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We zijn goed vertrokken voor het nieuwe jaar. Onze federatie is van naam veranderd. Onze 

nummer is voortaan 4006 in plaats van het vroegere B006. Diegenen die nog naamklevers 

hebben met de oude nummers, verander gewoon de B door een 4.  Nieuwe naamklevers 

kunnen besteld worden bij onze secretaris. Soms duurt het maanden vooraleer de bestelde 

klevers worden afgehaald.  Graag hadden we uw medewerking. Als u nieuwe klevers bestelt , 

spreek dan ook af wanneer ze worden afgehaald. Dat maakt het ons heel wat makkelijker.  

De inschrijfprijs is licht gestegen tot 1,10 Euro. Zorg er wel voor dat uw lidkaart mee op de 

wandeling is. Zo niet wordt de prijs 1,50 Euro. 

Het testen van het elektronisch scannen gaat verder. Meer en meer clubs doen mee aan het 

testen . Ook hier weer:  Lidkaart !!! 

Ik ben ondertussen geen voorzitter meer van de federatie. Wel nog ondervoorzitter en 

penningmeester. Qua drukte geen verbetering. Zolang het allemaal nog te combineren is, doen 

we verder. 

In de vorige pinguin deed ik een oproep om aan ons ledenfeest deel te nemen. Niet minder 

dan 157 leden gingen op deze oproep in. Een record aantal deelnemers. Minder goed voor 

onze kas maar een fijne ervaring voor de bestuursleden. Zo fijn dat we zowel ons orkest als de 

locatie al terug voor u reserveerden. Hou alvast de laatste zaterdag van januari 2017 vrij. 

2017 is het jaar waarin onze club 40 jaar bestaat. Een van de evenementen die we dan 

organiseren is de Vlaamse Wandeldag op 30 april. 

 Verderop kan u een uitnodiging vinden om op die dagen te komen helpen. Ook hier graag 

een groot respons. Vele helpende handen maken het werk licht. 

 

Ondertussen onze eerste organisatie achter de rug. Een ganse dag regen, van motregen tot 

stortbuien. 717 wandelaars trotseerden de slechte weersomstandigheden en konden toch nog 

genieten van deze natte wandeling. Het parcours moest op vele plaatsen worden omgelegd. 

Een week later zou dat ook niet meer mogelijk zijn geweest. De hele Demervallei was toen 

ondergelopen.  

Nu zijn we volop bezig met de mars der Zuiderkempen. We duimen dat de weergoden ons 

deze keer beter gezind zijn en dat alle paadjes er bewandelbaar bij liggen. 

 

Een week eerder is er al een groot evenement in Hofstade. Vlaanderen Wandelt is de officiële 

opening van het nieuwe wandeljaar onder Wandelsport Vlaanderen U mag daar op onze 

kosten gaan wandelen. De bon kon u in ons vorige pinguinke vinden. Misschien het moment 

om te laten zien dat we tot een van de grootste  clubs van België  behoren.  

 

Wellicht zien we mekaar daar. 

 

Jullie voorzitter  

Fons 
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Wandelkalender Maart-April 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 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 28 februari 

Stertocht zie vorige 

info 

Vlaanderen wandelt  
Bloso domein Hofstade 

5-6-9-10-13-15-20-24-28-

30-34-37 km 

07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 1 maart De Bollekens Rotselaar 

Meubelen Verhaegen  

Grote baan 115       3130 Betekom 

4-6-10-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 6 maart 

 

 

Eigen organisatie 

MARS DER ZUIDERKEMPEN 

Sint-Jozefscollege 

Bekaflaan 65 Aarschot 

Wandelaars/helpers op post 

5-8-12-15-20-30-36 km 

 

07.00 – 15.00 uur  

Donderdag 10 maart Vos Schaffen vzw 

Kantine KTH   Omer van 

Audenhovenlaan3          Diest 

4-6-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 13 maart Aalter   Marsen van Aalter 

Zie verder in deze info 
Busreis Tegenbezoek 

Zondag 13maart 

 

WSV Berchlaer 

Gildezaal     

Gemeentestraat 24         Nijlen 

4-6-12-16-22 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Zondag 13maart 

 

Horizonstappers Lubbeek 

Parochiezaal Pellenberg 

Kortebergstraat        3212 Pellenberg 

4-7-10-15-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 17 maart De Gruun Zipkes 

GC Ijzer 

Raeymakersstraat 10   Westmeerbeek 

6-10-16 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 20 maart WSV Neteland Duffel 

School WAVO   

Vinkenhofstraat 43   O-L-V Waver 

6-12-15-20-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 20 maart 

 

 

WSV Wandelend Paal 

Zaal Sint-Baaf 

Padbroekweg 1     Heusden Zolder 

4-6-12-16-20-30-42 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 20 maart Boutersem sportief 

Cultuur Centrum  

Kerkomsesteenweg 55    Boutersem 

4-8-12-20-25-30  km 

 

07.00 – 05.00 uur 

Donderdag 24 maart 

 

De Lustige Stappers  Langdorp 

Zaal Demervallei 

Langdorpsestwg      3201  Langdorp 

5-8-13-16-22 km 

 

07.00 – 15.00 uur 
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Zondag 27 maart 

 

Stertocht 

De Grashoppers Keiberg 

CC Den Egger 

A.Nihoulstraat 74    Scherpenheuvel 

5-7-10-12-17-20-25-30-42-

50 km 

07.00 – 15.00 uur 

Maandag 28 maart Ijsetrippers Overijse 

De Linde  

Pastorijstraat       Ottenburg 

6-12-18-25 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Woensdag 30 maart Trip- Trap Kumtich 

Ten Haghendome 

St.Truidensestwg 492   Hakendover 

5-7-8 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 2 april De Pompoenstappers vzw 

MPI De Mast 

Pater Damiaanstr    2460 Kasterlee 

6-10-15-20-25-30-42 km 

 

06.00 – 15.00 uur 

Zondag 3 april Globetrotters Hageland 

Zaal De Veldbazuin   

Dorp      3221 Nieuwrode (Holsbeek) 

4-6-12-16-21-30-35 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 7april Herentalse WV vzw 

Zaal onder de toren 

Hogedreef       Bergom (Herselt) 

5-7-10-12-15-17-22 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 10 april 

 

Stertocht 

WSV Vitalis Hoeselt 

Limburgse Wandeldag 

Gemeenschapscentrum Ter Kommen 

Europalaan 2  Hoeselt 

6-13-21-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 10 april Sporton Deurne-Diest 

S.O.K.        

Hasseltsebaan      3290 Deurne-Diest 

5-7-13-20-25-32-43 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 12 april De bollekes Rotselaar 

Meubelen Verhaegen  

Grote baan 115           Betekom 

4-6-10-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 14 april 

 

 

Eigen organisatie 

NETETOCHT 

Voetbalkantine De Vrijheid 

Asbroek       Herselt 

Wandelaars/helpers op post 

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

 

07.00  - 15.00 uur 

Zaterdag 16 april WSV Horizon Donk 

Zaal Pax  

Ketelstraat 20       3454 Rummen 

3-5-8-13-22-27 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 17 april Geraardsbergen Mattentaartentocht 

Zie verder in deze info 
Busreis tegenbezoek 

Zondag 17 april 

 

WRC Manke Fiel vzw 

’t JASS  

Asphaltcosite 20 (Asse Station) Asse 

5-7-10-14-21-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 17april 

 

Herentalse WC 

Nieuwland 

Nederij 100     2200 Herentals 

5-10-15-20-25-30-42 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 21 april Toekers Bunsbeek vzw 

Parochiecentrum Wever 

Solveldweg 1          Attenrode 

6-12-15-21 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 23 en 

zondag 24 april 

Stertocht 

LoonseTsjaffelaars Bloesemtocht 

School ViiO  

Tongersesteenweg 84       Borgloon 

5-8-10-15-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 
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Zondag 24 april 

 

 

W.K Werchter vzw 

De Wal        

Walstraat             3118 Werchter 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag30 april VOS Schaffen 

Gildenzaal 

Pastorijstraat       3290 Schaffen 

4-8-12-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

 

 

 

 

Vrijdagnamiddagwandelingen. 

Vertrek om 13.30 uur stipt.  

Datum           Omloop Afstand             Vertrekplaats 

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

18/03/16 Averbode-vvv toren-Averbode 12 km Parking Vossenhol 

25/03/16 Gijmel-Bekaf-Gijmel 12 km Kerk Gijmel 

08/04/16 Gelrode-Nieuwrode-Gelrode 12 km Parochiezaal Gelrode 

22/04/16 Gijmel-Schilders-Gijmel 12 km Kerk-Gijmel 

29/04/16 Wezemaal-Holsbeek-Wezemaal 12 km Parking dorp Wezemaal 

06/05/16 Aarschot-Bergvijver-Aarschot 12 km Sporthal  

 

01/04/16 geen wandeling verkenning Moezel. 

15/04/16 geen wandeling Netetocht 

 

Vlaamse Wandeldag  30 april 2017 in Aarschot 
 

Net voor het vorige pinguineke naar de drukker vertrok werd de beslissing genomen. Ter 

gelegenheid  van onze 40ste verjaardag zouden wij de Vlaamse Wandeldag organiseren. Tot en 

met dit jaar werd  deze  wandeldag georganiseerd op de laatste zondag  van februari. Deze 

wordt nu verschoven naar de laatste zondag van april. 

Zoals in het verleden is het de bedoeling om die dag maximum 5 wandeltochten te 

organiseren. Eén in elke regio. In 2017 zijn er tot op dit moment maar twee kandidaten. Aalst 

in Oost-Vlaanderen en onze club voor Vlaams-Brabant. Slechts twee organisaties impliceert 

dat er een mogelijkheid bestaat dat er 10 000 wandelaars op deze organisatie afkomen. Dat 

vergt een hele voorbereiding. Een voorbereiding waar we volop mee bezig zijn. De eerste 

gesprekken met het stadsbestuur en de stadsdiensten zijn er al geweest. Er werd door iedereen 

een volledige medewerking beloofd. Het wat en hoe wordt later nog verfijnd. Ook met de 

concessiehouder van de stadsfeestzaal bereikten we een overeenkomst. Het vertrek van de 

wandeling is dus vanuit deze zaal. 

 U krijgt nu reeds de primeur voor de parcours. 
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De 5 km wordt een stadswandeling. Met de 8 km wandelaars trekken we naar Ourodenberg. 

De parochiezaal van Gelrode reserveerden we voor de 12 km stappers. De zaal van Berreke 

Verhaegen wordt de rustpost voor de 15 km. De langere afstanden stappen naar Rillaar en 

maken daar nog een lus. De 30 km trekt vanuit Rillaar naar Houwaart en keren dan via Rillaar 

terug. Tot slot nog de 42 km wandelaars. Zij maken in Houwaart nog een lus en genieten 

volop van de Hagelandse heuvels. Alle wandelaars mooi verdeeld over de 5 controleposten en 

dan nog een grote vertrekzaal. Hier komt de aap uit de mouw. Zoveel helpers hebben we niet! 

Hier rekenen we op uw medewerking. Een club van 700 leden moet er toch in slagen die 30ste 

april een 180 tal helpers bijeen te krijgen. Wat hebben we nodig? Mensen voor de verkoop 

van koude en warme dranken, afwassers, afruimers, inschrijvingen, verkoop bonnetjes, 

parking wachters, enz.  

Het zal een lange dag worden. We gaan dan ook trachten in twee ploegen te werken. Een 

groep die omstreeks 5.30 uur de wandeling op gang trekt en een aantal die omstreeks 9.00 uur 

de grote drukte opvangt. De zaterdag moet alles opgebouwd worden en de maandag moet de 

stadsfeestzaal terug leeg gemaakt worden. Veel helpende handen kunnen we die dagen 

gebruiken. Daarom aan ieder van u, kom die dag eens uitzonderlijk onze helpersploeg 

versterken.  

Een aantal heeft al toegezegd; we hebben er echter nog veel meer nodig. Om alles wat te 

centraliseren en vlot te laten verlopen stuur een mailtje naar fons.leys@telenet.be . Graag 

vermelden of u een bepaalde voorkeur heeft. Controlepost, vertrekzaal, vroege ploeg of niet, 

wat soort werk of eender welke wens. Tevens of u de zaterdag en of de maandag kan komen 

helpen. We zullen zoveel mogelijk trachten met uw wensen rekening te houden. 30 april 2017 

is nog relatief lang. Er kan nog van alles gebeuren. Mocht u uw engagement niet kunnen 

aangaan laat dan dadelijk iets weten zodat we in een eventuele vervanging kunnen voorzien. 

Enkele weken voor de wandeldag komen we allemaal nog eens samen om te overlopen wat er 

die dagen van u verwacht wordt. 

Wat krijgt u in de plaats? 

Eerst en vooral onze eeuwige dankbaarheid. Daarnaast krijgt iedereen die zich opgeeft als 

helper een T-shirt met vermelding Vlaamse wandeldag om onze tocht te promoten. Het 

ledenfeest  28 januari 2017 aan helperstarief. De dagen van de organisatie gratis eten en 

drank. Na de organisatie zorgen we tevens voor een spetterend helpersfeest. Wij rekenen op 

jullie. 

 

 

Zondag 6 maart 2016: 42ste Mars der Zuiderkempen  

Traditioneel wordt de start gegeven in de vertrekken van het Sint-Jozefscollege 

gelegen aan de boorden van de Demer. Ten noorden van deze mooie rivier 

herkennen we het typisch Kempisch habitat. De laatste Hagelandse heuvels zijn 

hier begroeid met dennenbossen, heide en vereenzaamde berken. Het gebied 

strekt zich noordelijk uit tot voorbij Wolfsdonk en oostwaarts tot in Averbode. 

Het is bezaaid met kleine natuurgebieden, in dit gebied is onze Mars der Zuiderkempen 

ontstaan.                                                                                              De 5 km blijft in de buurt 

van de Demer, zij  kunnen volop genieten van de opkomende lente in de Demervallei. De 8 

mailto:fons.leys@telenet.be
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km vergezelt de 12 km richting Langdorp. Vanop de Gijmelberg kunnen zij genieten van 

prachtig zicht op Aarschot. Na de rustpauze verlaten de 8 km het parcours van de 12 km en 

zoeken via rustgevende wandelpaadjes het eindstation in Aarschot op. De 12 km trekken via 

geurende dennenbossen en kronkelende bospaadjes van de Bos-en Wijngaardberg naar de 

volgende controlepost in Gijmel, om vervolgens door het natuurgebied "De Blakers" terug 

Aarschot te bereiken. De 15 en 20 km houden de 12 km wandelaars gezelschap tot in de 

rustpost van Langdorp, dan zoeken ze de verscholen natuurpareltjes van de "Molenheide" op. 

Hopelijk draait de Heimolen met zijn knalrode wieken weer op volle kracht. Deze staakmolen 

uit 1662 is in 1999 volledig gerestaureerd en wordt op zondag regelmatig in werking gezet. In 

de rustpost van Gijmel mogen ze nog even rusten  om vervolgens door het natuurgebied de 

"De Blakers" naar Aarschot te wandelen. De 30 en 36 km verkennen na de rustpauze in 

Langdorp uitvoerig de Demervallei. De vallei is hier op haar breedst en is bezaaid met kleine 

kwagten, elzenbosjes en diepgroene weiden. In de vroege morgen zal je zeker getuige kunnen 

zijn van wegvluchtende reetjes en overvloedig vogelgezang. Even voor Testelt, daar waar de 

Demer de meeste kronkels bezit draaien we af naar Wolfsdonk. Eeven verder is het rusten 

geblazen achter café "Den Arend". De 30 km wandelaars zijn hier ongeveer halfweg , de 36 

maakt van hieruit nog een lusje van 6 km over de Rodeberg bij en keren langs de landelijke 

wegen van het Testelts gehucht "Op Terhoeven" terug naar de controlepost in Den Arend. 

Dan gaan ze samen met de 30 km  het natuurgebied "De Meren" verkennen. De Meren zijn 

een verzameling van een aantal heidevennen te midden van dennenbossen en wordt 

drukbezocht door doortrekkende watervogels. Natuurlijk hebben we dit prachtig gebied 

ingepast in onze wandeling. Langs de met stuifdennen versierde zanderige heuvels, bereiken 

ze het geklasseerd landschapsgebied "Molenheide" met een hopelijk draaiende heimolen. 

Samen met  de 20 km wandelaars bereiken ze even later de controlepost van 

Gijmel. Nog even bijtanken en dan langs "De Blakers" en Nonnenlanden  met 

het uniek uitzicht op de stad Aarschot, terug naar de vertrekzaal waar zoals 

altijd een aantal biertjes van 't vat te consumeren zijn, al dan niet vergezeld van 

taart of koffiekoek.  

 

Zondag 13 maart. Busreis naar Aalter. 

 
Een week na onze eigen grote tocht trekken we naar Aalter waar we deelnemen aan de 

topwandeling in Aalter. Vorig jaar bijna 3000 wandelaars. We gaan er dan ook van uit dat we 

een mooie wandeling voorgeschoteld krijgen.  

We kregen volgende parcoursbeschrijving: 
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Bij aanvang van de tocht gaan de kortere afstanden (6 

en 8 km) hun eigen weg en genieten volop van het 

220 ha uitgestrekte Loveld met zijn statige villa’s en 

immer groene rechte wandeldreven. Bij uitkomst van 

deze groene gordel begeven ze zich naar hun rustpost 

in Kerkem. Na hun rust maken ze kennis met de 

voortdurende hernieuwing van de dorpsomgeving. 

Welke langzaam maar zeker een stad in wording is. 

De grotere afstanden (12 km en meer) kiezen richting 

natuur. Via de Sterrewijk en Eendenkooi bereiken ze 

een kaarsrechte dreef richting Lotenhulle. Aan de 

splitsing gaan de 12 km stappers naar hun rustpost in Lotenhulle. De 15, 20 en 30 km gaan via 

de Grensstraat (scheiding grondgebied Aalter en Ruiselede) en een stuk natuur naar hun 

rustpost in Poeke. Hier maken de 30 km stappers een lus langs rustige wegen en paden 

richting Kanegem. Na hun rust in Poeke doorkruisen de wandelaars het uitgestrekte park  

(53 ha) met zijn befaamd kasteel om dan aan te sluiten bij de 12 km, in de rustpost in 

Lotenhulle. Vanaf hier keren we terug richting Aalter maar verkennen we eerst nog het 

natuurdomein  Ganzeveld. We vervolgen onze weg door het bosrijke gebied van Ganzeplas en 

Beukenpark. De 15 km gaan richting startzaal terwijl de anderen hun rustpost aandoen in 

Kerkem. Vanaf hier gaan bijna alle afstanden richting aankomst. Enkel de 30 km stappers 

maken hier een bijkomende omweg langs Loveld. Wij garanderen U een rustige bosrijke 

wandeling en hopen U te mogen begroeten op onze beschermde tocht. 

 

Natuur wordt er ons genoeg beloofd. Inschrijven dan maar om van deze 

beuken- en andere bossen te genieten. 

 

Vertrek: parking Demervallei om 7.30 uur. Terug omstreeks 17.30 uur. Inschrijven doe je 

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

moet voor 4 maart op onze rekening staan. 

 

 

Busreis Geraardsbergen   Zondag 17 april 

 
Beter kunnen we het niet verwoorden. We geven dan ook dadelijk het woord aan de 

organisatoren: 

De Mattentaartentocht, een unieke wandelbelevenis. 

Op zondag 17 april staat de Mattentaartentocht, een klassieker onder de wandeltochten, 

geprogrammeerd. Net zoals de voorbije jaren kiest de omloopbouwer voor een 

aaneenschakeling van natuurpaden en rustige - al dan niet verharde - wegen. Waar nodig 

worden alternatieve omlopen gemaakt, zodat de 6 km (kinder– en rolstoelwagens), 8, 10 en 12 

km (kinderwagens) zonder veel problemen kunnen worden bewandeld. 

  

De kortste afstanden (6 en 8 km) maken kennis met de stad en de natuur in de directe omgeving. 

Geen moeilijke passages, maar rustig wandelen en kuierend het pittoreske stadscentrum 

verkennen en enkele mooie monumenten bewonderen. Wie absoluut kennis wil maken met de 

meest besproken kuitenbijter, de Muur, kiest voor de 8 km. 

 

Ook de andere afstanden kunnen deze legendarische beklimming meepikken. Omdat sommigen 

deze hindernis echter te zwaar vinden, wordt de keuze geboden om de Muur al dan niet te 
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bewandelen. Op de omlopen van 8, 10, 12, 16, 18, 22, 26, 

32 en 42 is er geen ontkomen aan, maar de wandelaars op 6 

en 14 km laten de forse bult resoluut links liggen. Voor de 

10 km zijn beide opties trouwens mogelijk.  

 

Vanaf 10 km is een mooie doorsteek voorzien door het 

prachtige domein “De Baronie van Boelare”. De Baronie 

was één van de grote baronieën uit het land van Aalst en 

voerde in oorlogen één der voornaamste banieren van het graafschap mee ten strijde. In 1602 

verkocht Willem De Zwijger het domein door aan een Italiaans edelman, die het op zijn beurt 

verkocht in de 19de eeuw. Heden ten dage is er een zorginstelling in onder gebracht. Het private 

domein wordt voor ons tijdens de wandeling opengesteld en is een rondgang meer dan waard. 

 

Aan natuurreservaten ontbreekt het de regio evenmin. Vanaf 14 km staan de Boelaremeersen 

op het menu. Deze lange strook land zorgt in natte periodes mee voor de waterhuishouding van 

Geraardsbergen. Het gebied, dat eertijds een plantage was van de Beauprépopulier, krijgt 

stilaan zijn oude vorm terug. Ruigtes en graslanden wisselen af met rietvelden en valleibosjes. 

Zeldzame vlindersoorten, zoals de sleedoornpage, diverse libellensoorten en de Europees 

beschermde Zeggekorfslak behoren tot de rijke fauna. Eens Schendelbeke bereikt, kan worden 

gerust. De 14 km trekt terug richting Geraardsbergen, waar een brok sportief geweld wacht met 

de fameuze Muur. 

 

De afstanden vanaf 16 km zoeken een mooi stukje recreatiegebied op: de Gavers. Deze grote 

waterplas vormt een oase van rust en ontstond toen zand nodig was om een brug te maken in 

Geraardsbergen. In eerste instantie bate de stad het domein uit, maar toen de provincie het 

geheel overnam, kreeg het gebied een gedaantewisseling. Het is vooral in trek bij kampeerders 

en dagjestoeristen die er waterpret beleven en genieten van een mooi stukje natuur. Alle 

afstanden trekken rond de plas, terwijl de 42 km wandelaars bovendien een ommetje maken 

naar het Moenebroekreservaat. Prachtige bloemen zullen allicht ook daar een lust voor het oog 

zijn. Verder loopt de tocht naar Onkerzele, van waaruit na de rustpost het ofwel terug richting 

Geraardsbergen gaat, ofwel (vanaf 22 km) richting Karkoolbos voor een bijkomende lus. In die 

tijd van het jaar kleurt de blauwe boshyacint het bos in een blauwpaarse gloed en prikkelt de 

geur van wilde daslook de zintuigen. Elke rasechte natuurliefhebber zal dit zeker weten te 

appreciëren. 

Maar er is nog meer! Een Mattentaartentocht zonder onze culinaire 

specialiteit zou er geen zijn. Ook deze keer geven we de gratis halve 

mattentaart niet weg bij de start, maar op de Markt, meer bepaald in de 

thuishaven van de Toeristische Dienst van de Stad Geraardsbergen. In het 

bezoekerscentrum Vlaamse Ardennen wordt daar nog gratis een tas koffie 

bij geserveerd. Hier krijgt men ook de kans om deel te nemen aan een wedstrijd met mooie 

prijzen. Vergeet verder een bezoek aan het Manneken Pis en de rommelmarkt niet. Ter 

gelegenheid van de opening van het Toeristisch Seizoen en de Dag van de Mattentaart zal er 

trouwens op de Markt de ganse dag van alles te beleven zijn. 

Overtuigd? Alvast wel! Wie bij ons reeds wandelde weet dat de voet– en veldwegen nog in 

groten getale worden gebruikt en de vele natuurgebieden, de culturele sites, de prachtige 

vergezichten en de MUUR, vaste ingrediënten zijn voor een schitterende wandeldag. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirvt7lweHKAhVJMZoKHb8WBc4QjRwIBw&url=http://tenspeedhero.com/projects/muur-van-geraardsbergen-by-isaiah-jay/attachment/muur_ij003_feature/&psig=AFQjCNGP8lKAxk3sJA1yruX217vjyAyHRQ&ust=1454792278384679
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.infotalia.be/pictures/traveltalia/21-135/mattentaart-groot.jpg&imgrefurl=http://www.traveltalia.com/region_article.asp?article%3D21&h=525&w=1000&tbnid=ikfWSlDKD-QCIM:&docid=SGUxxNduG220oM&ei=xg61VpTeK8P4arOVnoAD&tbm=isch&ved=0ahUKEwiU2d7Fw-HKAhVDvBoKHbOKBzAQMwhNKCcwJw
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De PADSTAPPERS GERAARDSBERGEN rekenen op uw aanwezigheid 

in de “DENDERENDE VLAAMSE ARDENNEN” en wensen u nu al heel 

wat stapplezier op de Mattentaartentocht van zondag 17 april.  
 

Nu enkel nog inschrijven. 

Vertrek: parking Demervallei om 7.30 uur. Terug omstreeks 17.30 uur. 

Inschrijven doe je door 7 Euro te storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding 

Geraardsbergen. Het bedrag moet voor 8 april op onze rekening staan. 

 

  

 

 

Stertocht: Zondag 27 maart. Vlaams-Brabant Wandelt te Scherpenheuvel 

 

Deze prachtige wandeling bij het begin van de lente, brengt je langs de mooiste  plekjes van 

Scherpenheuvel en omstreken. Heb je zin in een fikse wandeling of wilt u al kuierend, op 

eigen tempo, de sfeer van het bedevaartsoord opsnuiven?     

Er is voor elk wat wils: grote affiches van tien verschillende afstanden maken u snel duidelijk 

welk parcours u kunt bewandelen.    

5 km      

Dit parcours is het best geschikt voor kinderwagens en rolstoelen. Op dit traject is er geen 

rustpost voorzien. Zij wandelen langs het vroegere stationnetje, nu gebruikt als jeugdhuis "het 

Boemelke"; vervolgens stappen ze over een mooi wandel-fietspad  het "Rutteke". Daarna 

wandelt u terug richting het bedevaartsoord, waar er gelegenheid genoeg is om wat te 

verpozen. Misschien brengt u nog een bezoekje aan Onze Lieve Vrouw in de basiliek of 

brandt u een kaarsje voor een bedanking of een stille wens.    

7 km       

Dit parcours leidt u eerst langs het vroegere stationnetje van Scherpenheuvel en het nieuwe 

rusthuis. Daarna wandelt u door het Keibergse bos naar uw rustpost op de Keiberg, een 

gehuchtje van Scherpenheuvel-Zichem. Hier liggen de roots  van "de Grashoppers".      

Op het "Rutteke” sluit u mee aan met de wandelaars van de 5 km en brengt het parcours u 

naar het bedevaartsoord.   

10 km       

Het traject van deze afstand loopt eerst over het ” Rutteke" richting Zichem. U wandelt langs 

een mooie watermolen bij de Demer naar uw rustpost. Na de koffie wandelt u langs de Demer 

tot bij de Maagdentoren. Hier bent u terug op het "Rutteke", de vroegere spoorwegbedding. 

Over een mooie veldweg met mooie vergezichten, wandelt u naar het bedevaartsoord.    

Vervolgens wandelt u naast de basiliek, passeert dan de bekende diepe waterput en bent u 

terug bij het gemeenschapscentrum "den Egger".   

12 km      

De wandelaars van de 12 km volgen het parcours, eerst naast het nieuwe rusthuis, daarna door 

het Keibergse bos naar rustpost "den Cayberg". Na de rust wandelt u naar Zichem.    

Zo komt u bij de Demer met de mooie watermolen bij uw tweede rustpost. Na de rust komt u 

dan aan de Maagdentoren, die na vele jaren restauratie gebruikt wordt als uitkijktoren. U hebt 
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hier een prachtig zicht van op het platform over de mooie Demervallei. Daarna wandelt u 

langs een mooie veldweg  naar het bedevaartsoord.    

17 km      

Dit parcours gaat direct naar Zichem, samen met de 10 km. Na de koffie wandelen ze in eerste 

instantie mee met de 10 en de 12 km richting Scherpenheuvel, doch wat later splitsen zij zich 

af . Samen met de grotere afstanden gaat het parcours verder naar Kaggevinne. Eerst 

wandelen zij op een veldweg en beklimmen later dan de Vinkenberg, voordat ze aankomen bij 

hun tweede rustpost.    

Vervolgens  loopt het parcours langs de oude Eikenboom, bekend geworden door de TV-serie 

"De smaak van de Keyser". In Scherpenheuvel komen dan alle afstanden samen en wandelen 

ze voorbij de basiliek, richting eindpunt van een prachtige wandeltocht.  

20 km      

De wandelaars van de 20 km stappen eerst naar de Keiberg; daarna vervolgen zij hun weg 

naar Zichem, hun tweede rust. Vervolgens sluiten ze aan bij het parcours van de 17 km naar 

Kaggevinne; zodat zij drie rustposten krijgen.   

25 km        

Zij die gekozen hebben voor deze afstand, wandelen eerst naar Zichem, het geboortedorp van 

schrijver Ernest Claes. Na de rust wandelen ze langs de Demer tot in Testelt. Zij beklimmen 

dan de Voortberg, waar je een prachtig panoramazicht hebt over de Demervallei en Testelt.       

 Daarna neemt het parcours je mee naar het "Doodbroek", een mooi stukje natuur dicht bij de 

Demer. Wanneer zij naast de mooie molen van Zichem wandelen, is de rustpost dichtbij.    

Daarna stappen ze langs de Maagdentoren door het mooie Zichems veld en over de 

Vinkenberg naar Kaggevinne.    

Na de rust gaan alle grotere afstanden  langs de bekende Eikenboom naar Scherpenheuvel.    

30 km      

 Deze wandelaars wandelen eerst mee met de 25 km. Van Zichem stappen ze langs de Demer 

naar Testelt en dan verder naar Wolfsdonk, een gehucht van Aarschot. Zij wandelen door de 

bossen van de Rodeberg en vervolgens langs Mosvenne naar de controle in Wolfsdonk.    

Na een welverdiende rust gaat het terug langs Testelt naar Zichem. Hier beklimt u dan eerst 

de Rodeberg, nu iets zwaarder dan op de heenweg. Daarna kom je met de 25 km- stappers 

samen in Testelt en leidt het parcours u langs de Testeltse watermolen en door het Doodbroek 

naar Zichem. Na de rust in Zichem gaat het parcours terug naar Scherpenheuvel.    

42 km       

 De marathonstappers wandelen samen met de 50 km stappers over de Eggersberg richting 

Schoonderbuken. Vervolgens leidt het parcours hen langs hoeve Lobos naar de bossen van de 

Mannenberg. Langs een smal paadje, door de plaatselijke bevolking gekend als "het 

Slagboender" komen zij dan aan hun rustpost op de Keiberg. Het parcours gaat verder naar 

Zichem tot aan de  tweede rust.     

Vervolgens stappen ze verder naar Wolfsdonk. Ze zijn nu juist halfweg. Later wandelen ze 

terug naar Zichem en daarna brengt het parcours hen verder naar hun vijfde rustpost in 

Kaggevinne.    

Ze stappen samen met de lange afstanden via de Eikenboom naar het bedevaartsoord.    

50 km      

De ultra-hikers, die de 50 km bewandelen, stappen ook het parcours van de 42 km.     
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Zij hebben dan wel nog een mooie extra lus in Kaggevinne, die hen naar een groot landhuis 

brengt: de Prinsenboshoeve.    

Wat later kom je op de heuvelrug van het Prinsenbos langs een Heilig Hart-beeld, dat  uitkijkt 

over Assent.      

 De Grashoppers hopen dat er een afstand bij is die u kan bekoren en welke u zal aansporen 

om zeker eens een   bezoek aan Vlaams-Brabant Wandelt en Scherpenheuvel-Zichem te 

brengen.    

Zij heten u van harte welkom. 

 

Wij betalen voor u de inschrijving en een basisconsumptie er bovenop. Allen daarheen !! 

 

Stertocht: Hoeselt 10 april. Limburg Wandelt 

De club Vitales Hoeselt organiseert ‘ de Limburg wandelt’  vanuit het Gemeenschapscentrum 

Ter Kommen in Hoeselt. We kunnen kiezen uit de afstanden 6-13-21 en 30 km. 

Een parcours beschrijving hebben we niet tijdig ontvangen.  

Wat weetjes over Hoeselt en omgeving zochten we voor u 

op. 

Hoeselt bevindt zich in de regio Vochtig Haspengouw. De 

kern van Hoeselt leunt nog aan bij het meer stedelijke Bilzen 

maar het grondgebied van de gemeente ten zuiden van de 

kern heeft alle kenmerken van een ruraal landschap van 

vochtig Haspengouw: natuurlijke valleien, reliëfverschillen 

met valleihellingen, kasteeldomeinen met bossen, lintbebouwing, boomgaarden en 

graslanden. 

Hoeselt ligt op een heuvelige vlakte waarvan de hoogte varieert van 45 tot 100 meter. Ten 

oosten van Hoeselt bevindt zich de vallei van de Demer, waar zich broekbossen bevinden. 

 Ongetwijfeld gaan we al deze bezienswaardigheden kunnen bewonderen. Foto’s van eerdere 

wandelingen leren ons dat we zeker vele onverharde paadjes kunnen bewandelen. 

Komt u ook meekijken naar de ontluikende bloesem in de vele boomgaarden?  

 

Wij betalen voor u de inschrijving en er nog 2 basisconsumpties boven op. 
 

Donderdag 14 april 2016: 14de Netetocht - Herselt 

Zoals in voorgaande tochten zal ook dit jaar de ontluikende natuur het thema 

van de wandeling zijn. De mannen van het parcours hebben heel wat uurtjes 

rondgewandeld en gediscussieerd over welke wegen en natuurgebieden er dit 

jaar in de wandeling moesten voorkomen. Het resultaat mag er zijn, daar waar 

mogelijk is, is er gekozen voor onverharde wegen; we doen vier natuurgebieden aan: De 

Rodhoek, Kwarekken,Varenbroek en Hertberg.  De Nete en Rode Laak verbinden deze 

prachtige wandelgebieden, zij zijn dan ook de  rode draad in onze wandeling. Vertrekken 

doen we in de voetbalkantine De Vrijheid, gelegen aan het vernieuwd sportcomplex Asbroek 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Haspengouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bilzen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vallei
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lintbebouwing
https://nl.wikipedia.org/wiki/Demer_(rivier)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kioskhoeselt_24-02-2008_17-53-50.jpg
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te Herselt. Van hieruit kan je aanvatten voor een plaatselijk tochtje van 5 of 8 km. Regelmatig 

zal je kennis maken met mooie zichten op de dorpskern. De afstanden 12, 16, 20 en 28 km 

zoeken van hieruit de Netedijk op en volgen de sterk stromende Nete stroomopwaarts tot ze 

het natuurgebied De Rodhoek bereiken. Dit gebied, beheerd door Natuurpunt, staat borg voor 

heel wat lentebloesems en vogelgezang. Je bent hier ook een eindje weg van het autoverkeer 

zodat alleen de lente hoorbaar is. Na dit hoogtepunt bereik je via de majestueuze 

beukendreven van de Kwarekken terug de Nete die ons verder naar Bergom leidt. In Bergom 

onder den toren hebben we een ruime controlepost voorzien, de 12 km - wandelaars hebben 

hier ongeveer 6 km op de stappenteller staan, zij die de 8 km in Herselt hebben gedaan, 16 

km. De 16 km wandelaars krijgen in  De Rodhoek een wondermooi ommetje puur natuur van 

ongeveer 2.3 km, voorgeschoteld. Dit ommetje is nieuw voor onze Netetocht, de gebruikelijke 

lus in Bergom vervalt hierdoor. De 20 en 28 km mogen eveneens van deze aangename 

vernieuwing proeven eer ze door de Kwarekken De rustpost in Bergom bereiken. Na de rust 

mogen zij proeven van het wandelparadijs " Het Varenbroek". Dit uniek natuurgebied, 

beheerd door Natuur en Bos, blijft een van de hoogtepunten van onze Netetocht. De Rode 

Laak doorklieft dit gebied en zorgt voor de nodige vochtaanbreng. Hopelijk staan  speenkruid, 

dotterbloem en bosanemoon weer volop in bloei en zorgen ze weer voor mooie 

bloementapijten op onze terugweg naar de controlepost in Bergom. Het modderig gedeelte 

vormt dit jaar geen probleem meer, de natuurbeheerders hebben dit gedeelte 

voorzien van een prachtig houten vlonderpad. Proficiat voor de mensen die 

daar voor gezorgd hebben. Na rust vatten ook zij samen met de andere 

afstanden de  terugweg naar Herselt aan. Langs de statige beukendreven en de 

stille dennenbossen van het natuurgebied "Den Hertberg" bereiken we even 

later de dorpskern van Herselt. De mannen van het parcours hebben ook nu weer gezorgd 

voor zoveel mogelijk natuur en rustige wegen. De lente en de mooie natuurgebieden zorgen er 

ieder jaar weer voor dat deze wandeling, tot de topwandelingen van de Pinguïns mag 

bestempeld worden. Vertrekken doen we in de voetbalkantine van Herselt, gelegen aan de 

vernieuwde sportterreinen. Parking is er voldoende in de buurt van de voetbalkantine. Na de 

wandeling kan je genieten  van een heerlijk drankje, een hartige pannenkoek of iets anders, 

om deze prachtige weekwandeling af te sluiten.  

 

Stertocht: Zaterdag 23 en zondag 24 april Borgloon  
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De Loonse Tjaffeleers organiseren er hun Bloesemtocht weekend.  Een organisatie die op de 

twee dagen meer dan 3000 wandelaars op de been brengt. Vertrekken doen ze vanuit  de 

school ViiO, Tongersesteenweg te Borgloon.e kunnen kiezen uit 5-8-10-15-20-30 km.  

Een uitgebreide parcours beschrijving moeten 

we u ook hier schuldig blijven. 

Wandelen doen we door de bloeiende 

boomgaarden, over de Haspengouwse heuvels, 

vele kasteeldomeinen. Genieten van  de 

overweldigende bloesems. Kuieren door 

enkele van de twaalf deelgemeenten met 

fascinerende namen zoals: Kuttekoven , 

Kerniel, Gors-Opleeuw,  

Bommershoven , Hendrieken  en andere  

 

Komt u meegenieten? Wij betalen voor u de inschrijving en er nog 2 basisconsumpties 

bovenop. 

 

 

 

Moezelweekend van 5 tot 8 mei 2016 

 
We verblijven dus in het 3 sterrenhotel Deutschherrenhof , Deutscherrenstrasse 23 in 

Zeltingen- Rachtig. www.deutschherrenhof.de  

 

 Zeltingen- Rachtig. Zeltingen vinden we een 10 tal kilometers van Bernkastel en op 240 km 

van Aarschot. Makkelijk en snel met de auto te bereiken. Richting Luik, St Vith, Prum,tot 

einde autoweg te Wittlich. Vandaar Bernkastel volgen. Minder dan 2,5 uur rijden van 

Aarschot. Tracht omstreeks 9.30 uur aanwezig te zijn. 

 Na een tasje koffie beginnen we aan onze eerste wandeling. Voorzie u van eten en drinken 

voor onderweg. We gaan begin april de  wandelingen verkennen. Alle dagen maken we een 

wandeling in de ruime omgeving. Het stadje Bernkastel 

staat zeker op het programma. Urzig en Kinheim 

romantische wijndorpjes. Ook de nieuwe Moselsteig staat 

op het programma. Elke dag zorgen wij voor een lange en 

kortere wandeling zodat iedereen zijn gading kan vinden. 

Kostprijs voor ons verblijf in Half pension is 180 Euro op 

basis van een tweepersoonskamer. 225 Euro voor een 

eenpersoonskamer. U betaalde reeds 80 Euro per persoon.  

 

Graag het saldo van 100 Euro per persoon in dubbelkamer of 145 voor de eenpersoonskamers 

storten op onze reisrekening  BE84 1420 6911 5959 . Graag het saldo op onze rekening ten 

laatste op 20 april a.u.b. 

 

http://www.deutschherrenhof.de/
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://img.meinestadt.de/poi-images/12/05/17/D/package0/1174695.jpg&imgrefurl=http://www.omnidreams.net/c/1488-zeltingen-rachtig&h=485&w=735&tbnid=jKBtNMN4qxmI9M:&docid=wDgKyZfh3YmBmM&ei=sUu6Vtj3B4eYPJnRsYgF&tbm=isch&ved=0ahUKEwiYlN6rwuvKAhUHDA8KHZloDFEQMwhGKCAwIA
http://fietsknooppunten.blogspot.com/2005/04/een-8-rond-borgloon.html
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Wandelvakantie van 18 tot 22 september 2016. 

 
De datum was al voorzien op ons jaarprogramma. Een bestemming was er toen nog niet. 

Die hebben we nu wel. We trekken deze maal naar Nederland waar we verblijven in hotel de 

uitkijk te Zeddam. Zeddam is dan weer een deelgemeente van Montferland dat zich dan weer 

situeert in de Achterhoek. De achterhoek is een van de 6 grote regio’s in de provincie 

Gelderland met de Ijssel in het Westen en de Duitse grens in het Oosten. De stad Arnhem is 

iets hoger gelegen alsook de Veluwe. 

Het landschap volgens wikipedia: In het Achterhoekse coulisselandschap is veel en 

geschakeerd natuurschoon te vinden zoals op de Lochemse Berg, in boswachterijen te Ruurlo, 

in de Slangenburg bij Doetinchem en in enkele veengebieden tegen de oostgrens met 

Duitsland zoals het Korenburgerveen en het Vragenderveen. De Achterhoek is rijk aan 

kastelen en landhuizen. Het bekendst is Vorden vanwege het feit dat het acht kastelen telt, 

waarmee het een van de meest kastelen-rijke dorpen van Nederland is met de kastelen; Huis 

Vorden, Hackfort, Den Bramel, De Kieftskamp, De Wildenborch, De Wiersse, Onstein en Het 

Medler. Het landschap rond Winterswijk is misschien wel het meest karakteristiek voor de 

Achterhoek. Het heeft vanwege het bijzondere karakter de status van Nationaal Landschap 

Winterswijk gekregen. 

Ook het taaltje dat er gesproken wordt heeft iets 

speciaals.In de Achterhoek spreekt men van oudsher 

een variant van het Nedersaksisch: het Achterhoeks, 

ook wel plat genoemd. Inwoners met Nedersaksisch 

als enige taal beginnen zeldzaam te worden. De 

meeste Achterhoekers zijn tweetalig opgevoed, vaak 

met Nedersaksisch thuis en Nederlands op school. 

Uit een onderzoek van 2005 naar het gebruik en beheersing van het Nedersaksisch blijkt dat 

73% van de Achterhoekers het Nedersaksisch redelijk tot zeer goed spreekt, dat 60% het thuis 

inderdaad spreekt en dat 45% het frequent, wekelijks tot maandelijks, leest. Het 

Nedersaksisch is een grensoverschrijdende streektaal en is in Europa als volwaardige taal 

erkend. Mede door immigratie uit en bestuur vanuit het westen heeft het Nederlands veel 

invloed op de Achterhoekse streektaal. Veel oude woorden zijn vergeten en vervangen door 

van het Nederlands afgeleide varianten. Anderzijds zijn ook nieuwe woorden ontstaan zoals 

bijvoorbeeld: Spiekerbokse voor spijkerbroek of huulbessem (letterlijk huilbezem) voor 

stofzuiger. Het taal gebruik heb ik al ondervonden. Onze hotelbaas spreekt een taaltje dat na 2 

keer vragen wel verstaanbaar wordt. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Coulisselandschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lochemse_Berg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruurlo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slangenburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Korenburgerveen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vragenderveen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Vorden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Vorden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Hackfort
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_De_Bramel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_Kiefskamp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_De_Wildenborch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_De_Wiersse
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Onstein
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_Medler
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_Medler
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardkundig_waardevolle_gebieden_in_Winterswijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Landschap_Winterswijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Landschap_Winterswijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nedersaksisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Achterhoeks
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plat_(taal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Taal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands
https://nl.wikipedia.org/wiki/Streektaal
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLsJ7x9e3KAhUE0xQKHUNRAxgQjRwIBw&url=http://www.traveltent.nl/nieuws/&bvm=bv.113943665,d.cWw&psig=AFQjCNH1w32LDlIBl0_59ojdX66OHVLmPQ&ust=1455218487089176
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 De wandelingen moeten nog verkend worden. We rijden met de bus naar Zeddam en die 

blijft ter onze beschikking zodat we in de ruime omgeving kunnen gaan wandelen. Het stadje 

Arnhem en de Veluwe staan zeker op het programma. Duitsland en de Rijn zijn niet veraf . 

Genoeg mogelijkheden om deze vijfdaagse reis te vullen. Wat kost het? 300 Euro p.p. op 

basis van een tweepersoonskamer. Eenpersoonskamer is 27 Euro extra. Wel beperkt tot 

maximum 5. In deze prijs is inbegrepen: HP, ontbijt bij aankomst en “plate” diner bij vertrek. 

Bus en drinkgeld chauffeur. 

Geïnteresseerd? Inschrijven doe je door 100 euro te storten op onze reisrekening BE84 1420 

6911 5959. 

Het bedrag moet op 20 juni op onze rekening staan. Er kunnen niet meer dan 50 personen 

mee. 

 

 

 

 

 

OPROEP AAN ALLE LEDEN VAN WSC LANGDORP DIE BEREID 

ZIJN MEE TE DENKEN OVER HET BELEID VAN DE CLUB, EN DE 

JAARLIJKSE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING(EN)  

BIJ TE WONEN. 

 

 
De vzw-wetgeving voorziet dat bepaalde beslissingen tijdens een algemene vergadering 

slechts bij aanwezigheid van 2/3 van de leden kunnen worden genomen.  Voor wat onze club 

betreft betekent dit dat zo een 470 (!) leden zouden dienen aanwezig te zijn.  Dit is natuurlijk 

onmogelijk, zodat de club bijna zou worden lamgelegd.   

Een mogelijkheid om hieraan  te verhelpen was in de statuten van onze club een opdeling van 

de leden te maken tussen een beperkt aantal “vaste” leden en “toegetreden” leden.  Alle 

leden zijn “toegetreden leden”; de “vaste leden” zijn de leden die stemrecht bezitten 

binnen de Algemene Vergadering; van hen verwachten wij dat zij de jaarlijkse 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy7eP-9e3KAhVDVxQKHfOPAvsQjRwIBw&url=http://www.dekistemaker.nl/&bvm=bv.113943665,d.cWw&psig=AFQjCNH1w32LDlIBl0_59ojdX66OHVLmPQ&ust=1455218487089176
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Algemene Vergadering (en uitzonderlijk: een Buitengewone Algemene Vergadering)  

bijwonen.  

 

De “toegetreden” leden kunnen de Algemene Vergadering wel bijwonen, maar hebben er 

geen stemrecht, en hebben ook rechtstreeks niets met de rechtspersoonlijkheid van de vzw te 

maken.  Beide categorieën hebben wel dezelfde rechten in onze Wandelclub. Onze club telt 

op dit ogenblik ca 50 vaste leden.   

 

 

Hoe kan je vast lid worden? 

Onze leden hebben steeds de mogelijkheid om “vast lid” te worden, en kunnen zich dan ook 

kandidaat stellen als “vast lid”, door het invulformulier achteraan in dit info-blad  ten laatste 

op 28 maart 2016 ingevuld te overhandigen aan een bestuurslid.  De kandidatuur wordt 

goedgekeurd door de Raad van Bestuur.  De leden die zich nu kandidaat stellen zijn 

stemgerechtigd op de Algemene Vergadering van 25 april 2016 (zie verder in dit blad) 

 

En, als je daar behoefte toe voelt, ontslag nemen als vast lid kan door dit gewoon te melden 

aan de secretaris of de voorzitter.  Dan wordt  je opnieuw “toegetreden lid”. (Lidmaatschap 

vervalt uiteraard automatisch als je op 1 januari geen lidgeld betaald hebt.) 

 

 

Vragen hierover kan je stellen aan de secretaris of eventueel voorzitter. 

 

 

 

 

Jaarlijkse Algemene Vergadering 
De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Wandel Sportclub Langdorp v.z.w. zal 

gehouden worden op maandag 25 april 2016 te 19.30 uur in ons Secretariaat – 

Testeltsesteenweg te Langdorp – centrum.  

 

Agenda :  

1. Verwelkoming. 

2. Doornemen agenda  

3. Goedkeuring verslag van de vorige Algemene vergadering (verschenen in het 

infoblad van  juli-augustus 2015) 

4. Beknopt jaarverslag 2015 van het Secretariaat  

5. Jaarverslag van de Penningmeester – Voorstelling begroting 2016 

6. Verslag van de kascontrolecommissie 

7. Kwijting van de bestuurders WSC Langdorp vzw 

8. Toelichting in verband met de bestuurssamenstelling 
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9. Samenstelling van een kiescollege van 2 aanwezige vaste leden 

10. Stemming vernieuwing bestuursmandaat en verkiezing nieuwe bestuursleden.  

     Vernieuwing: Verschueren Maurits, Luyten Lucien, Paul Verduyckt en Bart Daems 

      Nieuwe kandidaten:  
 

  PAUZE – telling van de stemmen 
 

11. Uitslag bestuursverkiezingen 

12. Aanpassing HR Toelichting. 

13. Organisatie VWD 2017 

14.  Ingestuurde agendapunten 

15.  Mededelingen en varia  

 

Deze agenda zal aangepast worden volgens de door de leden ingestuurde 

agendapunten.  De aangepaste agenda zal medegedeeld worden bij de aanvang 

van de Algemene Vergadering. 
 

Toelichting bij de agenda: 
Punt 7. :  

1) Een mandaat in de Raad van Bestuur loopt over 4 jaar en is hernieuwbaar (art. 11 Statuten) volgens 

de statutair voorziene beurtrol. Dit jaar zijn Mariette Seykens, Maurits Verschueren, Lucien Luyten, 

Paul Verduyckt en Bart Daems uittredend als bestuurslid.  

Mariette Seykens is geen kandidaat meer. De anderen zijn allen herverkiesbaar en kandidaat.  

 

 

 

Anita Boogaerts stelt haar mandaat vanaf eind april ter beschikking.  

 
2) Artikel 8 van onze statuten bepaalt dat de vereniging wordt beheerd door een onbezoldigde raad 

van bestuur van ten minste vijf en maximum 14 leden.   

 

3) Er is – buiten de (her)verkiezing van 4 bestuursleden bedoeld in punt 1) hierboven - nog 2 mandaten 

van lid van de Raad van Bestuur onbezet.  Alle leden (zowel vaste leden als toegetreden leden) die ten 

minste 21 jaar oud zijn en ten minste 3 jaar onafgebroken lid zijn van onze vereniging kunnen zich 

kandidaat stellen.  Schriftelijke kandidaturen (naam, voornaam, geboorteplaats en –datum, adres) 

moeten ten laatste toekomen bij de secretaris op 28 maart 2016.  Wie interesse heeft, maar nog 

twijfelt kan hierover gerust contact opnemen met een van de bestuursleden. 

 

 

  Punt 12: Vaste leden kunnen punten ter bespreking schriftelijk en ondertekend laten geworden 

aan de secretaris ten laatste op 11 april 2016  Enkel de tijdig, schriftelijk ingestuurde, 

geargumenteerde en ondertekende punten die door ten minste twee vaste leden zijn ondertekend 

zullen op de Algemene Vergadering besproken worden. (art. 23 statuten.) 

 

 

Nog enkele bepalingen uit de statuten: 

HOOFDSTUK IV. - Algemene Vergadering 
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Art. 17.  De Algemene Vergadering wordt gevormd door de vaste leden, die er stemrecht 

hebben. Toegetreden leden worden toegelaten op de Algemene Vergadering, evenwel zonder 

stemrecht.  

Art. 18. Ieder vast lid heeft één stem op de Algemene Vergadering.  Er kan met volmacht 

gestemd worden; elk vast lid kan slechts over één volmacht beschikken. 

Art. 19. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het 

aantal aanwezige leden, behalve in de gevallen waar de wetgeving VZW het anders voorziet, en de 

gevallen in deze statuten bepaald. 

 

ALLE LEDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM! Enkel de “vaste leden” hebben stemrecht; 

de andere (“toegetreden”) leden mogen echter wel meeluisteren en vragen stellen (en 

mee een pint drinken).  

Deze Algemene Vergadering is niet alleen wettelijk verplicht, het is ook een 

middel voor de leden om ideeën aan te brengen en om de werking van de Raad 

van Bestuur goed- of af te keuren.  Uw aanwezigheid is een steun voor het 

bestuur, en u kan er ook gezellig tussen pot en pint (gratis) met uw 

wandelvrienden van gedachten wisselen.  
 

 

 

 

 

  OPROEP REKENINGCOMMISSARISSEN 
 

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten moeten 2 rekeningcommissarissen de 

rekeningen van de club over het afgelopen boekjaar nakijken en hierover verslag 

uitbrengen op de Algemene Vergadering. 
 

Wij zoeken langs deze weg 2 à 3 vaste leden van onze club om de rekeningen 

van 2015 te komen controleren in het Secretariaat op maandag 14 maart  te 

18u30 en dienvolgens tijdens de Algemene Vergadering op maandag 25 april 

2016 hierover verslag uit te brengen. 

 

Gelieve uw kandidatuur hiervoor ten laatste op 6 maart 2016 te melden aan 

Cyriel Hendrickx of Fons Leys. 

 

Overlijden 

 
We vernemen het overlijden van Hilde Weckhuysen. Zij was de schoondochter van 

Josephine Verbiest. 
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Hilde werd geboren op 6 februari 1967 en overleed onverwacht op 5 februari 2016. 

Zij was gehuwd met Dirk Van Doren en had twee dochters Eva en Kato.  

 

Wij bieden de getroffen families onze deelneming aan en wensen hen veel sterkte in de 

komende periode. 

 

Kunst greep             ook door onze leden  

Van zondag 6 maart tot zondag 13 maart organiseert het Damiaaninstituut al voor de 19de keer  

de tentoonstelling “Kunst greep” 

Zoals jullie weten schuilt er heel wat talent in onze club. Een van onze leden – Astrid Van 

Lierop, de ontwerpster van de cover van ons infoblad – stelt, samen met vele anderen, ook dit 

jaar weer tentoon in het Damiaaninstituut te Aarschot.  

Misschien zijn er ook nog andere leden vertegenwoordigd en bij hen willen we ons dan ook 

graag verontschuldigen als we ze niet vermelden. 

 Kunst greep is gratis te bezoeken. Het thema dit jaar is “bewegen”. 
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Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  

 

van 28 december 2015  begin : 19u30 
 

 

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

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

De Win, Ingrid Blockx 

 

Verontschuldigd: José Leers, Anita Boogaerts 

 

 De voorzitter verwelkomt iedereen. Hij hoopt dat de vergadering deze keer ook niet tot 

24u gaat duren 

 De secretaris heeft een nieuwjaarswenskaart van Wandelsport Vlaanderen bij. 

 De voorzitter heeft de factuur bij van Bpost (pinguineke). 

Ook de factuur van natuurpunt + boekje. 

 Voor de sinterklaastocht zijn nog niet alle facturen binnen. Volgens de bank was er vals 

biljet van € 50.  

De in- en uitgaven van november worden besproken. 

Ieper : 85 wandelaars 

Poppel :42 wandelaars. Er wordt contact opgenomen met Poppel want dit aantal zou niet 

kloppen (misschien alleen de briefjes geteld, niet het aantal deelnemers). 

Moezel : 34 inschrijvingen. 

Receptie VWF : de rekening van de zaal is nog niet binnen. Er was niets dan lof over de 

organisatie door de deelnemers. 

Van de afwezige muzikanten is niets meer gehoord! 

Er is veel wijn en fruitsap gedronken! 

Er was wel te weinig volk in de keuken om te helpen. 

 Ledenfeest : de receptie begint op 18u. Wij komen om 17u45 bijeen. 

 De prijzen tijdens de tochten worden aangepast: 

 € 1,2  wordt € 1,3 

€ 1,4  wordt € 1,5 

€ 2 blijft € 2 

pannenkoeken : € 1,5  : we gaan in de toekomst hier siroop bij geven. 

 Wie gaat er mee de Moezel verkennen van 31/3 t/m 3/4? 

 In 2016 gaan we alle tochten scannen. Hiervoor kopen we 4 scanners. 

Er moet een pancarte gemaakt worden : leden / niet leden, hou je lidkaart of ID-kaart bij 

de hand. Ingrid kan die maken op A4 formaat. 

De te wandelen afstand is niet bindend! 

 De Vlaamse Wandeldag 2017  doet alleen Aalst nog mee. Onze tocht is aangenomen door 

het bestuur van Wandelsport Vlaanderen. 

-We zouden tegen 28/2 folders moeten hebben. Roger zal een ontwerp maken( in kleur). 

Misschien kan de drukker van het pinguineke die maken  (en eventueel tussenkomen in de 

kosten). 
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-We gaan een aantal spandoeken laten maken van bv: 0,8 x 3 m. Er wordt prijs gevraagt 

bij AT belettering. 

-We doen geen GPS wandeling. 

-We zouden kunnen samenkomen met de organisatoren van 2017 en 2018 (Everbeek). 

-Het stadsbestuur heeft al gereageerd. Waarschijnlijk een eerste ontmoeting in januari. 

-We gaan naar de uitbater van de feestzaal om inlichtingen o.a.: afmeting zaal, uitkoop 

WC, huur tafels en stoelen, is er een keuken? Jef zou hiervoor contact opnemen ! 

-Er worden 200 T-shirt aangekocht met achteraan Vlaamse wandeldag 30 april 2017 

Feestzaal Aarschot : vooraan logo pinguineke ( blauw – wit). 

De T-shirts zijn voor de helpers, maar : ze moeten ze dan ook dragen tijdens alle 

wandelingen – bij ons en elders. 

-Parking achter het station : dan gratis? 

-Prik en tik kan minimum in 3 zalen leveren. Sponsering? 

 Bij de konijntjesbergtocht kunnen we de zaal in Rillaar pas na 17u klaar zetten. 

 Het secretariaat op 13 januari : Corrie en Fons kunnen niet komen. Paul en José wordt 

gevraagd om op de winkel te passen. 

 Voor Leuven-Aarschot  zijn de rustposten aangevraagd. Er moeten nog enkele jeneverkes 

worden aangekocht ( appel en citroen). 

 

 

 

 

Einde  22u35 

Verslag door Guy Van Loo 

  

  

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  

 

van 27 januari 2016 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 bij : Een brochure van de stad 55+. 

De toelating om reclameborden voor de mars der Zuiderkempen  te laten plaatsen. 

 De voorzitter heeft bij: 

Een uitnodiging voor de receptie van Vlaanderen wandelt op 28/2 

 De penningmeester overloopt de in- en uitgaven van december en tevens het gans jaar. 

We sluiten af met een licht verlies! 

Het zogezegde vals briefje van € 50 zou toch goed zijn. 

Deelnemers : Vijlen 50 , stertocht Poppel 62, ledenfeest 157. 

Wie gaat er mee van het bestuur naar Ghlin? 

 De stad doet mee aan de 10.000 stappen en vraagt of we ook meedoen. 

Voor ons kan dit op 28/5 bij het vertrek in Gelrode. 
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De stad geeft stappentellers in bruikleen. 

Meer in  het pinguineke van mei-juni. 

 A.V.: 

herverkiesbaar: Maurice, Yet, Paul, Lucien en Bart. 

Er komt een plaats vrij voor één nieuw bestuurslid. 

H.R.: is nagekeken door de secretaris en hij heeft enkele wijzigingen aangebracht ( vooral 

naam VWF naar Wandelsport Vlaanderen). Hij zou de statuten ook eens moeten nakijken. 

Hiervoor is 2/3 van de meerderheid  van de 2/3 aantal vaste leden nodig op de A.V. 

De secretaris maakt stembriefjes. 

Kascontrole 14/3/2016 

 Het ledenfeest: 157 deelnemers. Roger heeft de menu’s klaar en brengt die om 17u45 mee 

om op de tafels te leggen. 

 Volgende wandeling(en) wordt er gescand. We moeten er voor zorgen dat er geen file 

ontstaat. Er zijn al de nodige pancartes. 

 Vlaamse wandeldag: 

Roger heeft een definitieve folder bij. 

De achterkant mee bedrukken zou voor de zelfde prijs zijn! 

Roger heeft ook het ontwerp voor de 3 spandoeken bij. 

De afpijlers zouden na de controle misschien best ter beschikking blijven! 

De T-shirt komen er tegen de mars der Zuiderkempen. 

Everbeek (deelgemeente Brakel) zou in 2018 de VWD organiseren (met medewerking van 

de dienst toerisme van de gemeente Brakel). 

28/1 is er een vergadering met de stad om 10u. 

Roger wil een plannetje maken van de stadsfeestzaal en de plaatsing van stoelen en tafels. 

Fons zou de zaal eens op voorhand willen zetten= uitproberen. 

Alleen wandelaars in de grote zaal (geen verkopers of sponsors). 

 Voor de konijntjesbergtocht kunnen we de controlezaal in Rillaar pas om 16u30 klaar 

zetten. We mogen (nog ) de eigen drank meebrengen. 

José en Paul zijn de verantwoordelijken in Rillaar. 

We komen om 14u samen aan het lokaal 

De bakker komt om 6u30. 

 Vaja Mundo organiseert maatschappelijk verantwoorde wandelingen. Ze zouden in maart 

uitleg kunnen geven. 

 Hotel Uitzicht in Zeddam zou een bestemming kunnen zijn  voor de herfst 

wandelvakantie.  . 

 De stickers worden dikwijls niet ( tijdig) afgehaald. We doen een oproep in het pinguineke 

om dit wel te doen. 

 We zouden een papiersnijmachine willen aankopen. We zouden ook stiften moeten 

aankopen om vals geld op te sporen! 

 Anita vraagt aan de drukker wat het zou kosten om de flyers van de wandeltochten te 

printen. 

 

 

Einde 23u25 

verslag : Guy Van Loo 
 

VASTE LEDEN: indien u wenst VAST LID van WSC Langdorp vzw te worden en dus ook 

stemgerechtigd lid op onze Algemene Vergaderingen, vul dan onderstaand formulier in en 



23 
 

bezorg het voor 28 maart 2016 aan één van onze bestuursleden, of maak u kenbaar via e-mail bij 

de secretaris of de voorzitter: 

De ondergetekende(n)  

 

………………………………………………………………………… (voornaam, naam) (meerdere 

namen mogelijk) 

 

Geboren te ………………………………………  op …../…./19….   , 

 

lid van WANDEL SPORTCLUB LANGDORP vzw 

 

ben kandidaat om opgenomen te worden als VAST LID bij WANDEL SPORTCLUB LANGDORP 

vzw. 

 

Datum      …. /…./2016 

Handtekening 

 

 

 

 

 

 

Ode aan de landbouwer 
 

Stilaan verdwijnen de verkiezingsborden van onze gronden die wij 

pachten . 

Stilaan verdwijnen de boeren terug uit de politiekers hun gedachten.  

Ze vinden ons al 30 jaar overbodig . 

Ze hebben ons nochtans vier maal per dag nodig.  

Ze eten brood gemaakt van graan . 

Dankzij boeren, maar daar denken zij niet aan . 

Elke dag zitten zij melk en suiker door hun koffie te roeren . 

Ze beseffen niet dat ze die hebben dankzij de boeren . 

Ze eten worst, biefstuk, kip of konijn . 

Ze weten niet dat dit er zonder boeren niet zou zijn.  

Ze eten elke dag ook nog aardappelen of friet . 

Zonder boeren kan dit niet . 

’s Avonds drinken ze nog een lekker biertje of een glas wijn.  

Zonder boeren zou het water zijn . 

Het wordt de hoogste tijd dat ze ons eens wat gaan appreciëren . 
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Want aan prijzen van over dertig jaar willen nergens nog jonge boeren 

voedsel produceren.  

In plaats van boeren nabij steden, dorpen en natuurgebieden weg te 

jagen . 

Zouden ze ons eigenlijk op handen moeten dragen . 

We weten : in de politiek maakt het niet uit of je werkt of slaapt . 

Op het eind van de maand wordt er toch altijd  evenveel opgeraapt . 

Maar toch zouden ze moeten weten.  

Ook iemand die graag niets doet, moet eten. 

 

 

 

 

                 

Konijntjesbergtocht 

 
SAMENVATTING 

  

Wandelsport Vlaanderen vzw 619 

FFBMP 17 

VGDS 0 

VWO 0 

Aantal niet-aangesloten deelnemers 75 

Aantal andere/buitenlandse deelnemers 6 

TOTAAL: 717 

106 deelnemers van WSC Langdorp 
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Zo simpel zit de financiële wereld in feite in elkaar 

  

Het is september in een dorpje aan de kust van de Zwarte Zee. 

Het regent en het dorpje lijkt verlaten. Het is een moeilijke tijd. 

De inwoners hebben allemaal  schulden, en leven op krediet. 

  

Plots verschijnt een rijke toerist ter plaatse ... en stapt het enige hotel van het dorpje 

binnen. 

Hij legt een bankbiljet van €100  op de balie, en gaat naar de eerste verdieping om een 

kamer uit te zoeken. 

De hoteleigenaar pakt vlug de € 100, en rent naar de slager om zijn schulden te betalen. 

De slager pakt die €100  aan, en gaat spoorslags naar de varkensboer om zijn schulden te 

betalen. 

Op zijn beurt rent die naar de verpachter, en betaalt zijn schulden af. 

De verpachter haast zich naar de enige prostituee in het dorp die, vanwege de crisis, haar 

diensten op krediet aanbiedt... en betaalt  haar zijn schulden. 

De prostituee haast zich naar het hotel, en betaalt de hotelier de kamerhuur. 

De hotelier legt de €100 weer op de balie. 

Op dat moment komt de rijke toerist naar beneden, neemt de €100 van de balie, omdat hij 

niet tevreden is over de kamer. 

Niemand heeft iets verdiend, er is niets veranderd, maar het hele dorp is 

wel schuldenvrij… 

 

De wereldeconomie teruggebracht tot de basics 

 

 


