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Mijmeringen van de voorzitter 

Nummer 6 van 2015. Dit wil zeggen weeral het laatste pinguineke voor 2015. Ook het laatste 

met deze kaft. Volgend jaar ressorteren wij onder een andere federatie. De naam VWF en 

BPWC verdwijnen en worden vervangen door Wandelsport Vlaanderen. Een ideale 

gelegenheid om de kaft wat te actualiseren.  

In dit pinguineke nog twee  mooie busreizen. Eentje naar Eupen met de stuwdam van de 

Weser als vertrekplaats. Later in december gaan we naar Ieper. We brengen eerst een 

(wandel)bezoek aan de militaire kerkhoven in de buurt. Na de middag brengen we een bezoek 

aan een georganiseerde wandeling van de club “Nooit moe Boezingen” met als apotheose om 

20.00 uur een live uitvoering van de Last Post. Door de organisatie van de wandeling kan het 

onder de Menenpoort zeer druk zijn. Wees tijdig aanwezig als u op de eerste rijen wil staan. 

De twee volgende maanden ook weer 3 stertochten. De wisselbeker winnen zit er niet meer in. 

De mensen van WSP Leuven namen een onoverbrugbare voorsprong. Toch willen we nog 

wat weerwerk bieden. Vooral de wandeling in Weelde/Poppel is misschien interessant. 

Immers vanaf 2016 valt deze wandeling samen met onze Sinterklaastocht en is het niet meer 

zo vanzelfsprekend om dan naar de Kempen te rijden. Ik weet dat er een aantal bestuursleden 

van WSP deze tekst meelezen. Bij deze een dikke proficiat met de wisselbeker 2015. 

Onze Begijntjestocht 2015 was een zeer succesvolle organisatie. Ongeveer 150 wandelaars 

meer dan de afgelopen jaren hebben kunnen genieten van een grotendeels vernieuwd 

parcours. Aan alle helpers een dikke merci om nu ook weer alles in goede banen te leiden. 

Succesvol is ook de interesse voor de reis naar Zwitserland. Er is meer dan voldoende 

belangstelling om een bus voor onze club te reserveren. Aan de geïnteresseerden, inschrijven 

maar! 

Eind van het jaar wil ook zeggen lidgeld vernieuwen. Het lidgeld is dit jaar flink opgeslagen. 

Dat heeft deels te maken met een verhoogde bijdrage aan de federatie en ook het verdwijnen 

van de kleine goedkope BVV kalender. Anderzijds, als u tijdig uw lidgeld vernieuwt krijgt u 

van ons de nieuwe wandelkalender ”Walking in Belgium” die een verkoopwaarde heeft van 8 

Euro. 

Om het iedereen makkelijk te maken kan u best uw lidgeld vernieuwen tijdens de 

openingsuren van het secretariaat of tijdens de Sinterklaastocht. Ook de 40 punten beloning 

kan dan afgehaald worden evenals een nieuw 40 punten formulier. 

Dit jaar valt deze Sinterklaastocht op 6 december. Libelle lezers hebben al gemerkt dat deze 

wandeling wordt gepromoot als herfst uitstap. Zij beloven zelfs de aanwezigheid van de Sint. 

Gaan we die belofte waarmaken? Dat komt u te weten als u aanwezig zal zijn. 

In oktober was er ons helpersfeest in het Sparrenhof. Gasthof Ter Venne heeft  ons weer 

verwend. Bij deze wil ik alle helpers, ook zij die niet aanwezig konden zijn, van harte 

bedanken voor hun inzet. Ook in de toekomst rekenen we weer op hen. Wil 

u ook graag uw steentje bijdragen op onze wandelorganisaties en genieten 

van een gratis etentje? Graag een seintje. 

De winter komt er aan. Wandelen door de gevallen bladeren, gezellig bij de 

haard. Geniet van wat er komen gaat en tot ergens onderweg. 

Fons. 
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Wandelkalender november - december 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. 

 

Zondag1 november 

 

Stertocht 

De Korhoenstappers vzw 

De Heischuur  

Schuurhoven 2       Oud- Turnhout 

4,5-7-13-20-31 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 1 november 

 

 

Trip-trap Kumtich vzw 

Voetbalkantine Eva’s Tienen 

 St- Barbarastraat 7    Kumtich 

5-9-13-19-22 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Vrijdag 6 november WSV Wandelend Paal vzw 
Bezoekerscentrum Webbekoms Broek 
O Vanoudenhovenlaan 48    3290 Diest 

4-7-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 7 november De Pompoenstappers 

MPI De Mast 

Pater Damiaanstraat        Kasterlee 

6-12-18-25 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 8 november De Gruun Zipkes 

GC Mgr. Raeymaekerstraat 10 

Westmeerbeek 

6-10-14-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Woensdag 11 november Herentalse wandelclub 

PC Morkhoven  

Goorstraat 1     2200 Morkhoven 

4-7-15-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Woensdag11 november 

 

 

Sporton Deurne- Diest 

SOK  Hasseltsebaan 

Deurne- Diest 

4-6-2X10 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Woensdag 11 november Busreis naar Eupen Zie verder in deze info 

Zaterdag 14 november Bavostappers Zittaart 

Gildenhuis  

Beerstraat 54      Meerhout 

4-7-9-13-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 15 november 

 

 

K.V.R.   VL BT vzw 

Ontmoetingscentrum Genadedal 

Velderblok 2A      Kessel-Lo 

6-11-15-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 15 november 

 

Stertocht 

Horizon Donk 

Amandinacollege 

St Truiderstwg     Herk–De-Stad 

5-9-13-21 km 

 

08.00 – 15.00 uur 
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Zondag 22 november 

 

 

Vriendenkring paracom. Leuven 

Kwartier Cdt de Hemptinne 

Hertogstraat 184      Heverlee 

4 -6-10-15-22 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Zondag 22 november 

 

 

De ijsetrippersOverijse 

RBS Het Groene Dal 

W. Matstraat   Hoeilaart 

6-12-18-24-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 28 november 

 

 

VOS Schaffen vzw 

OC Scafnis 

St.Hubertusplein    Schaffen-Diest 

4-6-12-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 29 november 

 

 

Wiekevorstse Stappers 

CafeSportbar Gemeentelijk centrum 

Industriepark 3    2235 Hulshout 

5-10-15-20-25 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 29 november De Zennetrotters 

PZ St.Clemens 

Zenneweg 8     Eppegem 

4-8-12-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 1 december Bavostappers Zittaart 

Buurthuis Veerle-Heide 

Zandstraat 13A     Laakdal - Veerle 

5-7-10A- 10B km 

Onderling combineerbaar 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 6 december 

 

Allen op post!! 

Sinterklaastocht  

Parochiezaal Langdorp 

Vernieuwen lidmaatschap 

5-8-12-15-20-25-30 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Zaterdag 12 december 

Trofee Harten vijf 

De Grashoppers Keiberg vzw 

St Norbertuszaal   

Blauberg 21   Blauberg-Herselt 

6-12-18-20-25-30-42-50 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 12 december WSP Heverlee 

Koninklijk Atheneum  

Redingenstraat 90     Leuven 

6 -12 km 

 

13.00 – 19.00 uur 

Zaterdag 12 december Busreis naar Ieper Zie verder in deze info 

Zondag 13 december 

 

De Bollekes Rotselaar vzw 

Montfortcollege 

Aarschotsesteenweg 39   Rotselaar 

4-6-12-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 20december 

 

 

WSV Leuven 

Bouwdewijnstadion 

Diestsesteenweg 288    Kessel-lo 

4-6-12-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 27 december 

 

WSV Holsbeek 

Voetbalkantine VK Holsbeek 

Verhaegenstraat      Holsbeek 

4-6-12-20 km 

 

08.00 –15.00 uur 

Zondag 27 december 

 

Stertocht 

De Ravelse Wandelaars 

Feestzaal Mieke Pap 

Dorp 28        2382 Poppel 

5-8-13-18-22-25-30-34-43 

km 

06.30 – 15.00 uur 

Zondag 27 december 

 

Tweede vertrekplaats !! 

De Ravelse Wandelaars 

Sporthal ’t Molenslop 

Straatakkers 1      2381 Weelde 

7-12-15-18-22-25-30-34-43-

50 km 

06.30 – 15.00 uur 
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Vrijdagnamiddagwandelingen. 
Vertrek om 13.30 uur stipt. Deelname is gratis. 

 

Datum                  omloop Afstand             Vertrekplaats 

06/11/15 Baal-Tremelo-Baal 11 km Kinderplaneet 

13/11/15 Langdorp-Gijmel-Langdorp 12 km Parochiezaal Langdorp 

20/11/15 Begijnendijk-Booischot-

Begijnendijk 

12 km Kerk Begijnendijk 

27/11/15 Rillaar-Kapelhof-Rillaar 12 km Parochiezaal kortakker 

11/12/15 Aarschot-Langdorp-Aarschot 12 km Sporthal Demervallei 

18/12/15                                Wolfsdonk-Blauberg-Wolfsdonk 12 km Kerk Volkensvoortstraat 

08/01/16 Rillaar-Bergvijver-Rillaar 12 km Parochiezaal kortakker 

 

04/12/15 geen wandeling(voorbereiding Sinterklaastocht) 

25/12/15 geen wandeling(Kerstmis) 

01/01/16 Zottekestocht vertrek om 09.00h kerk Gijmel 

 

Openingsuren secretariaat. 
Normaal is het secretariaat tijdens de winterperiode geopend op de tweede woensdag van de 

maand. 

In november zou dat 11 november zijn. Vermits we dan op busuitstap zijn zal het secretariaat 

geopend zijn op 18 november. Vanaf dan kan het lidgeld vernieuwd worden. 

Verdere data zijn  9 december,13 januari, 10 februari en 9 maart. 

De openingsuren op woensdagnamiddag is van 14.00 tot 16.00 uur. 

Tijdens onze Sinterklaastocht van 6 december  zijn de openingsuren van 08.00 tot 17.00 uur. 

Natuurlijk zijn we ook elke laatste maandag van de maand open van 18.30 uur tot 19.30 uur. 

Iedereen welkom. 

 

 

Woensdag 11 november. Busreis naar Eupen 
We kozen deze feestdag uit om nog eens naar het Duitstalig gedeelte van België te rijden . De 

kleine wandelfederatie VGDS organiseert er haar verbondsdag. Vertrekken doen ze vanuit de 

Wesertalsperre in Eupen. 

 We kunnen kiezen uit  5-10 of 20 km. De afdamming van de 

Weser vinden we in het natuurpark hoge Venen. De 

wandeling zal zich dan ook in dat gebied situeren met als rode 

draad het stuwmeer. De weersomstandigheden  zullen bepalen 

of we nog kunnen genieten van de laatste kleurenpracht van 

de loofbomen ofwel dat de groene  naaldbomen  het uitzicht 

overheersen. Misschien lopen we wel door het gerijmde 

veenlandschap. Zoals steeds bij onze Duitstalige vrienden zal 

http://www.vgds.be/images/vgds/aktuelles/verbandswanderung/IMG_5960_1024x683.JPG
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er in de vertrekzaal weer een feeststemming hangen met overvloedige drank en de geur van 

braadworsten. Laat u verleiden om van deze uitstap te genieten. 

 

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

door 7 Euro te storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding Eupen Het bedrag 

moet voor 4 november op onze rekening staan. 

 

 

Zaterdag 12 december  Busuitstap naar Ieper  

 
Vooraleer we Ieper bereiken brengen we een bezoek aan enkele? Oorlogskerkhoven in de 

buurt. We koppelen daar ook een klein wandelingetje aan om de ruimere omgeving te 

verkennen. 

Na ons bezoek aan de 

oorlogskerkhoven rijden we naar Ieper 

waar we deelnemen aan de Last post- 

en Kerstverlichtingstocht. Hier kunnen 

we kiezen uit drie afstanden 6-8 of 10 

km. Van de plaatselijk wandelclub 

“Nooit moe Boezingen” kregen we 

onderstaande beschrijving: 

Het is ondertussen al de 17de keer dat we onze kersttocht zullen organiseren in Ieper. Zoals de 

laatste jaren gebeurt dit vanuit de Fenixzaal.  

Ook dit jaar worden zowel de inkom als de grote zaal opnieuw in een feeëriek kleedje gestopt. 

Met kerstmuziek, fonkelende sterren, rondvliegende engeltjes, heel wat lichtjes en andere 

versieringen, wordt men ondergedompeld in een unieke sfeer  

 In de startzaal is de kerstvrouw aanwezig met voor elk kind een verassing en wat lekkers. 

Ook de rustposten worden ondergedompeld in de kerstsfeer.  

Alle voornaamste winkelstraten die voorzien zijn van de nodige kerstverlichting staan op het 

programma, maar Ieper telt ook heel wat steegjes en pleintjes die de moeite waard zijn om er 

even langs te lopen. Tevens heeft men aan de startzaal een prachtig zicht op de vestingen. 

 Iedereen wandelt bij het vertrek dan ook een stukje evenwijdig met die vestingen richting 

Menenpoort. Via een ommetje krijgt men het mooiste zicht op dit indrukwekkend monument 

met de namen van meer dan 56.000 vermiste gesneuvelden uit W.O. 1. 

 Straks komt iedereen er een tweede keer voorbij maar dan aan de andere zijde. De eerste keer 

heeft iedereen 1,0 km gewandeld.  

Een wandeling in Ieper kan niet zonder de Grote Markt te hebben aangedaan. Reeds een 

aantal jaren staat aan de voet van de Lakenhallen vanaf eind november tot begin januari een 

kerstmarkt met ijspiste.  

Na een tweede keer (de 6 km heeft dan 4,8 km, de 8 km heeft dan 6,5 km en de 10 km heeft 

op dit moment 9,1 km) de Menenpoort te hebben bewonderd en er misschien de Last Post te 

hebben bijgewoond gaat het terug naar de startzaal. 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.toerismeieper.be/images/photolib/1277_slide.jpg&imgrefurl=http://www.toerismeieper.be/&h=300&w=690&tbnid=eiR_EDpMdW9LFM:&docid=JLJ_tD2vpkjB4M&ei=894TVq36CYehUbe7qdgD&tbm=isch&ved=0CDsQMygIMAhqFQoTCO2_x6WLrsgCFYdQFAodt10KOw
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De 6 km doet dit via een doorgang onder de vestingen om er over de voetgangersbrug te 

wandelen. 

De 8 en 10 km maken nog een extra lus om onder de Rijselpoort een stukje buitenvestingen te 

bewandelen en de eindmeet te halen. Werkelijke afstanden zijn 5,6 km- 8,1 km en 10,7 km. 

De vele medewerkers zullen paraat staan om u een hapje en een drankje te serveren. 

Probeer zeker ook eens onze ‘Nooit Moe’-worst en een glaasje glühwein die een prima 

afsluiter wordt van deze kerstwandeling. 

Overtuigd? Inschrijven dan maar. 

 

Vertrek: parking Demervallei om 10.30 uur. Terug omstreeks 23.30 uur. Inschrijven doe je 

door 7 Euro te storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding Ieper. Het bedrag 

moet voor 5 december op onze rekening staan. 

 

LLAW Tongeren – Zammeren – Tongeren 28 november 2015 
 

Op 28 november 2015 trekken we met de LLAW’ers van Tongeren naar Zammeren en terug. 

Via de Veemakt , de Grote Markt en de winkelwandelstraat komen we op de echte startplaats 

van onze wandeling. 

We wandelen langs het imposante kasteel Betho en het kasteel van Rooi. Na een wandeling 

door de Hagelandse fruitplantages met mooie vergezichten gaan we naar “’t Schuurke”. Daar 

worden we verwacht tussen 11 en 12 uur om onze boterhammekes, pistoleekes of sandwiches 

op te eten.  

Wat we daarna voor de voeten krijgen geschoven is indrukwekkend. In tegenstelling  tot het 

eerste gedeelte waar wel een gedeelte op verharde, maar mooie landelijke wegen wordt 

gewandeld, gaan we via de mooie natuurreservaten van Zammeren , de “Herkwinning”, het 

Pringerbroek en de Beukenberg terug naar Tongeren. We doorkruisen hier de vallei van de 

Mombeek, een zijtak van de Jeker. 

Terug in Tongeren aangekomen, laten we iedereen nog ruimschoots de tijd om iets te drinken 

en/of langs de vele historische  bezienswaardigheden die de stad rijk is te wandelen. 

Deze LLAW is ongeveer 20,5 km lang en zeker de moeite om ze met ons mee te stappen. 

 

We vertrekken met de trein om 8.17 uur in Aarschot en komen aan in Tongeren om 9.14 uur 

Voor de terugreis vertrekken we in Tongeren om 15.46 uur en komen aan in Aarschot om 

16.43 uur. 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 21 november op de rekening staan. 

Graag LLAW Tongeren vermelden. 
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Zondag 6 december 2015: 36ste Sinterklaastocht - Langdorp en Gijmel   

De traditionele afsluiter van het wandeljaar met als decor: bossen, heuvels, heerlijke 

panorama's en hopelijk een maagdelijke witte Demervallei. Je hebt een mooie keuze aan 

kronkelende, verrassende wandelpaadjes tussen Langdorp en Gijmel. Ook dit jaar kan je 

zowel in Langdorp als in Gijmel inschrijven. 

In Langdorp vertrek je niet vanuit de 

parochiezaal maar wel vanuit zaal 

Demervallei!  

Parkeren kan nog wel aan de parochiezaal. Je 

kunt alle afstanden aanvatten in beide 

vertrekposten (met uitzondering van de 5 km 

). Bij niet te veel modder  staat er ook een lus 

in het natuurgebied De Langdonken op het 

programma. Een heerlijk wandelgebied dat  

door velen gesmaakt wordt. In Langdorp wordt er een lus door de weidse Demervallei 

gepland. Tussen deze lussen kan er naar hartenlust gecombineerd worden met kilometers en 

parcours. Gijmel, dat bij het Brabantse Aarschot behoort, bezit een typische Zuid Kempische 

omgeving. Stille dennenbossen met kronkelende paadjes spelen 

hier de hoofdrol. In Langdorp kunnen we genieten van een meer 

open Hagelands  landschap en een sterk meanderende  Demer 

die de vallei in twee verdeeld. Hopelijk kunnen de vroege 

wandelaars weer genieten van een mooie zonsopgang boven de 

Demervallei, misschien versierd met een laagje sneeuw. Zij, die 

dit gemist hebben,  kunnen in de late namiddag  genieten van 

een al even mooie zonsondergang. De beide vertrekzalen zijn zeer ruim en gelden tevens ook 

als rustposten.  

 

Stertochten 

 
Ook nu weer kozen we een aantal stertochten waar u op onze kosten kan gaan wandelen. 

Als eerste: 

Zondag 1 november 2015 10de Klein Peerkenstocht – Startplaats  De Heischuur, 

Schuurhoven 2 

WSV De Korhoenstappers vzw –A055 Oud-Turnhout. 

Op deze winterwandeling kan je inschrijven tussen 8.00 – 15.00.Je kan kiezen tussen 4,5-7-13  

20en 31 km  

De kleinste afstand loopt volledig over verharde wegen, dus goed voor rolstoelen en 

kinderwagens. 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://static.panoramio.com/photos/large/40335303.jpg&imgrefurl=http://be.worldmapz.com/photo/54685_en.htm&h=768&w=1024&tbnid=xCmAInSpiC-5jM:&docid=kQL296YxLJDsVM&hl=nl&ei=uXEbVuy7CsekUduHpLAI&tbm=isch&ved=0CC4QMygQMBBqFQoTCKz8nqDEvMgCFUdSFAod2wMJhg
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Naargelang de gekozen afstand wandel je door het Natuurgebied – Doolhofbos, Landschap – 

De Liereman, De Echelkuil en kanaal 

Dessel –Schoten.  

Laten wij je kennismaken met de 

verschillende landschapsvormen van 

vroeger. Nergens anders kan je alle 

Kempense troeven beter beleven dan in 

het oosten van de Provincie Antwerpen, 

meer bepaald tussen Oud-Turnhout en 

Arendonk. Genieten van het landschap, 

wandelen door de heide of vogels 

bespieden vanop de uitkijkpost. 

Ondanks er in Vlaanderen al meer dan 25 

projecten liepen, is LIFE – Liereman nog 

maar het tweede project dat de award krijgt. Hiervoor staat een gedenkplaat, die een 

bevoorrechte plaats gekregen heeft in het bezoekerscentrum dat je vindt aan de ingang van het 

natuurgebied. Daarnaast wordt het project ook opgenomen in een brochure over de beste 

projecten die in heel Europa verspreidt wordt. Dankzij dit project werden er grote delen van 

het historische heidelandschap hersteld waaronder 68ha purperen heide, 60ha bloemrijk 

heischaal grasland en 54ha bio diverse bossen. 

De toekomstvisie van het gebied is een afwisselend heide – moeras en duinlandschap met een 

hoge natuur - erfgoed - en recreatiewaarde. 

De Echelkuil werd in 1850 gebruikt voor geneeskundige doeleinden door Dr Smagghe, als 

kweekplaats  voor “echels”-bloedzuigers. Deze diertjes werden op kwalijke zweren gezet. Ze 

kunnen zich pas voortplanten als ze bloed hebben opgenomen van warmbloedige dieren, 

meestal van paarden, iets wat dus in kuilen gebeurde. 

Openbaar vervoer :NMBS Turnhout, bus nr.450 naar Tilburg 

Halte Polderstraat, Oud-Turnhout op 800 m van de startplaats 

Er zijn die dag wel geen punten te verdienen. Toch zal u geen spijt hebben om de verplaatsing  

naar Oud –Turnhout te hebben gemaakt. Naast de inschrijving betalen we ook nog een tas 

koffie voor u. 

 

Volgende stertocht maken we in Herk –de-Stad. 

 Daar organiseert Horizon Donk op 15 november haar officiële tocht.  U kan er kiezen uit 

5- 

9-13 of 21 km.  

De parcours beschrijving: 

Voor onze officiële tocht kiest Horizon Donk steeds voor de richting Schulen. De reden 

hiervoor is dat Schulen in deze regio het meest te bieden heeft voor de wandelaar, daarom  

trekken we met de langere afstanden(meer dan 9 km) weer naar het Schulensbroek met zijn  

Schulens meer, het grootste binnenwater van Vlaanderen met zijn uitgestrekte gras- en  

weilanden, poelen en talrijke kleine landschapselementen, zoals knotwilgen, meidoorn- en  

sleedoornhagen die nestgelegenheid en voeding bieden aan heel wat diersoorten. Het  

natuurgebied “Het Schulensbroek” is één van de grootste Vlaamse natuurreservaten met tal  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNvn6JjIvcgCFQbXFAodKusI2A&url=http://www.destillekempen.be/stiltenieuws/stiltenieuws/3-de-liereman-van-groen-naar-paars&bvm=bv.104819420,d.d24&psig=AFQjCNEF_qVF8vzMlYeaPrBjARIF1ntGtA&ust=1444760940463553
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van aangelegde paden doorheen het Regionaal Landschap Haspengouw. Een prachtig stuk  

natuur dat iedere wandelaar jaar na jaar weet te bekoren en garant staat voor een prachtig  

wandelparcours. 

De “kleine” afstanden komen niet aan al dit moois voorbij, maar laten we zeker niet op hun  

honger zitten. Zij zullen een passage maken door het arboretum “de Harlaz”, een beschermd  

landschap dat bestaat uit vijvers, bos, bomengroepen en een mooi onderhouden gazon in het  

stadspark “Olmenhof”. Met zijn bescheiden grootte van 15 ha heeft dit park heel wat te  

bieden. 

Afhankelijk van de gekozen afstand zullen ook nog 

andere bezienswaardigheden jullie pad kruisen. Zo kan er 

onder andere langs de oevers van de Herk gewandeld 

worden. 

Ook dit jaar zorgen onze parcoursverantwoordelijken 

weer voor een prachtig stukje natuur dat menigeen zal 

bijblijven, en misschien wordt er net als vorig jaar weer 

een nieuw  onbekend stukje natuur aangeboden. 

Ook hier weer betalen we uw inschrijving en een 

basisconsumptie. 

  
  
Tussen kerst en nieuwjaar kan u dan weer gratis gaan wandelen diep in de Kempen tegen de 

Nederlands grens. Dit is tevens de laatste mogelijkheid om nog wisselbekerpunten te 

sprokkelen. 

 

De Ravelse Wandelaars organiseren op 27 december hun Mieke Pap tocht. 

 

Vertrek uit de feestzaal Mieke Pap, dorp 28 te Poppel. Er is ook een tweede vertrekplaats in 

Sporthal ’t Molenslop Straatakkers1 Weelde. Wij betalen voor u de inschrijving en twee 

consumpties. 

Omschrijving van de wandelingen: 

Mieke Pap Route kan ook dit jaar, mits de weergoden ons gunstig gezind zijn, de deelnemers  

een rasechte natuurwandeling aanbieden die, naarmate de gekozen afstand langer wordt,  

meer uitgesproken zal zijn. Zoals de vorige jaren zijn er zowel vanuit startplaats Weelde als  

Poppel  keuzemogelijkheden uit diverse afstanden.    

Wel belangrijk te noteren voor de langere afstanden: voor de Marathon van ’t Kempens  

Landgoed (43/50 km) kan zowel in Weelde als Poppel (50 km staat niet in de Marching)  

vertrokken worden. Sportief Wandelen daarentegen is alleen mogelijk bij vertrek vanuit  

Weelde.   

 

Zij die gekozen hebben voor startplaats Weelde gaan bij de korte afstand (8 km), na het  

verlaten van het centrum, via voornamelijk veldwegen en een strookje bos naar de rustpost bij  

het vernieuwde Hegse Stalleke. Zij die opteerden voor de langere afstanden krijgen een  

extraatje voorgeschoteld door privaat domein de Schrieken. Afhankelijk van de afstand zet je  

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://users.skynet.be/fb218205/Fotos/BD/Pano/DSC_0849.jpg&imgrefurl=http://forum.belgiumdigital.com/f93/sd-schulensmeer-verzopen-land-191614.html&h=508&w=800&tbnid=vL7F7UKDNAAO0M:&docid=ZXl6cWgAy8K9yM&hl=nl&ei=mPwbVuuLDcvsUt2rmMgB&tbm=isch&ved=0CCgQMygLMAtqFQoTCOu3ptjIvcgCFUu2FAod3RUGGQ
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verder koers naar de vernoemde rustpost of trek je via veldwegen naar Mieke Pap (Poppel) 

Vanuit deze tweede startplaats zijn er ook weer diverse mogelijkheden. Je kan de korte lussen  

(5 of  9 km) nemen welke je langs het riviertje de Aa, een kronkelpad door de bossen van  

Molenheide en via ruilverkavelingswegen langs de bossen van Overbroek terug bij Mieke Pap  

doen aanlanden. De langere afstanden, ook deze vanuit Weelde, splitsen onderweg op en  

brengen je langs en door de bossen van Tulderheyde  

bij de plaatselijke camping (café  

Vijverzicht) als rustpost. Van hieruit keer je vervolgens terug naar Mieke Pap, grotendeels  

over het parkoers van de korte afstanden.  

 

Uitzondering wordt gemaakt voor de afstanden 

26,34,43 en 50 km. Zij mogen na een eerste  

strookje Aa daar een vervolg aan breien langs een 

avontuurlijk, kronkelend rivierpaadje dat  

bijna uitsluitend op deze route gebruikt wordt. Het is 

de aanzet voor een waar wandelparadijs  

waarin ze terechtkomen. Het wordt een festival van 

bos- en rivierpaadjes, vennen, heide, met  

zelfs een vleugje humor om het geheel af te ronden.   

 

Vooreerst loopt de route verder over een pas aangelegd wandelpad door een in ere herstelde  

stuifduin in de bossen van Molenheide. Via de gekende Roovert-kapel gaat het naar de oever  

van de flink meanderende Roovertse Leij, die je nu geruime tijd mag meevolgen, midden een  

oase van rododendrons, zelfs tot na de rustpost, welke gesitueerd is in de campingboerderij  

Breehees. De verste afstanden maken nu rechtsomkeer en vervolgen via een mooi éénmans- 

pad door het bosrijke, afgewisseld met wat heide, landgoed Gorp de Leij. 

Het bijna volledig onverharde parkoers zet zich verder door de bossen van de Rovertsche  

Bunt om dan in het volgende landgoed, Nieuwkerk, te belanden. Een mooie dreef zet je weer  

af op Belgisch grondgebied, het gehucht Aarle, waar je een eerste keer pauzeert in een nieuwe  

particuliere rustpost bij Aarle IJs. Van hieruit mag je opnieuw een prachtige lus meepikken  

over de gepast afwisselende smalle en wat bredere bospaden van Het Ooievaarsnest. Die  

brengen je uiteindelijk bij één van de hoogtepunten van deze tocht, de passage van 2 km door  

de Regte Heide, één van de grootste overgebleven heidegebieden in Noord-Brabant. Je zal er  

ook een grafheuvel terugvinden. Na terugkeer kan je verpozen in de compleet  

behekste(!)  Radio Paloma.  

 

Van hieruit voorzien we nog een kortere lus die ook grotendeels door het landgoed  

Ooievaarsnest zijn weg zal vinden. 

Het wordt stilaan tijd om de terugkeer aan te vatten. Dat zal echter niet gebeuren zonder de  

kers op de taart te hebben aangesneden, namelijk de doortocht van privaat domein de  

Schrieken, met de passage langs een grote vijver, het zicht op het kasteel en door het  

Patrouillelaantje, met zijn ingekerfde boomstammen. Je bereikt het domein via wat langere  

veldwegen en bosdoorsteken van Aarle- en Klotkuilheide. 

Je pikt hier ook de kortere afstanden weer op. Na het verlaten van de Schrieken heb je de  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLz93MrKvcgCFcc3FAodWOcH7A&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Aa_(Noord-Brabant)&bvm=bv.104819420,d.d24&psig=AFQjCNGmWqqHMN1VfLGqBo0PI3CZUCPPNw&ust=1444761602526883
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gelegenheid nog wat energie op te doen in ’t Hegse Stalleke alvorens de ultieme kloof  

richting Mieke Pap of ’t Molenslop te overbruggen.   

 

Voor velen onder u is het wellicht de laatste wandeling van het jaar. Wij durven  

veronderstellen dat u ervan heeft genoten en wensen u alvast een voorspoedig en gezond  

wandeljaar 2016 toe !  

Bij deze wensen van  De Ravelse Wandelaars sluiten we ons graag aan. 

 

Zottekestocht 1 januari 2016 
Enkel voor leden van WSC Langdorp vzw 

Traditioneel de eerste dag van het nieuwe jaar, onze zottekestocht.  

Om het jaar op een gezonde en ontspannende manier te beginnen worden jullie tegen 09.00 

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

rust in café “Den arend”.  

Deelname is gratis. 

 

Moezelweekend van 5 tot 8 mei 2016 

 
Voor dit Hemelvaartweekend vonden we een hotel aan de Midden Moezel. 

Onze keuze viel op het 3 sterrenhotel Deutschherrenhof in Zeltingen- Rachtig. 

www.deutschherrenhof.de  

 

Iets over Zeltingen- Rachtig. Zeltingen vinden we een 10 tal kilometers van Bernkastel en op 

240 km van Aarschot. Makkelijk en snel met de auto te bereiken, vandaar deze uitstap met 

eigen auto of meerijden met iemand. 

Het wijnstadje Zeltingen vormt samen met het dorp Rachtig één gemeente. Met de ca. 240 

hectare aan wijnbouw is het de op één na grootste wijnbouwgebied gelegen aan de Moezel. 

De druiven afkomstig van deze wijngaarden leveren volgens kenners topwijnen op. Bekende 

wijnen die er gemaakt worden zijn: Himmelreich, Sonnenuhr en de Schlossberg. Zeltingen 

neemt een belangrijke plaats in als het om de wijnbouw gaat. Het stadje is waarschijnlijk 

ontstaan in de Keltische tijd en viel 

in de 7e eeuw onder de keurvorsten 

van Keulen.  

Volgens verhalen zou de toenmalige 

aartsbisschop Kunibert hier zijn 

geboren. Hij gaf Zeltingen ook een 

bestuurlijke functie. Het huis (1658) 

voor de toenmalige bestuurder is 

vandaag de dag als rooms-katholieke 

pastorie in gebruik. Deze oude 

ambtswoning, het Amtshaus met 

http://www.deutschherrenhof.de/
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schilddak staat naast de barokke St. Stephanskirche met de spitse toren. De kerk heeft een 

fraai portaal en een mooi altaar met veel gebeeldhouwde figuren. Dit altaar werd in 1622 in 

Trier gemaakt. In Zeltingen staan een aantal mooie vakwerkhuizen en andere oude stenen 

huizen. Langs de Moezel zijn fraaie plantsoenen aangelegd waar het genieten is tijdens 

zomerse dagen. Ook Rachtig kent een oude geschiedenis. Rond 1247 hadden de ridders van 

de Duitse orde hier een commanderij. Een ander oud gebouw is de Deutschherrenhof 

gebouwd in de 14e eeuw en thans een hotel. Laat gotische elementen zijn terug te vinden in 

de toren van de in 1723 gebouwde Mariakerk. Bijzonder aan Rachtig is de rode wijn die er tot 

in de 18e eeuw werd gemaakt. Franse overheersing verbood de productie van de rode wijn, ter 

bescherming van hun eigen wijnen waarna het niet meer terug kwam. Een klein joodse 

begraafplaats is te vinden in het bosperceel boven de wijnhellingen. Wandelmogelijkheden 

zijn er meer dan voldoende. Een bezoek aan het pittoreske Bernkastel staat zeker op het 

programma. Meer hierover is voor een volgend pinguineke.  

Kostprijs voor ons verblijf in Half pension is 180 Euro op basis van een tweepersoonskamer. 

225 Euro voor een éénpersoonkamer. Inschrijven kan door 80 Euro per persoon te storten op 

onze reisrekening  BE84 1420 6911 5959 . 

Graag storten voor 31 december 2015. We reserveerden 22 DZ en 6 EZ . De eerste 50 zijn dus 

zeker dat ze meekunnen. Inschrijven maar. 

 

Zinal Zwitserland van dinsdag 28 juni tot woensdag 6 juli. 

 

Veel belangstelling voor deze 

uitstap. We reserveerden dan ook 

een volledige bus voor onze club. 

We beschikken over 23 

dubbelkamers en slechts 4 

eenpersoonskamers. Vertrekken 

doen we zoals gewoonlijk vanaf de 

parking Demervallei. Het uur wordt 

later door Intersoc medegedeeld.  

De inschrijving praktisch. Verder in deze pinguin kan u een inschrijfformulier vinden. Dit 

formulier kan u ook op onze website vinden vanaf 23 oktober.  

Het formulier bezorgt u ingevuld terug aan Fons ten laatste op 15 november. Als de bus vol is 

komt u op een wachtlijst. Als er nog plaatsen vrij zijn op een andere bus kan u daar met mee. 

Ter plaatse in Zinal wordt u terug bij onze groep ingedeeld en zitten we samen aan tafel.  

Nog wat uitleg over het inschrijfformulier. Vergeet zeker niet uw e-mail adres te vermelden. 

Alle verdere correspondentie verloopt via Intersoc en gaat dus sneller via e-mail. 

Rijksregisternummer staat achteraan uw identiteitskaart en begint met uw geboortejaar. 

Vervoer is met B(us) Kamertype T is interessant voor de singels die een kamer delen. Gezien 

het beperkt aantal eenpersoonskamers en het groot prijsverschil zeker aan te bevelen. Speciale 

wensen. De singels vermelden hier de naam van hun kamergenoot. 

Nadat de formulieren aan Intersoc bezorgd werden regelen zij alles verder af. Na enkele 

weken krijgt u een bevestiging en wordt 30 % voorschot gevraagd. Het saldo volgt 6 weken 
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voor de afreis. De nodige documenten, vertrekuur en valieslabel 2 weken op voorhand. 

Slechts één valies per persoon. 

 

 

Restaurant: Ter plaatse worden in het restaurant plaatsen toegewezen. Onze groep zit dus 

samen aan tafel. Bij het ontbijt kan u tevens uw lunchpakket samen stellen. Elke avond is er 

een voorstelling van het programma voor de volgende dag. Om het aantal gidsen te bepalen is 

het noodzakelijk dat u dan al inschrijft. Alle wandelingen zijn gratis. De excursies zijn 

betalend en vrij duur.  

Als rustdag zouden we eventueel een daguitstap naar Zermatt en de Gornergrat kunnen 

maken. Dit is de duurste daguitstap en kostte dit jaar ca 56 Euro. Programma: Met de bus naar 

Täsch. Vandaaruit met de trein naar het autovrije Zermatt. Rondwandeling en met de 

Gornergrat Bahn  sporen we naar Gornergrat 3.098 m. Adembenemend zicht op 29 

bergtoppen van 4.000 m en meer. 

Er zijn goedkopere alternatieven. 

 

Nog even de prijs voor deze reis 694 Euro  p.p. in een tweepersoonskamer. Voor een 

eenpersoonskamer betaal je 806 Euro. 

 

Hierin is inbegrepen: 

o Busreis heen en terug, incl. alle verplaatsingen met de Intersoc-bus ter plaatse, een 

lunchpakket voor de terugreis en de fooien 

o Verblijf in ALL-IN in Hotel Les Diablons met charmeservice: bagageservice, 

dagelijks onderhoud van de kamer, handdoekwissel op aanvraag, kleine attentie, elke 

avond gratis apero en na het avondeten koffie, 's middags en 's avonds gratis wijn in 

het hotel. All-in: Van 8.00 uur tot middernacht koffie, thee, chocolademelk, 

fruitsappen en water vanaf 11.30 uur tevens frisdranken, pils en wijn van het vat. 

Belgische bieren zijn aanwezig maar moet extra betaald worden. 

o Een lunchpakket voor dagtochten kan je zelf samenstellen bij het ontbijt 

o Aximopas: gratis gebruik postbus (openbaar streekvervoer) en bergbanen in de Val 

d'Anniviers 

o Restaurant: alle maaltijden zijn in buffetformule met keuzemenu's 

o Nederlandstalig hotelpersoneel 

o Voel je je op vakantie plots niet lekker? Onze medische service staat je snel bij. Je 

bent in goede handen en dat is de belangrijkste troef. Niets is immers zo vervelend als 

je weg moeten zoeken in de medische hulpverlening van een vreemd land. 

o Bijstandsverzekering Mutas (iedere mutualiteit heeft dit) 
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Uiterst soepele annuleringsvoorwaarden. 

Intersoc hanteert voor jou de meest soepele annuleringsvoorwaarden die je op de reismarkt 

kan vinden. Mits voorlegging van een geldig medisch attest zal je geen annulatiekost 

aangerekend worden. 

 

Leden die in juni niet vrij zijn kunnen voor de periode in augustus/september eventueel via 

www.intersoc.be/wandelsportvlaanderen inschrijven. Alles wordt dan rechtstreeks via 

Intersoc geregeld. 

 

 

40 punten 2015. 

 

Zoals al enkele jaren de gewoonte, geen bepaald kledingstuk, maar een inruilbon voor allerlei 

kleding.  

In de loop der jaren hebben we een serieuze voorraad kleding opgebouwd in allerlei maten en 

voor alle seizoenen. Dit jaar werd de voorraad wat aangevuld met grote paraplu’s, 

regenjassen, polo’s en zomertopjes. Normaal is er voldoende in stock om iedereen uit 

meerdere stukken te kunnen laten kiezen. Mocht er onverhoopt toch niets meer in uw maat 

zijn dan misschien iets in een andere maat voor uw partner. Een leuk geschenkje voor onder 

de kerstboom? 

Hoe gaat alles nu concreet in zijn werk. 

Vanaf woensdag 14 oktober tot en met de Sinterklaastocht krijgt u bij het inleveren van een 

volledig ingevuld 40 punten formulier een inruilbon ter waarde van 20 Euro. Op deze bon 

wordt uw naam ingevuld en u moet deze ook ondertekenen bij ontvangst van de kleding. Deze 

bon is beperkt geldig. Laatste dag van inruiling is maandag 25 januari 2016. Daarna is de bon 

niet meer bruikbaar. 

De bon is persoonlijk en kan niet tesamen met een andere bon gegeven worden om bv één 

duurder kledingstuk te verwerven.  

Er wordt ook geen geld teruggegeven op deze bon. Als u iets kiest van vb. 18 Euro  wordt er 

geen 2 Euro teruggegeven. U kan eventueel nog wel  iets van een kleine waarde bij kiezen en 

de meerprijs bijleggen. 

Wanneer u minstens 20 punten heeft,  kan u ook een inruilbon bekomen a rato van het aantal 

punten maal 0,50 Euro. 

Tijdens de Sinterklaaswandeling is ons secretariaat  open van 08.00 uur tot 17.00 uur. U kan 

er lidgeld vernieuwen, 40 puntenkaart inruilen en een nieuwe meenemen. U kan er tevens de 

inruilbon dadelijk innen. 

 

Opgelet!! Laatste datum van inleveren 40 punten formulier: Zondag 6 december. 

Daarna worden de formulieren niet meer aanvaard. 

 
 
 
 
 

http://www.intersoc.be/wandelsportvlaanderen
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LIDGELD 2016 
Op 1 oktober 2015 is een nieuw werkjaar begonnen, en dit betekent ook: 

vernieuwing van het lidmaatschap. Door de aankomende fusie zijn dit jaar 

de lidkaarten maar vanaf 15 november beschikbaar. Lidgeld 

vernieuwen kan dus maar vanaf woensdag 18 november. 
 

Hoeveel kost het?  

Een heel jaar lid zijn van de grootste wandelclub van Vlaams-Brabant, en tevens verzekerd 

tegen ongevallen op weg naar, tijdens, en op weg van een wandeltocht, kost 15,00 euro voor 

1 persoon, 30 euro voor twee personen, en vanaf het derde lid van hetzelfde gezin 

bijkomend 10,00 euro per persoon. 

  

Opgelet!!! De mutualiteiten betalen het lidgeld van een sportclub terug. Leden van CM 

kunnen bij lidgeldvernieuwing hun naamklever afgeven. Wij zorgen dat deze bij de 

mutualiteit terecht komen. Voor de anderen vullen wij graag het formulier in. 

 

Hoe uw lidgeld betalen? 

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

van het secretariaat of tijdens onze Sinterklaastocht), want dan kunnen wij u meteen uw 

nieuwe lidkaart meegeven, en uw gratis wandelkalender.  Maar betaling langs de bank kan 

natuurlijk ook op nr. BE10 1460 5347 2704  met vermelding “lidgeld 2016” en de namen van 

de leden.  Nieuwe leden melden zich echter bij de secretaris, met opgave van hun (officiële) 

voornaam, familienaam, adres, geboortedatum en nationaliteit. 

Bewijs van lidmaatschap 
Als bewijs van betaling van uw lidgeld ontvangt u een nieuwe  lidkaart met de vermelding 2016  
Wie in de hand betaalt (zie hierboven) ontvangt deze lidkaart onmiddellijk.  Wie langs de bank 
betaalt krijgt ze achterna gestuurd (doen wij niet zo graag, want dit vraagt bijkomend werk, en een 
postzegel, maar even goede vrienden!). 

 

 

Een aanrader: betaal uw lidgeld voor 1 januari 2016, dan is u al met Nieuwjaar in 

orde met de verzekering; u ontvangt dan bovendien, per gezin, gratis de Walking 

in Belgium 2016 (Vroegere Marching)  Opgelet: deze kalender kan u zelf 

afhalen zolang hij beschikbaar is, hij wordt u niet opgestuurd! 
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Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  

 

van 28 september  2015  begin : 19u30 
 

 

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

Hendrickx,  Lucien Luyten, Paul Verduyckt, Roger Voet, Guido Van Loo, Bart Daems, Jef 

De Win, Anita Boogaerts 

 

Verontschuldigd: José Leers, Ingrid Blockx 

 

 De voorzitter verwelkomt iedereen.  

Iedereen is het eens dat Merzig goed is geweest. 

 De secretaris heef het ontwerp van de inruilbon bij. 

De nieuwe lidkaarten zullen half november beschikbaar zijn. 

 De voorzitter heeft bij: 

*Het  blad van natuurpunt. 

*Hij is naar de AV van BPWC geweest en uitleg gegeven over de fusie.  

*Factuur van Bpost. 

*Brochures en promomateriaal voor de actie ‘ trage wegen’ 

*Reclame van een reisbureau in Dendermonde. 

 De penningmeester overloopt de in- en uitgaven van augustus. 

De huur van de tent van de zomertocht is betaald. 

Betaalde deelnemers : Houthalen 83, Dinant 61, Berg 59. 

Helpersfeest 82 ingeschreven. 

Wie gaat er mee van het bestuur naar de Ahr? 

 Busreis naar Ieper. De tocht is maximum 10 km. We zouden in de voormiddag nog een 

kleine wandeling kunnen uitstippelen, liefst via één of meerdere kerkhoven. Roger zoekt 

de mogelijkheden uit. 

 LLAW :  ideeën gevraagd? Tongeren? Jekervallei? 

Busreizen 2016 : liefst naar een andere club  

 Moezel: al een aantal offertes gekregen: Te duur, te ver weg, geen plaats. 

De beste optie is Zeltingen. Er zal een nieuwe offerte worden gevraagd omdat de vroeger 

vervallen is. 

 Zwitserland: Er zijn maar 4 eenpersoonskamers. Er kunnen slechts 50 personen mee. 

Het inschrijvingsformulier komt in het Pinguineke. 

In de prijs zijn de excursies niet ingegrepen! De Belgische bieren ook niet! 

 Ootmarsum in Nederland. Het hotel heeft 26 dubbel en 10 eenpersoonskamers. Het is wel 

goedkoop. Eventueel prijs te vragen voor 4 nachten in september. 

 Voor de AV van VWF op 23 oktober zou er geen pauze zijn. Koffie en taart worden bij 

het binnenkomen gegeven. 

We komen in Gelrode samen om 17 u. 
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 Voor de nieuwjaarsreceptie van VWF op 18 december wordt nog animatie gezocht. 

 

 

 

 Op de Tienbundertocht worden 2 bussen verwacht. 

We komen de vrijdag bijeen om 13u30. Er moeten weer veeeeel pompoenen worden 

geschild! 

De weide- parking is gevraagd. Ze zou nog eens moeten worden gemaaid. 

De bakker komt om 6u30. 

 Er zijn 140 polo’s en 116 windjassen geleverd. We verkopen ze aan € 30 en €50. 

Er zijn ook nog paraplu’s geleverd. We kennen de prijs nog niet! 

De vorige Dad-jassen worden € 30 i.p.v.  € 31. 

 Volgend jaar worden de inschrijvingen gescand. We kunnen het dit jaar al eens 

uitproberen. 

 

 

Einde 22u 30 

Verslag door Guy Van Loo 

 

 

De polo’s en jassen worden nog uitgepakt en opgeplooid. 
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Begijntjestocht 

 

 

 

 
SAMENVATTING   

V.W.F. 470 

V.V.R.S. 85 

AKTIVIA  88 

F.F.B.M.P. 10 

V.G.D.S. 6 

Individuelen 85 

Buitenlandse deelnemers 1 

Blanco+ontbrekende formulieren 19 

    

TOTAAL 764 

 
 

 

 
 

 

  
WISSELBEKERSTAND 

 

  
EIND SEPTEMBER 2015 

 

        1   B 005   WSP Heverlee-Leuven   5.903  

    2   B 006  
 WSC Langdorp            
*********    5.220  

    3   L 023  
 Wandelend Paal                     
*    4.161  

    4   B 044   De Grashoppers Keiberg    3.888  

    5   L 066   Horizon Donk                         *    3.870  

    6   A 017    Ranstuilen Ranst    3.562  

    7   A 046   Bavostappers Zittaart    3.066  

    8   B 049   VOS Schaffen    3.005  

    9   B 025   IJsetrippers Overijse    2.980  

   
10   B 021   Trip-Trap Kumtich    2.941  

   
11   A 026   Herentalse Wandelclub    2.794  

   
12   A 012   WSV Schelle    2.700  

   
13   A 013   Kleitrappers Terhagen    2.650  

   
14   L 072   De Mijnlamp Beringen-Mijn    2.561  

   
15   B 042   WK Werchter    2.497  
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