
Mijmeringen van de voorzitter 
De zomer nadert zijn einde. We zijn al half augustus als ik dit schrijf, We hebben genoten en 
genieten nog van een vrij normale zomer. Voor de tuinliefhebbers, waaronder ikzelf, 
misschien te weinig regen. De frietjes zullen iets kleiner zijn dit jaar. 

Even terugblikken over de afgelopen periode. Er was onze zomertocht die een onverwacht 
succes werd met zijn bijna 2600 deelnemers. De weergoden stonden aan onze zijde. De 
parcoursen waren zoals steeds prima in orde. Het heeft veel moeite gevraagd, toch zijn we er 
in geslaagd om op alle controleposten tot op het einde van de wandeling voldoende 
bevoorrading te voorzien. Als voorzitter mocht ik weer vele complimentjes ontvangen. 
Tijdens de wandeling zelf heb ik niet altijd de gelegenheid om het te zeggen. Bij deze: Dat 
hebben jullie weer goed gedaan. Ik maak hier dan ook gebruik van om alle helpers van het 
afgelopen jaar uit te nodigen op het helpersfeest van 11 oktober. Het Sparrenhof  is voor u 
gereserveerd. De mensen van “Ter Venne” zullen hun best doen om ons culinair te 
verwennen. 

Culinair werden we ook verwend in het Italiaanse Wolkenstein waar onze zomerreis naartoe 
ging. 44 pinguïns konden er genieten van een uitgebreid avondmaal waar zowel voor het 
voorgerecht als voor de hoofdschotel uit 4 mogelijkheden kon gekozen worden. Ook op 
wandelgebied was deze reis een topper. De imposante Sella joch, Seiseralm, de Col Raiser 
met zijn vele Edelweisjes , de bergen van de maan en dan nog kuieren door het 40°c warme 
Merano. Een verlof waar we nog lang kunnen van nagenieten. Onverwacht zijn er al nieuwe 
plannen. Als er voldoende interesse is nemen we als club deel aan een wandelreis naar het 
Zwitserse Zinal, gelegen in het kanton Wallis. De wandelingen ter plaatse worden verzorgd 
door gidsen van Intersoc. Voor ons een luxe, wij kunnen meewandelen zonder ons ergens 
zorgen over te maken. 

In de komende periode staan er een groot aantal stertochten op het programma. Wandelclub 
WSP Leuven heeft zich als doel gesteld dit jaar de wisselbeker te kunnen winnen. We willen 
ons niet zomaar gewonnen geven en besteden de rest van het jaar wat meer aandacht aan 
officiële tochten en kiezen een aantal van die tochten uit tot stertochten. Tochten promoten 
was eigenlijk het initieel doel bij het opstarten van deze  wisselbekertochten. Een aantal 
burenclubs kunnen er alleen maar wel bij varen. 

Lidgeld vernieuwen kan door de fusie van de federaties pas vanaf november. De Marching 
heeft een andere naam en zal voortaan Walking heten. Door het verdwijnen van de BVV 
kalender ontvangt u samen met uw nieuwe lidkaart een Walking per gezin. 

De voorbereidingen van de Begijntjestocht zijn in volle gang. Begin september starten de 
vrijdagwandelingen, er zijn de busreizen naar Dinant en de Ahr, de stertochten. Vele 
mogelijkheden waaraan u kan deelnemen. Ik nodig u allen uit om met velen aan de 
aangeboden organisaties deel te nemen. Misschien zie ik u daar ergens. 

Fons 



Wandelkalender september-oktober 2015 

 
Zoals u weet zijn onze leden vrij te wandelen daar waar zij dat wensen.  Met onderstaande 
kalender willen wij hen helpen bij hun keuze.  Op wandelingen aangeduid met  
STERTOCHT kan u gratis inschrijven door de gepaste STERKAART op de achterflap van 
deze info uit te knippen, in te vullen en te overhandigen aan de inschrijving: u ontvangt er 
gratis een inschrijvingskaart voor alle clubleden die door u op de kaart vermeld werden.  Wij 
zorgen voor de betaling van alle inschrijvingen na het afsluitingsuur van die wandeling.  
BUSREIZEN worden verder in deze info besproken. 
 
 
Zondag 30 augustus 
Limburgse wandeldag 
Stertocht 
Zie vorige info  

Samen uit samen thuis vzw 
Zaal de plas         Binnenvaartstraat 
3530 Houthalen-Helchteren  

4-6-7-9-10-15-17 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zondag 30 augustus 
 

De Grashoppers Keiberg 
Sporthal 
Vorststraat 55    Averbode 

5-7-9-12-16-20-25-30-35-42 
km 
07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 1 september 
 
 
Eigen organisatie 

8steBegijntjestocht 
Parochiecentrum  
Kerkstraat 3        Begijnendijk 
Wandelaars/helpers op post 

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

Zondag 6 september 
 
Off. tocht 

Wit Blauw Scherpenheuvel 
CC Den Egger      A.Nihoulstraat 74 
Scherpenheuvel 

5-8-13-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 10 september Trip-TrapKumtich 
Parochiezaal  
Ganzendries 29    Oplinter 

3-6-7-8 km 
Te combineren 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 12 september 
 

VOS Schaffen 
Kalendries           Meldertsebaan 2 
Meldert-Lummen 

5-8-12-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 13 september 
 

Batteurs de cuir Dinant 
 
Busreis zie verder in deze info 

6-12-21-30 km 

Zondag 13 september 
 

Bell Wandelclub 
Sint Norbertusgilde Geneinde 48/1 
2260 Tongerlo- Westerlo 

6-12-16-20-28-35-50 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 13 september 
 
Off. tocht 

WSP Heverlee 
H. Hart instituut  
Naamsestwg 355      3001 Heverlee 

4-7-12-20-30-35 km 
 
07.30 – 15.00 uur 

Woensdag 16 september Boutersem Sportief 
Boerenzaal   Malendriesstraat 58 
Kerkom - Boutersem 

4-6-12-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 



Donderdag 17 september 
 

Sporton Deurne Diest 
’t Schoolhuis  Schoterheide 48 
Schoot - Tessenderlo 

5-10-15 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 19 september Globetrotters Hageland vzw 
Voetbalkantine SK Waanrode 
Centrum Dorp  3473 Waanrode 

4-7-12-20-30 km 
te combineren 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 20 september 
 
Off.tocht 

WSV Leuven 
Cultureel Centrum 
Keizerstraat  Lovenjoel 

4-6-12-20-30 km 
 
07.00 -  15.00 uur 

Zondag 20 september 
 
Off.tocht 

Bavostappers Zittaart 
PZ   Lindestraat 22 
Meerhout-Zittaart 

4-8-14-19-25-33-43 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 26 september Ijsetrippers 
’t Pakhuis 
E. Gillisstraat 7 Huldenberg 

6-12-21 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zondag 27 september 
 
Stertocht 

WSV IVAS Itegem 
Parochiezaal              Ter Laeken 4 
2221 Booischot 

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

Zondag 27 september 
Vlaams-Brabantse 
Wandeldag 
Stertocht 

Houtheimstappers Steenokkerzeel 
Ons tehuis Brabant 
Perksesteenweg  Berg- Kampenhout 

6-10-13-16-22-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 29 september De Grashoppers zw 
 Zaal De Keyt  Kerkendijk 4 
3272 Messelbroek 

4-6x2-8x2-10x2 km 
 
07.00 – 15.00 

Zondag 4 oktober 
 
Stertocht 

De Lustige stappers Langdorp 
Parochiezaal   
Stationsstraat          Ramsel 

5-7-12-15-19-23-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 6 oktober Herentalse WC vzw 
Voetbalkantine FC Linda 
Kattenstraat   Olen 

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

Zaterdag 10 oktober De Bollekes Rotselaar 
Montfortcollege 
Aarschotsesteenweg 39  Rotselaar 

4-6-10-16-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 11 oktober 
 
Off.tocht 

VOS Schaffen 
Koninklijk technisch Atheneum 1 
Boudewijnvest 5     Diest 

4-8-12-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 15 oktober Horizon Donk  
De Wiekslag 
Heesstraat 4    Zelem 

5-8-12-20 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 17 oktober 
 
Eigen organisatie 

8ste Tienbundertocht 
Kortakkerzaal           Rillaar 
Wandelaars/Helpers op post 

5-12-16-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 18 oktober 
 
Stertocht 

Wandelend Paal vzw 
Pz Sint-Paulus 
Diestersesteenweg   Paal-Beringen 

4-7-12-20-30-42 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 18 oktober 
 
Off.tocht 

WSV Berchlaer 
Ontmoetingscentrum Ballaer 
Markt 27   2590 Berlaar 

4-6-12-18-22-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 



Donderdag 22 oktober Den Engel leuven 
Chiro Blanden 
Kartuizerstraat 1  Blanden 

6-12 km 
 
09.00 – 15.00 uur 

Zondag 25 oktober 
 
 

WK Werchter vzw 
De Cocon  Veldonkstraat 10 
Tremelo 

4-8-13-17-20 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zondag 25 oktober Herentalse wandelclub 
Parochiecentrum  
Boerenkrijglaan       Westerlo 

4-7-10-15-20-25-30 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zondag 25 oktober Altenahr 
 
 Busreis eigen organisatie 

14 -20 km 
 
Zie verder in deze info 

Zaterdag 31 oktober Wandelclub Boutersem Sportief 
Cultureel Centrum 
Kerkomsesteenweg 55 Boutersem 

4-6-8-10 km 
 
08.00 – 20.00 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdagnamiddagwandelingen 
Vertrek om 13.30 uur stipt. Deelname is gratis. 

Datum           Omloop Afstand      Vertrekplaats 
04/09/15 Herselt-Bergom-Herselt 12 km Herselt voetbal 
11/09/15 Houwaart-Tielt-Houwaart 12 km Kerk Houwaart 
18/09/15 Aarschot-Wit toreke-Aarschot 12 km Sporthal Demervallei 
25/09/15 Heimolen-Wolfsdonk-

Heimolen 
12 km Heimolen Langdorp 

02/10/15 Hallaar-Itegem-Hallaar 12 km Hallaar kerk 
09/10/15 Begijnendijk-Baal-

Begijnendijk 
12 km Begijnendijk Kerk 

23/10/15 Gijmel-Langdorp-Gijmel 12 km Gijmel Kerk 
30/10/15 Averbode-Veerle-Averbode 12 km Parking vossenhol 
06/11/15 Baal-Tremelo-Baal 11 km Kinderplaneet Baal 
 

16/10/15 geen wandeling voorbereiding Tienbundertocht 
 
 



 
Dinsdag 1 september Begijntjestocht. 
 

Het begin van het schooljaar. Voor de pinguïns een gelegenheid om een nieuw 
wandelparcours aan te bieden. Voor de korte afstanden blijft het Bieheidebos  de 
hoofdschotel. Voor de 8 km aangevuld met : De Raam, De Rooygaarden en het 
natuurgebied de Paependel. 
De grotere afstanden verlaten al snel het Bieheidebos en wandelen  langs allerlei trage wegen 
de provincie Antwerpen binnen.  Onderweg passeren ze de  “De lichten” een natuurgebied 
met aan de rand een sportcentrum . U kan een heuse renbaan bewonderen vooraleer u weer 
het veld instapt op weg richting Booischot centrum. Na de rust keren de 12 km stappers via de 
Peerdsdonken terug naar de provincie Vlaams Brabant. Hier wandelen we door het Hoekje 
met de Strooiselhoeve en het private kasteeldomein ’t kasteeltjesgoed. Via het Pannenhof 
bereiken we terug de vertrekzaal.  

De grotere afstanden maken in Booischot nog een 
lus langs het Hof ter Laken met zijn middeleeuws 
kasteeldomein en zijn 30 ha groot park. Samen 
met de meanderende  Nete, de Palieterhoeve en 
de Heerenbossen  vormt deze lus een 
aaneenschakeling  van verbazende 
wandeluitzichten. 
We nodigen  op deze eerste schooldag iedereen 
uit om te komen genieten van een  afwisseling 

van  kleine en grotere natuurgebieden verbonden door bos- en veldwegen waarbij het domein 
van koning auto zo veel mogelijk wordt vermeden.    
Zoals steeds wordt u op de vertrek-en rustzaal verwend met oma’s huisbereide soep bereid 
met verse groentjes. De nodige dranken en als toetje zijn er pannenkoeken in de vertrekzaal. 
 
 

Busreis Dinant  zondag 13 september 
We brengen nogmaals een bezoek aan de wandelclub: Batteurs de cuir Dinant. In het verleden 
hebben we reeds deelgenomen aan hun organisaties en kunnen vaststellen dat zij het mooiste 
uit hun omgeving laten zien. Deze maal nemen we deel aan de “Marche du viaduc”. Een 
wandeling vol afwisseling langs de oevers van de Maas tot aan de Lesse te Anseremme. Een 
gedeelte op Maas hoogte even verder klimmen we dan weer de heuvels in met als beloning 
prachtige vergezichten. Hoogtepunt is misschien wel het stukje over de Viaduct van de N97 
enkele kilometers buiten Dinant. Op deze viaduct is een goed afgeschermd voetpad voorzien 
dat speciaal voor deze wandeling toegankelijk is. Een korte beschrijving van de verschillende  
parcours. 
 We kunnen kiezen uit 6-12-21 of 30 km.  
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De 6 km passeert in de buurt van het college, de voet van de Citadel (kabellift), de Charles de 
Gaulle brug, Place du Baillage in Bouvignes, de abdij van Leffe. 
De 12 km is dezelfde als de 6 maar met een lus 
langs de ruïnes van “Crèvecoeur” met zeer mooi 
uitzicht. 
De 21 km is de 6 en 12 plus een lus op de hoogtes 
van Dinant, parcours langs de citadel met uitzicht 
op Dinant, passage nabij de viaduct Charlemagne 
en de rots “Bayard”.  
De 30 km doet er nog een lus bij door de bossen en 
velden naar Sorinnes.  
Voor de mensen van de korte afstand; zij kunnen de citadel bezoeken, bereikbaar met de 
kabelbaan op 400 m van de startzaal. Tevens is er nog het toeristisch centrum en zijn vele 
terrassen aan de Maas. 
Voor de Ardennen liefhebbers  Inschrijven! 
 
Vertrek: parking Demervallei om 07.30 uur. Terug omstreeks 18.00 uur. Inschrijven doe je 
door 7 euro te storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding Dinant .Het bedrag 
moet voor 5 september op onze rekening staan. 

 

Zondag 20 tot donderdag 24 september 2015. 
Busreis naar Merzig – Saarland 

 
Deze maal doen we deze najaars uitstap niet met onze eigen wagen maar rekenen we 
op onze Werner om ons ter plaatse te brengen. We vertrekken vroeg, om 5.15 uur 
worden de valiezen ingeladen en om 5.30 uur vertrekken we voor een reis van ca 300 
km. We worden in ons hotel verwacht omstreeks 9 uur waar we eerst ontbijten. Daarna 
stappen we terug de bus op om in Mettlach met onze eerste wandeling van ca 17/13 
km te beginnen. Zoals steeds in 2 groepen. Op de foto: Onderweg aan de Cloef  
hebben we een wereldberoemd zicht op de Saarschleife. Deze premiumwandeling 
kreeg dan ook heel toepasselijk de Saarschleife – Tafeltour. 
Ook de volgende dagen volgen we nog verschillende Premiumwandelingen.  

Zo zijn er nog de Bietzbergerwandeling van ca 
22 km, voor de korte 16 km. 
Het Idesbachpad 24 km. Hier is geen afkorting 
mogelijk. Daarom doet de groep van de korte 
afstand de Oppig –Grät-Weg van 14 km. 
Verder hebben we nog Litermont - Sagenweg 
eveneens ca 24 km. De korte afstand doet die 
dag de Schluchtenweg van 13 km. 
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Tot slot de beroemdste wandeling van Merzig. De Wolfsweg van ca 10 km. Hiervan is 
enkel begin en einde verkend.  De lange afstand gaat hier te voet verder tot aan het 
hotel zodat zij ca 13 km zullen gewandeld hebben. 
Om 14.00 uur wacht ons nog een buffetmaaltijd. Na dit laat middagmaal keren we 
huiswaarts zodat we omstreeks 19.00 uur in Aarschot arriveren. 
Al deze premiumwandelingen situeren zich in de grote omgeving van Merzig. Bij een 
volgende reis naar het Saarland kunnen we dan een ander gedeelte van het Saarland 
verkennen. 
  

U hoeft nog het saldo te betalen. U betaalde reeds 65 Euro. Blijft dus nog 200 Euro per 
persoon te betalen. Voor een eenpersoonskamer is dat 240 Euro per persoon. Graag het saldo 
op onze reisrekening BE84 1420 6911 5959 voor 10 september a.u.b. 
 

Zondag 25 oktober busreis naar de Ahr. 

We hebben nog maar eens zelf een uitstap voor u uitgezocht. In 2012 waren we reeds aan de 
Ahr. De Ahrvallei, amper 220 km van Aarschot waarvan 200 km autostrade een makkelijk 
bereikbaar wandelgebied. Deze keer is de uitvalsbasis Altenahr. Het laatste wijndorpje van 
het Ahrgebied. 

 We worden rond 9 uur verwacht in hotel Zur Post waar ons een uitgebreid ontbijt wacht. Na 
het ontbijt omstreeks 10.00 uur vertrekken we in twee wandelgroepen. Er zijn die dag ook nog 

wijnfeesten aan de Ahr. Leden die liever een heel 
korte wandeling maken en daarna aan de 
feestelijkheden deelnemen. In en rond Althenahr 
zijn voldoende mogelijkheden om een kort tripje te 
maken.  
De mogelijke wandeling: Uitzichtspunt -
Teufelsloch-Urslingberg- Steinerbergerhaus-
Schrock-Altenahr (14 km) Met Teufelslei en 
Krähardt 20 km genieten van de natuur in zijn 
mooie herfstkleuren. 

We brengen eerst een bezoekje aan het 
kruis/uitzicht punt boven Altenahr. De korte afstand gaat tot aan de Teufelsloch (gat in rots) 
en daalt dan af naar Altenburg om vandaar aan een vrij lange klim naar de Steinergergerhaus 
te wandelen. Hier is een rust voorzien. De lange afstand gaat na de Teufelsloch over de kam 
verder en gaan via Altenburg eveneens naar Steinerbergerhaus. De korte groep gaat daarna 
verder naar de hut en uitzichtpunt Schrock. Vandaar gaan ze verder naar Altenahr waar ze 
zich aan de geneugten van de Ahr wijn kunnen overgeven. De anderen maken een ommetje 
via de Teufelslei naar het plateau Krähardt. Vandaar dalen we af naar Altenahr. Nog een 
glaasje voor we de bus opstappen en we keren terug naar Aarschot. 
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Tot zover de plannen. De wandeling moet nog eens terug verkend worden. Mogelijk zijn er 
lichte wijzigingen. Dat hoort u dan wel op de bus vooraleer we ter plaatse zijn. 

  
Vertrek: parking Demervallei om 06.30 uur. Terug omstreeks 19.30 uur. Inschrijven doe je 
door 10 Euro te storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding Ahr. Hierin is 
het ontbijt inbegrepen. Het bedrag moet voor 15 oktober op onze rekening staan. 

Zaterdag 17 oktober 2015: 11de Tienbundertocht-Rillaar 
In de driehoek Aarschot -  Scherpenheuvel - Tielt, situeert zich een prachtig wandelgebied. 
De verscheidenheid aan landschappen zorgen ervoor dat iedere stapper van welk niveau ook, 
zijn gading kan vinden. Centraal in dit gebied ligt Rillaar. Hier, op een paar honderd meter 
van de neoclassicistische St. Niklaaskerk, gebouwd tussen 1858 en 1869, ligt de Kortakker 
onze vertrekzaal. Wij hebben gezorgd voor drie verschillende lussen, twee ervan kunnen 

ingekort worden naar 5 en 8 km. Samen vormen ze een verzameling 
van de mooiste wandelwegen van Rillaar en omgeving. Lus naar de 
Tienbunder: 9,7 km lang, kan ingekort worden naar 7,9 km en 5 km. 
Deze lus leidt je naar het Tienbunderbos. Al gauw na de start  krijg 
je een postkaartzicht op Rillaar te verwerken en even verder na de 
afdaling van het Heiken bereik je het Tienbunderbos, het hoogtepunt 
van deze lus. Deze uit ijzerzandsteen bestaande heuvelrug was in de 
vorige eeuwen zeer belangrijk voor de plaatselijke bevolking. Zij 
vonden hier houtvoorraad maar ook schollen (platte stenen) die men 
gebruikte als bouwstenen voor de stallingen en huizen. Sommige 

huizen in Rillaar bezitten nog altijd muren die gedeeltelijk of helemaal opgetrokken zijn uit 
deze schollen. De vindplaats  voor deze schollen (schollenkot) bestaat nog altijd en bevindt 
zich in het Tienbunderbos. Het bos bezit ook een schat aan flora, een landheer heeft destijds 
de heuvelrug aangeplant met inheemse en uitheemse bomen. Uitzonderlijk zijn de 
mammoetbomen en de zeer oude boskersen. Ook andere planten zoals het adelaarsvaren dat 
wel drie meter hoog wordt, kleuren deze lus. Bij het binnenlopen van Rillaar verrast de St.-
Nilaaskerk ons nog met een fotogeniek beeld van haar kerktoren. Lus naar de Demervallei: 10 
km lang, kan niet ingekort worden! Met deze lus doorkruis je de weidse Demervallei. Algauw 
na de start bereiken we de Rommelaar die zeer uitnodigend zijn beboste kam laat zien. Maar 
dit maal wandelen we  niet over de berg maar er wel rond, zodat we zonder al teveel 
inspanningen de weidse Demervallei kunnen gaan verkennen. De Demervallei een van de 
breedste valleien van België kunnen we nu, dank zij het openbaar maken van de trage wegen, 
bezoeken via nieuwe onbewandelde onverharde wegen. Natuurlijk hebben de parcoursmakers 
van de Pinguïns deze troeven niet laten liggen en hebben deze wegeltjes direct ingepast in hun 
parcours. De wandeling wordt op deze manier beter en tevens aangenaam vernieuwd. Na 
genoten te hebben van de rust en stilte in de vallei bereik je de sterk meanderende Demer. De 
Demer met zijn overweldigend oevergewas, leidt je naar de afslag naar Rillaar. Even voor 
deze afslag kan je genieten van een idyllisch zicht op het kerkje van Langdorp, een van de 
mooiste zichten  van de streek. Via een brede verkeersvrije wandelweg bereiken we in alle 



rust terug Rillaar. De vroege vertrekkers zullen kunnen genieten van een hemelse 
zonsopgang, de late vertrekkers zullen in vervoering geraken van een romantische 
zonsondergang boven de beemden van de Demervallei. Lus naar Bergvijver: 10 km lang, kan 
ingekort worden naar 5 en 8 km. Met deze lus verkennen we de gehuchten Biezenhuiskes, 
Bergvijver en Haterbeek. Het gebied is zeer landelijk en wordt gekenmerkt door veel 
agrarische activiteit. Hier en daar worden kleinschalige natuurgebieden in stand gehouden, 
deze natuurpareltjes hebben we zoveel mogelijk ingepast in ons parcours. Algauw na het 
verlaten van Rillaar bereik je het gehucht Biezenhuiskes, stilaan stijgt het pad naar het 
hoogste punt. Vanop deze hoogte kan je de beboste omgeving van Aarschot bewonderen en in 
de verte bij open weer zelfs de kerktoren van Heist-Op-Den-Berg waarnemen. Langs rustige 
wegen bereik je even later Bergvijver en verder  gaat de tocht  naar het gehucht Haterbeek 
waar een paar holle wegen de passage kleuren. Even verder steken we de N 10 
over en bereiken dan  het Rot. Een paar onverharde wegeltjes leiden je nu naar 
de Rillaarse dorpskom. Geniet nog even van het wondermooie zicht op de 
Konijntjesberg voor je de ruime vertrekzaal  binnenwandelt. Natuurlijk gaan 
we weer zorgen voor hartelijke hapjes en schuimende dorstlessers. De 
ondertussen gekende chocolade puddingkoeken en de nodige Nivootjes zullen niet ontbreken. 

 

Zondag 11 oktober. Helpersfeest 
Tijd om onze helpers nog eens in de watten te leggen. 
We houden het  nu ook weer simpel. Geen gedoe met bus of een wandeling. U kan u rustig 
voorbereiden op een uitgebreid etentje. 
 
Alle helpers worden uitgenodigd op 11 oktober om 16.00 uur in het 
Sparrenhof te Langdorp. 
 
Programma: 
Aperitief  met hapjes tussen 16.00 en 17.00 uur 
Menu:  

-Bladerdeeggebakje met koolvis, spinazie en tomaat 
-Erwtensoep met korstjes 
-Rundsgebraad onder een zachte peperroom en herfstgroen 
-Vers fruit met gekoelde sabayon 
-Koffie 

Aangepaste dranken tijdens en na het eten. 
Dat alles is voor de helpers gratis. Partners van helpers mogen ook meekomen maar betalen 
dan wel een bijdrage van 35 euro via overschrijving op nr. BE10 1460 5347 2704 
Wil u graag deelnemen verwittig dan de voorzitter voor 15 september per mail, telefoon, 
mondeling of postduif. 
 



    

 
 
Stertochten september – oktober 
U heeft het ongetwijfeld al bemerkt. De mensen vanWSP Leuven hebben hun zinnen gezet op 
de laatste wisselbeker. Als grootste club van Vlaams Brabant moeten we toch trachten wat 
weerstand te bieden. Daarom krijgt u de laatste maanden wat extra stertochten en zijn het ook 
tochten waarop punten te verdienen zijn. We kunnen niet elke week gratis wandelingen 
aanbieden. In de tweemaandelijkse kalender krijgen de organisaties die extra punten 
opleveren de vermelding Off.tocht. 

Op 27 september kan u zelfs op 2 plaatsen punten verdienen. De al eerder aangekondigde 
Vlaams Brabantse wandeldag van de Houtheimstappers en ook bij de vrienden van IVAS 
Itegem kan u gratis wandelen. In oktober is het dan de beurt aan de “Lustige Stappers” en 
wandelend Paal. Verder kan u alle gegevens en parcours beschrijving van de tochten vinden. 
Onderaan de beschrijving leest u het aantal consumpties dat er voor die tocht aangeboden 
worden. 

Zondag 27 september Vlaams Brabantse wandeldag te Berg 
Kampenhout  

Afstanden:  5, 11, 16, 19, 22, 25, 27, 32, 37 km 
Tijdens de Vlaams-Brabantse Wandeldag op zondag 27 
september 2015 beloven de Steenokkerzeelse Houtheimstappers 
u een onvergetelijke wandeling. 
Twee startplaatsen zorgen voor een vlotte inschrijving: 

• Zaal de Molekens – Wambeekstraat 27 te 
Steenokkerzeel. 

• Ons Tehuis Brabant – Perksesteenweg 126 te Kampenhout. 
Een parcours om van te snoepen met talrijke unieke bezienswaardigheden, en uiteraard een 
groene omgeving. Bossen, velden, weiden met grazende dieren of sierlijke paarden. 
Naargelang de gekozen afstand komt men langs diverse historische en schilderachtige 
plaatsen. 
Een greep uit het palet van bezienswaardigheden die u tijdens uw 
wandeling kan bewonderen:  
Het Melsbroekse Floordambos met het kapelletje van O.L. Vrouw 
van Vrede. De kapel werd in 1946 opgericht als dank voor een 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.kleurprentjes.be/showimage.php?path=/lente/Lente-kleurprentje-051.jpg&imgrefurl=http://www.kleurprentjes.be/69/Seizoen/kleurplaat-Lente-3705.html&h=175&w=175&tbnid=u4T62107ECQNQM:&docid=ZC9T40BB1JmiFM&ei=ycHHVbGnC6aGywOPgbOQCg&tbm=isch&ved=0CHwQMyhCMEJqFQoTCPGvwOX0nMcCFSbDcgodj8AMog
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.kleurprentjes.be/showimage.php?path=/lente/Lente-kleurprentje-051.jpg&imgrefurl=http://www.kleurprentjes.be/69/Seizoen/kleurplaat-Lente-3705.html&h=175&w=175&tbnid=u4T62107ECQNQM:&docid=ZC9T40BB1JmiFM&ei=ycHHVbGnC6aGywOPgbOQCg&tbm=isch&ved=0CHwQMyhCMEJqFQoTCPGvwOX0nMcCFSbDcgodj8AMog
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.kleurprentjes.be/showimage.php?path=/lente/Lente-kleurprentje-051.jpg&imgrefurl=http://www.kleurprentjes.be/69/Seizoen/kleurplaat-Lente-3705.html&h=175&w=175&tbnid=u4T62107ECQNQM:&docid=ZC9T40BB1JmiFM&ei=ycHHVbGnC6aGywOPgbOQCg&tbm=isch&ved=0CHwQMyhCMEJqFQoTCPGvwOX0nMcCFSbDcgodj8AMog
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.kleurprentjes.be/showimage.php?path=/lente/Lente-kleurprentje-051.jpg&imgrefurl=http://www.kleurprentjes.be/69/Seizoen/kleurplaat-Lente-3705.html&h=175&w=175&tbnid=u4T62107ECQNQM:&docid=ZC9T40BB1JmiFM&ei=ycHHVbGnC6aGywOPgbOQCg&tbm=isch&ved=0CHwQMyhCMEJqFQoTCPGvwOX0nMcCFSbDcgodj8AMog


behouden terugkeer van alle weggevoerde Melsbroekse dorpsbewoners. 
De Brabantse golf met zijn 18 holes op de site van het kasteel Snoy.  
Het kasteel Huinhoven, of le “Chateau d’Huinhoven” op de grens van Melsbroek en Peutie. 

 
Het sierlijke kasteel de 
Ribaucourt te Perk, met het 
grote kasteelpark en de 
romantische vijvers.  
Het kasteeldomein van Perk is 
nu de woonplaats van  
graaf Paul de Lannoy en gezin. 

Langsheen het Zonnebos, het Duistbos, het Esterhert  
en de Langebunder geniet men van een rustige, groene  
en deugddoende wandeltocht. 
Te Steenokkerzeel zeker een bezoekje brengen aan  
het vroeg 16e-eeuwse Kasteel ter Ham met zijn rijke 
geschiedenis. Het slot werd ooit bewoond door graaf Charles 
de Lannoy, onderkoning van Napels en diplomaat van keizer 
Karel V. Zita von Habsburg-Lothringen, de laatste keizerin  
van Oostenrijk en koningin van Hongarije, verbleef  
van 1930 tot 10 mei 1940 met haar acht kinderen en  
een kleine hofhouding in het Hamkasteel. 

Kastelen, kerken en 
kapelletjes, afgewisseld met rustgevende bossen, akkers of 
weiden.  
Zoals beloofd, voor elk wat wils! En dus een garantie voor 
een geslaagde wandeling. 
 
 

Als u aan deze wandeling wil deelnemen betalen wij voor u de inschrijving en 
2 consumpties. 

Zondag  27 september  Bamistocht   door IVAS 
Itegem. 

 De Bamistocht gaat dit jaar door in Booischot, vertrekplaats de parochiezaal, Ter Laken 4, 
waar wij de Nete vallei en het kasteeldomein Ter Laeken grotendeels zullen doorkruisen. 
 
De afstand die geschikt is voor rolstoelen en kinderwagens is de 6 km, die volledig over 
verharde ondergrond gaat en een rust heeft in een boomkwekerij in Houtvenne. 
 
Alle andere afstanden vertrekken via de Chiro en de voetbal van Booischot naar het 
kasteeldomein Ter Laeken en zo verder naar de Nete vallei.  



De 5 km blijft in de Nete vallei en keert terug via het kasteel en de Hofdreef naar de 
aankomstzaal. Deze tocht is bijna volledig door de natuur en onverhard. 
De 8 km gaat beurtelings via bospaden, boomkwekerijen, weilanden en open vergezichten 
naar de rustplaats in een boomkwekerij in Houtvenne. 
Waar we nadien de vallei van de Grote Nete gaan opzoeken en via het kasteel en de Hofdreef 
naar de aankomstzaal zullen stappen. 
Vanaf de 12 km passeren we eerst het kasteeldomein Ter Laeken en wandelen we verder over 
bospaden, door boomkwekerijen en weilanden naar de rustplaats in de parochiezaal van 
Houtvenne. 
Wederom is deze tocht bijna volledig door de natuur en onverhard. De 12 km en de 14 km 
draaien terug naar de vallei van de Grote Nete en gaan via het kasteel en de Hofdreef naar de 
aankomstzaal. 
De 18 km en de 21 km gaan in een lus via de weides, boomkwekerijen en paden naar de 
controlezaal in Houtvenne.  
Zij passeren de oude spoorwegbedding Aarschot-Herentals en doen de natuur tot over de 
Steenovens in Ramsel en achter Meubelen Salaets aan. 
De 26 km en de 30 km maken dezelfde lus maar breiden deze uit tot de Vosdonken, 
Venusberg en zo verder naar Achter de Wereld in Herselt. 
Vanaf hier zal de 30 km nog een lus maken door het prachtige natuurreservaat Langdonken. 
De 26 km en de 30 km hebben hier een extra controle in het fietscafé Agter de Weyreld en 
via enkele bossen komen zij over de Ramselse berg en de vijver terug samen aan de 
Steenovens in Ramsel. 
Om nadien mee verder te gaan met de andere afstanden tot de controlezaal in Houtvenne, de 
18-21-26-30 km gaan nadien samen terug met de 12 km en de 14 km naar de vallei van de 
Grote Nete. 
En zo verder via het kasteel en de Hofdreef naar de aankomstzaal. De parcoursmeesters zijn 
erin geslaagd om deze afstanden zoveel mogelijk door de natuur en onverhard te laten lopen. 
Zowel de vertrekzaal en de controlezalen bieden u een groot assortiment van drank en spijzen 
aan.  

Wij betalen voor u de inschrijving en nog een basisconsumptie er bovenop. 

Op zondag 4 oktober  wandeltocht “Tussen Demer en 
Nete”   
 
Ingericht door “De lustige stappers van Langdorp” 
 
Dit jaar gaan de langere afstanden meer zuidelijk in de richting van het Hageland. We starten 
vanuit de Parochiezaal in de Stationsstraat 39 te Ramsel, waar er in de onmiddellijke 
nabijheid voldoende parkeergelegenheid is.  
De afstanden zijn 6-8-13-20-22en 28 km. Op alle afstanden is en rustpost voorzien. 
De 6 en 8 km maken een prachtige tocht rondom Ramsel: de 6 km gaat via de kerk en de 
Oude Steenovenweg naar de wijk Roteinde. De 8 km maakt nog een omweg richting 
Venusberg en via “Achter de Wereld” stappen ze eveneens naar het Roteinde, waar er voor 
deze beide afstanden een rustpost voorzien is in het “buurthuis”. Na de rust keren de beide 
wandelingen via oude spoorwegbedding over de Ramselse berg en langs de kleiput terug naar 
de startplaats.  
De  langere afstanden 13-20-22 en 28 km stappen vanaf de Venusberg verder richting 
natuurgebied de 



“Langdonken”. Via dit natuurgebied trekken ze verder in de richting van het rustpunt in de 
Gijmel (Langdorp). 

Van hieruit maken de 20 km en de 28 km (1ste maal) een lus van 6,1 km naar de Gijmelberg. 
Op de Gijmelberg heeft men trouwens een prachtig uitzicht over Aarschot.De wandeling gaat 
vervolgens verder naar het natuurgebied “de Blakers” om daarna terug te keren naar de 
controlezaal in de Gijmel.   

De 22 km (1ste maal) en de 28 km (2de maal) maken van hieruit nog een lus van 8,3 km.Deze 
lus loopt door de Gijmelse bossen naar de Heimolen. Via “de Meren en “de Wevels” stappen 
ze terug naar de controlezaal. De 13-20-22-28 km keren terug richting Ramsel via “de 
Blakers”, het “Truitseinde” en het “Roteinde”. Daar sluiten ze aan op de 5 en 8 km om 
tenslotte via de oude spoorwegbedding, over de 
Ramselse berg en langs de “kleiput” de startzaal in de 
Stationsstraat te bereiken. 

Vlakbij dus zouden we nog eens met meer dan 200 
deelnemers kunnen zijn.  

Wij betalen alvast uw  inschrijving en een 
basisconsumptie. Aan u om massaal deel te nemen. 

Zondag 18 oktober 43ste  Internationale tocht van 
Wandelend Paal. 
Startplaats: Parochiezaal St. Paulus, Diestersesteenweg 33 te Paal-Beringen. 

Vanaf: 07.00 uur tot 15.00 uur 
Afstanden: 4 km (verhard) 8 – 10 – 16 – 21 – 25 – 32 – 42 km 
Bijkomende startplaats: Feestzaal Vleugt-SchaffenVleugtstraat 31 te Schaffen-Diest 

Afstanden: 5 – 8 – 9 – 13 – 17 – 22 km 
 
Paal en omgeving bevatten een rugzak vol met diverse landschapselementen; laat ons er 
samen van proeven. De schitterende natuur in vol herfsttenue garanderen alvast een tocht om 
naar uit te kijken. We proberen elk jaar de wandelaars zoveel mogelijk de natuur in te sturen 
en dit is in deze streek zeker geen probleem gezien de ligging tussen twee prachtige en grote 
beekvalleien, nml de vallei van de Zwarte Beek en de vallei van de drie Beken. 
Voor de rolstoelgebruikers hebben we een goed bewandelbaar traject uitgedokterd, quasi 
volledig op verharde en autoluwe wegen, waarbij je de spitse toren van de Paalse kerk steeds 
kan blijven zien. We gaan vooreerst een uitloper van de Dalenberg te lijf. Na een korte klim 
hebben we een prachtig zicht over de vallei van de Zwarte Beek en de Paalse dorpskern. 
Langs een smal paadje dalen we terug naar het centrum en de start. 
 
Al de andere afstanden krijgen bijna onmiddellijk na de start te maken met de Klitsberg, een 
zachte Kempische heuvelrug met schitterende wandelpaden en een futuristische aandoende 
watertoren en een recent gerestaureerde Mariakapellekke. We klimmen eerst langs de 
zuidelijke helling over brede wandelpaden tot de Mariakapel en dalen langs de oostelijke 
helling de Klitsberg weer af. Na een klein ommetje bezoeken we nogmaals de rand van deze 
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Diestiaanheuvel om wat verder af te dalen naar de eerste controle post. In de Sint-Joriszaal 
van de Brelaarse gilde kan men genieten van een kopje koffie. 
Na deze pauze stappen alle afstanden vanaf 16 km richting Brelaar-heide over 

het toeristische fietsroutenetwerk. De rechterkant omvat een begraasd 
moerasgedeelte en vroeg in de morgen willen zich hier nogal eens 
reeën vertonen. De 16 km vervolgt dit pad en sluiten verder terug aan 

met de andere stappers welke hun wandelblik gekeerd hebben richting 
Deurne. Een autoluwe weg brengt ons richting van de Molenberg en naar 
de “Verbrande brug”. Dit is de ingang van het natuurreservaat van de 

vallei van de drie beken. Deze vallei dankt haar naam aan de drie beken die 
haast naast elkaar stromen, de Kleine-, de Middel- en Grote Beek. 
Kenmerkend voor dit prachtige natuurgebied is het kleinschalige landschap 

met de talrijke onverharde wegen, plankenpaden, bomenrijen, greppels en grachten, bossen en 
vennen. Aan beide zijden van het wandelpad zie je geregeld vijvers en poelen die verscholen 
liggen tussen het vele groen. Houten vlonderpaden doorkruisen moerasgebieden en zorgen 
ervoor dat we geen natte voeten krijgen in dit zéér drassig gebied. De vallei is een belangrijke 
schakel van diverse natuurgebieden in Vlaams-Brabant en het stiltegebied van Gerhagen. In 
dit gebied verstreek de tijd in stilte en is een toonbeeld van ruwe overwoekerende schoonheid 
dwars in een groene jungle. De altijd vreedzame stilte en de ongerepte landschappen doen de 
wandelaars oeverloos genieten. We lopen nog een tijdje naast de Kleine Beek met links en 
rechts gevarieerde overgangen naar houtkanten met hooi -en graslanden. Het gebied is zeer 
rijk aan vele soorten karakteristieke broedvogels en tevens ideaal voor vele soorten libellen. 
We steken de grote baan Lummen-Tessenderlo over. Er rest enkel nog een klein klimmetje 
richting Kruisberg om daar de gemeentelijke feestzaal “de Vleugt” te bereiken. Tijd om de 
innerlijke mens wat te versterken. 
Na de controle maken we een eerste lus (afstanden 32 en 42 km). We wandelen langs de 
onderkant van de Kruisberg met mooie zichten over de vallei van de 3 Beken en Deurne. 
Een prachtig diepe pad brengt ons naar de beboste resten van een voormalige 
ijzerzandsteengroeve “Het Steenkot” genoemd. De meeste, zo niet alle groeven van 
ijzerzandsteen zijn echter verdwenen en de historische ontginningsplaatsen zijn nauwelijks of 
niet meer gekend. Wegens de behoefte aan streekeigen materiaal ter restauratie en conservatie 
van historische gebouwen opgetrokken in Diestiaansteen werden kortelings diepsonderingen 
en boringen tot op een diepte van 16 m opgezet. De steenlagen waren echter te dun om te 
dienen als streekgebonden, authentieke bouwmaterialen voor restauratie doeleinden. 
In het verleden werd steen uit de groeven van Kelbergen en de Kruisberg gebruikt voor de 
bouw van de Sint-Sulpitius kerk en het klooster Sint-Bernardsdal te Diest in de 16 de eeuw, 
en werden in de 19 de eeuw vaak gebruikt voor restauratie van diverse gebouwen in en rond 
Diest. De eigenaars van de groeve kwamen beide om bij een luchtbombardement op Schaffen 
en na de oorlog werd er praktisch geen steen meer ontgonnen. 
Een tamelijk moeilijk pad met enkele ferme bulten brengt ons naar de top van de Kruisberg. 
Via enkele smalle paden wandelen we van het ene bos naar het andere. Wat verder steken we 
de baan over en wandelen langsheen de ruïnes van de  Walehoeve, in gloriejaren een 
monumentale hoeve met zelfs een slotgracht. We naderen de terreinen van de Schaffense 
boomkwekerij Arbor. Via enkele zandwegen wandelen we over een holle weg richting 
Schaffens veld. We krijgen zicht over de vallei van de Veldbeek en de beboste helling van de 
Rauwberg waar we doorheen een maïsveld naar toe trekken. Rustige paden in een bosrijke 
omgeving, met prachtige zichten op Deurne tot Averbode brengen ons terug naar de controle 
post “De Vleugt”. 
 



Na de tweede controle vatten we een tweede lus aan (afstanden 42 km). We steken de 
rijksweg Beringen-Diest over en klimmen langzaam naar de bossen van de Hertenrodeberg. 
We lopen verder over een graspaadje tussen paardenweiden naar Geenmeer; een kleine brok 
natuur in de vallei van de Zwarte Beek. Na de oversteek van de N 725 en het verlaten van 
enkele woonhuizen kan men genieten van het landelijke karakter van deze streek. Een 
veldpad doet ons terug klimmen naar een bosrijke omgeving en de uitlopers van de 
Hertenrodeberg. 
Kronkelende wegeltjes zijn de verdere ingrediënten van deze doortocht. Na de oversteek van 
de N 29 lopen we langsheen de andere zijde van de Rauwberg en bereiken opnieuw de 
controle post waar men even kan bekomen met een lekkere frisse pint. 
 
De terug weg naar Paal voor (21 tot 42 km stappers) verloopt vooral via onverharde paadjes 
en zandwegen in een zeer beboste omgeving van vooral dennen, een erfenis uit het 
mijnverleden van de nabijgelegen steenkoolbekkens. We maken een korte wandeling naar de 
Hooilandse berg, een steile Diestiaanheuvel, vooral begroeid met loofbomen die dan 
overgoten zullen zijn met herfstkleuren. Na de afdaling van deze bosrijke heuvel wandelen we 
verder richting Kriekelswarande. Onze weg loopt verder via de talrijke slingerende en 
verdoken boswegels en geboetseerde landschappen die uitwaaien over golvende weilanden en 
akkers. Deze zorgen voor een vreemde tijdloze sfeer met een waaier van verborgen 
schoonheid. Een smal paadje doorheen hoge varens doet ons klimmen naar de top van de 
Busselenberg, waar men kan genieten van ademschokkende mooie vergezichten. Na de 
afdaling over de scheidingslijn van Vlaams-Brabant en Limburg bereiken we terug de 
controle van de St. Joris schuttersgilde. 
 
Alle afstanden verlaten deze rustpost doorheen een gedeelte van het motorcrosscircuit van 
Marniq Bervoets, een motorcrosslegende van Paal. We wandelen verder naar de andere flank 
van de Busselenberg en sluiten aan op een eeuwenoud kerkenpad richting Paal. Na de 
oversteek van de gewestweg lopen we naar Geenhout. We keren terug via het trage wegen 
pad “Corvers”. Wat verder ontwaren we de St. Pauluszaal. 
 
Het is op 18 oktober vooral uitkijken naar de verblindende herfstkleuren die altijd zorgen voor 
een wonderlijk schouwspel. Het is als een wereld welke in kleur wordt gezet. Je ruikt in de 
bossen de schimmige geur van de aarde en paddestoelen. In de lucht hoor je het jammerende 
geroep van trekvogels. Men merkt al hoe de natuur zich klaarmaakt om te overwinteren. 
We hopen, samen met onze talrijke helpers, er een mooie probleemloze tocht van te maken en 
zullen zorgen voor een hartelijk onthaal.  
 
Als u aan deze wandeling wil deelnemen betalen wij voor u de inschrijving en 
2 consumpties 

 

Zinal Zwitserland van dinsdag 28 juni tot woensdag 6 juli. 
Bij het einde van ons verlof in Wolkenstein werd de vraag gesteld: Waar gaan we volgend 
jaar naar toe? Er werd toen gezegd dat er nog niets gepland was. Enkele weken later een 
onverwacht aanbod. Als er voldoende interesse is  kunnen we als club aan deze uitstap 
meedoen. Heeft u zin om mee te gaan? Laat dan iets weten aan de voorzitter. Het is nog geen 
inschrijving, gewoon indicatie voor welk aantal we een optie moeten nemen. 



De prijs voor deze reis 694 Euro  p.p. in een tweepersoonskamer, als we voor 1 december 
inschrijven. Voor een eenpersoonskamer betaal je 806 Euro. 
 
Hieronder de voorlopige promotietekst. 
Wandelsport Vlaanderen stelt aan alle clubs en leden een wandelvakantie in Zinal voor 
Wandel langs hoge bergtoppen en prachtige meren tijdens deze wandelvakantie in het hartje 
van Wallis. Deze regio is enorm populair bij elk type wandelaar. Eens de veters van je 
wandelschoenen geknoopt, zal ook jij ervaren waarom Zinal en omgeving elk jaar opnieuw 
het hart van menig wandeltoerist weet te veroveren. De Zwitserse Alpen in het kanton Wallis 
zijn een zeer leuke bestemming om te wandelen. Samen met een Intersoc-wandelgids kom je 
langs de uitgestippelde wandelpaden bij berghutten of dalen. 
Het Walliser-vakantieoord Zinal ligt op 1670m helemaal achteraan in Val d'Anniviers. 
Verscholen in het majestueuze berglandschap van vierduizenders Weisshorn, Zinalrothorn, 
Obergabelhorn en Dent Blanche, is Zinal het vakantieoord bij uitstek voor actieve gezinnen 
en wandelaars. 
Geniet van een VIP-vakantie in het luxe-vakantieoord. Ons hotel in Zinal is rechtstreeks 
verbonden met het pas gerenoveerde gemeentelijke 
zwembad en het spa. Ook het hotel les Diablons is 
recent helemaal vernieuwd. U verblijft in ruime en 
modern ingerichte kamers. Intersoc ontvangt je in stijl 
en biedt je een warme thuis om een deugddoende 
vakantie te beleven. Van 28 juni tot en met 6 juli 2016 
kan jij, individueel of in clubverband, deelnemen aan 
deze vakantie met Intersoc, die ongetwijfeld een echte 
aanrader is. 
Iedere dag kies je uit een brede waaier aan activiteiten en bepaal je zelf waar jij die dag zin in 
hebt. Er worden dagelijks halve en hele dagwandelingen voorgesteld van verschillende 
niveaus. De wandelingen worden begeleid door ervaren Intersoc-wandelgidsen. Met de 
Aximo-pas kan je in Zinal gratis gebruik maken van alle bergbanen en postbussen in de Val 
d'Anniviers! Uiteraard kunnen we er ook met de Intersoc-bus op uit. 
Trek jij er mee op uit? Hier vind je alvast een greep uit het programma.: 

o wandelingen naar de pittoreske dorpjes van Val d'Anniviers 
o een dagwandeling naar Bella Tola - Rothorn, het dak van jouw vakantie op 3025m 
o wandeling langsheen de Torrent de Moulins, een bruisende kolkende bergbeek en de 

beroemde watermolens van St.Luc 
o mogelijkheid tot deelname aan een tweedaagse trektocht naar de Cabane du Grand 

Mountet 
o Lac de Moiry - Edelweiss wandeling gaan we via een prachtig bloemenpad op zoek 

naar de Edelweiss 
o gemakkelijke wandeling door de immense kloof van Illgraben, de Grand Canyon van 

Wallis 
o een wandeling naar Teinson - Tsoucdanaz met bezoek aan de kaasboerderij 

Dit is nog maar een kleine greep uit de vele mogelijkheden die deze prachtige streek te bieden 
heeft! Niemand is verplicht het programma te volgen. Wanneer je alleen of met vrienden op 



pad wil, staan we klaar om jou de nodige informatie te bezorgen. Je kan ook altijd deelnemen 
aan het Intersoc-excursieprogramma (facultatief en extra te betalen).Ter plaatse bestaat altijd 
de mogelijkheid dat het aangeboden programma dient aangepast te worden ten gevolge van 
weersomstandigheden en/of andere oorzaken.  
 

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 

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) 
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. 
 

Opening secretariaat. 

Ondanks de voorbereiding van de Begijntjestocht is op 31 augustus het secretariaat gewoon 
open van 18.30 tot 19.30 uur. 

In november is de tweede woensdag op 11 november. Die namiddag is het secretariaat NIET 
open. Het secretariaat zal dan  uitzonderlijk geopend zijn op woensdag 18 november van 
14.00 tot 16.00 uur. Dat is de eerste dag dat lidgeld vernieuwing mogelijk is. 

Lidgeld 2016 – Wandelkalender 2016. 

Anders dan de vorige jaren kan het lidgeld niet vernieuwd worden op onze Tienbundertocht. 
We zullen de nieuwe lidkaarten pas ontvangen begin november. Vermits de tweede woensdag 
op 11 november is kan de ledenvernieuwing pas beginnen op woensdag 18 november. 

Samen met de lidkaart ontvangt u eveneens een gratis wandelkalender per huisgezin. U hoeft 
dus geen “marching” meer te bestellen. Zoals u in het verslag van de bestuursvergadering kon 



lezen wordt het lidgeld nogal verhoogd. Reden:  Bijdrage aan de federatie bedraagt meer, ook 
de nieuwe wandelkalender kost meer. 

He lidgeld voor 2016 bedraagt 15 Euro per persoon. Vanaf het derde lid per gezin is dat 10 
Euro. Leden van CM kunnen hun naamklever afgeven. Voor de anderen vullen wij het 
ziekenfondsformulier voor u in zodat het betaalde lidgeld kan teruggestort worden.  

40 punten 2015. 
 

Ook dit jaar geen bepaald kledingstuk, maar een inruil bon voor allerlei kleding. 
Deze bon is persoonlijk en kan niet samengevoegd worden met de bon van uw partner. 
In de loop der jaren hebben we een serieuze voorraad kleding opgebouwd in allerlei maten en 
voor alle seizoenen. Deze voorraad zal in de loop van de maand oktober aangevuld worden. 
We denken dan voldoende in stock te hebben 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 inruil bon 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. 
Er wordt ook geen geld teruggegeven op deze bon. Als u iets kiest van vb. 16 Euro  wordt er 
geen 4 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 een bon 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 
inruil bon dadelijk innen. 
 Opgelet!! Laatste datum van inleveren 40 punten formulier: Zondag 6 december. 
Daarna worden de formulieren niet meer aanvaard. 
 
 

Voor de zwemliefhebbers.  

Wij zijn al enkele jaren gestopt met het georganiseerd zwemmen in 
het Aarschotse zwembad. 

Toch zijn er nog een aantal leden die wekelijks gaan zwemmen, zij 
het dan onder vleugels van onze toenmalige partner de fanfare van 
Rillaar. Vanaf september start er een nieuw seizoen. Leden van onze 
club zijn welkom op donderdag tussen 20 u30  en 21 u 15 . Kostprijs  
€ 3.50 per zwembeurt. Betaal je voor een ganse maand is het € 3. De 
sauna is gratis. 

 Je hoeft dan wel lidgeld =verzekering te betalen. Vorig jaar was dat 7 Euro. Lidgeld betalen 
kan aan de ingang van het zwembad vanaf 20.20 uur 



 

 

 

Overlijden 
We vernemen het overlijden van ons lid  Elza Vanderstappen. Elza werd geboren op 
15 september 1935 en overleed op 3 augustus 2015. 
Zij was de weduwe van Charles Verbraeken  eveneens een lid/helper van onze club. 
Wij bieden de familie ons medeleven aan en wensen hun veel sterkte toe. 
 

Genieten en 
…verdrieten in de 

Dolomieten 
 

Eindelijk, 17 juli was 
aangebroken. 

Met 46 zijn wij de bus 
ingedoken 

Voor 17 uur autostrade 
Soms was ’t bakken, soms 

was ’t braden !. 
Bestemming: Italië , Val 

Gardena 
Ik vroeg me af : Waar ligt “ 

da na “ ? 
Bleek een plaats in de 

Dolomieten 
Wij gingen daar van de 

bergen genieten 
* 

Hotel “Les Alpes” …mooi 
gelegen 

Viel voor mij toch wat tegen 
De kamertjes waren veel te 

klein 
Maar… op de kamer moet je 

niet veel zijn. 
Ik had een kamer langs de 

straat 

De hele nacht geraas en 
“lawaat” 

En dit wil ik toch nog 
vertellen: 

Veel schaapkes heb ik niet 
moeten tellen … 

Waar ik mij ’s avonds mlee 
amuseerde ? 

Ik telde de auto’s die 
passeerden 

Ik heb mij nooit echt “verveld 
” 

Duizenden heb ik er geteld ! 
 
 
 
 

De bazin, de GROTE chef, 
Een signora met heel veel lef, 
Die ZWARE stem vergeet ik 

niet 
Zij deed mij denken aan een 

“Dulle Griet” 
Maar madame wist van 

wanten 
Zorgde goed voor haar 

klanten 
Voor mij staat het buiten kijf: 

EEN VROUW MET 
BALLEN AAN HAAR 

LIJF ! 

* 
Carpatio, raviola, ricotta 
Spagetti ,lasagna,polenta, 
Piatto coteletta di milano 
Vino rosso, vino bianco ! 

Het eten was er formidastisch 
Italiaanse kost, dat was 

fantastisch 
MELOEN MET HESP, 

moet je horen 
Kwam op “ ’t leste” uit ons 

oren. 
* 

Het wandelprogramma was 
best O.K. 

Spijtig, … maar ik deed niet 
veel mee 

Een spierscheur hield mij 
vastgekluisterd 

“ Dikke comedie” … werd er 
gefluisterd 

Maar ’t was echt… ik mocht 
niet stappen 

En dat zullen ze me nooit 
meer lappen ! 

Het had ook zijne schone kant 
Soms was ’t zelfs heel 

plezant… 
Zo achterblijven,… wat doe 

je dan ? 
Och, je trekt wat uwe plan: 



Je leest een boek, schrijft een 
verslag… 

Nikske moet, … alles mag. 
Soms ga je zelfs een uurtje 

“pitten” 
Of met Annie op een bankske 

zitten 
Je “sloeft” naar de Spar, 

taffelt wat rond 
De berglucht is toch zo 

gezond … 
Met Magda , Werner en Fik 

wat klappen 
Een fris pintje laten tappen 

… 
Och, er is zoveel te doen 

Voor je ’t weet is 
“achternoen”. 

* 
Maar om te wandelen zijn 

wij gekomen 
Hoog in de bergen, … boven 

de bomen 
Door de weiden, tussen de 

bloemen 
Berg op, berg af , … zonder 

te “groemen” 
Overal zie je bloemen staan 
Bergranonkel, gentiaan,… 
Diep ontroerd zagen wij op 

deze reis 
De WIT-FLUWELEN 

EDELWEIS … 
Sommigen hadden het 

onderschat 
Gingen dapper mee op pad 
Vielen onderweg in “pan” 

Dan sta je daar. Wat doe je 
dan ? 

Vele wandelaars hoorde ik 
permeteren 

Velen zagen hunne “pere” 
Maar,… en dat strekt onze 

gidsen tot ere 

Ik heb niemand horen 
reclameren ! 

Overal zijn ze naartoe 
gegaan/ 

Naar de “stenen stad” en naar 
“de maan” 

In Merano gingen wij een 
dagje shoppen 

Of was ’t eerder 
zonnekloppen ! 

Zo efkes na de noen 
39 graden, … niet te doen ! 

Iemand zag “ 64 “ 
onderwegen 

Maar die had ne zonneslag 
gekregen … 

* 
Eén ding heb ik nog niet 

verteld: 
Iets dat ZEKER moet 

vermeld: 
De Sella-joch, 2500 meter 

hoog 
Lag in de zon, grijs en 

droog… 
Kom dat tegen onderwegen: 

BLIKSEM, DONDER, 
HAGEL, REGEN … 

Zo iets kan je niet beschrijven 
Heel je lichaam gaat 

verstijven 
Heel je lijf gaat bevriezen 

Je gaat ’t bewustzijn 
verliezen 

Van ellende bijna huilen … 
En nergens iets om gaan te 

schuilen 
“ Die Bergtuifel” ist 

neergestreken 
Wandelpaden worden beken 

Er wordt gebibberd en 
gebeefd 

Maar … ze hebben het 
overleefd !!! 

Nat en koud tot op het vel 

Ons mensen gingen door de 
hel 

Warm drinken, stevig eten  
En de pijn was weer vergeten 

! 
* 

De wandelvakantie is bijna 
gedaan 

Tijd om weer naar huis te 
gaan 

Naar Mathil en hare koning 
Naar het land van melk en 

honing … 
Terug naar huis in 15 uur 

Met Magda en Werner achter 
het stuur 

Beter chauffeurs kunnen wij 
ons niet wensen 

Een APPLAUS voor deze 
lieve mensen ! 

Deze vakantie liep weinig mis 
DANK U … Jetje, dank u 

Maurits  
Dank u Roger, Paul en Cyriel 
Dank alle mensen van “vrije 

wil “ 
DAVEREND APPLAUS 
voor de “ GROTE BONS” 

Dank u Corry, dank u FONS 
! 

Alles is weer goed verlopen 
Tot volgend jaar … mogen 

wij hopen… 
Dank u vrienden, wij vonden 

het fijn 
Om 9 dagen bij u te zijn 

Groetjes, en een dikke “dada” 
Van ons Mia en van  

 
SWA 

 
Wolkenstein, 17 tot 25 juli 

2015 
 

 



  
 
 

 
 

 
 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
 
van 29 juni 2015  begin : 19u30 

 
 
Aanwezig: Fons Leys, Corrie Martens, Maurits Verschueren, Mariette Seykens, Cyriel 
Hendrickx,  Lucien Luyten, Paul Verduyckt, Roger Voet, Ingrid Blockx, José Leers, Guido 
Van Loo, Bart Daems, Jef De Win, Anita Boogaerts 
 
• De voorzitter verwelkomt iedereen.  
• De secretaris heeft een brochure bij van Massembre/Heer. 
• De voorzitter heeft bij: 

*2 bladen van natuurpunt 
*Een adreswijziging van een lid voor de secretaris 
*Facturen voor de penningmeester 

• De penningmeester overloopt de in- en uitgaven. 
De uitgaven voor de Panoramatocht zijn nog niet allemaal binnen. 
Hij kan niet naar Neerlinter gaan. De secretaris zal vragen om de rekening van de stertocht 
op te sturen. 

• Vanuit de helpers is de vraag gesteld om op de tochten ’s morgens samen te ontbijten. 
Eventueel met spek en eieren. Is niet haalbaar! 

• Het helpersfeest 11/10/15 is hetzelfde als verleden jaar. Niks betalen, wel inschrijven. 
• De tochten in Berg en Booischot van 27/9/15 zullen stertochten worden. 
• Merzig is verkend. Mooie wandelingen en goed te doen. Het probleem van 41 deelnemers 

en slechts 35 plaatsen is nog niet opgelost. 
• Busreis naar de Ahr is met ontbijt. We moeten dan vroeger vertrekken (6u30?). 

Verkenning in de nazomer! 
• We doen mee met de actie ‘ trage wegen’. Fons geeft dit door. 
• Voor de 40 punten moet kledij bij besteld worden. Er wordt gedacht aan : jassen, 

heuptasjes, regenvestje (ademend), grote paraplu, T–shirt  kleine maten. 
• Voor de zomertocht zal Lucien een tent vragen aan de sportdienst en Guy vraagt stoelen in 

de Klinker. 
We komen samen om 10u  in het secretariaat. We ruimen de maandag op om 9u. 
De controleposten worden bekeken. Wie komt waar. 

• Er zijn bestuursleden naar Kinderdijk geweest. Buiten de vele molens valt het wat tegen. 
We gaan er niet naar toe. 

• Voor de geschiedenis van Aarschot wil men een archief aanleggen en digitaliseren van en 
over de verenigingen. Men mag komen kijken in ons archief. 

• De verkenningen zouden op voorhand beter moeten worden ingeplant. 
• Er zou moeten worden nagedacht over een nieuw titelblad van het Pinguike bij de fusie. 
 

Verslag : Guy Van Loo 



Einde  22u45 
 
  

 

       In samenwerking met de stedelijke welzijnsraad van Aarschot 

Voor de 12e keer in Groot-Aarschot 

  vrijdag 18 september en zaterdag 19 september 2015 
 

    azalea's kosten 7 euro/stuk 

 Bestellen kan vanaf nu bij: 

 Guido en Silke De Rijck, 

 Wittebergenstraat 29, Aarschot 

 0165/56.23.56. 

    of 

   silkederijck@skynet.be 

De plantjes worden aan huis geleverd. 

 
 
 

 

mailto:silkederijck@skynet.be


 
 
 

ZOMERTOCHT 
 
 

SAMENVATTING   
V.W.F. 1345 
V.V.R.S. 220 
AKTIVIA  381 
F.F.B.M.P. 20 
V.G.D.S. 0 
Individuelen 562 
Buitenlandse deelnemers 1 
Blanco+ontbrekende formulieren 60 
    
TOTAAL 2589 
 
 
 

 
 
 



 

Uw  secretaris speelt toneel: 
 
Toneelkring De Broeders 

 
De lachspiegel 
 
een revue van Jack Staal 
 
Aan een bushalte ontmoeten mensen elkaar. Er wordt gezwegen. Er wordt gepraat. 
Er wordt gelachen. Om leuke dingen. Om vervelende dingen. Om rare dingen. Een 
spiegel van het leven. Een spiegel om te lachen. 
. 
Altijd met een glimlach, soms zelfs met een schaterlach. 
 
Tien spelers vertolken in 16 taferelen meer dan 70 personages. 
 
Regie: Eric Goyvaerts 
 
Spelen mee: Mia Goos, Johan Smets, Kim De Roover, Eric Goyvaerts, Jeff Bogaerts, 
Merel Heylen, Sofie De Blick, Agnes De Wachter, Romain Bellen en Guido Van Loo. 
 
De opvoeringen van ‘De Lachspiegel’ gaan door op 
10 - 16 - 17 - 23 - 24 oktober 2015 
in het theatercafé in de feestzaal van de gemeentelijke basisschool ‘De Klimroos’ 
Prof. Scharpélaan 47, 3130 Betekom (Begijnendijk). 
 
De voorstellingen beginnen stipt om 20.15 u. 
 
Reservatie voor een van deze voorstellingen kan via de website 
www.toneeldebroeders.be of telefonisch op 0486 15 45 50 
(iedere werkdag van 10 tot 19 u. VANAF 15 AUGUSTUS 2015) 
 
 

       


