Raad van Bestuur.
Hij/zij ondertekent alle briefwisseling, met uitzondering van de stukken waarvoor door de aard
of de inhoud medeondertekening door de voorzitter vereist wordt. Hij/zij bewaart alle
binnenkomende stukken, en een afschrift van alle uitgaande stukken.
8.2.2. Op de jaarlijkse Algemene Vergadering brengt hij/zij verslag uit over de handelingen en
de toestand van de vereniging tijdens het afgelopen werkjaar.
8.2.3. Hij/zij maakt de verslagen van alle vergaderingen op, neemt ze op in een register en laat
ze verschijnen in het informatieblad.
8.2.4. Binnen de 14 dagen na zijn / haar aftreden, zal de secretaris alle onder zijn / haar beheer
zijnde bescheiden en waarden van de club overdragen aan zijn / haar opvolger, of aan een
daartoe aangewezen lid van de Raad van Bestuur.
8.3. De penningmeester.
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8.3.1. De penningmeester zorgt voor het financieel beheer en voor de bijhorende administratie.
8.3.2. Hij/zij brengt jaarlijks op de Algemene Vergadering verslag uit over de toestand van de
geldmiddelen.
8.3.3. Hij/zij is verplicht aan de Raad van Bestuur alle gevraagde inlichtingen te verstrekken
over zijn beheer en inzage in de boeken te verlenen.
8.3.4. Alle bewijsstukken dienen in overeenstemming met de wettelijke termijnen bewaard te
worden.
Kasboeken en dergelijke behoren bij het archief.
8.3.5. Om de administratie te vergemakkelijken krijgen de penningmeester en de voorzitter
mandaat van de Raad van Bestuur overschrijvingen individueel te ondertekenen. De Raad van
Bestuur heeft op elk ogenblik en ten minste op iedere vergadering van de Raad het recht alle
inkomsten en uitgaven te controleren.
8.3.6. Binnen de 14 dagen na zijn / haar aftreden, zal de penningmeester alle administratieve
bescheiden, gelden en overige waarden van de club overdragen aan zijn opvolger, of aan een
daartoe aangewezen lid van de Raad van Bestuur.
8.4. De materiaalmeester.
8.4.1. De materiaalmeester is verantwoordelijk voor het materiaal dat eigendom is van de club.
Er mag geen materiaal gebruikt worden zonder zijn toelating.
Hij/zij mag geen materiaal, eigendom van Wandel Sportclub Langdorp v.z.w. uitlenen aan
derden zonder toelating van de Raad van Bestuur.
8.4.2. Hij/zij brengt regelmatig aan de Raad van Bestuur verslag uit over de toestand van het
materiaal.
8.4.3. Hij/zij doet de nodige aankopen van materiaal, in samenspraak met de Raad van Bestuur.
8.4.4. Binnen de 14 dagen na zijn aftreden, zal de materiaalmeester het materiaal en de
inventarislijsten overdragen aan zijn opvolger of aan een daartoe aangewezen lid van de Raad
van Bestuur.
8.5. De bestuursleden.
De leden van de Raad van Bestuur wonen de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij, en
voeren de taken uit die hen werden opgedragen door de voorzitter, door de Algemene
Vergadering of door de Raad van Bestuur.

9. ALGEMENE BEPALINGEN.
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9.0. Voor het inrichten van en het deelnemen aan wandeltochten, opgenomen in de officiële
wandelkalenders, richten Wandel Sportclub Langdorp v.z.w. en haar leden zich naar de statuten,
het vademecum, het Huishoudelijk Reglement en de richtlijnen van de Vlaamse
Wandelfederatie v.z.w.
9.1. Beloningen aan de leden.
9.1.1. Wandelkalenders
Leden die hun lidgeld tijdig betalen zoals voorzien in punt 5.3. krijgen de wandelkalender BVV
gratis, beperkt tot 1 kalender per adres.
9.1.2. Aankoop clubkleding
De club biedt clubkleding te koop aan de leden.
De clubkleding is verkrijgbaar op het clubsecretariaat tijdens de normale openingsuren.
9.1.3. Puntensysteem.
9.1.3.1. Om de clubleden te belonen die regelmatig deelnemen aan wandelingen, opgenomen in
de officiële kalenders, en / of helpen bij de eigen cluborganisaties, werd een puntensysteem
voorzien.
9.1.3.2. De punten worden als volgt toegekend:
1. één punt voor deelname aan een officiële wandeltocht, of voor deelname aan een
andere activiteit door de club ingericht waarvoor de Raad van Bestuur beslist heeft
punten toe te kennen;
2. hulp bij de eigen organisaties :
5 punten
9.1.3.3 Leden kunnen het 40 puntenblad binnen brengen op het secretariaat vanaf 1 oktober tot
en met de Sinterklaastocht. Na de sinterklaastocht worden geen 40 puntenbladen meer
aanvaard.
9.1.3.4 In ruil voor het 40 puntenblad krijgen ze een bon van € 20. Deze bon kunnen ze enkel
omruilen voor een artikel uit de clubwinkel tot 1 februari van het volgend jaar.
9.1.3.5. Op het 40 puntenblad moeten minimum 20 stempels staan. De ontbrekende punten
worden betaald aan € 0,50
9.1.3.6 Telling van de punten gebeurt aan de hand van de stempels op het 40-puntenformulier
(elk jaar van een verschillende kleur) enerzijds, en aan de hand van een register van het
secretariaat voor de helpers anderzijds.
9.1.3.7. Elk lid heeft recht op één 40-puntenblad per jaar.
9.2. Busuitstappen.
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9.2.1. De club richt jaarlijks een aantal autobusuitstappen in naar georganiseerde wandelingen,
en / of naar eigen wandelingen. De data en de deelnemingsmodaliteiten worden bekend
gemaakt in het info-blad.
9.2.2. De prijs voor een busreis naar een georganiseerde wandeling in het binnenland wordt
vastgesteld door de Raad van Bestuur. In deze prijs is de inschrijving begrepen.
9.2.3 De kostprijs van een clubuitstap en van een uitstap naar het buitenland wordt door de
Raad van Bestuur bepaald naargelang de kostprijs van de bus en wordt vermeld bij de
aankondiging van de uitstap in het info-blad.
9.3. Stertocht.
9.3.1. Jaarlijks duidt de club een aantal stertochten aan, dit wil zeggen dat de Raad van Bestuur
wil dat onze club met een sterke delegatie op die tocht vertegenwoordigd is.
9.3.2. De inschrijving op die tocht is gratis voor de clubleden die zich schikken naar punt 9.3.3.
en 9.3.4..
9.3.3. Op de binnenzijde van de achterkaft van de info is een inschrijvingskaart afgedrukt. De
leden vullen deze in of kleven hun inschrijfetiket en geven de kaart af aan de inschrijvingstafel.
De Raad van Bestuur zorgt voor de betaling na sluiting van de inschrijving.
9.3.4. Leden die hun kaart zijn vergeten mogen zich bij opschrijven op de kaart van een ander
lid.
9.4 Helpers.
Tijdens haar wandeltochten doet de Raad van Bestuur beroep op helpers-vrijwilligers om de
wandeltocht vlot te laten verlopen. Deze helpers zijn via de Vlaamse Wandelfederatie vzw
verzekerd zoals voorzien in de wet op de vrijwilligers
Als beloning krijgen zij:

- extra punten (zie 9.1.4.2.)
- gratis eten en drinken tijdens de organisatie jaarlijks een gratis
etentje (eventueel met busreis).

De onkosten gemaakt door de vrijwilligers in opdracht van WSC Langdorp vzw kunnen
worden terugbetaald mits de voorlegging van het bewijs.
9.5. Huwelijk van een clublid.
9.5.1. Bij huwelijk van een clublid zal een geschenkbon ter waarde van 50 euro geschonken
worden.
9.5.2. Belanghebbenden dienen het secretariaat van de club op de hoogte te brengen door een
huwelijksaankondiging te bezorgen.
9.6. Geboorte.
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9.6.1. Bij geboorte van een kind bij één van de leden zal een geschenkbon ter waarde van 50
euro geschonken worden.
9.6.2. Belanghebbenden dienen het secretariaat van de club op de hoogte te brengen door een
geboortekaartje te bezorgen.
9.7. Overlijden.
9.7.1. De nabestaanden van een overleden lid lichten het secretariaat of de voorzitter van de
club in door het sturen van een rouwbrief.
9.8. Aankondigingen in het clubblad.
9.8.1. Clubleden kunnen gratis aankondigingen van niet-commerciële aard laten opnemen in het
infoblad van de club.
9.8.2. De tekst van de aankondigingen dient schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat,
ten laatste 14 dagen voor de vastgestelde verschijningsdatum van het infoblad.
9.8.3. De Raad van Bestuur kan te allen tijde en zonder enige mogelijkheid tot verhaal beslissen
de gevraagde aankondiging niet in het infoblad op te nemen. De verzoeker wordt schriftelijk
van deze beslissing ingelicht.
9.9. Inschrijfetiketten.
9.9.1. Door bemiddeling van het secretariaat kunnen de leden inschrijfetiketten bestellen bij
V.W.F. De etiketten zijn gratis. Er kunnen wel verzendingkosten worden gevraagd.
Aldus bekend gemaakt op de Statutaire Algemene Vergadering te Langdorp op 27/04/2015.
De Voorzitter,
De Secretaris,
Fons Leys
Guido Van Loo

Mars der Zuiderkempen
SAMENVATTING
V.W.F.
V.V.R.S.
AKTIVIA
F.F.B.M.P.
V.G.D.S.
Individuelen
Buitenlandse deelnemers
Blanco+ontbrekende formulieren

1444
199
242
16
0
635
1
148

TOTAAL

2685
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Nieuwe leden
Gerard

ANNE

3200 AARSCHOT

Cremers

BIE

3200 AARSCHOT

Caroline

CELIS

3200 AARSCHOT

Marina

CRAPS

3272 TESTELT

Willy

CUYPERS

3272 TESTELT

Leo

JANSSENS 3201 LANGDORP

Veerle

KAES

2221 BOOISCHOT

Coosemans CINDY

2230 HERSELT

Meynaerts

2230 HERSELT

GEERT

Bruelemans MARINA

3200 GELRODE

Mertens

2230 HERSELT

RITA

Heerlijk ouder worden
Drie collega’s zien elkaar na lange jaren weer:
‘Wat doet gij zoal sedert ge in pensioen zijt?’
De eerste zegt: ik reis en fotografeer veel.
De tweede zegt: ik winkel en tuinier graag.
De derde zegt: ik doe heel regelmatig opsporingswerk...
Oh ja? Naar wat en waar?
Iedere dag zoek ik mijn bril, mijn gebit, mijn
hoorapparaat, mijn bretellen, mijn wandelstok, mijn
sletsen, mijn gazet, mijn sleutels, mijn...
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