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MIJMERINGEN VAN DE VOORZITTER 
 

 

 

De laatste info voor dit jaar. De winter komt eraan, al is daar op dit moment nog niet veel van 

te merken. Als ik dit voorwoord schrijf beleven we nog een rustige herfstweek. De 

voorbereidingen voor onze Tienbundertocht zijn in volle gang. De weersvoorspellingen 

beloven een overwegend bewolkte dag zonder al te veel regen. Zoals steeds, we zullen het de 

dag zelf wel ondervinden in hoeverre de weervoorspellers het bij het juiste eind hadden.  

Het afgelopen helpersfeest was weer een succes. Zowel qua eten als qua aantal. Bij deze, 

nogmaals, een hartelijk dank u wel aan allen die hebben meegewerkt om onze organisaties tot 

een goed einde te brengen. Volgend jaar hebben we alvast 8 oktober voor u gereserveerd.  

 

Voor de eerste keer trokken we met onze septemberreis naar Nederland. De Achterhoek, een 

onbekend maar wel een zeer wandelvriendelijk gebied. Montferland, Arnhem, De Veluwe 

Zoom, Winterswijk. Vier afwisselende gebieden die ons een prachtige wandelvakantie 

bezorgden. Ook over ons verblijf in hotel De Uitkijk kunnen we niet anders dan lovend zijn. 

Het cliché van de zuinige Nederlander was hier ver te zoeken. Zowel het ontbijt als het 

avondeten waren overvloedig. Ooit komen we daar terug. 

Terug gaan we zeker ook naar het Duitse Westerwald. We reserveerden een aantal kamers in 

het, door ons, welgekende hotel Zur Post te Waldbreitbach. We gaan deze maal ook met de 

bus zodat we de mogelijkheid hebben een aantal etappes van de Westerwaldsteig te 

bewandelen. Inschrijven is nu nog wat vroeg maar hou toch al zondag10 tot donderdag 14 

september maar vrij. Ook een reis met Intersoc staat op het programma. Hierover meer verder 

in deze info.  

 

In de vorige info hadden we het even over de gezondheidsproblemen van Bart. Uiteindelijk 

was het ernstiger dan gedacht en heeft Bart meer dan 2 maand in het hospitaal moeten 

verblijven. Nu is hij op de goede weg. Er wacht hem nog een lange revalidatie. Tegen de 

Sinterklaastocht verwachten we hem terug aan de inschrijftafel. 

 

Eind van het jaar is het ook het moment om uw lidgeld te vernieuwen. Vanaf 16 november 

kan u uw lidgeld vernieuwen. U maakt het ons en ook het personeel op de federatie 

makkelijker als u de vernieuwing nog voor begin januari wil doen. Nieuw dit jaar is ook de 

vraag van Sport Vlaanderen, het vroeger BLOSO, om het rijksregisternummer te vermelden. 

Met uw medewerking zal dat ook wel vlot verlopen. 

Nog nieuw is de viering van de wandelaars die al een respectabel aantal kilometers of vele 

tochten  hebben gewandeld. Meer uitleg hierover kunt u verderop vinden. 

  

Dan is er nog de voorbereiding voor de Vlaamse Wandeldag. Langzaam aan krijgt alles zijn 

vaste vorm. Vooral in de vertrekzaal en voor de parking hebben we nog een aantal mensen 

nodig. Als u zich kan vrijmaken op 29 en /of 30 april. Graag een seintje. Voor de controlezaal 

in Rillaar zoeken we ook nog iemand die daar  de coördinatie wil doen. Een beetje de 

verdeling van het werk en ook het aanspreekpunt naar de vertrekzaal toe. Ook hier, laat maar 

iets van u horen. 
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Een heel aantal van onze leden hebben in het afgelopen jaar iemand in hun kennissenkring of 

naasten verloren. Ook een aantal leden zijn overleden. We naderen Allerheiligen. Voor hen 

een moeilijke periode. Van hieruit veel sterkte. 

 

Toch eindigen met een wat opmonterende noot. Het is herfst, de natuur laat zijn mooiste 

kleurenpracht zien.  Geniet ervan !!! 

 

Groetjes. 

Fons 

 

Wandelkalender november - december 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. 

 

Vrijdag 4 november WSV Wandelend Paal vzw 

Bezoekerscentrum Webbekoms Broek 

O Vanaudenhovenlaan 48    3290 Diest 

4-7-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 5 november De Pompoenstappers 

MPI De Mast 

Pater Damiaanstraat        Kasterlee 

6-12-18-25 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 6 november De Gruun Zipkes 

GC Ijzermael 

M.Raeymaekersstr10Westmeerbeek   

6-10-14-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Vrijdag 11 november Herentalse wandelclub 

Zaal Nieuwland  

Nederij 100         Herentals 

4-7-15-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Vrijdag11 november 

 

Stertocht 

Sporton Deurne-Diest 

SOK   

Hasseltsebaan     Deurne-Diest 

4-6-10 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 13 november 

 

 

K.V.R.   VL BT vzw 

Ontmoetingscentrum Genadedal 

Velderblok 2A      Kessel-Lo 

4-6-11-15-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 13 november 

 

 

Horizon Donk 

Amandinacollege 

St Truiderstwg     Herk–De-Stad 

5-9-13-21 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 20 november Busreis naar De Panne Zie verder in deze info 
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Zondag 20 november 

 

 

Vriendenkring paracommando 

Kwartier de Hemptinne 

Hertogstraat 184      Heverlee 

4 -6-10-15-22 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Zondag 20 november 

 

 

De ijsetrippers Overijse 

RBS Het Groene Dal 

W. Matstraat        Hoeilaart 

6-12-18-24-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 26 november 

 

 

VOS Schaffen vzw 

OC Scafnis 

St.Hubertusplein    Schaffen-Diest 

4-6-12-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 27 november 

 

 

Wiekevorstse Stappers 

CaféSportbar Gemeentelijk centrum 

Industriepark 3    2235 Hulshout 

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

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 27 november De Zennetrotters 

PZ St.Clemens 

Zenneweg 8     Eppegem 

4-8-12-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 29 november Bavostappers Zittaart 

Buurthuis Veerle-Heide 

Zandstraat 13A     Laakdal - Veerle 

5-7-10 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 4 december 

 

Allen op post!! 

Sinterklaastocht  

Parochiezaal Langdorp 

Vernieuwen lidmaatschap 

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

 

07.30 – 15.00 uur 

Zaterdag 10 december 

Trofee Harten vijf 

De Grashoppers Keiberg vzw 

St Norbertuszaal   

Blauberg 21   Blauberg-Herselt 

6-10-12-20-25-30-42-50 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 10 december 

 

Stertocht 

WSP Heverlee 

Koninklijk Atheneum  

Redingenstraat 90     Leuven 

6 -12 km 

 

13.00 – 19.00 uur 

Zondag 11 december 

 

De Bollekes Rotselaar vzw 

Montfortcollege 

Aarschotsesteenweg 39   Rotselaar 

4-6-12-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 17 december  Busreis naar Brugge Zie verder in deze info. 

Zondag 18december 

 

 

WSV Leuven 

Bouwdewijnstadion 

Diestsesteenweg 288    Kessel-lo 

4-6-12-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 25 december 

 

WSV Holsbeek 

Voetbalkantine VK Holsbeek 

Verhaegenstraat      Holsbeek 

4-6-12-20 km 

 

08.00 –15.00 uur 

Vrijdag 30 december 

 

Finale Walk On 

WSV De Natuurvrienden Zoersel 

FC Halle 

Lotelinglaan   Halle (Kempen) 

6-12-20-25-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 
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Geboorte 

Op 9 mei werd Marie geboren. Een flinke baby van 3,335 kg en 53 cm groot. 

Zij is de dochter van onze leden Karen Willems en Jan Wellens. Zij is tevens het eerste kleinkind van     

Willy Wellens en moeke Nelly . 

Van harte proficiat aan de ouders en de grootouders       

                                  

 

 

Vijdagnamiddag wandelingen. 
 

Vertrek om 13.30 stipt. 

Op 04/11/16 vertrekken we niet in de Gijmel zoals vermeld in de vorige info maar in 

Langdorp aan de parochiezaal. 

Sorry voor de vergissing. 

 

Datum              Omloop Afstand          Vertrekplaats 

04/11/16 Langdorp-Gijmel-Langdorp   12 km  Langdorp parochiezaal 

18/11/16 Begijnendijk-Booischot-

Begijnendijk 

  12 km Begijnendijk Kerk 

25/11/16 Rillaar-Rillaar   11 km Zaal Kortakker 

09/12/16 Gijmel-Langdorp-Gijmel   12 km Gijmel Kerk 

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

23/12/16 Aarschot-Langdorp-

Aarschot 

  12 km Sporthal Demervallei 

06/01/17 Rillaar-Bergvijver-Rillaar   12 km Zaal Kortakker 
 

11/11/16 geen wandeling. 

02/12/16 geen wandeling(voorbereiding Sinterklaastocht) 

01/01/17 Zottekestocht vertrek om 9.00h Gijmel kerk. 

 

 

Stertocht: Vrijdag 11 november Sporton vzw : Dorne tocht. 

Wij mochten een uitgebreide tochtbeschrijving ontvangen: 

Wandelclub Sporton vzw. heet de wandelaars voor de 25ste Dorne-route welkom in het 

ontmoetingscentrum S.O.K., dat gelegen is langs de Hasseltsebaan te Deurne (Diest). Tijdens 

deze wandeling kunnen jullie kiezen tussen 2 verschillende omlopen van 10 kilometer die 

tevens kunnen ingekort worden tot respectievelijk 6 en 7 kilometer. 

De eerste lus van 10 kilometer vertrekt richting Engsbergen en centraal tijdens deze 

wandeling staan de Rodeberg en de Houterenberg. Het vertrek is naar de top van de Rodeberg 

en laat U kennismaken met de rust en de stilte die hier nog aanwezig zijn. Deze berg is nog 

een uitloper van de Hagelandse  ijzerzandsteenheuvels en men treft er bovendien nog een 
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prachtig perceel heide aan. Vanaf hier trekken we verder naar de Houterenberg in 

Engsbergen. Na de doortocht langs de Houterenberg kunnen we eventjes genieten van het 

landelijk karakter van deze streek, om dan al vlug terug de achterzijde van de Rodeberg te 

bereiken. Kronkelende paadjes in dit bosrijke gebied zijn dan opnieuw de ingrediënten voor 

het vervolg van deze tocht. Terugkeren naar de aankomstplaats doen we tenslotte via de 

Hamelterre. Met een top gelegen op 41,25 meter boven de zeespiegel, is dit het hoogste punt 

van Deurne. Deze wandeling kan men ook inkorten tot 7 km en laat U dan ook kennismaken 

met de prachtige natuur op en rond de Rodeberg. 

Tijdens de tweede lus kan men kennismaken met de streek rondom Deurne en kan men nog 

een paar onbekende plaatsen ontdekken. Vertrekken doen we richting Korte Heide en de 

Humberg. Even kan je genieten van de kleine speeltuin in deze woonwijk, maar al vlug 

wandel je via de grens met Tessenderlo verder naar de motorcrossterreinen van Oosterbergen. 

Liefhebbers van het motorcrossgebeuren kunnen zich vast nog herinneren dat hier ooit nog de 

internationale motorcross van Tessenderlo werd georganiseerd.  Bij het oversteken van deze 

terreinen kan men dan gerust even genieten van de prachtige natuur die hier nog aanwezig is. 

Door een bosrijk gebied wandelen we dan verder naar de Molenberg. Terwijl de 10 kilometer 

hier kan genieten van een prachtig uitzicht wandelt de 6 kilometer van hieruit verder naar de 

aankomstplaats. De wandeling van de 10 kilometer loopt dan verder via brede zandwegen en 

een unieke holle weg naar de achterzijde van Genevenne. 

Een prachtig donker pad en een kleine veldweg voeren de wandelaars dan verder naar de 

Hamelterre om dan samen met de andere wandelaars terug te keren naar de aankomstplaats. 

Nog even vermelden dat u op onze kosten mag inschrijven. We geven er nog een gratis basis 

consumptie bovenop.  

 

Busreis naar De Panne: Zondag 20 november 

 

We trekken nog eens naar de Belgische kust voor de Ontsnipperingswandeling van club 

Buencamino vzw Step Forward. We vertrekken in het 

Provinciaal bezoekerscentrum De Nachtegaal.  

In samenwerking met Natuurvereniging De Nachtegaal 

wordt deze wandeling georganiseerd om de deelnemers te 

laten zien hoe versnipperd onze natuurgebieden wel zijn, 

ofwel, het contrast tussen de prachtige natuur en de drukke 

wegen, waardoor het voor beestjes en andere fauna en flora 

onmogelijk wordt om veilig de straat over te steken. 

Door de veldrit in Koksijde kunnen de organisatoren niet of nauwelijks die richting uit. Ze 

kozen daarom voor drie lussen van ca 6.5 km en eentje van 32 km die helemaal tot in Veurne 

loopt. Deze lus is iets te ver voor ons. Op mijn vraag of er geen afkorting mogelijk was kon de 

organisator niet dadelijk antwoorden. Ze was niet voorzien maar hij ging het bekijken. Mocht 

het zo zijn vernemen jullie dat wel in de bus. De eerste lus van 6.5 km s volledig verhard en 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPwL_Z6cbPAhWIbxQKHd4CAn4QjRwIBw&url=http://www.westhoek.be/jewaserbij/8819/facelift-voor-bezoekerscentrum-de-nachtegaal-de-panne&psig=AFQjCNEs79MpZk6NKFyuZKRLRnD_t1drPA&ust=1475865416103630


6 

 

dus toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens. Door villawijken van de Panne en een 

passage langs de zeedijk. 

De 2
de

 lus gaat door het Calmeynenbos. De derde lus situeert zich door de natuur in en rond 

De Panne. 

Mogelijkheden genoeg dus om er een leuke wandeldag van te maken.  

 

Vertrek parking Demervallei 07.30 uur. Terug omstreeks 18.30 uur. Inschrijven doe je door 7 

Euro te storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding De Panne. Het bedrag 

moet voor 10 november op onze rekening staan. 

 

Zondag 4 december 2016: 37ste Sinterklaastocht - Langdorp en Gijmel   

 

 

 

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

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

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

zowel in Langdorp als in Gijmel inschrijven.  

Dit jaar kadert deze tocht ook in het wandelcriterium van Walkon. Hierin worden 

kwaliteitswandelingen opgenomen waarin veel respect voor milieu en natuur wordt getoond.  

Walkon staat voor maatschappelijk verantwoord wandelen, plezier, bewegen, vriendschap en 

gezondheid dragen bij tot een betere wereld. 10 

cent van de inschrijving gaat naar een goed 

doel. In 2016 gaat dat naar” to walk again” van 

Marc Herremans.  

 Je kunt alle afstanden aanvatten in beide 

vertrekposten (met uitzondering van de 5 km ). 

Bij niet te veel modder  staat er ook een lus in 

het natuurgebied De Langdonken op het 

programma. Een heerlijk wandelgebied dat  

door velen gesmaakt wordt. In Langdorp wordt 

er een lus door de weidse Demervallei gepland. Tussen deze lussen kan er naar hartenlust 

gecombineerd worden met kilometers en parcours. Gijmel, dat bij het Brabantse Aarschot 

behoort, bezit een typische Zuid Kempische omgeving. Stille dennenbossen met kronkelende 

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

Hagelands  landschap en een sterk meanderende  Demer die de vallei in twee verdeeld. 

Hopelijk kunnen de vroege wandelaars weer genieten van een mooie zonsopgang boven de 

Demervallei, misschien versierd met een laagje sneeuw. Zij die dit gemist hebben kunnen in 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://static.panoramio.com/photos/large/40335303.jpg&imgrefurl=http://be.worldmapz.com/photo/54685_en.htm&h=768&w=1024&tbnid=xCmAInSpiC-5jM:&docid=kQL296YxLJDsVM&hl=nl&ei=uXEbVuy7CsekUduHpLAI&tbm=isch&ved=0CC4QMygQMBBqFQoTCKz8nqDEvMgCFUdSFAod2wMJhg
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de late namiddag  genieten van een al even mooie zonsondergang. De beide vertrekzalen zijn 

zeer ruim en gelden tevens ook als rustposten.  

 

 

Stertocht te Leuven: Zaterdag 10 december 2016 

 
Zaterdagvoormiddag kunt u in de Blauwberg nog genieten van een mooie natuurwandeling. 

Een organisatie van Grashoppers Keiberg vzw.  

 

Later op de dag kunt u nog genieten van : Leuven ; eeuwenoud, springlevend 

Organisatie: Wandelclub Sportvrienden Pakenhof (WSP) Heverlee-Leuven vzw 4005 

Startplaats van Leuven, eeuwenoud, springlevend is het Koninklijk Atheneum Redingenhof 

gelegen op de Redingenstraat 28 te Leuven.  Via de snelweg E40 te bereiken : afrit Leuven. 

Op de binnenkoer van de school kunnen jullie 'gratis' parkeren. Volg de richtlijnen van de 

parkeerwachters. (open vanaf 13 tot 18 uur) 

Starten kan vanaf 13 uur tot 18 uur. Kom je met het openbaar vervoer (trein/bus), dan kan je 

ook starten in Café Sport, Martelarenplein 13 te Leuven, gelegen tegenover het treinstation te 

Leuven. Hier kan je vroeger starten, van 11 uur tot 17 uur. De afstanden bedragen 4, 6 en 12 

km.  

Alle deelnemers ontvangen een beschrijving van de bewegwijzerde route en de 

bezienswaardigheden ... 

 

Tip : ook de Kerstmarkt en de winkelstraten in kerstshopping sfeer worden aangedaan, 

voorzie je dus zeker van wat extra tijd tijdens of na deze wandeltocht ! 

 

    

De kruidtuin van Leuven is de oudste botanische 

tuin van België.  

 

Liefhebbers van planten en kruiden kunnen hun hart 

ophalen aan de uiteenlopende collecties.   

 

 

 

Park Keizersberg : in maart 2008 heeft 

de stad Leuven het grootste deel van het 

cultureel-historisch patrimonium van de 

abdij van Keizersberg in erfpacht 

genomen. Najaar 2008 wordt door de 

stadsdiensten gestart met de her aanleg 

van deze historische site tot een publiek 

park, met wandel- en 

recreatiemogelijkheden zoals een 

sportterrein. Dit nieuwe park is in omvang 

http://www.wsp.be/actief-wandelen/wsp-stadswandeling/2.jpg?attredirects=0
http://www.wsp.be/actief-wandelen/wsp-stadswandeling/park keizersberg.jpg?attredirects=0
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het grootste stadspark van Leuven en daarmee een welkome groene long binnen de stedelijke 

omgeving. 

 

 

Kanaal Leuven-Dijle   

In 1750 graafden 500 arbeiders gedurende 2 jaar dit 

kanaal.  Een monument aan de Vaart herdenkt de noeste 

handenarbeid.  

 

De universiteitshal - de oorspronkelijke lakenhalle, 

opgericht in 1317 door de architecten Jan Stevens, 

Arnold Hore en Godfried Raes - bleef leslokaal tot de 

Eerste Wereldoorlog. 

 

De Dijle, die hier in het verleden grotendeels 

ondergronds liep, werd opengewerkt en langsheen de 

rivier wordt een nieuw verbindingsman voor 

voetgangers en fietsers aangelegd dat de Vaartkom 

rechtstreeks verbindt met het stadscentrum. 

 

 

 

 

Het Groot Begijnhof van Leuven ... een stukje Unesco Werelderfgoed uit de 13e eeuw is 

een betoverend stukje pure rust midden in de stad.  

 

Je vindt er een aaneenschakeling van 

straatjes, pleintjes, tuinen en parken, met 

tientallen huizen en conventen in 

traditionele zandsteen. Tijdens de 

hoogdagen in de 17e eeuw woonden er 

zo'n 360 begijnen ... Nu wonen er 

studenten, professoren en medewerkers 

van de universiteit. 

 

 

Er zijn nog zoveel andere 

bezienswaardigheden te zien  ... zeker niet 

te missen is de Leuvense Kerstmarkt.  

Er zijn talrijke standjes met lekkernijen, drankjes en originele cadeaus. Je kan er ambachtslui 

aan het werk zien, er is het sparrenbos voor de allerkleinsten, de kusbrug met maretak voor de 

verliefde koppeltjes. De optredens van de kerststerren en het sfeervol café "Bij Rudolf" zijn 

meer dan de moeite waard !  

 

Zoals steeds bij een stertocht betalen we voor u de inschrijving en een basisconsumptie. 

Veel wandelplezier met deze Leuvense stadswandeling in een kerstsfeer. 

 

 

Zaterdag 17 december : Busreis naar Brugge 

http://www.wsp.be/actief-wandelen/wsp-stadswandeling/Kanaal Leuven-Dijle standbeeld.jpg?attredirects=0
http://www.wsp.be/actief-wandelen/wsp-stadswandeling/groot-begijnhof-leuven-1(p_activity,1086)(c_0).jpg?attredirects=0
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De laatste reis gaat naar de hoofdstad van West -Vlaanderen. We nemen deel aan Brugge 

binnenste buiten. Een wandeling door het stadscentrum in volle kerstsfeer. Het is een zaterdag 

de winkels en de kerstmarkten zullen geopend zijn.  

 

 

 

 We vertrekken vanuit het K.T.A. aan de achterkant van het station Brugge we kunnen kiezen 

uit 6-11-15 en 20 km. De 6 km is hoofdzakelijk gericht op de kerstmarkten. De 11 en meer 

blijven in het historisch centrum met als blikvangers o.a. het Begijnhof, het Minnewater, de 

site van Oud Sint Jan, de Markt, de Burg, de Halletoren, diverse kerken en pleintjes. Kortom 

alle toeristische plaatsjes worden aangedaan. Tot afgelopen jaar was er ook nog het 

ijssculpturenfestival. Voor de ijssculpturen moet je dit jaar in Hasselt zijn. 

Veel meer kan er niet meer over verteld worden enkel komen genieten van deze prachtige 

stadswandeling. 

Vertrek parking Demervallei 08.00 uur. Terug omstreeks 18.30 uur. Inschrijven doe je door 7 

Euro te storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding Brugge. Het bedrag moet 

voor 9 december op onze rekening staan. 

 

 

 

Leysin : 27 juni tot 5 juli 2017 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI1rH588bPAhUEaRQKHbgaBZEQjRwIBw&url=http://www.reisroutes.be/stadswandelroutes/kerstmarkt-brugge-139-3.aspx&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNFG2FnkhdgwVXE9DGg5yaBjEmnp8A&ust=1475868235739118
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Na de meevallende reis dit jaar naar Zinal 

keren we volgend jaar nog eens terug naar Zwitserland. Ook nu is de eigenlijke organisatie in 

handen van Intersoc.We kozen voor een 9-daagse reis naar Leysin. We waren schijnbaar niet 

alleen. Reeds  na enkele dagen was de reis volzet. Bij ons kan u nog inschrijven tot 20 

november zodat we nog 

van de vroegboek korting 

kunnen genieten.  

Al de informatie heeft u al 

kunnen vinden in het 

Walking magazine. Toch 

geven we hier nog een 

korte samenvatting. We 

verblijven in het Intersoc 

hotel Fabiola met een 

adembenemend zicht op de 

bergen in charmeservice. 

Met andere woorden all-in. 

Met de aximo-pas kunnen 

we gratis gebruik maken van openbaar vervoer en de bergbaan Berneuse. Uitstap naar het 

meer van Geneve en Montreux is mogelijk.  

Vermits we inschrijven voor 1 december is de kostprijs 654 Euro per persoon op basis van 

een twee persoonskamer. Voor de singels is er geen toeslag. Zij verblijven dan wel  aan de 

achterzijde van het hotel.  

 

Nog wat praktische informatie. We vertrekken weer vanuit Aarschot. Mogelijk fungeert onze 

voorzitter als reisleider. Ter plaatse zitten we weer samen in het restaurant. U kan zelf uw 

lunchpakket samenstellen. Nederlandstalig personeel en een Vlaamse dokter zijn ter plaatse. 

Inschrijven doe je door het ingevuld formulier aan de voorzitter te bezorgen voor 20 

november. Verdere betalingen en reisdocumenten ontvangt u via Intersoc. 

35 leden hebben al mondeling laten weten dat ze graag meegaan. Ook zij moeten het Intersoc 

formulier invullen. Voor de anderen niet te lang twijfelen we hebben maar een optie voor 45 

plaatsen. Het inschrijfformulier kan u achteraan in deze info vinden. 

 

 

 

Zottekestocht : zondag 1 januari 2017 
 

Enkel voor leden van WSC Langdorp vzw 

Traditioneel de eerste dag van het nieuwe jaar, onze 

zottekestocht.  

 Hotel Fabiola 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij-JmHrsnPAhUGOBQKHXKaCM4QjRwIBw&url=http://fotoalbum.seniorennet.be/PaulDeMulder/leysin_2011/galerij_met_tekst_alle_fotos&psig=AFQjCNFKRy5-7HNt4whdnI27r_90e0U9Mw&ust=1475952578903226
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqztXon9DPAhVEtBQKHbVJBfQQjRwIBQ&url=http://www.wsc-langdorp.be/images/Documenten/Pinguineke/2014/Pinguineke januari - februari 2014.pdf&bvm=bv.135258522,d.ZGg&psig=AFQjCNF5WygUiZNCupiUUnxs_WuVs9jLtQ&ust=1476189280956572
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Om het jaar op een gezonde en ontspannende manier te beginnen worden jullie tegen 09.00 

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

rust in café “Den arend”.  

 

Deelname is gratis. 

 

Openingsuren secretariaat 

 

Om de lidgeldvernieuwing en de verdeling van de 40 punten beloning wat vlot te laten 

verlopen passen we de openingsuren van ons secretariaat wat aan in november. De nieuwe 

lidkaarten worden pas op 10 november geleverd. Vandaar zal ons secretariaat NIET geopend 

zijn op 9 november. 

 We zijn wel geopend op woensdag 16 november tussen 14.00 en 16.00 uur. 

Op maandag 28 november zijn we een uurtje vroeger geopend. U kan dan vanaf 17.30 uur bij 

ons terecht. 

 Zondag 4 december tijdens de sinterklaaswandeling is het secretariaat geopend van 8.00 tot 

17.00 uur. 

De 2
de

 woensdag van december valt dit jaar zeer laat. Pas op 14 december zijn we geopend 

van 14.00 tot 17.00 uur. 

De laatste maandag valt op 2
de

 kerstdag. Het secretariaat zal dan geopend zijn op dinsdag 27 

december van 18.30 uur tot 19.30 uur. 

 

40 punten 2016. 

 

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

kleding.  

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

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

regenjassen, wandelsokken en heuptasjes. Normaal is er voldoende in stock om iedereen uit 

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

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

de kerstboom? 

Hoe gaat alles nu concreet in zijn werk. 

Vanaf woensdag 12 oktober tot en met de Sinterklaastocht krijgt u bij het inleveren van een 

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

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

bon is beperkt geldig. Laatste dag van inruiling is maandag 30 januari 2017. Daarna is de bon 

niet meer bruikbaar. 

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

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

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

punten maal 0,50 Euro. 

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

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

inruilbon dadelijk innen. 

 

 Opgelet!! Laatste datum van inleveren 40 punten formulier: Zondag 4 december. 

Daarna worden de formulieren niet meer aanvaard. 

 
 

LIDGELD 2017 
Op 1 oktober 2016 is een nieuw werkjaar begonnen, en dit betekent ook: 

vernieuwing van het lidmaatschap. De lidkaarten en ook de walking zijn 

pas op 10 november pas beschikbaar. Lidgeld vernieuwen kan dus 

maar vanaf woensdag 16 november. 
 

Hoeveel kost het?  

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

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

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

bijkomend 10,00 euro per persoon. 

  

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

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

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

 

Hoe uw lidgeld betalen? 

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

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

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

natuurlijk ook op nr. BE10 1460 5347 2704  met vermelding “lidgeld 2017” .De namen en 

het rijksregisternummer van de leden.  Nieuwe leden melden zich echter bij de secretaris, 

met opgave van hun (officiële) voornaam, familienaam, adres, geboortedatum, 

rijksregisternummer en nationaliteit. 

Bewijs van lidmaatschap 
Als bewijs van betaling van uw lidgeld ontvangt u een nieuwe  lidkaart met de vermelding 2017  
Wie in de hand betaalt (zie hierboven) ontvangt deze lidkaart onmiddellijk.  Wie langs de bank 
betaalt krijgt ze achterna gestuurd (doen wij niet zo graag, want dit vraagt bijkomend werk, en een 
postzegel, maar even goede vrienden!). 

 

 

 

 

 

 

 

Een aanrader: betaal uw lidgeld voor 1 januari 2017, dan is u al met Nieuwjaar in 

orde met de verzekering; u ontvangt dan bovendien, per gezin, gratis de Walking 
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in Belgium 2017 (Vroegere Marching)  Opgelet: deze kalender kan u zelf 

afhalen zolang hij beschikbaar is, hij wordt u niet opgestuurd! 
 

 

 

Vermelden van rijksregisternummer. 

Vanaf 2017 vraagt Sport Vlaanderen, het vroegere BLOSO, om ook het rijksregisternummer 

van de sporters te vermelden op de ledenlijsten van de sportfederaties. Immers als sporter mag 

je bij verschillende clubs binnen dezelfde  sport aansluiten. Naar subsidies toe kan er maar 

één keer subsidie toegekend worden per sporter. Dat kan alleen maar via het unieke 

rijksregisternummer. Bij de lidgeld vernieuwing hebben we dus uw rijksregisternummer 

nodig.  

Het Rijksregisternummer kan u vinden op de ACHTERKANT van uw I.D. kaart en begint 

met uw geboortejaar. 

Praktisch: 

Bij het vernieuwen van je lidgeld kom je naar het secretariaat. In de kinderopvang liggen 

briefjes klaar. Daarop vul je in :  je naam en voornaam, je rijksregister en eventueel je 

telefoonnummer en e-mail adres. Dit doe je voor iedereen waarvoor je een lidkaart komt 

halen.  

In het secretariaat geef je dit briefje of briefjes af aan diegene die je lidkaart opzoekt. Je 

betaalt en je krijgt  je lidkaart  + de Walking per familie. Indien je aangesloten bent bij de CM 

leg je eventueel je gele klever in de betrokken doos. Indien je lid bent van de socialistische 

mutualiteit of spoorwegen neem je een ingevuld formulier mee. Voor de andere mutualiteiten 

of sociale dienst laat je het formulier invullen door de secretaris of voorzitter. 

Vanaf de Sinterklaastocht kan je dan ook  je 40 puntenkaart 2017 meenemen.  

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

 

 

 

 

 

Gevierde clubleden 

 
Nieuw in Wandelsport Vlaanderen is de viering van verdienstelijke wandelaar. 
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Elk jaar tijdens de nieuwjaarsvieringen in de regio‟s worden ook de verdienstelijke 

wandelaars gehuldigd.  

De nieuwjaarsvieringen worden per regio gehouden. 

Naast de viering van de verdienstelijke leden is het ook 

een samenkomst met de verschillende clubbesturen uit 

de regio waar een drankje kan genuttigd worden en een 

kleine maaltijd wordt aangeboden. 

Wat zijn nu verdienstelijke wandelaars. Dat zijn 

wandelaars die in de loop van 2016 de kaap van 20 000 

km hebben overschreden of een veelvoud van 20 000. 

(40 000, 60 000, 80 000, 100 000, 120 000 en zo 

verder). Voor de leden die korte afstanden wandelen 

kan men ook voor het overschrijden van 1000 

wandelingen of een veelvoud ervan worden gevierd. U 

kunt maar voor één van beide gevierd worden. Toch nog benadrukken dat het overschrijden 

van die getallen in 2016 moet gebeurd zijn. Indien dat reeds een aantal jaren gebeurd zou zijn 

moet men wachten tot er weer een veelvoud van 20 000 km of 1000 wandelingen wordt 

overschreden. 

Leden die denken in aanmerking te komen melden dit aan ons secretariaat ten laatste op 14 

december. Graag persoonlijk aanmelden met uw wandelboekje ter controle. 

 

Concreet: de gevierde mag gratis deelnemen aan de nieuwjaarsviering op 26 januari 2017. 

Deze viering zal (onder voorbehoud) doorgaan in Deli Dish te Kampenhout. De partner en 

eventueel een aantal bestuursleden mogen ook meekomen. Zij betalen een bijdrage van € 35 

per persoon. De gevierde ontvangt  een klein geschenkje, een oorkonde en een foto van die 

overhandiging. Wat hem of haar eeuwige roem oplevert.  

Het is nu aan u om u aan te melden. 

 

Overlijden 

 
We vernamen het overlijden van ons lid Jos Van Roy. Echtgenoot van Roza Van Malcot. 

Jos werd geboren op 25 mei 1938 en overleed op 26 augustus. 

Jos en Rosita ,zoals wij haar noemden, waren jarenlang trouwe helpers. Diegenen die al 

langer lid zijn herinneren zich nog dat ze steevast de kassa deden op de grootste controlepost. 

Wij bieden Roza en de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen onze deelneming aan 

en wensen hen veel sterkte. 

 
 
 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 22/08/2016 
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Aanwezig: Fons Leys, Corrie Martens, Cyriel Hendrickx, Paul Verduyckt, José Leers, Roger 

Voet, Ingrid Blockx, Lucien Luyten  

 

 

Verontschuldigd : Guido Van Loo (vakantie), Jef De Win, Bart Daems (kliniek) 

 

De voorzitter verwelkomt iedereen en verontschuldigt Jef en Guy en Bart 

 

Briefwisseling secretaris :  

 

Briefwisseling voorzitter :  

-bevestiging dat de rekening van de post betaald is 

-nieuw postreglement tijdschriften na te zien (Paul) 

-factuur brandverzekering 

-documentatie “actiefste gemeente” 

-nog 3 extra inschrijvingen reis Nederland 

-de aankoop van heuptasjes heeft ons veel meer gekost dan gedacht : de verzendingskosten 

waren gratis maar niemand had gesproken over douane- en invoerkosten, wat elk heuptasje 

plusminus 8 euro duurder maakt  

 

Financieel verslag :  

-dagboek ontvangsten en uitgaven van juni en juli werd voorgesteld 

-de huidige kastoestand werd toegelicht 

-op de Zomertocht waren 1970 deelnemers; De waarborg voor de tent werd nog niet 

teruggestort 

-voor de reis naar Nederland zijn uiteindelijk 42 personen ingeschreven 

-de menu voor het helpersfeest werd vastgelegd en doorgegeven 

-er werd 25€ betaald voor objectieve aansprakelijkheid. Tot nu waren de gebouwen die we 

gebruiken verzekerd maar niet de mensen die zich er in bevinden 

 

Buitenlandse reizen 2017 : 

-de korte vakantie in mei gaan we overslaan gezien de vele werkzaamheden voor de Vlaamse 

wandeldag op 30/042017 

-de grote vakantie in Zinal was een groot succes. Een gelijkaardige reis wordt volgend jaar 

georganiseerd naar Wengen. De prijs valt zwaar tegen! De basisprijs zou 850 € bedragen, 

zonder gebruik van de liften. Een liftkaart kost rond de 200 € wat de totale kost op 1050 € zou 

doen oplopen. Veel te duur in verhouding tot alle vorige reizen die we met de groep gedaan 

hebben. Ook de vooropgestelde datum valt wat tegen : van 17/6 tot 25/06 

-Daarom denken we te kiezen voor een alternatief, ook georganiseerd door Intersoc naar 

Leysin met dezelfde voorwaarden : voor plusminus 670 € en van 26/06 tot 04/07  

-Voor het najaar wordt nog nagedacht. Het systeem met de bus blijft behouden evenals de 

periode van zondag tot donderdag 

 

 

Walk-on : 

Fons brengt verslag uit over de vergadering in St.Niklaas 

-het proefproject gaat in 2017 door 

-het gaat over 12 wandelingen over heel Vlaanderen 
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-elke wandeling worden 3 prijzen verloot, hoofdprijs zou een weekendverblijf zijn in 

Houffalize  

-elke wandeling kun je een stempel krijgen. Als je 8 stempels verzameld hebt kom je terecht 

in een grote trommel voor de loting op het einde van het seizoen voor superprijzen (?) 

-ook het project waar clubs konden inschrijven voor een gratis weekverblijf op voorwaarde 

dat ze enkele dagen zouden gidsen wordt verder geëvalueerd (er zou niet veel gegidst zijn…) 

 

Aankoop banners : 

-een banner of roll-up is te vergelijken met een projectiedoek voor dia‟s waar iets kan op 

gedrukt worden zoals „inschrijving‟ met daaronder bvb een foto of reclame van de club. Ze 

zijn 2m hoog en voor de breedte kan gekozen worden tussen 80 en 120 cm. Ze zouden de 

borden kunnen vervangen die nu op ijzeren staanders achter de inschrijftafels staan. 

-we kunnen voorlopig eens proberen met 2 banners met “inschrijving” en 2 met “inschrijving 

leden”. De foto eronder zou een foto van de kerk van Langdorp kunnen zijn (we zijn toch een 

club van Landorp) 

 

Vlaamse wandeldag 2017 : 

-Fons zette een ontwerp van draaiboek op papier dat uiteindelijk zowat alles zou bevatten 

waaraan moet gedacht worden en wat moet geregeld zijn. 

-het eerste gedeelte “Bussen” en “Vertrekzaal” werd al eens overlopen 

-het promotieblad om in de “Walking” te plaatsen werd goedgekeurd en opgestuurd  

 

 

Begijntjestocht : 

-zijn de zalen betaald? 

-de zaal in Booischot kan op voorhand klaargezet worden 

-de helpers per zaal werden toegewezen 

-samenkomst maandag om 13 u in secretariaat voor het klaarzetten 

 

Rondvraag/allerlei : 

-er werden terrasstoelen aangekocht. Deze zitten dik onder het stof en moeten afgewassen 

worden. Kandidaten?  

 

Slotwoord : 

-de vergadering wordt gesloten om 23u15 

 

Paul Verduyckt 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  

 

Van  26 september  2016 begin : 19u30 
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Aanwezig: Fons Leys, Cyriel Hendrickx,  Lucien Luyten, Paul Verduyckt, Roger Voet, Ingrid 

Blockx, José Leers, Guido Van Loo, Jef De Win, Corrie Martens 

 

Verontschuldigd: Bart Daems, 

 

 

 De voorzitter verwelkomt iedereen. De vakantiereis naar Zeddam is voor iedereen 

meegevallen! 1 min puntje : Erna  heeft een gebroken arm opgelopen door een val. 

 De secretaris heeft reclame bij van Internet  voor Wigo. 

 De voorzitter: 

Geboortekaartje van kindje Jan Wellens. 

2 boekjes van Natuurpunt. 

Factuur van Bpost. 

Overlijdensbrief van Jos Van Roy. 

Huurovereenkomst van Bekaf. 

 De penningmeester overloopt de in- en uitgaven van augustus. 

Zeddam 40 inschrijvingen. 1 afgezegd wegens ziekte en 2 met eigen vervoer. 

Wervik 52 wandelaars. 

Helpersfeest : 85 inschrijvingen. 

Parking Tienbunder is aangevraagd maar nog niet bevestigd 

Wie van het bestuur gaat mee naar Esneux? 

 De bon voor het 40 punten geschenk is gemaakt. 

 Buitenlandse reizen: 

Leysin  van 27/6 tot 5/7 2017  reeds 31 voorinschrijvingen! 

Wengen  : niet = te duur en 1 dag minder. 

10 - 14 september 2017 : met de bus naar Waldbreitbach. 

We gaan in het voorjaar 2017 niet naar de Moezel of elders. 

 Voorstellen bus uitstappen: 

Kerstmarkt in Duitsland: we organiseren dit niet ! Best boeken bij de busmaatschappij. 

Voorjaar naar Aalst? 

o.a. Zedelgem en Wervik komen naar de VWD. 

 Er zijn 50 heuptasjes aangekocht. Verkoopprijs: €30. 

 Er is prijs gevraagd voor banners, Beach vlaggen en roll ups. De offerte is  nog niet 

binnen. 

 VWD 30 april 2017 

-Op 15/9 was er een samenkomst met dienst toerisme. Zij zullen enveloppen leveren 

met folders uit Aarschot. Wij doen er onze brochure er bij en adresseren. 

-De tekst voor onze brochure van de stad is niet gekomen. 

-Zij zouden een promotietent van 3x 3m (buiten) willen zetten met proevertjes. Ook 

een boog met reclame voor de Aarschotse bruine. 

-De grote kerk zou open zijn en ook het museum ( gratis). 

-Via toerisme Hageland zouden er gadgets voor kinderen kunnen verkregen worden. 

-De wandeling wordt opgenomen in UIT. 

-We hebben adressen gekregen van de pers. 

-We zouden op 28/2 op de fiets- en wandelbeurs moeten staan! 

-We hebben de overeenkomst met WSLV gekregen. Alle bestuursleden hebben een 

copy gekregen via de mail! 

-Vicky zou de teksten voor de burgemeester en schepen aan ons bezorgen. 
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-Lucien zal eens met de burgemeester gaan praten om de container te verplaatsen. 

-Inschrijvingen voor de bussen zullen via het secretariaat verlopen. De penningmeester 

zal de betalingen nadien controleren. 

-Voor de soepcentrale is er nog geen beslissing. Vragen over bijleveringen en het 

brengen naar de verschillende locaties zijn nog niet opgelost. 

-We hanteren slechts 2 prijzen : € 1,5 en  € 2,5. We serveren geen Palm of 1900. Wel 

Kriek. 

 Voor de Tienbundertocht komen we om 12u30 de vrijdag samen. We beginnen met 

pompoenen te snijden. 

De bakker komt om 6u30. 

Roger en Ingrid  staan in Ter Klasse. Waarschijnlijk kunnen we de dag ervoor de zaal 

niet klaar zetten! 

 Voor de Sinterklaastocht kunnen we de zaal in de Gijmel niet in de namiddag klaar 

zetten! 

 De vrijdagnamiddagwandelingen  kennen niet meer zoveel succes. Er wordt aan 

gedacht om dit slechts om de 14 dagen te organiseren. 

 Er kan  niet meer  dan één 40 puntenblad  worden ingeleverd.  

 

 

 

Einde  10u35 

Verslag : Guy Van Loo 

 

                     

 

 

 

 

Dat wandelaars van alle markten thuis zijn bewijst onderstaande uitnodigigng. Niet minder 

dan drie van onze leden zingen en acteren mee in deze produktie. Een mooie gelegenheid om 

ook eens met operette kennis te maken !!!! 
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Begijntjestocht  
 

totaal aantal deelnemers (clubleden) 723 

aantal niet-aangesloten wandelaars 98 

aantal andere/buitenlandse clubs 0 

algemeen totaal 821 
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