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Mijmeringen van de voorzitter 
De zomervakantie loopt op zijn eind. Na de vele regen in het voorjaar een typisch Belgische 

zomer. De werkplichtigen zijn weer aan het werk en dromen misschien alweer van enkele 

daagjes verlof. De gepensioneerden kijken eventueel nog uit naar een late vakantie in de 

bergen of in een of ander Zuiders land. 

 

Een volle bus pinguïns trok eind juni met Intersoc naar het Zwitserse Zinal. Voor de meeste 

onder ons een onbekende formule. 

 De eerste avond wat hectisch. Al snel waren we aangepast aan deze manier van werken. De 

wandelingen waren prachtig en een overvloed van keuzes naar ieders mogelijkheden. Enig 

nadeel door de vele wandelaanbiedingen was dat de groep sterk verdeeld was. Het 

groepsgevoel zoals we bij onze eerdere reizen kenden was even verloren. Na enkele dagen 

loste ook dat zich op doordat er afspraken werden gemaakt om samen een bepaalde tocht te 

kiezen. Het  hotel was in orde. Kamers ruim en eten in overvloed. Ook de all-in formule met 

Zwitserse pils werd geapprecieerd. Een ongeluk ligt soms in een klein hoekje (putje). 

De voorlaatste dag misstapte Maria Peeraer zich tijdens een wandeling. Gevolg een gebroken 

voet. Maria vertrok samen met ons vanuit Zinal en werd zoals een koningin met de ambulance 

en het vliegtuig vanuit Genève via Gasthuisberg naar huis vervoerd. Nog voor wij in Aarschot 

aankwamen kon ze ons melden dat er geen operatie nodig was en zij al thuis was. Nu nog 

geduldig afwachten op de volledige genezing. 

 

Al snel daarna volgde onze zomertocht. Net geen 2000 deelnemers lag eigenlijk een beetje 

onder de verwachtingen. Helpers waren er dan ook meer dan voldoende. Een groot aantal 

vaste medewerkers hadden om allerlei redenen afgezegd. Ik heb dan beroep gedaan op enigen  

die zich opgegeven hadden voor de Vlaamse Wandeldag volgend jaar. Zij hebben op een 

rustige manier kunnen kennismaken met het organiseren van een wandeltocht. De  enige 

uitzondering op deze „rustige „ manier, waren de tappers in de vertrekzaal. Door het uitvallen 

van de koelcel in de SIBA was er een noodtapwagen aangebracht. Een proefwagen van de 

drankencentrale die al snel bleek te klein te zijn waardoor het moeilijk werken was. Daarom 

dan ook een extra dank u wel aan de tappers die zich uit de naad gewerkt hebben om iedere 

wandelaar van zijn drankje te voorzien. Natuurlijk ook een dank u wel aan alle andere 

medewerkers. Zonder jullie zou het niet meer mogelijk zijn wandeltochten te organiseren. 

Trouwens aan alle medewerkers verderop in deze info wordt u uitgenodigd op ons 

helpersetentje. Deze uitnodiging is ook voor de helpers van de afgelopen zomertocht. 

 

Eerdaags is er onze wandeltocht in Begijnendijk waarop ik u ook hartelijk uitnodig. De 

wandelvakantie naar Nederland is verkend. Ook deze uitstap belooft een topper te worden. 

Een uitgebreid verslag kan u verderop vinden. De hotelbaas hield nog 2 tweepersoonskamers 

in reserve voor late beslissers. Na Zeddam beginnen we terug aan de eendaagse bus uitstappen 

naar Wervik in september en in oktober na onze Tienbundertocht naar Esneux. Verder hebt u 

nog een gratis wandeling in Westerlo en hernemen we de vrijdagnamiddagwandelingen. Heel 

wat organisaties waarop we u massaal verwachten. 

 

Misschien zie ik jullie daar ergens! 

Fons. 
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Wandelkalender september-oktober 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. 

 

 

Dinsdag 30 augustus 

 

 

Eigen organisatie 

9de 
Begijntjestocht 

Parochiecentrum  

Kerkstraat 3        Begijnendijk 

Wandelaars/helpers op post 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

 

Zondag 4 september 

 

 

Wit Blauw Scherpenheuvel 

CC Den Egger      A.Nihoulstraat 74 

Scherpenheuvel 

5-8-13-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 8 september Trip-Trap Kumtich 

Parochiezaal  

Ganzendries 29    Oplinter 

3-6-7-8 km 

Te combineren 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 10 september 

 

VOS Schaffen 

Kalendries           Meldertsebaan 2 

Meldert-Lummen 

5-8-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 11 september 

 

 

WSP Heverlee 

Zaal Roosenberg  

Maurits Noëstraat 15  Oud Heverlee 

4-7-12-20-30-35 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Woensdag 14 september Boutersem Sportief 

Boerenzaal   Malendriesstraat 58 

Kerkom - Boutersem 

4-6-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 15 september 

 

Sporton Deurne Diest 

‟t Schoolhuis  Schoterheide 48 

Schoot - Tessenderlo 

5-10-15 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 17 september Globetrotters Hageland vzw 

Voetbalkantine SK Waanrode 

Dorp        3473 Waanrode 

4-7-12-20-30 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Zondag 18 september 

 

WSV Leuven 

Cultureel Centrum 

Keizerstraat  Lovenjoel 

4-6-12-20-30 km 

 

07.00 -  15.00 uur 

Zondag 18 september 

 

 

Bavostappers Zittaart 

PZ   Lindestraat 22 

Meerhout-Zittaart 

4-8-14-19-25-33-43 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 24 september Ijsetrippers 

‟t Pakhuis 

E. Gillisstraat 7         Huldenberg 

7-14-21 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 25 september 

 

 

WSV IVAS Itegem 

Sint Lambertusinstituut  

Kerkplein 14    Heist op den Berg 

4-9-12-15-18-20-25-30-42 

km 

07.00 – 15.00 uur 
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Zondag 25 september WSV Horizon Donk vzw 

Buurthuis  Zelkstraat 

3545 Halen 

5-8-11-13-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 25 september 

 

Busreis naar Wervik 

Zie verder in deze pinguin 

Clubbezoek 

Dinsdag 27 september De Grashoppers vzw 

 Zaal De Keyt   

Kerkendijk 4     3272 Messelbroek 

5-8-10-12-18-21 km 

 

07.00 – 15.00 

Zondag 2 oktober 

 

 

De Lustige stappers Langdorp 

Parochiezaal   

StationsstraatRamsel 

5-8-13-20-22-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 4 oktober Herentalse WC vzw 

Voetbalkantine FC Linda 

Kattestraat       Olen 

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

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 8 oktober De Bollekes Rotselaar 

Montfortcollege 

Aarschotsesteenweg 39  Rotselaar 

4-6-10-16-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 9 oktober 

 

 

VOS Schaffen 

Koninklijk technisch Atheneum 1 

Boudewijnvest 5     Diest 

4-8-12-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 15 oktober 

 

Eigen organisatie 

8ste
 Tienbundertocht 

Kortakkerzaal           Rillaar 

Wandelaars/Helpers op post 

5-12-16-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 16 oktober 

 

 

Wandelend Paal vzw 

Pz Sint-Paulus 

Diestersesteenweg   Paal-Beringen 

4-7-12-16-20-30-42 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 16 oktober 

 

 

WSV Berchlaer 

Ontmoetingscentrum PC Ballaer 

Markt 27         2590 Berlaar 

4-6-12-18-22-30 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Donderdag 20 oktober Den Engel leuven 

Chiro Blanden 

Kartuizerstraat 1  Blanden 

6-12 km 

 

09.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 22 oktober Busreis naar Esneux 

Zie verder in deze info 

Clubbezoek 

Zondag 23 oktober 

 

 

WK Werchter vzw 

Basisschool De Cocon   

Veldonkstraat 10      Tremelo 

4-8-12-16-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 23 oktober 

 

Stertocht 

Herentalse wandelclub 

Parochiecentrum  

Boerenkrijglaan       Westerlo 

4-7-10-15-20-25-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 29 oktober Wandelclub Boutersem Sportief 

Cultureel Centrum 

Kerkomsesteenweg 55    Boutersem 

4-6-8-10 km 

 

08.00 – 20.00 uur 

Zondag 30 oktober Trip Trap Kumtich vzw 

Kantine Eva‟s Tienen  

Sint-Barbarastraat 7   3300 Kumtich 

5-9-13-19-22km 

 

07.00 – 15.00 uur 
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Vrijdagnamiddagwandelingen. 
Vertrek om 13 u 30 stipt 

Datum             Omloop Afstand      Vertrekplaats 

02/09/16 Herselt-Bergom-Herselt 12 km Herselt voetbal 

09/09/16 Houwaart-Tielt-Houwaart 12 km Houwaart Kerk 

16/09/16 Aarschot-Wit Toreke-Aarschot 12 km Sporthal Demervallei 

23/09/16 Heimolen-Wolfsdonk-Heimolen 12 km Heimolen Langdorp 

30/09/16 Wolfsdonk-Blauberg-Wolfsdonk 12 km Wolfsdonk Kerk 

Volkensvoortstraat 

07/10/16 Begijnendijk-Baal-Begijnendijk 12 km Begijnendijk Kerk 

21/10/16 Houwaart-Rillaar-Houwaart 12 km Tienbunderhof 

28/10/16 Averbode-Veerle-Averbode 12 km Vossenhol Averbode 

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

14/10/16 geen wandeling(voorbereiding Tienbundertocht) 

 

Dinsdag 30 augustus Begijntjestocht. 

 
De schoolvakantie loopt op zijn einde. Nog vlug een 

mooie wandeling meepikken? Ook dit jaar wandelen 

we naar de buurgemeente Booischot. Voor de korte 

afstanden blijft het Bieheidebos  de hoofdschotel. Voor 

de 8 km aangevuld met : De Raam, De Rooygaarden 

en het natuurgebied de Paependel. 

De grotere afstanden verlaten al snel het Bieheidebos en wandelen  langs allerlei trage wegen 

de provincie Antwerpen binnen.  Onderweg passeren ze de  “De lichten” , een natuurgebied 

met aan de rand een sportcentrum . U kunt een heuse renbaan bewonderen vooraleer u weer 

het veld instapt op weg richting Booischot centrum. Na de rust keren de 12 km stappers via de 

Peerdsdonken terug naar de provincie Vlaams-Brabant. Hier wandelen we door het Hoekje 

met de Strooiselhoeve en het private kasteeldomein ‟t kasteeltjesgoed. Via het Pannenhof 

bereiken we terug de vertrekzaal.  

De grotere afstanden maken in Booischot nog een lus langs het Hof ter Laken met zijn 

middeleeuws kasteeldomein en zijn 30 ha groot park. Samen met de meanderende  Nete, de 

Palieterhoeve en de Heerenbossen  vormt deze lus een aaneenschakeling  van verbazende 

wandeluitzichten. 

We nodigen  u uit om te komen genieten van een  afwisseling van kleine en grotere 

natuurgebieden verbonden door bos- en veldwegen waarbij het domein van koning auto zo 

veel mogelijk wordt vermeden. 

Zoals steeds wordt u op de vertrek-en rustzaal verwend met oma‟s huisbereide soep. Deze 

soep wordt bereid met verse groentjes. Er zijn de nodige dranken ! En als toetje kunnen er  

pannenkoeken in de vertrekzaal worden bekomen. 
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Een nieuwe uitdaging, WalkOn tochten.  

Wandelsport Vlaanderen wil nieuwe horizonten ontdekken en is daarom een samenwerking 

aangegaan met Vayamundo, een organisatie van vakantieclubs die streven naar een CO2-

neutrale werking en bovendien bijzondere aandacht hebben voor de sociale, multiculturele en 

andersvalide noden van hun gasten.  De samenwerking bundelt een wandelcircuit van 12 

wandelingen, georganiseerd tussen 7 augustus en 30 december 2016. Het WalkOn label staat 

garant voor kwaliteitsvolle wandelingen met respect voor natuur en toeristische trekpleisters. 

Je ontdekt de mooiste plekjes . Verder wordt er extra aandacht besteed aan jonge gezinnen en 

andersvaliden. Bovendien wordt op elk van deze wandelingen een deel van het 

inschrijvingsgeld doorgestort aan een gemeenschappelijk goed doel. Zo bouw je al wandelend 

mee aan een betere wereld. Maar er is meer, doe jij mee aan 8 van deze 12 WalkOn 

wandelingen dan maak je kans op één van de vele reizen in de Vayamundoclubs en talrijke 

andere prijzen. Kaarten die in aanmerking komen worden ingezameld en de prijzen worden 

getrokken op 30 december in Zoersel. De uitdaging „wandelen voor een betere wereld‟ is 

groot, een reden te meer om trachten deel te nemen. Een reden ook om je ervoor te belonen.   

 

Ook wij stapten als enige Vlaams-Brabantse club mee in het proefproject.  Wil je dit jaar je 

spaarkaart volkrijgen zijn er vrij grote verplaatsingen nodig. Vanaf 2017 is er een nieuw 

project en zullen er meer clubs instappen zodat verre verplaatsingen niet meer nodig zijn. 

Spaarkaarten zijn verkrijgbaar bij de eerste organisaties tot 25 september. 

 

De WalkOn kalender van 2016 ziet er als volgt uit:  

 

Datum Organiserende club:  

7 augustus WSV Milieu 2000 Lommel (LIM) . 

14 augustus Hanske de Krijger Oudenaarde (OVL)  

21 augustus Wandelclub De Lachende Klomp Kruibeke (OVL) 

 25 september Padstappers Geraardsbergen Geraardsbergen (OVL) 

 25 september Wervikse Wandelsportvereniging Wervik (WVL)  

16 oktober Wandelclub Kadee Bornem Bornem (ANT) 

 16 oktober Wandelend Paal Paal (LIM) 

 6 november WSV De Brigandtrotters Ingelmunster (WVL) 

 4 december WSC Langdorp Langdorp (VL-BRA)  

11 december WC Aviat Sint-Truiden Sint-Truiden (LIM) 

 29 december WSK Marke Kortrijk (WVL) 

 30 december WSV De Natuurvrienden Zoersel Zoersel (ANT)  

 

Op elke wandeling worden er ook dagprijzen getrokken. Elk uur wordt er uit de 

inschrijfkaarten een waardevolle prijs getrokken. Praktisch betekent dit 8 prijzen. Na de 

wandeling kun je de gewonnen prijs ophalen bij de organiserende club.  

Wie deelneemt aan 8 van de 12 wandelingen maakt kans op een mooie prijs op de 

eindwandeling in Zoersel. Na elke wandeling wordt je persoonlijke deelnemingskaart 

gestempeld. Eens je 8 stempels hebt bekomen ontvang je een eerste persoonlijk cadeau, 
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nadien wordt je kaart ingehouden en gaat ze naar de finalewandeling waar je kans maakt op 

een mooie prijs. Momenteel zitten volgende prijzen al in het pakket, vakantieverblijven in de 

Vayamundo hotels, schoenen van Berghen, streekproducten, enz…. 

 

 

Busreis Zeddam van zondag 18 tot 22 september 

 
Enkele dagen na de zomertocht vertrokken we naar het Nederlandse Zeddam om de 

wandelingen te verkennen. Hierna kunt u een uitgebreid verslag en de praktische info van de 

verkenning/reis vinden. 

 

Dag 1.  Wandelen door het Bergherbos (14 of 18 km) 

Vertrek van de wandeling om 10 uur. Achter het hotel starten we met de Montferlandse 

Toppen wandelroute. 

De Montferlandse toppenroute is een lange afstandswandelroute (LAW) van in totaal 34 

kilometer en  die voert over 18 heuvels in Montferland. 

Wij volgen een gedeelte van deze route in en rond het Bergherbos. Na ongeveer 7,5 km 

nemen wij een rust in Uitspanning „t Peeske op een heuvel buiten Beek met aan de ene kant 

het bergmeertje met een groot vlonderterras en aan de andere kant een grote vijver. 

De kleine afstand gaat 

onmiddellijk richting Zeddam 

door het Bergherbos.  

De lange afstand maakt nog 

een ommetje via de uitkijktoren 

Hulzenberg in het Bergherbos 

bij Stokkum. Hier kan je 

genieten van een prachtig 

uitzicht over de wijde 

omgeving. De Hulzenberg 

heeft een hoogte van 82,4 m 

boven NAP (Normaal 

Amsterdams Peil, vaak gelijk 

gesteld aan het gemiddeld 

zeeniveau) en de toren zelf is 

21 meter hoog en telt 105 

treden. Al het hout gebruikt 

voor deze toren komt uit het 

Bergherbos. 

Zowel de kleine als de grote 

afstand wandelt via de 

Grafelijke Korenmolen en het 

centrum van Zeddam terug naar 

het hotel De Uitkijk. 

De Grafelijke Korenmolen is 

de oudste molen van 

uitkijktoren Hulzenberg 
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Nederland. Deze beltmolen dateert al van vόόr 1441.  De molen behoorde, evenals de 

tegenover liggende Rosmolen, toe aan de heren later graven van Bergh. In 1991 zijn alle 

draaiende delen van de molen gerestaureerd, waardoor de molen weer geheel bedrijfsvaardig 

is.  

In het Bovendorp staat ook de rooms-katholieke Sint-Oswalduskerk waarvan het oudste deel 

uit de 12
de

 eeuw  stamt. Naast de Oswalduskerk staat een kleine Nederlands Hervormde kerk. 

 

Dag 2.  Groene wissel Winterswijk (16 of 20 km) 

Wij vertrekken om 9 uur met de bus (Werner) naar Winterswijk. Aan het station starten we 

onze wandeling. Via een bospad evenwijdig met de spoorweg wandelen we via een tunneltje, 

brede en smalle boswegen richting  de Berenschot‟s Watermolen. Onderweg kruisen we de 

Slingebeek en de Slingeweg. We wandelen hier op de oude Bocholtsebaan, een voormalige 

spoorlijn. In de Berenschot‟s Watermolen nemen we even rust en is er de mogelijkheid om 

iets te drinken. 

Berenschot‟s Watermolen is een eeuwenoude watermolen uit anno 1652. De watermolen ligt 

aan de Slingebeek en aan de rand van het natuurgebied de Bekendelle. Sinds 1911 is de 

familie Berenschot eigenaar van de watermolen. Op dit moment „zit‟ de 5
de

 Berenschot 

generatie er op en runt deze het restaurant. In 1991 heeft de laatste molenaar die werkzaam 

was in de watermolen, de watermolen eigenhandig gerestaureerd tot een prachtig restaurant. 

De watermolen is nog geheel intact en kan nog steeds malen.  

Na de rust wandelen we via slingerpaadjes langs de meanderende Boven-Slinge. Via 

Bekendellebos gaan we daarna via landelijke wegen richting Oude Bocholtsebaan. Hier neemt 

de korte afstand de Oude Bocholtsebaan links.  

De lange afstand wandelt via een netwerk van landweggetjes, (gras)paadjes en kleine 

(klinker)weggetjes door een rustig agrarisch landschap met de typische boerderijen. We 

steken de Kottenseweg over en komen in het Buskerbos.  

De korte afstand volgt vanaf hier dezelfde weg als de lange afstand. Aan het einde van de 

wandeling wandelen we door het gezellige centrum van Winterswijk. 

 

Dag 3.  Hemelse Berg Arnhem (van Oosterbeek naar Arnhem) (9 of 17 km) 

Wij vertrekken om 9 uur met de bus (Werner) naar Oosterbeek. De korte afstand wandelt tot 

de Oosterbeekse Kerk (Oude Kerk) (10 km) en wordt hier op gehaald door Werner, die de 

groep naar Arnhem brengt. De lange afstand (17 km) legt het hele traject al wandelend af. 

Aan het eindpunt van de Arnhemse trolleybuslijn 1 vertrekken wij met onze wandeling. 

Arnhem is de enige stad in Nederland met dit openbaar vervoermiddel. Het milieuvriendelijke 

systeem, sinds 1949 in gebruik, is geliefd bij de bevolking van Arnhem en omstreken 

vanwege zijn geluidsarme rijeigenschappen. Het is ideaal op de heuvelrijke trajecten. 

Klimmend bereiken wij de gedenkzuil, langs een dalend slingerend pad passeren wij de 

schuilhut  en wandelen langs een beekje met kleine watervallen en een zogenaamd 

„grothuisje‟. 

Wij vervolgen onze weg via Heveadorp.  

Heveadorp ontstond na 1915 toen fabrikant Wilhelmi toestemming kreeg hier een 

rubberbandenfabriek te mogen bouwen. De merknaam werd Hevea. De huizen met rieten kap 

(in Engelse stijl) zijn de voormalige fabrieksarbeiderswoningen uit 1920. De fabriek werd in 

1978 gesloten. 

Langs een stijgend tegelpad overgaand in een smal pad, verderop een bospad, dan weer een 

bochtig klinkerpad komen wij aan het uitzichtpunt Duno. 
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Duno wordt gekarakteriseerd door hellingsbossen, afgewisseld met droge dalen.  Het 

landschap heeft zich ontwikkeld op de hoge zuidelijke rand van de Arhemse stuwwal die hier 

steil naar de uitwaarden van de Rijn afloopt. De hoogteverschillen zijn hier aanzienlijk . Door 

de overgangen  van hoog naar laag en van zandgrond naar kleigrond, is het hier rijk aan wilde 

planten zoals de bosanemoon, het dalkruid en de grootbloemige muur. 

Wij wandelen verder langs een monumentaal hek en bereiken via een slingerend pad het 

hoogste punt waar wij kunnen genieten van een mooi uitzicht over de Nederrijn en de 

Betuwe. 

Hier nemen wij een rustpauze en genieten we van onze picknick. (Taverne in de buurt is enkel 

zondags geopend.) 

Verderop verlaten wij de picknickplaats via een lange trap met ijzeren leuning, via het 

Kerkpad en een houten vlonderpad bereiken wij de oude kerk in Oosterbeek.  

De hervormde kerk in Oosterbeek behoort tot de oudste kerken van Nederland. De kerk raakte 

bij hevige gevechten in deze omgeving in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd. De 

300-jarige knotwilg voor de deur heeft de oorlog overleefd. 

Hier pikt Werner de wandelaars van de korte afstand op en brengt hen met de bus naar 

Arnhem. Zij kunnen genieten van een terrasje en/of een korte wandeling door het centrum. 

De lange afstand vervolgt zijn weg richting camping Oosterbeeks Rijnoever waar wij even 

rusten en er de mogelijkheid is om iets te drinken. 

Via een trapje in een haag van wilgenbomen verlaten we de camping en zien we in de verte  

de spoorlijnbrug die we onderdoor gaan en via de polders, een waterplas en akkerland 

bereiken we het landgoed van Mariëndaal. 

Voor we onze eindbestemming bereiken wandelen nog langs een oude joodse begraafplaats 

met 4 grafstenen en de gebouwen van ArTeZ hogeschool voor de kunsten. Indien er 

voldoende tijd is , doen we nog een terrasje in Arnhem, indien niet gaan we onmiddellijk naar 

onze bus en brengt Werner ons naar het hotel. 

 

Dag 4.  Veluwezoom van Dieren naar Rheden (11 of 18 km) 

Wij vertrekken om 9 uur met de bus (Werner) naar Dieren. De korte afstand (11 km) wandelt 

rechtstreeks naar Rheden, de lange afstand (18km) via Velp naar Rheden. Vanaf het station 

van Dieren wandelen we even over een verharde weg en gaan dan via een beukenbosje naar 

de Beukenlaan, die ons naar de Carolinaberg brengt. 

De Carolinaberg is genoemd naar de dochter van stadhouder Willem IV. Op deze berg komen 

maar liefst 14 bospaden bijeen. Het is een mooi voorbeeld van de geometrische 

landschapsinrichting zoals in de late 17 de eeuw en een groot deel van de 18 de eeuw in de 

mode was. 

Op de Carolinaberg gaan we rechtdoor langs een lange Boslaan naar de Prins Willemberg. 

Dit deel van het Nationaal Park is rijk aan naald - en loofbos. Eerst loopt u door het statige 

bosmassief van Hagenau. Zware beuken bepalen hier het beeld. In de Onzalige Bossen en in 

het Asselt vinden we ijle, zonnige eiken- en berkenbossen. De grote boscomplexen hebben 

een rijke hertenstand. De edelherten hebben hun rustige gebieden en zijn overdag nauwelijks 

waarneembaar. Reeën kunnen overal worden gesignaleerd, terwijl in de buurt van de 

Carolina-hoeve wilde zwijnen leven. Let op de wroetsporen langs de paden! 

Op de Prins Willemberg gaan we de eerste weg rechts naar beneden, langs een breed bospad, 

daarna via een smaller pad, een klaphek naast een wildrooster komen we aan de Carolina-

hoeve. 
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De Carolinahoeve ligt aan de koningsweg die van het Hof te Dieren naar Ede liep. De 

konings- of jachtwegen op de Veluwe zijn in de 17 de eeuw op bevel van koning stadhouder 

Willem III aangelegd om korte verbindingen  te vormen tussen de jachthuizen. De wegen 

waren kaarsrecht en tamelijk breed (ruim 6 meter). Steden en dorpen werden gemeden. Via 

deze wegen begaf de Koninklijke stoet, met karossen, wagens, ruiters en honden zich op de 

wilde zwijnenjacht en de hertenjacht. 

We lopen over een paadje langs het weiland en gaan dan rechtdoor tussen een erehaag van 

forse beuken. Deze weg door de Onzalige Bossen leggen we klimmend en dalend af. Met een 

pittige klim komen we aan het eind van de kaarsrechte laan. Langs smalle paadjes bereiken 

wij de parking van de Posbank. Hier hebben wij een mooi uitzicht over het heidegebied. Hier 

nemen wij een rustpauze (verschillende banken) en bestaat de mogelijkheid om ons 

lunchpakket op te eten. Er is hier tevens een taverne (Paviljoen de Posbank) waar we iets 

kunnen drinken. 

Het beroemde en beruchte uitzicht punt is genoemd naar een stenen bank, die daar in 1918 

werd geplaatst ter ere van de ANWB-pionier G.A. Pos. 

Wij verlaten het uitzichtplateau met de stenen bank en lopen over een steil dalend voetpad de 

heide op. Wij blijven een hele tijd het kronkelende pad door de heide volgen. Hier gaat de 

lange afstand richting Velp en de korte afstand richting Rheden. 

Om de heide van het Herikhuizerveld in stand te houden is een goed beheer nodig. De heide 

groeit gemakkelijk dicht met grassen en bomen. Om dit te voorkomen laat 

Natuurmonumenten schapen, paarden en runderen grazen. Op het Herikhuizerveld grazen 

IJslandse pony‟s. 

Via een bospad, twee meertjes, een zandweg en grindweg komt de korte afstand aan het 

bezoekerscentrum Veluwezoom. Bij het bezoekerscentrum is er uitvoerige informatie te 

vinden over de natuur en het beheer van het Nationaal Park. Na een kort bezoek aan het 

bezoekerscentrum wandelen we tot het station van Rheden waar Werner ons met de bus 

oppikt. 

De lange afstand loopt ook nog geruime tijd via een kronkelend pad door het heidegebied. Na 

een pittige klim bereiken wij de Zijpenberg. We volgen het pad naar beneden en wandelen 

door het erosiedal van de Beekhuizerbeek. De beek was een „parkbeek‟ en werd speciaal 

aangelegd ter verfraaiing van de landgoederen Beekhuizen en Biljoen. Nog een tijdje het pad 

langs de beek volgen. In Velp aangekomen volgen we links een brede onverharde laan 

richting Rheden. 

 

Dag 5.  Zeddam – ’s-Heerenberg – Zeddam (7 of 12 km) 

We vertrekken weer zoals gewoonlijk om 9 uur met onze wandeling. Achter het hotel nemen 

wij de Bosweg en wandelen langs het landgoed Montferland. Via boswegjes komen we aan in 

‟s-Heerenberg en wandelen rond Kasteel Huis Bergh. 

Kasteel Huis Bergh ligt aan de flanken van het golvende landschap van het Montferland en op 

de grens van het Rijndal in het Nederlands-Duitse grensgebied. Het behoort tot een van de 

grootste kastelen van Nederland en stamt uit de 13e eeuw. Het kasteel ontleende zijn 

defensieve kracht aan de gracht die het gebouw omringd. 

Wij wandelen langs de kerk naar het stadsplein. Voor wie zin heeft krijgt hier de gelegenheid 

om even te genieten van een drankje op een terras. Op donderdag is er op dit plein markt van 

10 uur tot 17 uur. 
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Met de lange afstand (12 km) keren we terug via de Mengelenberg en de Galgenberg en 

bereiken we weer de Grafelijke korenmolen, via de weg achter het hotel bereiken wij het 

hotel. 

De korte afstand kan eventueel met de bus (Werner) terug naar het hotel of kan mee wandelen 

met de 12 km. 

Omstreeks 14 uur worden wij verwacht in het hotel voor een warme maaltijd. Na dit 

middagmaal keren we huiswaarts zodat we omstreeks 19 uur in Aarschot aankomen. 

 

Praktische informatie 

Er is een Coop (grootwarenhuis) in het centrum van Zeddam, ongeveer 700 m van het hotel. 

Zondag op het einde van de wandeling komen we voorbij het warenhuis. 

Openingsuren: 

Van maandag tot zaterdag: 8 uur – 20 uur 

Zondag: 13 uur – 18 uur. 

 

Wij vertrekken om 6 uur in Aarschot op de parking Demervallei. Om 5 u. 45 worden de 

valiezen ingeladen. We worden in ons hotel verwacht omstreeks 9 uur waar we eerst 

ontbijten. 

Rest nog de betaling van het saldo. U betaalde al 100 Euro voorschot. Rest nog 200 euro per 

persoon. Voor een eenpersoonskamer is het 27 Euro extra. 

Graag het bedrag voor 10 september op onze reisrekening BE84 1420 6911 5959 a.u.b. 

 

 

Busreis zondag 25 september 2016 Wervik 

Na een tweetal maanden onderbreking organiseren we terug een busreis. Deze maal trekken 

we diep in West - Vlaanderen bijna tot aan de Franse grens. We nemen er deel aan de 

feesteditie van de Tabakstocht. Hier volgt de tekst die we op de website van de club vonden. 

Unieke zwerftocht door het land van de 

korenakkers, met rustige en afwisselende omloop 

door het domein De Balokken, de Leievallei, een 

stukje Henegouwen en ook even de Franse grens 

over. Gratis bezoek aan het Tabaksmuseum.      

Voor de 40ste maal zal Wervik op 25 september as. 

het decor vormen van de Tabakstocht.  De 

Tabakstede zal gekleurd worden met wandelgrage 

deelnemers van heinde en verre. Een unieke 

zwerftocht  door het land van “ den toebak “,  de 

Leievallei en de uitlopers van de Heuvellandse 

getuigenheuvels zal elkeen vast bekoren. Gelegen 

dicht bij de Franse grens, wippen alle afstanden over 

de Schreve.  „ The Golden River „, een benaming die 

de Leie overhield aan de florerende vlasnijverheid, 
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neemt navenant de bovenhand.  Al van ver waakt de imposante Sint-Medarduskerk over de 

Wervikse slapers.  Dit prachtig Middeleeuws erfgoed is  in de namiddag gratis te bezichtigen. 

Het natuurdomein “ De Balokken “, uitgebreid met een speelbos, hondenweide en vernieuwde 

Leiemeers biedt een enig zicht op de Leievallei, de robuuste Sint-Medarduskerk  en de 

molenwieken van de Brikkemolen.  Langs de nieuwe brug, met het kunstwerk “ de blauwer en 

de kommies “,  bereiken we het  Tabaksmuseum.  Pik er zeker de unieke tentoonstelling “ 

GEEN SOLDATEN - ZONDER TABAK “ mee.  Gratis toegankelijk voor alle deelnemers.  

Hierna opent zich een bekoorlijk open en licht glooiend landschap in het land van de toebak.  

Van op de glooiingen rond Kruiseke kijk je neer op het bultige slagveld waarin duizenden 

soldaten het leven lieten in 1914.  Het vredige landschap kleurt zich vandaag de dag met  

menig oude tabakseest  en imposante hoeves elk met een eigen levensverhaal.  In de ruime 

aankomsthal zorgt een sfeervol muziekdeuntje, onze beroemde Franse Picon,  een fris getapt 

streekbier of allerlei lekkers voor  het totaalplaatje. Iedereen is van harte welkom  …  gratis 

versnapering voorzien voor elkeen (zolang de voorraad strekt). Extra beleving voorzien in het 

kader van ons 40 jarig bestaan.  

Tot daar de promotie vanuit de club. Nu is het aan ons om massaal naar Wervik af te zakken. 

Vertrek parking Demervallei 07.30 uur. Terug omstreeks 18.00 uur. Inschrijven doe je door 7 

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

voor 17 september op onze rekening staan. 

 

 

 

Zondag 9 oktober. Helpersfeest 

 
De ondertussen jaarlijkse periode om onze helpers nog eens in de watten te leggen. 

We houden het nu ook weer simpel. In de voormiddag kan u nog rustig calorieën gaan 

verbranden. In de namiddag worden die weer aangevuld. 

 

Alle helpers worden uitgenodigd op 9 oktober om 16.00 uur in het 

Sparrenhof te Langdorp. 

 

Programma: 

Aperitief  met hapjes tussen 16.00 en 17.00 uur 

Menu:  

- Varkensblokjes zoet-zuur 

- Soepje van butternut en gember met bieslook 

- Tournedos van kalkoen en preiroom. 

- Wentelteefjes met choco en banaan 

- Koffie 

Aangepaste dranken tijdens en na het eten. 
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Dat alles is voor de helpers gratis. Partners van helpers mogen ook meekomen maar betalen 

dan wel een bijdrage van 35 euro via overschrijving op nr. BE10 1460 5347 2704 

Wilt u graag deelnemen, verwittig dan de voorzitter voor 15 september per mail, telefoon, 

mondeling of postduif. 

 

Zaterdag 15 oktober 2016: 12de Tienbundertocht – Rillaar 

 
Vanuit het Brabantse Rillaar (Rietlaer), wat 

plaats aan het riet betekent, en bevolkt door 

een 5000 tal inwoners, starten wij voor de 

twaalfde  keer op rij met onze succesrijke 

Tienbundertocht. De 12 km bezoekt via het 

Rot en de Biezenhuiskes  het landelijk gehucht 

Bergvijver. Hier in de schaduw van de kapel 

van O.-L.-V. van Zeven Smarten, zal je 

hartelijk ontvangen worden door een schare 

enthousiaste pinguïnmedewerkers die je graag 

aan de nodige drank of een hartelijk hapje helpen. Je hebt hier ongeveer 6 km op de 

stappenteller staan. Het wandeltraject naar Bergvijver bestaat hoofdzakelijk uit rustige 

landelijke wegen en daar waar mogelijk, is gekozen voor onverharde wegen. Vele paadjes zijn 

nieuw en zorgen voor een aangename verfrissing van het parcours. Voor de wandelaars die 

liever wat minder kilometers doen hebben we in Rillaar een lus van 5 of 8 km voorzien. Ze 

kunnen rustig de tijd nemen om van de mooie postkaartzichten op Rillaar te genieten. In 

Bergvijver maken de Ultra Hikers nog wat km bij. Zij kunnen een lus bewandelen die 

werkelijk alle aspecten bezit van een perfecte wandeling. Uiteraard moest het traject zoveel 

mogelijk verkeersvrij zijn, voldoende rust en natuur bevatten met af en toe wat  klim - en 

daalwerk. Maar ook de nodige culturele aspecten zijn niet vergeten. Zo bezoeken  we met 

deze lus een paar mooie plaatsjes in het stadsgedeelte van Aarschot. Ze trekken door  het 

groene stadspark met de monumentale Drossaerdepoort uit de 15de eeuw, langs de 

Demeroever met spreuken en over de rustgevende Tielemansbrug om dan via een smal 

trappen pad Aarschot te verlaten. Van op de Leiberg werpen we nog een laatste blik op 

Aarschot en keren dan terug naar onze controlepost in  Bergvijver. Op de terugweg naar 

Rillaar brengen we nog een bezoek aan het groene gehucht Speelhoven. Een mooi 

natuurgebied en landelijke wegen kleuren deze 

passage. Even later bereiken we Rillaar. 

Uiteraard mag je weer genieten van het mooie 

postkaartzicht op Rillaar voor je de startzaal 

bereikt. In Rillaar voorzien we ook een lus. Met 

deze lus trek je naar de oorsprong van deze 

wandeling, nl, "de Tienbunder". De Tienbunder 

is een heuvelrug ontstaan in de Diestiaanse tijd 

en bestaat hoofdzakelijk uit ijzerzandsteen. 
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Deze stenen werden vroeger gedolven en men 

bouwde er huizen en kerken mee. Het 

schollenkot ( plaats waar men platte 

ijzerzandsteen kon vinden) bestaat nog steeds en 

kan ( indien mogelijk) ook bezocht worden op 

dit traject. Een landheer heeft destijds de 

heuvelrug beplant met in - en uitheemse bomen 

zodat wij nu kunnen genieten van deze unieke 

fauna en flora. Thans is de Tienbunder in beheer 

door Natuurpunt en alzo geniet dit gebied van een zekere bescherming tegen versnippering en 

privatisering. Bij het binnenlopen zorgen wij natuurlijk weer voor de gekende heerlijke 

uitzichten op Rillaar.  

 

Busreis zaterdag 22 oktober naar Esneux 

We trekken ditmaal richting Ardennen bij wandelclub Bott-in d‟Esneux. Deze club bestaat 40 

jaar. Zij organiseren er hun Marche du Val de l‟Ourthe. Er is keuze uit 4 – 7 – 12 – 21 - 30 en 

50 km. Ze beloven ons zeer gevarieerde parcours, langs het water, door bospaadjes en open 

velden met uitzichten over de vallei. 

Esneux ligt in de vallei van de Ourthe, een zijrivier van de Maas. Stroomafwaarts vormt de 

rivier een grote meander van 6km, die een schiereiland omsluit waarop zich het bekoorlijke 

gehucht Ham bevindt. Wat als eerste opvalt, zijn de grijze gevels en daken. Het hele 

architecturale geheel staat sinds 1991 op de monumentenlijst. Ham is een écht rustgevende 

plek, waar een flink aantal schrijvers en Artiesten uit het eind van de 19eeuw hun inspiratie 

vonden. 

Bovenop een heuvel aan de rand van de 

buurgemeente Tilff torent een monumentaal 

kasteel parmantig boven de omgeving uit: 

Château Le Fy, dé plaatselijke trots. Het werd  

gebouwd in 1904 door Paul Saintenoy in 

opdracht van Edouard van Parijs, een 

afstammeling van P.P. Rubens, en schoonzoon 

van Ernest Solvay. In 1923 werd het 

aangekocht door François Lefevre, Belgisch 

consul in China. Vanaf 1930 zou het leeg staan 

tot de tweede wereldoorlog, toen eerst de 

Duitse en later de Amerikaanse troepen er hun 

intrek namen. Het kasteel Le Fy is een mengeling van stijlen, renaissance stijl aan de 

voorgevel, een middeleeuwse toren, een gotisch dak met 343 kanten en fijne torentjes. Het 

kasteel is omringd door een Engels park met kronkelige paadjes.  

Het Kasteel van Brialmont domineert, van bovenop de rots, de mooie vallei van de Ourthe. 

Weinig inwoners weten dat er een Abdij van de cisterciënzer monniken staat. In de 19e eeuw 

was het eigendom van de familie Mélotte de Lavaux; daarna van de familie Otreppe de 

Bouvette; daarna van de cisterciënzer monniken (in 1961). In 1956 door de dood van G. 
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d'Otreppe, kwam het kasteel in handen van zijn dochter, een non, welke het aan de 

gemeenschap gaf. Pas op 5 augustus 1961 installeerde een nonnengemeenschap zich op de 

hoogten van Tilff in het Kasteel van Brialmont. Naast activiteiten in de landbouw, is er 

onlangs een champignonkwekerij geopend. Hier worden bruine, heerlijk smakende 

champignons geteeld volgens de traditie van het land.  

Het kasteel van Beaumont wordt voor het eerst in de 12e eeuw in de geschriften genoemd. 

Desondanks lijkt het erop dat het kasteel een ruïne was in de tweede helft van de 13e eeuw. In 

1928 zijn de opgravingen begonnen. Men vond onder andere koperen munten en een 

interessante hanger die kan leiden naar een episode uit het verhaal van Tristan en Yseult. Bij 

latere opgravingen werden de overblijfselen van een romaanse kerk ontdekt.  

Vertrek parking Demervallei 08.00 uur. Terug omstreeks 17.30 uur. Inschrijven doe je door 7 

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

voor 14 oktober op onze rekening staan. 

 

Stertocht 23 oktober 29
ste

 Kastelentocht te Westerlo 

We mochten onderstaande uitnodiging ontvangen van de Herentalse Wandelclub: 

Al voor de 29
ste

 maal nodigt de Herentalse Wandelclub alle wandelaars uit om te komen 

wandelen te Westerlo. De groene parel van 

de Kempen. De startplaats is in het 

parochiecentrum, Boerenkrijglaan te 

Westerlo. 

Westerlo met zijn kastelen, zijn prachtige 

beukendreven en zijn unieke natuurgebieden 

die worden doorsneden door de zacht 

kabbelende Grote Nete is zeker een bezoek 

waard. 

De afstanden zijn 4-7-10-15-20-25 en 30 km. 

Men kan starten vanaf 08.00 uur en de aankomst dient bereikt te worden voor het donker 

wordt. 

Alle afstanden vertrekken over de markt met zijn eeuwenoude lindeboom en gaan langs het 

natuurgebied ”Het Riet”. Vanaf daar trekt de 4 km langs de boorden van de Grote Nete, 

langs het kasteel van Prins de Merode om dan via het centrum terug naar de zaal te komen. 

De andere afstanden draaien aan het Riet naar de Kaaibeekbrug en vandaar naar de rustpost 

in Bergom. Na de rust gaan de grote afstanden, lichtjes heuvelend, over de Hertberg en zijn 

natuurgebied, langs geheimzinnige bospaadjes tot op de volgende rustpost in Blauberg. Hier 

maken de grotere afstanden een lus door de bossen van Blauberg en komen dan terug op de 

rustpost. Na rust trekken alle afstanden door mooie beukendreven en bossen tot op de 

volgende rust te Bergom. Daarna wandelen alle afstanden door het moerasgebied de 

Kwarekken en de Beeltjes. Langs het prachtige kasteel tevens gemeentehuis, van de Prins de 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjakLXjpqXOAhVIiRoKHVa4CyAQjRwIBw&url=http://www.toerismewesterlo.be/bezienswaardigheden/kastelen&psig=AFQjCNGXZ9CfIBPzIR4cwdoqgoxG_DN8Vw&ust=1470315641631605
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Merode en terug naar de parochiezaal. Hier staan de vrijwilligers van de Herentalse 

Wandelclub klaar om u te verwennen met een deugddoende verfrissing. Tot dan. 

Nu is het aan ons om massaal deel te nemen. Wij betalen voor u de inschrijving en een 

basisconsumptie. 

 

Overlijden 

Op 31 juli overleed op 66 jarige leeftijd  ons lid en medewerkster Frieda Aerts. Frieda 

was de echtgenote van Paul Spiessens.  

Samen vormden ze al meerdere jaren het vast team aan de tap in de vertrekzaal. Vorig jaar 

bleek dat er iets schortte met de altijd goedlachse Frieda. Verdere onderzoeken brachten 

alleen maar slecht nieuws. De ziekte woekerde verder en was onomkeerbaar.  

Wij bieden Paul, Sabine, Marc, Katrien, Chris, Robin, Alexander en Brent ons diep 

medeleven aan. Eveneens aan de zus, broers, schoonzussen en schoonbroer veel sterkte 

toegewenst. 

 

 

 

Medisch nieuws. 

 

 

Ons bestuurslid Bart.  

Velen onder jullie hebben hem misschien al wel gemist. Onze stille kracht Bart was niet op 

onze zomertocht. Bart had al enkele weken last van een ontsteking in zijn onderbeen. Een 

plaat die hij kreeg na een beenbreuk enkele jaren geleden zou de oorzaak zijn. Een operatie 

drong zich op. Enkele dagen voor onze zomertocht werd hij in spoed opgenomen. De pijn 

werd ondraaglijk. Geruime tijd later volgde dan een operatie om de woekerende etter te 

verwijderen.  Het herstel zal van lange duur zijn. We zullen Bart dan ook nog niet op onze 

wandeltocht in Begijnendijk zien. Langs deze weg wensen we Bart een spoedig en algeheel 

herstel. 

Anita Boogaerts, tot voor enkele maanden ook nog bestuurslid, maakte net voor de 

zomerperiode een lelijke val. Ze liep daarbij een polsbreuk en een voetbreuk op. Hierdoor was 

ook zij vele weken bedlegerig. Zij geraakt stilaan aan de beterhand al heeft de voet nog wel 

wat tijd nodig. 

Verder heb ik nog weet van een aantal medewerkers die met breuken zitten. Om zeker 

niemand te vergeten wensen we iedereen die op dit moment een medisch probleem heeft een 

spoedig herstel. 
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Oproep bestuursleden. 

In het voorjaar stelden een aantal bestuursleden zich niet meer kandidaat. Wij hebben dus 

enkele openstaande plaatsen. Verder wordt ons bestuur jaar na jaar ouder en hebben we nood 

aan verjonging. Hebt u interesse om tot het bestuur toe te treden kan u zich kandidaat stellen. 

U kunt dan al enkele vergaderingen mee maken zodat u voor uzelf kan uitmaken of u al dan 

niet wil verder deel uitmaken van het bestuur van Wandel Sportclub Langdorp vzw. Wat 

verwachten we van u. Graag meedenken en meewerken aan onze club en clubwerking. We 

organiseren 8 wandeltochten per jaar, clubuitstappen en reizen, vrijdagnamiddagwandelingen. 

Daar kruipt heel wat voorbereiding in. In 2017 hebben we dan nog de grote uitdaging van de 

Vlaamse Wandeldag. Iedereen die meer dan drie 

jaar lid is mag zich kandidaat stellen.  

In de eerste plaats doe ik een oproep aan mensen 

van Langdorp of groot Aarschot. De anderen zijn 

natuurlijk ook welkom. Zoals gezegd zoeken we 

naar verjonging. Onze voorzitter is met zijn 64 jaar 

nog vrij jong voor het wandelwereldje. We zouden 

toch een opvolger moeten kunnen vinden die een 

pak jonger is. Wat zeker niet wil zeggen dat we de 

eerste jaren een nieuwe voorzitter zoeken. 

 

 

40 punten 2016. 

 

Ook dit jaar geen bepaald kledingstuk, maar een inruil bon voor allerlei kleding. Deze bon is 

persoonlijk en kan niet samengevoegd worden met de bon van uw partner. 

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

voor alle seizoenen. Deze voorraad zal in de loop van de maand oktober aangevuld worden. 

We denken dan voldoende in stock te hebben om iedereen uit meerdere stukken te kunnen 

laten kiezen. Mocht er onverhoopt toch niets meer in uw maat zijn dan misschien iets in een 

andere maat voor uw partner. Een leuk geschenkje voor onder de kerstboom? 

Hoe gaat alles nu concreet in zijn werk. 

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

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

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

bon is beperkt geldig. Laatste dag van inruiling is maandag 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. 16 Euro  wordt er 

geen 4 Euro teruggegeven. U kunt eventueel nog wel  iets van een kleine waarde bij kiezen en 

de meerprijs bijleggen. 

Wanneer u minstens 20 punten heeft,  kunt u een bon bekomen a rato van het aantal punten 

maal 0,50 Euro 

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

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

inruil bon dadelijk innen. 

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

Daarna worden de formulieren niet meer aanvaard. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju6Nz2raXOAhVJbBoKHVW7C88QjRwIBw&url=http://www.huisvestingtienen.be/raad-van-bestuur/&bvm=bv.128987424,d.d2s&psig=AFQjCNHdhsufjlTABNDOz91vDo7Yi5ZyiA&ust=1470317476976958
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Samen naar Zinal 

28 juni, tweeduizend zestien 
Mensen,dat had je moeten zien 
48 pinguins, gezakt en bepakt 
Kwamen naar de Demervallei 

afgezakt 
Waar een autocar van intersoc 

Stipt om 5 uur vertrok . 
Rijden, rijden, … kilometers vreten 
Onderweg “ons bokes” opgegeten 
Rijden,rijden, … gij wel misschien 

Na 10 uur rijden nog gene berg gezien 
! 

Da’s zeker zei iemand, opgelet 
De Zwitsers hebben hun bergen 

binnengezet 
Want tegen wind en felle regen 

Kan zo’n Zwitserse berg niet tegen. 
 

Eindelijk, rond een uur of vier 
Kwamen de eerste bergen in ’t vizier 
Scherpe toppen, met sneeuw en ijs 

Uiteindelijk doel van onze reis. 
Maar toen kwam nog het ergst van al: 

De moeilijke klim naar Zinal 
Haarspeldbochten, smalle wegen, 

Diepe kloven… ik kan daar niet tegen 
KURT heeft die weg feilloos gereden 

Ik heb mijne Paternoster kapot 
gebeden ! 

Hotel “Les Diablons” in Zinal 
 

Ferm hotel, maar dat wist ik al 
 

 
 

LIEVE kwam ons welkom heten 
Vertelde wat wij moesten weten. 

De kamers waren ruim en net 
Je kon zelfs kiezen wat voor bed 

Elke dag een eetfestijn 
Meer moest dat voor mij niet zijn ! 

Alles viel behoorlijk mee 
Intersoc is dik O.K. 

 
Iedere avond aperitieven 

Aangeboden door directie Lieve 
Daar mankeerde dan geen één 

Daar kwamen wij allemaal bijeen 
Begeleid door vrolijk gezang 

Pinacolada, campari, pisang… 
Zo’n aperitiefke is toch top 

Maar tegen 7 uur was alles op ! 
 

Niet gekomen om te slapen en te eten 
Ne pinguin moet wel beter weten 
Klimmen, afzien, zweten en hijgen 

Ze kunnen er niet genoeg van krijgen… 
De bergen op ! stap voor stap 

De ene traag, de andere (te) rap. 
Het weer was goed, niet te klagen 

Laat ze in België maar zagen 
Laat ons hier dan nog wat blijven  
Bij ons regent het oude wijven ! 

 
Op die smalle Alpenwegen 
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Kom je soms toch wel iets tegen: 
Zo’n 100 koeien en … ene stier 
Man, die had nog al plezier … 

En ge moest ONS onze kodak zien 
trekken 

Als die stier een koe wou dekken ! 
 

BBQ op de berg 
Op zich is dat niet erg: 

Eten, drinken, à volonté 
Al viel het weer niet bijster mee. 

Met de sorebois-lift,  op ons gemak, 
Naar boven in die grote bak… 
Pas vertrokken, ne brute stop 
Kregen wij daar ne ferme klop 

Wij tuimelden over mekander heen 
Wel paniek ! … Gekwetst geen één 

Efkes verschoten, want voor je het weet 
Lig je op of onder GREET . 

 
Daar, hoog in de Alpen  

Zagen wij ons “Rode Duivels” zwalpen 
Wij zagen met 100, alle met velen 
Onze nationale ploeg hun matchke 

spelen 
Geverfd, gekleed in zwart, geel en rood 

Supporteren tot ter dood 
Een droevig lot was ons beschoren 

Met 3 tegen 1 hebben wij verloren … 
Wij hebben echter niet lang getreurd 

Wilmots had zijn broek gescheurd 
  

Maar wij bleven goed gezind 
Wij dronken nog een frisse pint 

Naar Zermatt met bus en trein 
Zo hoog in de bergen voel je je klein… 

Met het treintje steeds hogerop 
Naar de Matterhorn,… dat is toch top 

Mijn kinderdroom eindelijk vervuld 
Maar de reus was in een wolk gehuld. 

 
’t Was allemaal geen rozengeur 

Één van ons had een “malheur” … 
Ene misstap … en krak… 

’t was of ergens iets brak. 
Voor Maria was dat echt niet leuk 

De plaaster in ! met ne breuk ! 
Wij wensen Maria, waar ze ook mag zijn: 

Spoedig herstel, en niet teveel pijn ! 
 

WIJ WAREN HIER OM ONS TE AMUSEREN 
SOMMIGEN ZAGEN ECHT HUNNE  PERE 

Wij beleefden toffe dagen 
De pinguins hebben niet te klagen. 

De vakantie zit er weeral “oep” 
Ik dank dus FONS en de hele groep. 
Waarheen zal 2017 ons brengen ? 

Ik heb iets gehoord van WENGEN … 
Fons ,bij leven en welzijn, volgend jaar 

Zijn wij allemaal weer daar ! 
 
 
 
 

Swa 
Zinal, 6 juli 2016 
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Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 20/06/2016 
 

 

Aanwezig: Fons Leys, Corrie Martens, Cyriel Hendrickx, Bart Daems, Paul Verduyckt, José 

Leers, Roger Voet, Ingrid Blockx, Lucien Luyten  

 

 

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

 

 

De voorzitter verwelkomt iedereen en verontschuldigt Jef en Guy 

 

Briefwisseling secretaris :  

 

Briefwisseling voorzitter :  

-bevestiging dat de rekening van de post betaald is 

-boekske van Natuurpunt voor Lucien 

-reclame van Militair Commando Prov; O.Vlaanderen voor een tocht voor het goede doel, 

vertrekkende in Ursel op 13/09 

 

Financieel verslag :  

-van de Mars der Zuiderkempen is de rekening van „Den Arend‟ binnengekomen 

-dagboek ontvangsten en uitgaven van mei werd voorgesteld 

-de huidige kastoestand werd toegelicht 

-voor de Panoramatocht waren 1022 deelnemers 

-voor de Opaalkust waren 45 deelnemers 

-voor de reis naar Nederland zijn 37 personen ingeschreven, er is dus nog plaats 

-voor de Stertocht in Rijmenam waren 122 deelnemers 

 

Walk-on : 

-wandelingen georganiseerd volgens een vergelijkbaar systeem als harten5, maar ditmaal gaat 

het over 12 wandelingen over heel vlaanderen 

-er is een vergadering op 21/06 in St.Niklaas over de verdere regelingen 

 

Aanpassing tochten 2017 : 

-de gevraagde aanpassingen werden doorgegeven, zo zal de Zomertocht 2017 doorgaan op 

09/07 (blijft later ook de 2
e
 zondag van juli), de Netetocht op 13/04 en de Begijntjestocht op 

29/08 

 

Vlaamse wandeldag 2017 : 

-de stadsfeestzaal en omgeving werden door Cyriel opgemeten en uitgetekend zodat we ons 

een beter beeld kunnen vormen van parkeerplaatsen en rijrichtingen voor de bussen  

-er zijn al enkele tellingen van parkeerplaatsen gebeurd over de ganse stad 

-voor de VIPS zouden 50 parkeerplaatsen gereserveerd moeten worden : hiervoor is 

voldoende plaats aan de achterzijde 
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-voor de medewerkers trachten wij de parkeerplaatsen naast de schuine busparkings te 

reserveren 

-extra tafels en stoelen : Patrick Van Horebeek heeft 60 tafels en 400 stoelen te huur : dit moet 

voldoende zijn om elders aan te vullen 

-om aan de achterzijde een tent te plaatsen staat er een container in de weg. Fons vraagt na 

aan de gemeente om die eventueel te verplaatsen 

-promotie in de Walking : Roger maakte al een mooi ontwerp. Fons stuur dit met enkele 

aanpassingen door naar de Federatie 

-nieuwe Flyer : hiervoor zou het ontwerp voor de Walking gebruikt kunnen worden, 

aangevuld met de uitleg van Jos Willekens over de verschillende wandelingen, grotere 

sponsors (o.a. Brouwerij Haacht?), en meer praktische informatie 

-de federatie geeft ons 7500 gratis stickers. Foto van Hubert Van Aarle? 

-brochure dienst toerisme : de verantwoordelijke is voorlopig uitgeschakeld wegens ziekte 

-Geocatching : de federatie maakt gadgets aan als beloning (o.a. sleutelhangers). Ook iets van 

onze club voorzien? 

-voor muziek vragen wij 3ofUs, nog navragen of hun installatie sterk genoeg is voor de grote 

zaal 

-voor de lange afstand (42 km) voorzien wij een groepsstart om 6u30. Tot dan blijft de 

startdeur gesloten 

 

Zomertocht : 

-tenten zijn aangevraagd 

-zaal Verhaegen kan op voorhand niet klaargezet worden. Fons vraagt enkele helpers om 

zondags iets vroeger te komen  

-hopen we maar dat de andere zalen wel 2 dagen beschikbaar zijn (Betekom met Roger en 

Ingrid, Ourodenberg met Jef, Gelrode met Paul 

 en José, Nieuwrode zal zondag mee in gang gezet worden door Paul) 

-tenten ophalen aan de sporthal op de grote parking vrijdag 13u30 (Fons, Lucien, Cyriel en 

Roger) 

-schragen en stoelen ophalen in het secretariaat vrijdag 13u30 (Paul en Guido(nog vragen aan 

Guido)) 

-zaal SIBA opkuisen en tent afbreken op maandag 11/07 om 09u00 

-tent kan pas dindsdag 12/07 teruggedaan worden (maandag is feestdag 11 juli). Nog vragen 

aan Guy of dit met zijn remorque kan en dan met Paul wegdoen (de anderen zijn dinsdag op 

verkenning naar Nederland 

 

Rondvraag : 

-geen 

Slotwoord : 

-de vergadering wordt gesloten om 22u15                                 

 

  Paul Verduyckt 

 
 

Aantal deelnemers zomertocht : 1970 


