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Gelukkig 2016

Het bestuur van Wandel Sportclub Langdorp vzw wenst al zijn leden een 

voorspoedig 2016. Om het nieuwe jaar feestelijk te vieren nodigt het bestuur de 

leden uit op hun : 

Ledenfeest  van zaterdag 30 januari 2016 in Gasthof Ter Venne 

 
 Receptie vanaf 18.00 uur                                       Aan tafel 18.30 uur 

 

 

Menu: 

 

> Cromisque van wild op eikenbladsla, walnoot en veenbessenjus 

 

> fluweelsoep van groenten uit volle grond 

 

> kalkoenfilet gelakt met bosbessenhoning op de wijze van St.-Hubertus  

 

> Lek van williamspeer met braambesijs op perencarpaccio 

                   

> Aangepaste dranken. 

 

 

Willy, Wendy, Jos of te wel : 3ofus spelen ten dans. 

 

 

 

 

Inschrijven door storten van € 30,00 per persoon voor leden en van € 45,00 

per persoon die een lid vergezelt. Helpers die in de loop van 2015 geholpen 

hebben krijgen een korting en betalen slechts € 20. Eten en drinken 

inbegrepen. 

Storten voor 22 januari 2016 op rekeningnummer  BE10  1460  5347  2704 
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Als ik dit schrijf hebben ca 600 leden reeds hun lidgeld vernieuwd. Heeft u er nog niet aan 

gedacht?  Snel doen, u kan dan een jaar lang onbezorgd overal ter lande gaan wandelen. 

Inderdaad als dit pinguineke in uw bus valt zijn we aan de laatste dagen van 2015. 

Het jaar 2016 wordt een memorabele dag in de wandelwereld. Vanaf dan vormen we één 

grote wandelfederatie met ca 60.000 leden en 330 wandelclubs. Bij velen heerst er wat angst 

om mogelijke veranderingen. Deze zijn echter zeer beperkt. Aan het deelnemen van 

wandelingen verandert er niets. Als lid van een wandelclub betaalt u 1.10 Euro. Dat is 10 cent 

meer dan vroeger. Ik val in herhaling maar toch. Meer en meer zal men u vragen om uw 

lidkaart te tonen om uw ledenkorting te krijgen. De lidkaart heeft u ook nodig voor het 

elektronisch scannen. Deze manier van inschrijven wordt ook in 2016 meer en meer 

toegepast. Voorlopig is het nog nodig om ook uw papieren inschrijfkaart in te vullen zodat de 

twee resultaten met elkaar kunnen vergeleken worden. U heeft waarschijnlijk nog 

naamklevers. Die mag u verder gebruiken. Graag toch een kleine aanpassing om het werk van 

de tellers te vergemakkelijken. Ons clubnummer wordt vanaf 1 januari 4006 in plaats van 

B006. De letters worden vervangen door een cijfer per regio. De 1 staat voor Antwerpen, 2 

voor Limburg, 3 voor Oost- Vlaanderen, 4 voor Vlaams Brabant en de 5 voor West – 

Vlaanderen. 

Alvast opgemerkt, de nieuwe kaft van ons pinguineke. Door de fusie moest er heel wat 

gewijzigd worden. Nieuw logo, een aantal logo‟s die verdwijnen. We hebben van de 

gelegenheid ook gebruik gemaakt om de tekening te vernieuwen. Deze tekening van de hand 

van Astrid Van Lierop werd gemaakt ter gelegenheid van ons 30 jaar bestaan en werd toen 

gebruikt op de promotiefolder. Nog steeds een actuele tekening, iedereen herkent de brug over 

de Demer te Langdorp. Wie nog meer werk van Astrid wil bewonderen. In maart is er in het 

Damiaaninstituut een tentoonstelling waar ook het werk van haar wordt tentoongesteld. Meer 

hierover in de volgende info. 

Ook wij hebben in dit nieuwe jaar weer een mooi jaarprogramma uitgewerkt. Negen 

busuitstappen, niet alleen in België maar ook naar onze buurlanden. Er staan nu al een aantal 

stertochten aangekondigd. In de loop van het jaar komen er daar ongetwijfeld nog bij. Ook de 

liefhebbers van meerdaagse wandelvakanties komen aan hun trekken. Hemelvaart, 

traditioneel naar de Moezel, het zomerverlof naar Zwitserland en in september een 

meerdaagse busreis naar een voorlopig nog onbekende bestemming. Mogelijk trekken we 

naar de Nederlandse Achterhoek. Vinden we daar onze gading niet, trekken we naar 

Duitsland. Die beslissing maken we pas in het voorjaar. 

Ik nodig u ook uit om deel te nemen aan ons ledenfeest. Niet meer in de zaal Demervallei 

zoals voorheen maar u wordt verwacht in Gasthof Ter Venne zelf. Een locatie die zich beter 

leent tot een feest. De menu vindt u hiervoor en 3ofus volgt ons naar die bosrijke omgeving. 

Ook in gasthof Ter Venne zullen zij het beste van zichzelf geven om u een aangename avond 

Mijmeringen  van de voorzitter. 
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te bezorgen. Ook onze helpers zetten steeds hun beste beentje voor. Daarom voor hen nog een 

extra beloning in de vorm extra korting bij deelname aan het ledenfeest.  

Al vrij snel dit jaar is er onze eerste busreis. We kozen een winterse uitstap naar het 

Nederlands Limburgse plaatsje Vijlen. We vragen van u een kleine inspanning om zo snel 

mogelijk in te schrijven zodat we tijdig de bus(sen) kunnen bestellen. De organisatoren hopen 

op een winters landschap. De bijgevoegde foto‟s beloven alvast een mooie wandeling. 

Op de valreep nog een primeur. In 2017 bestaat onze club 40 jaar. Voor die gelegenheid 

willen we iets extra doen. De federatie zocht nog kandidaten om de Vlaamse Wandeldag te 

organiseren. (Vroegere Nationale Wandeldag). Deze gaat vanaf 2017 door op de laatste 

zondag van april. In 2017 is dat 30 april. Enkel in Oost- Vlaanderen is er een kandidaat, Aalst. 

De uitdaging is groot. Mogelijk maar 2 organisaties in Vlaanderen. Het aantal deelnemers zou 

dan kunnen oplopen tot 10.000 deelnemers. Durven we?  Stadsfeestzaal is vrij, grote 

controleposten zijn ook vrij. Grootste probleem zijn de helpers. Hun aantal zal moeten meer 

dan verdubbelen, Vinden we die? De angst voor onvoldoende helpers blijft sluimeren. 

Donderdag 10 december een extra R.V..B. Eerste vraag zijn er voldoende bestuursleden die 

de organisatie aandurven? Een kleine meerderheid durft het aan. De anderen willen wel volop 

meewerken maar de angst voor onvoldoende helpers blijft overheersen. Uiteindelijk wordt de 

beslissing genomen. WE GAAN ERVOOR !! Eerste werk onze kandidatuur officieel aan de 

federatie stellen en contact opnemen met het stadsbestuur om ons logistiek te steunen. 

Blijft de grote angst van de helpers. Hiervoor rekenen wij op jullie. Durft u het ook aan om in 

2017 eenmalig te komen helpen? Hou dan alvast het weekend van 29 april tot 1 mei vrij. In de 

volgende info‟s verneemt u  op welke manier u uw eventuele medewerking kan kenbaar 

maken.  

Tot slot rest mij u , namens alle 

bestuursleden , u en uw naasten een 

gezellige eindejaar periode toe te 

wensen. Een goede gezondheid en veel 

wandelplezier. 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCosWbtNTJAhXMtBQKHVO7DBAQjRwIBw&url=http://www.fotokaarten.nl/kerstkaarten/&psig=AFQjCNGpHPLeRYOKwryYF-72MpFsfkW58A&ust=1449943916996279


4 
 

 

WSC Langdorp vzw - Jaarprogramma 2016 
 

Vrijdag 1 januari Zottekestocht Eigen organisatie 

Zaterdag 9 januari Vijlen Nederland Busreis 

Zondag 10 januari Leuven – Aarschot Eigen organisatie 

Zaterdag 30 januari Ledenfeest Eigen organisatie 

Dinsdag 2 februari Konijntjesbergtocht Eigen Wandeltocht 

Zondag  14 februari Ghlin (Hainaut) Busreis tegenbezoek 

Zondag 28 februari Hofstade  Vlaamse wandeldag Stertocht 

Zondag 6 maart Mars Der Zuiderkempen Eigen wandeltocht 

Zondag 13 maart Aalter Oost -Vlaanderen Busreis tegenbezoek 

Zondag 27 maart Scherpenheuvel  Stertocht 

Zondag 10 april Hoeselt Limburgse wandeldag Stertocht 

Donderdag 14 april Netetocht Herselt Eigen wandeltocht 

Zondag 17 april Geraardsbergen Busreis tegenbezoek 

Zondag 24 april Borgloon Bloesemtocht Stertocht 

Maandag 25 april Secretariaat Langdorp Algemene vergadering 

Donderdag 5 tot 8 mei Zeltingen Meerdaagse reis eigen auto 

Maandag 16 mei Voettocht Scherpenheuvel Eigen organisatie. 

Zaterdag 28 mei Panoramatocht Eigen wandeltocht 

Zondag 29 mei Rotselaar Stertocht 

Zaterdag 18 juni Opaalkust Frankrijk Eigen organisatie busreis 

Zondag 19 juni Rijmenam Stertocht 

Zondag 26 juni Diest – Aarschot Eigen organisatie 

 Van 28 juni tot 6 juli Busreis Zinal Zwitserland Intersoc 

Zondag 10 juli Zomertocht Eigen wandeltocht 

Dinsdag 30 augustus Begijntjestocht Eigen wandeltocht 

Van 18 tot 22 september Bestemming onbekend Eigen organisatie busreis 

Zondag 25 september Wervik Busreis bezoek 

Zondag 9 oktober Helpersetentje Eigen organisatie 

Zaterdag 15 oktober Tienbundertocht Eigen wandeltocht 

Zaterdag 22 oktober Esneux Busreis bezoek 

Zondag 23 oktober Westerlo Stertocht 

Zondag 20 november De Panne  Busreis bezoek 

Zondag 4 december Sinterklaastocht Eigen wandeltocht 

Zaterdag 17 december Brugge binnenste buiten Busreis bezoek 

 

En enkel voor onze leden:           
 Wandelingen doorgaans op vrijdagnamiddag, niet in juli en augustus (zie info) 

 Meermaals een lange afstandswandeling LLAW (zie de verschillende info’s) 
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Wandelkalender januari – februari 2016 

 
 

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, die zijn  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 

 

Vrijdag 1 januari WscLangdorp vzw 

Zottekestocht 

Vertrek Kerk Gijmel 9.00 uur 

Eigen organisatie  

Zie verder in de info 

Zaterdag 2 januari De Herentalse wandelclub vzw 

Parochiezaal St Norbertus 

Blauwberg 21     Blauwberg (Herselt) 

4-9-15-21-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 3 januari Blijf Jong Genebos 

Ontmoetingscentrum Sint Jan 

Genebosstraat 6    Kwaadmechelen 

4-7-9-12-15-20 km  

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 3 januari De Leeuwerik Landen 

Voetbalkantine Sparta 

Karel de Grotelaan   Landen 

4-7-12-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 9 januari JO NE VIJLEN Nederland Busreis 

Zie verder in deze info 

Zaterdag 9 januari De Lustige stappers Post Langdorp 

Parochiezaal    

Vest 5      Herselt 

5-8-12 km te combineren 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 10 januari WSCLangdorp vzw  

Leuven – Aarschot 

Vertrek: Station Aarschot 7.36 uur 

Eigen organisatie 

Zie verder in deze info 

Zondag 10 januari Houtheimstappers  Steenokkerzeel 

De Molekens  

Wambeekstraat 27   Steenokkerzeel 

6-9-12-14-17-22-24 km 

 

08.00 -15.00 uur 

Donderdag 14 januari WSV Wandelend Paal 

Kantine A.C.Tervant 

Duistbosstraat   Paal(Tervant) 

4-7-12-16-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 16 januari 

 

VOS Schaffen  

Gildenzaal    

Pastorijstraat        Schaffen 

4-6-12-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 17 januari Halewijn Zoutleeuw vzw 

PC Neerlinter 

4-6-12-20 km 
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Kasteelstraat 24      Linter 08.00 – 15.00 uur 

Zondag 17 januari Wandelclub Tornado 

Zaal Bosuil   

Bieststr. Boortmeerbeek(Schiplaken) 

5-10-15-20 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Donderdag 21 januari WSV Horizon Donk 

De Rietbron  

Sportlaan        Halen 

4-10-14-20-24 km 

 

08.00-15.00 uur 

Zondag 24 januari 

 

WSV Neteland Duffel vzw 

Parochiezaal 

L.Kempenaerstraat 16     Schriek 

7-14-21 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 26 januari 

 

WK. Werchter vzw 

Parochiezaal St-Martinus 

Kerkstraat 3        Wezemaal 

6-13-21-27 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 30 januari Ledenfeest 

Gasthof Ter Venne 

Eigen organisatie 

Zie verder in deze info 

Zaterdag 30 januari WC Gedoviba 

Verwarmde feesttent 

Gerheze 1       Olen 

3-6-13-20-30-42 km 

 

06.00 -15.00 uur 

Zondag 31 januari 

 

 

Den Engel Leuven 

Roosenberg  

M. Noestraat 13      Oud - Heverlee 

5-10-15-22-25 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Dinsdag 2 februari KONIJNTJESBERGTOCHT 

Demervallei Langdorp 

Wandelaars / helpers op post 

5-8-12-16-20-28 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 7 februari  Globetrotters  Hageland 

Zaal ‟t Jongensschool 

Blerebergstraat 4       Tielt- Winge 

4-6-12-16-21 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Donderdag 11 februari WSV Wandelend Paal 

Sint Sebastiaansgilde 

Gildestraat 9     Koersel 

4-7-12-16-20-24 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 13 februari 

 

Trofee Harten Vijf 

Horizon Donk vzw 

Parochiezaal Linkhout 

Linkhoutstraat     Linkhout 

4-9-13-20-30-42-50 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 14 februari 

 

Twee startplaatsen 

WC de Bavostappers Zittaart vzw 

PC Bel Wijdbos 39   Geel(Bel)   Of 

Volkshuis Veldstraat 31    Meerhout 

4-7-12-18-25-32 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 14 februari WSP Heverlee 

H.Hartinstituut 

Naamsesteenweg 355       Heverlee 

4-8-12-16-20 km 

 

07.30  - 15.00 uur 

Zondag 14 februari Les sans-soucis      Ghlin Busreis 

Zie verder in deze info 

Donderdag 18 februari Sporton VZW 

Buurthuis   

Zandstraat        2431 Veerle-Heide 

5-7-10-17 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 20 februari De Witloofstappers 

PZ Nederokkerzeel  

Bogaertstraat 2      Kampenhout 

7-13-18 km 

 

08.00 – 15.00 uur 
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Zondag 21 februari Toekers Bunsbeek 

GC De Roos  

Grotestraat  33      Glabbeek 

5-7-10-14-21 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Woensdag 24 februari Herentalse WC vzw 

Ontmoetingscentrum   

Smissenhoek 7         Zoerle-Parwijs 

5-10-15-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 28 februari 

 

Stertocht 

Vlaanderen Wandelt 

Bloso centrum Domein Hofstade 

Tervuursesteenweg    Hofstade 

4-5-6-9-10-13-15-16-20-24-

28-30-34-37 km 

07.00 – 15.00 uur 

 

 

 

Vrijdagnamiddagwandelingen 

Vertrek 13.30 uur stipt. Er is een rustplaats voorzien en deelname is gratis. 

Datum                 Omloop Afstand         Vertrekplaats 

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

15/01/16 Betekom-Aarschot-Betekom 12 km Berreke Verhaegen 

22/01/16 Gijmel-Varenwinkel-Gijmel 12 km Kerk Gijmel 

29/01/16 Bergom-Tongerlo-Bergom 12 km Kerk Bergom 

05/02/16 Herselt-Vaerenwinkel-Herselt 12 km Kerk Herselt 

12/02/16 Aarschot-Gelrode-Aarschot 12 km Sporthal Aarschot 

19/02/16 Wezemaal-Rotselaar-Wezemaal 12 km Parking dorp 

26/02/16 Langdorp-Rillaar-Langdorp 12 km Parochiezaal Langdorp 

11/03/16 Gelrode-Wezemaal-Gelrode 12 km Parochiezaal Gelrode 

 

04/03/16 Geen wandeling. Voorbereiding Mars der Zuiderkempen. 

 

Zinal van 28 juni tot 6 juli 2016. 
 

We zijn met 53 pinguins die de omgeving van Zinal Zwitserland gaan bewandelen. 

Vera Verbeeck de promotor van Intersoc komt op vrijdag 12 februari wat praktische 

informatie geven over deze reis. Dat gaat van de voorstelling van het hotel tot de mogelijke 

wandelingen en uitstappen in de buurt. Allen die ingeschreven zijn, wees welkom. 

Plaats van afspraak: Ons secretariaat huis Verdonck  Testeltsesteenweg  29  Langdorp 

Aanvang: 19.30 uur. 
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Zottekestocht  vrijdag 1 januari 

 
Tradities zijn er om in eer te houden. Voor de zoveelste maal organiseren we voor onze leden 

deze wandeling. Vertrekplaats nog steeds kerk Gijmel. We 

verwachten  er een grote groep  “Zottekes” om 9.00 uur. 

Dwalend door de Langdorpse bossen  bereiken we café Den 

Arend. Na een ruime rust wandelen we terug naar de Gijmel waar 

we ten laatste om 12.30 uur hopen aan te komen.  Deze 

wandeling is uitsluitend  voor onze leden. 

 

 

Zondag 10 januari Leuven – Aarschot 

 
Deze maal nemen we de tweede zondag van januari. Het verleden heeft geleerd dat 

nieuwjaarsdag vlak voor een weekend problemen geeft met opening van de rustposten. De 

zondag hebben de café uitbaters nodig om wat bij te 

rusten. 

We vertrekken met de trein van 7.36 uur naar 

Leuven. Reizen we met een Key card.  Kostprijs is 

dan 2 Euro per persoon. Breng gepast geld mee 

a.u.b. Biljet kost 3,10 Euro. 

Door het heuvelend Hageland keren we terug naar 

Aarschot. 

In Leuven trekken we van het station naar het 

Provinciaal Domein, volgen even de vijvers en 

richten ons dan naar Kessel-Lo. 

We klimmen de trappen omhoog, genieten even van het uitzicht en lopen vervolgens over de 

flanken van de Chartreuzenberg richting Holsbeek. Hopelijk passeren we nog ergens een 

jeneverbar en we nemen onze eerste rust in de sporthal. Ca. 9 km afgelegd. 

Na de rust trekken we verder door de broeken (het zou er wel eens flink modderig kunnen 

zijn) naar de Beninksberg en zo verder naar Gelrode waar we in de Moedermeule een tweede 

controle moeten vinden. 

Het laatste stuk kunnen we kiezen over de Eikelberg en langs de holle weg naar het station, of 

voor de onvermoeibaren nog door ‟s Hertogenheide. Totale afstand ca. 22 km. 

Ook op deze organisatie worden enkel leden toegelaten. 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiguJ3Gt9TJAhXDvhQKHfzVBdcQjRwIBw&url=http://www.wsc-langdorp.be/index.php/Voettocht/Zottekestocht-1-januari-2014.html&psig=AFQjCNG_Dbm5sHyHg3DY4qFBQ5zY8S5hKA&ust=1449944771579906
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqsaLIuNTJAhVGthQKHUvOBysQjRwIBw&url=https://geolocation.ws/v/P/18711449/olv-kerk-aarschot/en&psig=AFQjCNGiye7Ekg9OZBC_9ZO1-SeI9oX49A&ust=1449945100662131
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Bus uitstap zaterdag 9 januari Vijlen Nederland. 
 

Al vroeg op het jaar een eerste uitstap. We rijden naar Nederlands Limburg waar we deelnemen aan 

hun wintertocht. We kregen een uitgebreide beschrijving rijk geïllustreerd met winterse foto‟s. Zij 

duimen voor een beetje sneeuw, waarom niet? 

 

 

 

Opgelet korte inschrijfperiode !!!! 

 
 

  

Winterwandeling Jo-Ne Vijlen op zaterdag 9  januari 2016 

  

  

Start lokaal: Jeugdgebouw, Hopschet 2 te Vijlen. 

Afstanden: 6, 10, 15 en 20 km. 

  

  

De goed gemarkeerde routes zijn uitgezet over verharde wegen, veldwegen, boswegen en voetpaden 

door bos en weilanden. 

We passeren gehuchten als:  Melleschet, Rott, Harles, Bommerig, Helle, Schweiberg en niet te 

vergeten ons Vijlenerbos en Kerperbosch. Voor alle afstanden is een rustplaats ingericht in het 

Beheerscentrum van  Staatsbosbeheer; de “Werkschuur”; de grotere afstanden (15 en 20 km.) kunnen 

pauzeren in Mechelen. 

  

Over de buurtschappen “Rotten” genoemd  (h

et zijn er 7) wordt al vanaf de Middeleeuwen melding gemaakt. Neem bijv. Rott: het is een 

verbastering van de naam rooiing of ontginning. Er was in die tijd natuurlijk veel meer bos en om 

woonruimte te creëren rooide men stukken bos. De watervoorziening werd gerealiseerd, door het slaan 

van een eigen dorpspomp; ze zijn bijna in al die “rotten” terug te vinden. 
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Het Vijlenderbos is een uniek hoog gelegen bos met een microklimaat. Staatsbosbeheer heeft dit 650 

ha groot bosgebied onder beheer. Het is voor de omgeving een groene long . De  recreatie 

mogelijkheden zijn divers; daardoor heeft men jongsleden de paden voor verschillende doeleinden 

gescheiden. Eigenlijk bestaat het Vijlenderbos uit verschillende bossen, zoals het kerperbosch, het 

Elzetterbos, Holseterbos en het Rotterbos. 

  

Het buurtschap Harles, dat we passeren bestaat uit 30 boerderijen en woonhuizen; veelal in 

vakwerkstijl. Ten zuiden van deze “rott” ontspringt de Harleserbeek. Aan waterlopen in dit gebied 

ook geen gebrek. 

  

Melleschet; ten westen van Vijlen telt ook zo`n 30 boerderijen, die het landschap een karakteristieke 

uitstraling geven. In de buurt de Mechelderbeek; ten noorden van deze “rott” ligt ook de heemtuin de 

“Heebrig” die wordt beheerd door het IVN / Vaals. 

Deze kleine opsomming van mooie dorpjes en gehuchten moet U natuurlijk in hun natuurlijke 

omgeving zien. In elk jaargetijde en vooral in de winter (we hopen op een beetje sneeuw) is dit 

landschap een pareltje in het Heuvelland.  

  

Even terug naar het parkoers; Na de start zal de 6 en de 10  km. 

route zich in Rott splitsen ; zij lopen  door het Elzetterbosch 

naar het  Beheerscentrum de “schuur” van Staatsbosbeheer. De 

6 km.route keert na de rust,  terug via de Groenenweg naar de 

start. De 10 km. route via het Vijlenerbos en 

het Kerperbos door Harles terug naar de start. 

  

De 15 en de 20 km. gaan vanaf die splitsing via Melleschet en 

het Mechelderbeekdal richting Mechelen. Hier is de controlepost. 

  

De  15 km. buigt af naar Helle en loopt via Bommerig naar de volgende controle in de “schuur” van 

Staatsbosbeheer. 

  

De 20 km. maakt een korte lus van ca. 5 km. richting Hurpesch en Broek; zij passeren Schweiberg en 

lopen terug naar de pauze in Mechelen; vandaar uit gaan ze via Helle en Bommerig naar de rust in de 

“schuur” van Staatsbosbeheer. Vanuit deze rust lopen de 10, de 15 en de 20 km. door het Vijlenerbos 

naar het Kerperbos en Harles terug naar de  start. 

  

Wij nodigen U uit om al deze prachtige buurtschappen, de geweldige vergezichten en de verspreid 

liggende dorpjes te komen verkennen. Aan natuur ontbreekt het niet; wie er oog voor heeft zal al dat 

schoons ontdekken. 

  

Beleefd uitnodigend Wandelclub Jo-Ne te Vijlen.  
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Vertrek : Parking Demervallei om 08.00 uur. Terug omstreeks 17.00 uur. Inschrijven doe je 

door €7 te storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding Vijlen. Het bedrag moet 

op 4 Januari op onze rekening staan. 

 

Dinsdag 2 februari 2016: 12
de

  Konijntjesbergtocht 

                                                                                                  

Ook dit jaar vertrekken we vanuit zaal Demervallei in Langdorp. De 5 en 8 km. blijven in 

Langdorp en kunnen genieten van mooie uitzichten over de brede Demervallei, 

de vallei is een van de breedste van België, ze is op haar breedst in de buurt van 

Zichem. Na genoten te hebben van de eerste lentebloesems in de vallei, verlaten 

we de sterk meanderende Demer en kiezen voluit voor een typische Kempische 

landschap. De dennenbossen tussen Langdorp en Gijmel staan borg voor een 

verkeersvrije afwisselende terugtocht naar Langdorp. 

De 12 km. trekt richting Rillaar, maar eer ze de Demer 

oversteken mogen ze genieten van een prachtig zicht op het 

kerkje van Langdorp, misschien wel het mooiste zicht van 

Langdorp. Nu trekken we volop de kaart Demervallei. De brede 

vallei vormt de grens tussen de zandige Kempen en het 

zandleemig Hageland en staat borg voor een verscheidenheid 

aan planten en flora. Wanneer je langs het met 

voorjaarsbloesems getooid natuurgebied, "Achter Schoonhoven" wandelt en geniet van een 

adembenemende  zonsopgang, bereik je al vlug de Konijntjesberg. Deze berg staat al jaren 

borg voor hemelse vergezichten over Rillaar en Demervallei en konden we onmogelijk links 

laten liggen. Na het konijntjesbergmoment bereiken we algauw de rustpost in zaal Kortakker 

in Rillaar. Op de terugweg mag je zeker genieten van een heerlijk zicht op Rillaar, de toren 

van de Sint-Pieterskerk, een van de mooiste van het Hageland, zal zeker weer garant staan 

voor vele fotoshots. Verder verloopt de wandeling langs de beemden van Schoonhoven en 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPsLjzttTJAhUEWxQKHfcNDeUQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sint_Pieterskerk_met_Pastorie,_Langdorp.jpg&psig=AFQjCNFNooOkqhy9DwxdzkpJllQ2wp_rsg&ust=1449944560287750
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Langdorp. Ooit stond hier aan de oevers van de Weerderlaak  het Sint-

Lambertuskerkje van Weerde. Zij was in de vroege middeleeuwen de 

belangrijkste kerk van Langdorp. In de 17de eeuw is ze gesloopt met de stenen 

heeft men later de stenen ommuring van het kerkhof van Langdorp hersteld. 

Algauw bereiken we nu de Demer die we stroomopwaarts volgen tot aan de 

startplaats. 

In Rillaar trekken de wandelaars van de 

langste afstanden oostwaarts, richting 

Oudenbos. Deze beboste heuvel staat garant 

voor talrijke onverharde paadjes. De heuvel 

is een aaneenschakeling van loof-en 

pijnbossen hier en daar gescheiden door 

malse weiden en vruchtbare akkers. Dit 

gebied, ten onrechte weinig bewandeld, is 

een ware verfrissing voor onze 

Konijntjesbergtocht en zal zeker 

gewaardeerd worden door menig wandelaar. 

Via een gezapige afdaling en rustige kerkwegen bereiken we terug de Demervallei. We 

wandelen eventjes zuidwaarts langs de Demer en bereiken via de Rommelaar het bruggetje 

over de Motte. In de Kortakker mag je gaan nagenieten van deze gevarieerde lus. De langste 

afstand heeft hier ongeveer 22 km. op de stappenteller staan. De 20 km.-wandelaars kunnen 

kiezen voor een lus in Langdorp of een lus in Rillaar zij hebben hier 14 km. gewandeld. 

Samen met de 12 km. wandelen ook zij terug naar Langdorp waar een schare behulpzame 

pinguïns u graag aan een heerlijk, koffiekoek , taart of iets anders helpen. 

14 februari 2016 busreis naar Ghlin 

 
Op zondag 14 februari 2016 organiseert “les sans-soucis Ghlin” haar 38ste Mouligneau-tocht.  

Deze club vierde in 2015 haar 40-jarig bestaan en zijn met een bus naar onze sinterklaastocht 

gekomen, een reden dus om hen een bezoek te brengen. 

 

Het parcours van de Mouligneau-tocht verloopt grotendeels door het bos van Baudour dat 614 

hectare groot is, en verder langs golfterreinen, het park en een jachtpavilioen uit de 18de 

eeuw, de gotische kapel Notre-Dame van Moulineau uit de 16de eeuw. Het gebouw is 6 meter 

lang en 4 meter breed. In de vijftiende eeuw vestigde zich een kluizenaar in het bos van Ghlin. 

Hij bouwde daar een kapel gewijd aan de Maagd Maria. Dit heiligdom werd gebouwd in de 

buurt van een beek waar een molen was gevestigd, daarom de naam Onze Lieve Vrouw van 

Moulineau (moulin eau). In 1615 werd de regio getroffen door de pest. Volgens de legende 

zou Onze Lieve Vrouw van Moulineau de inwoners van de regio gered hebben door de plaag 

te stoppen. Ter herinnering is er jaarlijks op 15 augustus een processie in Ghlin waarbij de 

inwoners hun versierd Maria-beeldje voor hun deur zetten en de straten bedekken met 

bloemblaadjes. Er is keuze uit 4 – 7 – 12 – 20 en 30 km.  
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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 Ghlin. Het bedrag 

moet voor 5 februari op onze rekening staan. 

 

    LIDGELD 2016 – LAATSTE OPROEP! 

 

Op 1 oktober 2015 is een nieuw werkjaar begonnen, en dit betekent ook: vernieuwing 

van het lidmaatschap. 

 

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. Per gezin krijgt u, zolang de voorraad strekt, van ons 

een wandelkalender gratis.  

 

Hoe uw lidgeld betalen? 

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

van het secretariaat op woensdag 13 januari 2016 van 14u 00 tot 16u00 of op maandag 25 

januari van 18.30 tot19.30 uur want dan kunnen wij u meteen uw nieuwe lidkaart meegeven, 

en uw gratis wandelkalender, indien u er één wenst.  Maar betaling langs de bank kan 

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

de leden. Opgelet! De wandelkalender wordt niet opgestuurd. 

 Nieuwe leden melden zich echter beter op het secretariaat of bij de secretaris, met opgave 

van hun (officiële) voornaam, familienaam, adres, geboortedatum en –plaats, en nationaliteit. 

 

Bewijs van lidmaatschap:  

Als bewijs van betaling van uw lidgeld ontvangt u een nieuwe  lidkaart, van Wandelsport 

Vlaanderen. 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!). 
 

 
 
 

Stertocht 28 februari 2016 
 

Op zondag 28 februari 2016 zullen opnieuw duizenden wandelliefhebbers de stapschoenen 

aanbinden ter gelegenheid van de Nationale Wandeldag – Vlaanderen Wandelt. Voor talrijke 

wandelaars zowat het traditionele startsignaal van het nieuwe wandelseizoen.  In de 

beginjaren werd amper in de wintermaanden gestapt, voortaan kan men praktisch dag in dag 

uit de wandelschoenen aanspannen.   Tegenwoordig is de organisatie van de Nationale 

Wandeldag - Vlaanderen Wandelt eerder symbolisch „ de overgang van de winter naar de 

lente „.  
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De Nationale Wandeldag – Vlaanderen Wandelt vormt de jaarlijkse afspraak van menig jonge 

en minder jonge wandelrecreant, de geoefende wandelaar tot de fanatieke 

hikers. Wandelafstanden zijn er voor iedereen, van 5 kilometer, ook toegankelijk voor 

kinderwagens en rolstoelen, tot 42 kilometer voor 

de meer geoefende stappers.   

Voor de editie 2016 gaan we resoluut voor 

verandering. 

De voorbije edities werden steevast gehouden op 

één locatie vanuit elke Vlaamse provincie. In het 

kader van de fusie tussen de Vlaamse 

wandelfederaties en het lanceren van de 

gloednieuwe wandelfederatie " 

WANDELSPORT VLAANDEREN vzw " 

 opteren we ditmaal voor een gecentraliseerde locatie voor gans Vlaanderen. Het populaire 

Bloso-domein te Hofstade en de Mechelse groene rand bieden talrijke mogelijkheden om de 

Nationale Wandeldag – Vlaanderen Wandelt te laten uitgroeien tot een succesrijk 

wandelevenement. We hebben niet de ambitie om het grootste wandelevenement te zijn. We 

hebben wel de ambitie om net zoals de voorgaande jaren absolute topkwaliteit aan te bieden. 

Een belevings- en wandelhappening waarbij alle aspecten van de wandelsport ruim aan bod 

komen.  

    Een kidspad van 3 à 4 kilometer dient ervoor te zorgen dat kinderen en jonge gezinnen 

zich doorheen het Bloso domein kunnen uitleven aan de hand van een kindvriendelijke 

fotozoektocht  

   Themawandeling gaande van erfgoed, cultuur en natuur kleuren de 10 – 15 en 20 km.  

    Een 32 & 42km. voor de sportieve of avontuurlijke hiker  

    GPS wandeling van 10km speelt in op de nieuwe wandeltrends.  

    Aandacht voor andersvaliden met minstens twee volledige toegankelijke afstanden  

Na je wandeling kan je op de site van het Bloso centrum Hofstade genieten van lekkere 

hapjes, verfrissende drankjes, tot de verbeelding sprekende kinderanimatie , workshops en 

informatiestanden. Doorlopend valt er heel wat te beleven. We sluiten het wandelfeest af in 

stijl met een muzikale noot.  

Tot zover de officiële tekst. Een verdere parcoursbeschrijving kan u vinden in het nieuwe 

federatie blaadje dat half januari in uw bus valt. 

Interesse om dit evenement mee te beleven? U mag op onze kosten inschrijven en we geven 

er nog een basisconsumptie bovenop. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqytqXudTJAhXGWBQKHWbRCwEQjRwIBw&url=http://www.bloso.be/centra/hofstade&psig=AFQjCNGle6IJiBBcuMG5GOA2iuQol6MI1w&ust=1449945257144407
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Overlijden 

Op 9 november overleed ons lid TILLY  OTTENHEYM. 

Zij werd geboren op 30 januari 1941. 

 Zij was de echtgenote van Karel Huysmans en  moeder van  Ingrid. 

Alle drie zijn ze al tientallen jaren  lid van onze club en hebben ze samen vele kilometers gewandeld. 

 Wij bieden de familie dan ook ons medeleven aan in deze moeilijke periode. 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 26/10/2015 
 

 

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

Hendrickx, Jef De Win, Bart Daems, Paul Verduyckt, José Leers, Roger Voet, Ingrid Blockx  

 

Verontschuldigd : Guido Van Loo, Anita Boogaerts, Lucien Luyten  

 

De voorzitter verwelkomt iedereen en verontschuldigt Guy en Anita en Lucien 

 

Briefwisseling secretaris :  

 

Briefwisseling voorzitter :  

-bevestiging dat de rekening van de post betaald is 

 

Financieel verslag :  

-van de Tiendunderwandeling zijn nog niet alle uitgaven binnen 

-dagboek ontvangsten en uitgaven van september werd voorgesteld 

-de huidige kastoestand werd toegelicht 

-op het helpersfeest waren 79 deelnemers (totale kost 4.273 €) 

-voor de busreis naar de Ahr (met ontbijt) waren 87 deelnemers! Er waren 90 inschrijvingen, 

er hadden 7 personen afgebeld, en toch waren we met 87 personen op de bus (4 zwartrijders?) 

-voor de reis naar Zinal zijn al 43 deelnemers ingeschreven 

-voor de reis naar Zeltingen aan de Moezel werd al een voorschot van 1300 € betaald. 

 

Vlaamse wandeldag 2017 : 

-onze club kreeg het verzoek om de Vlaamse wandeldag van 30/04/2017 te organiseren. 

Verwachte opkomst rond 7000 personen. Hiervoor is wel een grote vertrekzaal nodig. Jef 

vraagt eerst na of de Aarschotse feestzaal op 29/30 april en 1 mei 2017 nog vrij is. 

-zijn eventueel nog ergens anders grote ruimtes ter beschikking? 

-voorstellen voor sponsering enz zijn welkom 

 

Busreis Ieper : 

-Roger en Ingrid zijn nog met de planning bezig 
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-bezoek aan de begraafplaats Tyne Cot behoort tot de mogelijkheden,eventueel een korte 

wandeling rond Zonnebeke en/of Langemark. 

-de Taptoe in Ieper staat zeker op het programma 

 

Jaarprogramma/busreizen : 

-het voorstel om Parijs te bezoeken wordt beschouwd als te druk, te vermoeiend, te lang 

rijden, te laat thuis… en wordt dus niet weerhouden 

-hierdoor kan „Leuven-Aarschot‟ doorgaan op de tweede zondag 10/01/2016 

-we voorzien een busreis naar Vijlen in Holland op 09/01/2016 

-we voorzien een tegenbezoek aan Ghlin op 14/02/2016 

-een busreis naarElsenborn begin mei? 

-„Diest-Aarschot‟ op 26/06/2016? 

-er zijn voorstellen voor busreizen naar Nisramont en Opaalkust 

-ook denken we aan eigen wandelingen aan de Eifelsteig en de Hollandse kust 

-de septemberreis zou gaan naar Ootmarsum in Nederland (kort aan de Duitse grens) 

-er is al een voorstel voor LLAW op 09/04/2016 en op 01/10/2016 

-het helpersfeest is gepland op 09/10/2016 

 

Voor definitieve beslissingen wachten we op de kalender die de Marching en het kleine 

wandelboekje zal vervangen en die „Walking‟ zou noemen 

 

Reis naar Zwitserland in 2016 : 

-er zijn al 43 inschrijvingen 

-Fons vraagt eens na of er oplossingen mogelijk zijn als er meer dan 50 inschrijvingen komen 

 

Nieuwjaarsreceptie VWF 18/12/2015 : 

-onze club kreeg het verzoek de nieuwjaarsreceptie voor het VWF te organiseren. 

-medewerkers van VWF zorgen voor 2 sketches 

-er zal appeltaart met ijskreem en vanillesaus worden gegeven 

-de receptie en borrelhapjes worden besproken 

 

Sinterklaastocht : 

-in de „Libelle‟ verscheen reclame voor onze wandeling met de vermelding „het schijnt dat 

Sinterklaas ook komt‟. We gaan dat dus ook waarmaken. Jef en Maurice zijn kandidaat en 

gaan na of er nog ergens kostuums van de goede maat te huur zijn. 

 

Rondvraag : 

-onze Bakker zou willen sponsoren, weet echter niet op welke manier… 

-het voorblad van ons Pinguinneke moet aangepast worden o.a. aan de nieuwe benaming van 

de wandelfederatie. Is het dan ook niet aangewezen een complete review te doen? Fons heeft 

nog een ontwerp liggen van Astrid…. 

-er zijn nog verschillende mensen die niet weten hoe ze de kaarten voor de sterwandeling 

moeten gebruiken. Aan de secretaris wordt gevraagd of het mogelijk is in de vakjes voor de 

etiketten de tekst in het klein te plaatsen “kleef hier je etiket”? 

 

Slotwoord : 

-de vergadering wordt gesloten om 22u45 

 

Paul Verduyckt 
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Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  

 

van 30 oktober  2015  begin : 19u45 
 

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 Vlaamse trainingschool Bloso. 

Uitnodiging voor de nieuwjaarsviering VWF. 

Een brochure/uitnodiging voor de Venlo run in NL / Venlo. 

  De voorzitter heeft bij: 

* blad van natuurpunt 

*overlijdensbericht van Tilly Ottenheim 

*Kadis vzw  Schoten heeft op 18/3/2016 een wandeltocht en vraagt voor eventuele 

sponsering t.v.v. vzw Notelaar. 

*Er komen een aantal (7) pinguinekes terug. Bpost plakt een strook over het adres. Gevolg 

-adres is onleesbaar voor de postbode. Voorlopig – tot einde voorraad- plakken we 2 

klevers. Nadien plakken we grotere klevers. 

*Er zijn nieuwe verzekeringspapieren om in te vullen bij een ongeval =3 delig 

*het nieuwe E- loket vraagt om bijscholing. De gebruiker ( de secretaris ) zal daar naar toe 

gaan. Fons ook! 

 De penningmeester overloopt de in- en uitgaven van oktober. 

Stertochten: 61wandelaars  Oud Turnhout ( een ex-lid heeft hiervan ten onrechte gebruik 

gemaakt). 

                    126 wandelaars Herk de stad. 

Busuitstap:  Eupen 84 deelnemers. 

LLAW  21 personen. 

Reeds 34 wandelaars voor de Moezel. 

 VGDS verontschuldigd officieel  zich voor de 28 km. i.p.v. van 20 km. in Eupen. 

 De vergadering met de sportraad geeft volgend resultaat: 

De subsidies voor 2015 werden medegedeeld. 

De Laaksite komt er. 

Er zou een website komen met alle sportactiviteiten van Aarschot. 

 De verkoper van jassen zou praktisch elke wandeling komen. 

 De Vlaamse Wandeldag 30/4/2017: 

Dit zou organisatorisch een huzarenstuk worden. Er zijn zeer veel maren. o.a.: 

Er is veel en heel, heel  veel volk nodig om te werken . Elke afstand  zou een controlezaal 

hebben (7). Kunnen die zalen zoveel volk aan?    

Kosten kunnen hoog oplopen ( stadsfeestzaal + andere zalen, eventueel pendelbussen) 
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Verliezen zouden afhankelijk kunnen zijn van het weer. Mogelijk zouden er 10.000 

wandelaars zijn. Bij slecht weer heel wat minder wandelaars, terwijl de aankopen gebeurd 

zijn. 

Parkeerterreinen voor veel auto‟s.  

We gaan eerst eens onderhandelen met de stad wat kan of niet!    

 12 december uitstap naar Ieper: Roger heeft deze tocht voorbereid en schets de mogelijke 

wandelingen met daarna de „Last post‟. 

 Het nieuw ontwerp van het voorblad van het Pinguineke wordt voorgesteld. 

 25 januari is de viering van Vlaams Brabant. Fons, Corry en Cyriel, Annie gaan daar naar 

toe.  Het secretariaat is dan open. De bestuursvergadering gaat door op 27 januari. 

 Het ledenfeest gaat door in ter Venne op 30 januari 2016. 

 Het menu wordt gekozen. 

€ 30 leden 

€ 45 niet- leden 

€ 20 helpers 

 Het helpersfeest gaat door in het Sparrenhof : 9 oktober 2016. 

 Het jaarprogramma wordt overlopen. Busreizen, buitenlandse reizen en tochten krijgen 

een datum. 

 Er komt iemand van CM de reis naar Zwitserland uitleggen. Vrijdag 5 of 12 februari? 

 De nieuwjaarsreceptie VWF  gaat door op 18 december. De mogelijke hapjes worden 

besproken. 

Voor de animatie komt er een zanger. We komen om 13u30 samen om de zaal (Vinea) 

klaar te zetten. 

 Voor de sinterklaastocht is voor Sinterklaas een kostuum gevonden (ook voor Piet). 

De nodige helpers worden vermeld. 

In Langdorp kan de zaal de zaterdag niet gereed gezet worden. Er zal (zoals andere jaren) 

met de vorige huurders afspraken worden gemaakt. 

Zaterdag  samenkomst op het secretariaat om 10u. 

 De bakker komt om 6u. 

Helpers komen  tegen 7u. 

Het secretariaat gaat om 8u open. 

Er moeten nog chocolade + Suzy wafels in een zakje worden gestoken. Woensdag gaan 

we dit doen vanaf 13u30. We zetten dan ook alles klaar voor het vervoer op zaterdag en 

zondag. 

 Er mag een super grote mixer aangekocht worden. 

 

 

Einde 23u59  (pffff) 

verslag : Guy Van Loo 
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Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 10 december 

2015  begin 19u 
 

 

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

Hendrickx, , Jef De Win, Bart Daems, Lucien Luyten, Paul Verduyckt, José Leers, Roger 

Voet, Ingrid Blockx, Guido Van Loo 

 

Verontschuldigd: Anita Boogaerts 

 

Deze vergadering is een voorbereiding voor de nationale wandeldag van 30 april 2017. 

Eén van de grootste problemen zijn het aantal helpers. Er moeten heel veel meer helpers zijn 

dan anders. En niet alleen die zondag, maar ook voor de opbouw en afbraak. 

 

De zalen: 

Inschrijven in de feestzaal 

Bergvijver is niet beschikbaar 

Verhaegen:15 km.   Ingrid en Roger 

Ourodenberg;   8 km.   Anita en Jef 

Gelrode: 12 km.   José en Paul 

Rillaar : 20-30-42 km. 

Houwaart : 30-40 km.   ?  kan niet zo veel personen binnen (max 200) : Misschien uitwijken 

naar Langdorp. 

 

We gaan de soep niet zelf maken! (traiteur, soepcentrale) 

 

Er zal terug contact opgenomen worden met de verantwoordelijke van de feestzaal.  

o.a. vragen: 

Hoeveel personen kunnen er maximum in de zaal zitten? 

Wat is de inboedel? Hoe is de keuken? 

Uitkopen WC? 

Zijn er stoelen, tafels , borden, tassen ,pinten ( plastic bekers) ? 

Grondplan. 

 

Er moet contact worden opgenomen met de politie. 

 

Nadar afsluitingen vragen. 

Campers achter de sporthal? 

 

Parking achter station. Kan dit?  Wie is hier de beheerder (stad of NMBS of derde). 

 

Duidelijke afspraken maken voor het gebruik van de parking aan de cinema.  

Kan het schuttersplein gevraagd worden voor parking! 

 

Tenten en eventueel vervoer vragen aan de sportdienst. In de tent aan de ingang komen de 

promo‟s. 

 



20 
 

Promotie: 

Tussenkomst vragen aan de stad (sportdienst, cultuurdienst); streekproducten promoten! 

Provincie kan ook gevraagd worden ( via Monique Swinnen ?). 

Flyer - brochure maken en opsturen naar de 330 clubs. 

Speciale uitgave pinguineke. 

 

De receptie organiseren zonder aanwezigheid van het bestuur. 

 

Aan Marcel vragen voor sponsering T-shirt. 

 

Vragen aan het Pleintje voor sponsering. Ook vragen hoe zij het bakgebeuren ( 10.000 stuks) 

die dag  kunnen invullen. 

 

We gaan in 2016 naar de nationale wandeldag. Zo kunnen we te weten komen wat de 

problemen zijn en wat goed loopt. 

 

Voor het scannen van de lidkaarten zullen we 3 scanners bestellen. 

De laptops kopen we elders. 

 

Einde  22 u 05 

Verslag : Guy Van Loo   

 

Sinterklaastocht 

 

 

V.W.F. 1206 

V.V.R.S. 280 

AKTIVIA  139 

F.F.B.M.P. 106 

V.G.D.S. 0 

Individuelen 607 

Buitenlandse deelnemers 4 

Blanco+ontbrekende 
formulieren 

91 

    

TOTAAL 2433 
 

       


