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Terug van een weekend Zeltingen aan de Moezel.  We verkenden er de wandelingen voor het 

Hemelvaart weekend. Vooreerst het hotel. Prima en meer dan voldoende eten, vriendelijk 

personeel. Ruime en moderne kamers in een gebouw dat al heel wat geschiedenis heeft 

meegemaakt. Soms een beetje een doolhof, vele trappen her en der die het moeilijk maakten 

om te weten op welk verdiep je nu juist vertoefde. Na het avondeten  (om 18.30 uur) in het 

restaurant kan je geen uren blijven zitten. Het hotel heeft een ruime kelder die ingericht is als 

café. Hier kunnen de kaarters en de plakkers nog tot in de late uurtjes vertoeven. De 

avondwandelaars kunnen genieten van de bouwwerken aan de imposante Moezelbrug. 

We verkenden ook al de wandeling aan de Opaalkust. Hier was het weer de pretbederver. Was 

er in de voormiddag enkel koude wind, vanaf ’s middags kwam er ook nog koude regen bij. 

De voorziene rustpost in Cap Gris Nez kunnen we niet gebruiken. Na wat aandringen wou de 

baas toch noteren dat er een groep van ca. 30 personen zou komen om enkel wat te drinken. 

Als we vertelden dat er een half uur later nog een groep van ca 30 man zou komen, deed hij 

zijn (lege)agendaboek dicht met de woorden :”Ca c’est plus compliqué “. Geen drank en wat 

nog erger is, geen overdekte WC.  Door de hoogwaterstand was de strandweg tussen De Cap 

en Wissant onderbroken waardoor we over eigenlijk ontoegankelijke wegeltjes Wissant 

bereikten. Kortom een rotdag. Misschien een reden om nog eens terug te gaan verkennen? 

 

De laatste maandag van april is er onze traditionele Algemene vergadering. Dat is ook het 

moment dat er een aantal mensen uit het bestuur stappen. Jet en Maurits hebben zich niet 

meer herverkiesbaar gesteld. Fysiek lukt het niet meer om zich een ganse dag in te zetten 

tijdens de organisatie van een wandeltocht. Namens het bestuur en de leden dank ik hun voor 

de acht jaar dat ze zich ingezet hebben om alles mee te helpen in goede banen leiden. Ook 

Anita zet een stapje terug. Zij stapt uit het bestuur maar blijft nog wel achter de schermen 

helpen aan onze organisaties. 

Een van die organisaties is de Vlaamse Wandeldag 30 april volgend jaar. Een aantal leden 

heeft al laten weten dat ze die dag graag komen helpen. We kunnen er nog een aantal extra 

gebruiken. Vooral in de vertrekzaal, parkingwachters voor de auto’s naar de verschillende 

parkings te leiden, inschrijving, enz... laat maar iets weten. Wilt u eerst eens oefenen op een 

kleinere organisatie, graag. 

Onze eerste “kleine” organisatie is de panoramatocht in Gelrode waarop ik u graag uitnodig. 

Verder hebben we nog, enkel voor leden, onze voettocht naar Scherpenheuvel, Diest –

Aarschot en zeker niet te vergeten de traditionele vrijdag wandelingen. Met onze dank aan de 

parcoursverantwoordelijken.  

 

Ondertussen is de lente in het land. Als ik dit schrijf komen de eerste blaadjes tevoorschijn. 

Als u dit leest staan de fruitbomen in volle bloei. Geniet van de kleurenpracht en tot ergens 

onderweg. 

 

Fons 
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Wandelkalender Mei- Juni 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. 

 

Zaterdag 30 april VOS Schaffen  vzw 

Gildenzaal 

Pastorijstraat       3290 Schaffen  

4-8-12-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 1 mei De Mijnlamp Beringen-Mijn vzw 

Basisschool ’t klavertje  

Kerkplein 40      Koersel-Beringen 

4-7-12-15-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 1 mei De Leeuwerik Landen vzw 

Parochiezaal    

Dorpsstraat      Attenhoven-Landen 

4-7-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 5 mei Globetrotters Hageland vzw 

Zaal “Sint Denijs” Halderstraat 11 

3390   Houwaart (Tielt-Winge) 

4-8-12-16-21-25 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 7 mei Boutersem Sportief 

Het Buurthuis  

Willebringsestraat 37    Willebringen 

4-7-10-12-20 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Zondag 8 mei 

 

 

Wit Blauw Scherpenheuvel 

Sporthal Averbode 

Vorststraat 55 Averbode 

5-8-13-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 14 mei 

Zondag 15 mei 

 

Wandelend Paal vzw 

CVO De Oranjerie  

Boudewijnvest 3          3290 Diest 

4-7-12-16-20-30-42-50 km 

 

06.00 – 15.00 uur 

Maandag 16 mei Voettocht naar Scherpenheuvel 

Eigen organisatie  

Zie verder in deze info 

Maandag 16 mei Sporton vzw 

 S.O.K. Hasseltsebaan 

Deurne Diest  

5-8-13-18-21 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 17 mei WSP Heverlee-Leuven vzw 

Don Bosco   Don Boscolaan 

3050 Oud -Heverlee 

4-6-9-13-15-19 km 

 

09.00 – 15.00 uur 
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Zondag 22 mei 

 

 

KVR Vlaams Brabant vzw 

Kwartier de Hemptinne 

Hertogstraat 184   Heverlee 

3-5-7-10-13-16-20-28-35km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 28mei 

 

Trofee Harten vijf 

Eigen Organisatie  Panoramatocht  

Parochiezaal Gelrode 

Rillaarsebaan     3200 Gelrode 

5-8-12-16-20-30-42-50 km 

 

06.00 – 15.00 uur 

Zondag 29 mei 

 

Stertocht 

De Bollekes Rotselaar 

Montfortcollege 

Aarschotsesteenweg 39  Rotselaar 

4-6-8-12-16-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 2juni De Horizonstappers vzw 

Zaal Santro 

Tiensesteenweg         Binkom 

4-7-7,5- 8 km 

Onderling combineerbaar. 

08.00 – 16.00uur 

Zaterdag 4 juni WC De Grashoppers vzw 

 GC De Egger 

A.Nihoulstraat 74     Scherpenheuvel 

5-10-13-15-18-20-25-30-42-

60 km 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 5 juni 

 

 

Wandelclub Tornado vzw 

Zaal Onder de Toren   

Markt     3150  Haacht 

5-8-12-15-20-25-32 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 9 juni Herentalse WV vzw 

De Kouter  

Heggelaan        Poederlee-Lille 

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

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 12 juni 

 

 

WSV IVAS ITEGEM vzw 

Parochiezaal  

Schoolstraat 28        Itegem 

4-9-13-17-23-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 12 juni Trip-Trap Kumtich vzw 

Mariadalinstituut 

Klein Overlaar 3        Hoegaarden 

4-6-12-17-21-26-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 18 juni Busreis naar Opaalkust 

Eigen organisatie 

 

Zie verder in deze info 

Zondag 19 juni Den Engel Leuven vzw 

CC De Borre 

Speelpleinstraat        Bierbeek 

5-9-15-25-35-42 km 

 

06.30 – 15.00 uur 

Zondag 19 juni 

 

Stertocht 

Opsinjoorke Mechelen 

Centrum de Rode planeet 

Doornlaarstraat 9      Rijmenam 

4-8-12-18-24-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 19  juni 

 

WSV Horizon Donk 

Parochiezaal  

Linkhoutstraat     Linkhout-Lummen 

4-8-12-20-24 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 23 juni Bavostappers 

Kantine FC Netezonen 

Rundershoek 32A Eindhout-Laakdal 

4-7-10-14-17-24-32 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 25 juni WC Gedoviba vzw 

Terrein FC Gedoviba 

Gerheze 1       OLV Olen 

3-6-12-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 26 juni 

 

WSV Holsbeek 

Voetbalkantine VK Holsbeek 

Verhaegenstraat      Holsbeek 

4-6-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 26 juni Diest – Aarschot 

Eigen organisatie  

 

Zie verder in deze info 
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donderdag 30 juni VOS Schaffen vzw 

Berkenhof 

Turnhoutsebaan 119    Molenstede 

4-6-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

 

Vrijdagnamiddagwandelingen. 

Vertrek om 13.30h stipt. 

Datum               Omloop afstand           Vertrekplaats 

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

13/05/16 Kortijk-Dutsel-Holsbeek- 

          Kortrijk-Dutsel 

12 km Kortrijk-Dutsel Kerk 

20/05/16 Houwaart-Nieuwrode-Houwaart 12 km Houwaart Kerk 

03/06/16 Blauberg-Veerle-Blauberg 12 km Blauberg Kerk 

10/06/16 Langdorp-Den Arend-Langdorp 13 km Langdorp Kerk 

17/06/16 Westmeerbeek-Pallieter- 

       Westmeerbeek 

12 km Westmeerbeek  

Parochiezaal 

24/06/16 Gelrode-Betekom-Gelrode 12 km Parochiezaal Gelrode 

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

 

27/05/16 geen wandeling(voorbereiding Panoramatocht) 

 

 

Opgelet: annulatie van twee tochten in Wallonië!!!!! 

De wandelingen  van zondag 1 mei te Spa en Pinkstermaandag 16 mei te 

Gemmenich gaan niet door!!!!  

IMPORTANT : Le comité Provincial de Liège confirme l’annulation des 

marches de Spa (Dimanche 1er Mai) et de Gemmenich (Lundi 16 Mai). 

 

Overlijden 

We vernemen het overlijden van ons lid René Van Hoovels.  

René werd op 18 januari 1954 geboren in Langdorp en overleed op 5 april in het UZ te 

Leuven. Samen met Frieda De Haes woonde hij in Betekom. René had twee zonen en een 

kleinzoon. We wensen de familie veel sterkte toe in deze moeilijke periode. 
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Moezelweekend : Zeltingen-Rachtig van 5 tot 8 mei 2016. 

Het eerste weekend van april was er al een kleine groep pinguïns aan de Moezel. Hieronder 

een verslag van de verkenning: 

Zeltingen ligt op 240 km van Aarschot. Gemakkelijke reisweg, reken op 2u25, altijd 

autostrade : Hasselt-Verviers-Malmedy-St.Vith… Echter opgelet, sommige GPS-sen sturen je 

op het autobahnkreuz Wittlich nog richting Koblenz. Niet doen! Altijd de autostrade blijven 

volgen, kreuz Wittlich voorbij tot de autostrade stopt, dan ben je slechts op enkele km van 

Zeltingen verwijderd. Aan de Moezel gekomen rond punt, daar brug over. Aan andere kant 

van de brug een heel klein rondpunt, laatste afslag grote baan langs de Moezel. Even voorbij 

het hotel op het eind van het dorp sla je rechtsaf en direct terug rechtsaf. Recht voor het hotel 

zijn parkeerplaatsen. 

In het hotel DEUTSCHHERRENHOF kunnen we vanaf 9 uur terecht voor een tas koffie 

(groot of klein) ditmaal op eigen kosten weliswaar. 

De bedoeling is voor de eerste wandeling te vertrekken om 10 uur. 

 

Dag  1 : Zeltingen-Ürzig-Erden (17 of 12 km) 

Vertrek recht voor hotel bruggetje onderdoor en links langs de Moezel naar de grote brug. Die 

steken we over en draaien naar rechts naar beneden naar het klooster Machern. We gaan links 

rond het klooster en vertrekken voor de eerste klim via de Moselsteig of Moselerlebnispad 

richting Ürzig. Het gaat hier op en af tussen de druivelaars over meestal verharde paden. 

Ongeveer halfweg splitst de korte wandeling zich af en gaat verder via een lager gelegen pad. 

We  rusten (en drinken) op het eind van het dorp. De lange afstand komen ter hoogte van de 

kerk ook naar beneden deels via trappetjes en steile paadjes. 

De korte wandeling gaat van de rustplaats via een fietspad langs de oever richting Erden. We 

steken daar de Moezel over en gaan dan via het Moezelerlebnispad terug naar Rachtig. 

De lange afstand gaat terug omhoog aan de kerk en volgen een soort van klettersteig (de 

moeilijke stukken hebben we niet kunnen verkennen wegens het slechte weer). We nemen 

daarna dezelfde brug in Erden en komen langs dezelfde weg als de korte wandeling naar 

Rachtig. Op 100 m van het hotel passeren we nog de bakker. 

Dag  2 : Bernkastel (27 of 11 km) 

Vertrek boven Rachtig via Het Moselerlebnispad op en af, meestal verhard, niet gemakkelijk, 

altijd de indruk dat we omhoog gaan en nooit afdalen. Pas in de Graacher Schäferei beginnen 

we een lange afdaling en komen aan in het centrum van Bernkastel. Daar zal de korte groep 

tijd genoeg krijgen om Bernkastel te bezoeken en daarna met het schip terug naar Rachtig te 

varen.  
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De lange afstand hebben niet zoveel tijd want er staat nog een lange weg voor de boeg, met 

moeilijke beklimmingen, maar wel een prachtige wandeling. Voor het vertrek in Bernkastel 

spreken we een uur af op het marktplein. Daar gaat het direct steil omhoog en we volgen de 

Moselsteig tot in Zeltingen. Niet alleen de vele hoogtemeters die we moeten overwinnen maar 

ook de afstand maakt dat het wel een zware wandeling is. 

Dag  3 : Rond het Wehlener Wald (22 of 14 km) 

Vertrek zoals de eerste dag maar we draaien niet rond de abdij maar gaan recht omhoog tot 

we de grote weg moeten oversteken. In het bos komen we op een T waar de korte afstand 

links afslaat richting de Drievuldigheid, een grote plaats waar verschillende wegen 

samenkomen. Van daar trekken zij naar Wehlen waar zij kunnen rusten alvorens terug te 

keren langs het Moezelerlebnispad. 

De lange wandeling gaat rechts richting Platten over een aangenaam bospad zonder grote 

hoogteverschillen, draaien links voorbij Platten langs een mooie kruisweg en gaan via mooie 

bospaadjes richting Siebenborn waar we in het klooster op een gezellig terras iets kunnen 

drinken. Dan gaat het een stukje steil omhoog en wandelen we een hele tijd langs een bos, en 

we steken het dal van Lieser over richting de St. Pauluskapelle; een goede klim langs een 

nieuwe kruisweg, en dan richting de Drievuldigheid, die we oversteken waarna we langs een 

smal zeer steil bospaadje afzakken naar de brug van Zeltingen. 

 Dag  4 : Lösnich-Erden-Rachtig (14 km) 

Na de valiezen in de auto gezet te hebben en de sleutel van de kamer niet vergeten af te geven 

vertrekken we achter het hotel zoals dag 3,een tamelijk stevige klim, en volgen dit keer de 

Moselhöheweg naar de Bartholomeushut. We komen langs een oud Joods kerkhof en 

bovenaan de berg ontdekken we de werkzaamheden van de aanleg van de nieuwe autostrade. 

De nieuwe brug onderdoor richting de Römerbrunnen en dan zakken we naar Lösnich, waar 

we kunnen rusten (hopelijk) in hotel Heil. Vandaar een kort klimmetje en dan draaien we rond 

de berg onder de pijlers van de nieuwe brug door richting Rachtig. 

In het hotel kunnen diegene die het wensen nog een middagmaal gebruiken. Er zijn twee 

mogelijkheden : in buffetvorm voor de prijs van 12,5 € inbegrepen een drankje. Dit bestaat uit 

verschillende warme vleessoorten en saladebar à volonté. Tweede mogelijkheid a la carte 

voor schappelijke prijzen bijvoorbeeld Schnitzel (megagroot) met champignon 11,5 €. Je kunt 

ook een gepensioneerdenportie vragen (iets kleinere schnitzel) en dan trekken ze er 2,5 € af. 
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Voettocht naar Scherpenheuvel 

 
 

Eigen organisatie  – Enkel voor leden 

 

Op Pinkstermaandag16 mei gaat onze voettocht naar Scherpenheuvel naar jaarlijkse gewoonte 

weer door. 

Hopelijk kunnen we weer genieten van een prachtige zonsopgang in een frisgroene 

Demervallei. 

 

We vertrekken in groep aan ons secretariaat  (Oud Huis Verdonck)  te Langdorp. 

Iedereen kan meewandelen, de snelheid zal aangepast worden! 

 

We vertrekken om 7.00 uur. We zullen ruimschoots op tijd zijn voor de mis van 10.00 uur. 

 

Zij die niet de volledige tocht willen maken, kunnen om 8.20 uur in Testelt aan het station 

aansluiten, we zijn daar ongeveer halfweg. Of om 8.35 uur aan de Spellenhut.  

 

De weg terug wordt afgepijld, zodat iedereen de terugtocht kan aanvatten op het uur dat hij 

verkiest. 

Tijdens de terugtocht kunnen de dorstige zich eventueel laven in de gekende natuurlijke stops 

te Testelt. 

 

De afpijling zal verwijderd worden vanuit Scherpenheuvel vanaf 12.00 uur. 

Zij die te lang in de mis of café gezeten hebben, of liever in groep mee terug wandelen, 

kunnen dan nog de pijlenplukkers vergezellen op de terugtocht. Afspraak om 12.00 uur aan 

het oorlogsmonument voor de basiliek. 

De afstand Langdorp  - Scherpenheuvel bedraagt ongeveer 11 km, de terugtocht ook 11 km. 

Vanuit Testelt(station)  is dit ongeveer de helft. 

 

Veel wandelplezier, tot dan! 

 
 

Zaterdag 28 mei: 15de Panoramatocht -Trofee Harten Vijf Gelrode 

Na intens speur- en denkwerk zijn de parcoursbouwers van de Pinguïns van Langdorp er weer 

in geslaagd onze Panoramatocht te voorzien van de nodige idyllische vergezichten over het 

heerlijke Hageland. De start wordt gegeven in Gelrode, gekend voor zijn overheerlijke 

perziken. Spijtig genoeg wordt dit fluweelzacht stukje fruit minder en minder gekweekt. Maar 

hier en daar zie je nog een paar kleine plantages die in stand worden gehouden. De 5 en 8 km 

blijven in Gelrode, zij kunnen genieten van een heerlijke wandeling door het rustgevende 

Kloesbos en het merkwaardige heidegebied  " 's Hertogenheide" . Regelmatig zullen zij het 

feeëriek kerkje van Gelrode van op afstand kunnen bewonderen. De 50 km. wandelaars 

mogen ook proeven van dit heerlijk voorgerecht eer ze na controle, verder het Hageland gaan 

verkennen. De 12, 16 en de overige afstanden wandelen door het weidse landschap naar 

Nieuwrode. Ze passeren de Moedermeule en verkennen nieuwe trage wegen op hun weg naar 
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de éérste controlepost in Nieuwrode. Vanop de Kratenberg, juist voor je Nieuwrode bereikt, 

kan je genieten van een mooi uitzicht op de St. - Lambertuskerk. Na rust keren de 12 km. 

terug naar Gelrode, de 16 km. maakt hier nog een lusje van 4 km. bij en wandelen dan samen 

met de andere afstanden over de Kratenberg naar de controlepost in Gelrode. In Nieuwrode 

krijgen de andere afstanden een heerlijke lus over de Kriesberg te verwerken. In deze lus zit 

alles waar een wandelaar van droomt vervat. Mooie weidse zichten, loof - en dennenbossen, 

perfect uitgelijnde fruitplantages en een overvloed aan stilte. Bijzonder is de jonge hoogstam 

fruitplantage waar we doorwandelen. Na rust in Nieuwrode keren de 16 en 20 km. samen met 

de 12 km. terug naar Gelrode. De overige afstanden wandelen langs het Houwaartsgat, door 

de wijngaarden naar de kloeke loofbossen van het kasteel van Horst. In St.-Pieters-Rode 

wacht hen een verzorgde rustpost. De 30 km. gaan van hieruit de Uilenberg verkennen. Van 

op deze bergkam zie je in de verte de Benningsberg en Kratenberg stralen. Na een tweede 

passage in St. -Pieters-Rode, trekken we door de vallei van de Molenbeek naar de St.-Jobsweg  

met zijn prachtige uitkijkjes op Nieuwrode waar we nog eventjes rusten vooraleer we met de 

andere afstanden terug naar Gelrode wandelen. De 42 en 50 km. zoeken in Sint-Pieters-Rode 

het kasteel van de Rode Ridder op. Dit uniek waterkasteel omringd met oude loofbossen en 

vijvers mag natuurlijk niet ontbreken op onze Panoramatocht. Na genoten te hebben van deze 

wandelparel zoeken ook zij de Uilenberg op en vervoegen de 30 km. wandelaars op hun 

terugtocht naar Nieuwrode en Gelrode waar de Pinguïns de wandelaars graag nog een laatste 

keer verwennen met een heerlijk drankje, lekkere koffiekoek of taart. 

Busreis zaterdag 18 juni naar de Opaalkust in Frankrijk. 

 
270 km. Dat is de afstand die we moeten rijden om onze vertrekplaats Audresselles 

te bereiken. 

Met een bus betekent dat dus een dikke drie uur rijden. We houden eerst nog even halt aan de 

rustplaats Les deux Caps. Voor een koffie en een plasje. Nog 15 km verder vinden we het 

oude vissersdorpje Audresselles. Van daar vertrekken de lange 21 km en kortere wandeling 

van 14 km.  

We vertrekken aan de marktplaats van Audresselles en volgen de GR 120. Al vrij snel 

verlaten we het dorpje en klimmen we langs de kustlijn richting Cap Gris Nez. Steeds dalend 

en klimmend bereiken we na ca 7 km. de Cap. Op deze cap bevindt zich ook een 

verkeerscentrum, niet voor vliegtuigen maar voor de vele boten die deze engte doorvaren en 

moeten kruisen met de overzetten Calais- Dover. Wij eten hier onze picknick op en genieten 

hopelijk van de krijtrotsen van Dover. Er is 1 restaurant in de buurt maar we zijn daar niet 

gewenst. Breng dus zeker voldoende drinken mee. Toiletten zijn er ook niet beschikbaar. 

Daarvoor moeten we wachten tot de bosjes in de duinen 

tussen Cap Gris Nez en Wissant. 

De volgende 7 km. lopen we vanaf de cap door de 

duinen richting Wissant. Na 3 km. komt de GR op het 

strand. We vervolgen onze weg over het strand tot 

Wissant. Eindbestemming voor de korte afstand. De 

anderen zoeken na een korte rust terug het strand op. Na 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitws20tYfMAhUK1BoKHZXTDAcQjRwIBw&url=https://debliedemaker.wordpress.com/2014/11/19/klif-wandeling-zwarte-nes/&psig=AFQjCNFDLp1sgepM_tb66AwwOM8cIiBNmg&ust=1460492540643846
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enkele kilometers klimmen ze terug de klippen op. Weer klimmen en dalend bereiken we 

Cran d’Escalles. Van daaruit trekken we naar de eindbestemming Escalles waar we nog iets 

kunnen drinken en de toiletten bezoeken voor we huiswaarts keren. De top van cap Blanc Nez 

bereiken we niet. Onderweg zijn er echter genoeg mogelijkheden om zowel het heuvelend 

binnenland als de Engelse kust (enkel bij mooi weer) te bewonderen . 

Voor hen die maar zeer beperkt willen wandelen. De bus brengt hen naar Cap Gris Nez, 

Wissant en Escalles. Waar zij telkens een korte wandeling kunnen maken. 

De beschrijving hierboven is zoals de wandeling verkend werd. Mogelijk moet deze 

wandeling nog aangepast naargelang de hoogwaterstand die zondag. 

 

Vertrek parking Demervallei 07.00 uur. Terug omstreeks 20.30 uur. Inschrijven doe je door 7 

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

moet voor 10 juni op onze rekening staan. 

 

Zondag 26 juni:  Diest -Aarschot 
 

Eigen organisatie  – Enkel voor leden 

 

 Deze oude klassieker van de mannen van Schoonhoven blijft in ons 

programma staan. Het is uiteindelijk een mooie wandeling die ons toelaat de 

Langdorpse bossen ook eens in volle zomer te kunnen bewonderen. 

We rijden met de trein van Aarschot naar Diest. Net als vorig jaar voorzien 

wij tussenopstapplaatsen. 

De trein rijdt volgens onderstaande uurregeling vanuit het station van Aarschot: 

Aarschot     08.47 uur 

Langdorp    08.52 uur   

Testelt        08.57 uur 

Aankomst in Diest: 09.05 uur 

Kostprijs per biljet vanuit Aarschot 3.30 euro. Key kaart kost 21 Euro. 10 mensen kunnen met 

dezelfde kaart reizen. Dus 2.10 Euro per rit. 

 

Direct na aankomst in Diest vangen we aan met de wandeling. 

We maken tussenstops in Averbode ( Vossenhol) na ca. 7 km., een tweede in Wolfsdonk 

 ( Den Arend) na ca. 14 km. De derde tussenstop maken we in ons secretariaat in huis 

Verdonck. 

Daar hebben we ongeveer 20 km en als we langs de Demer naar het station gaan, blijft ons 

nog ongeveer 4 km. 

We stappen in groep tegen een rustig tempo zodat we er een aangename wandeling van 

kunnen maken. 

De wandelaars die in Testelt of Langdorp op de trein zijn gestapt omdat zij niet de volledige 

afstand tot in Aarschot wensten te wandelen kunnen aldaar hun auto of fiets terugvinden. 

  

Zorg dat je erbij bent! 
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Stertocht 29 mei te Rotselaar  

 
Op zondag 29 mei 2016 organiseren De Bollekens hun Jaarlijkse “Zomertocht”. Plaats van 

vertrek is het Montfortcollege, Aarschotsesteenweg 39, te 3110 Rotselaar. Inschrijven kan van 

7 tot 15u. 

Wij bieden dit jaar een uiterst uitgebreid aanbod; voor iedere wandelaar wat wils dus…. De 

afstanden waaruit kan gekozen worden zijn: 4-6-8-10-12-16 -20 en 30 km. Er is een rustpost 

voorzien op alle afstanden vanaf 6 km. en meer.  

De verschillende afstanden brengen de wandelaars naar Rotselaar-Dorp met rustpost in de 

parochiezaal aan het Gemeentehuis. Ook de omgeving van “De Plas” wordt niet vergeten en 

maakt deel uit van de meeste wandelparcours. 

De langere afstanden worden getrakteerd op een oase van 

rust en dit zowel in de velden tussen Rotselaar en 

Werchter, als langs de oevers van Demer en Dijle. 

Het parcours van de 4 km. gaat volledig over verharde 

wegen en is dus uiterst geschikt voor de iets minder 

mobiele wandelaar, voor rolstoelgebruikers en 

kinderwagens. 

Wandelaars die meedoen aan het project”Sportief Wandelen” kunnen dit jaar voor het eerst 

bij ons terecht en dit voor afstanden van 20 en 30 km. 

Tevens is er mogelijkheid tot GPS-wandelen. Wij bieden ook hier verschillende afstanden aan 

nl. 6- 8- en 11 km. met mogelijkheid tot rust/controle na ongeveer 6 km op het 11 km.-

parcours. 

Iedereen van harte welkom! 

Daar hebben we niet veel aan toe te voegen. Enkel nog dat wij voor u de inschrijving betalen 

en er nog een basisconsumptie erbovenop.  

 

Stertocht zondag 19 juni Rijmenam  

 
De dag na onze reis naar de opaalkust organiseert Wandelclub Opsinjoorke haar Gouden 

Caroluswandeling. Vertrekken doen ze vanuit Centrum De Rode Planeet Doornlaarstraat 9 te 

Rijmenam. We kunnen kiezen uit 4-8-12-18-24 en 30 km. 

 

De tweede naam van deze wandeling is: “De Groene Lus”. 

Deze naam verwijst naar de vele bossen en 

natuurgebieden die de ruime omgeving van Rijmenam rijk 

is. Veel wandelingen zijn er niet in deze omgeving. Een 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZpPnw94jMAhWIuRoKHSnRBSoQjRwIBw&url=http://www.kadodders.be/categorie/onze-tochten/&bvm=bv.119408272,d.d2s&psig=AFQjCNEY0zuMZ6jKCuWiMtJdBE7okHoQXQ&ust=1460544841111681
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYsMn5-IjMAhUG1RQKHYKOACYQjRwIBw&url=http://www.rotselaar.be/Index.aspx?SGREF%3D4273&psig=AFQjCNFBaNTq5BbL8qEHtTUUmE1lmBS9vA&ust=1460545140243555
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unieke gelegenheid om deze streek te verkennen. Een parcoursbeschrijving heeft ons niet 

tijdig bereikt. De omgeving is zo wandelvriendelijk dat we er van overtuigd zijn dat u in 

Rijmenam een mooie wandeldag kan beleven. 

Ook nu weer betalen we voor u de inschrijving en een basisconsumptie. 

 

 

 

Reis naar Zinal van 28 juni tot 6 juli 

Nog een korte samenvatting van wat er op de toelichtingsvergadering werd gezegd. 

We verblijven in hotel Les Diablon in het grote wintersportgebied Val d’Anniviers in het 

kanton Wallis. Dit gebied ligt in de Rhônevallei van waaruit men een mooi zicht heeft op de 

Matterhorn (4478m hoog) 

Het hotel heeft een charme-service wat ons de gelegenheid geeft om bij aankomst zonder 

bagage tot in het hotel te gaan, bagage wordt nagebracht. 

Bij aankomst is avondeten voorzien. 

Alle maaltijden zijn in buffetvorm 

We krijgen bij aankomst onze sleutel en ook een type betaalkaart waar we in het hotel via 

onze eigen EC-kaart CHF (Zwitserse frank) kunnen opzetten voor persoonlijke uitgaven. 

Aangezien we All-in formule hebben moet er in het hotel niet betaald worden voor eten, 

drank, … tenzij je natuurlijk speciale dranken wil? 

Een andere pas die we krijgen is de Aximo-pas waarmee we gratis gebruik kunnen maken van 

o.a. het zwembad, de postbussen, kabelbaan….. 

Handdoeken zijn aanwezig in het hotel en worden op aanvraag (natuurlijk gezond verstand 

gebruiken) vervangen. 

Indien je voor de volgende dag een lunchpakket wenst dien je dit met je betaalkaart te 

Bestellen. ’s Morgens staat je lunchzak klaar met een flesje water en chocolade. 

Het overige mag je zelf samenstellen vanuit het ontbijt. 

In het hotel zijn bekwame gidsen aanwezig, wens je een geleide wandeling te doen dien je dit 

aan de gids kenbaar te maken, je kan je info over de wandelingen vinden op de fiches die in 

het hotel aanwezig zijn. 

Wil je op je eentje erop uit: geen probleem. De fiches bevatten alle nuttige info om dit te 

doen en de bewegwijzeringen zijn duidelijk aangegeven in tijd - niet in km.!! 

Je kan natuurlijk ook altijd inschrijven voor excursies - wel te reserveren en te betalen aan 

de receptie van het hotel met je betaalkaart. 

Het voornaamste waar Intersoc op drukt is : VOLOP GENIETEN !! 

De verdere praktische informatie krijgt u van Intersoc. Toch nog even aan herinneren. We 

rijden met een volle bus. Beperk uw bagage tot 1 valies per man en eventueel nog een 

wandelrugzak als handbagage. Vergeet ook niet het saldo te betalen. 

Aan de deelnemers een goede reis! 
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Reis naar Nederland 18 tot 22 september.  

 
We hebben nog een 10 tal plaatsen vrij. Voor de late beslissers graag uw inschrijving door 

100 Euro te storten op onze reisrekening voor 20 juni. 

In de vorige info kon u al wat over deze reis lezen . Nog een korte resumé. 

We verblijven in hotel DE UITKIJK te Zeddam. Zeddam is dan weer een deelgemeente van 

Montferland dat zich dan weer situeert in de Achterhoek. De achterhoek is één van de 6 grote 

regio’s in de provincie Gelderland met de Ijssel in het Westen en de Duitse grens in het 

Oosten. De stad Arnhem is iets hoger gelegen alsook de Veluwe. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Winterswijk gekregen. 

Ook het taaltje dat er gesproken wordt heeft iets speciaals. In de Achterhoek spreekt men van 

oudsher een variant van het Nedersaksisch: het Achterhoeks, ook wel plat genoemd. Inwoners 

met Nedersaksisch als enige taal beginnen zeldzaam te worden. De meeste Achterhoekers zijn 

tweetalig opgevoed, vaak met Nedersaksisch thuis en Nederlands op school. Uit een 

onderzoek van 2005 naar het gebruik en beheersing van het Nedersaksisch blijkt dat 73% van 

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

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

is een grensoverschrijdende streektaal en is in Europa als volwaardige taal erkend. Mede door 

immigratie uit en bestuur vanuit het westen heeft het Nederlands veel invloed op de 

Achterhoeksestreektaal. Veel oude woorden zijn vergeten en vervangen door van het 

Nederlands afgeleide varianten. Anderzijds zijn ook nieuwe woorden ontstaan zoals 

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

stofzuiger.  

Wat kost het? 300 Euro p.p. op basis van een tweepersoonskamer. Eenpersoonskamers kosten 

27 Euro extra en zijn wel beperkt tot maximum 5. In deze prijs is inbegrepen: HP, ontbijt bij 

aankomst en “plate” diner bij vertrek. Bus en drinkgeld chauffeur. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Coulisselandschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lochemse_Berg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruurlo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slangenburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Korenburgerveen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vragenderveen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Vorden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Vorden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Hackfort
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_De_Bramel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_Kiefskamp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_De_Wildenborch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_De_Wiersse
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Onstein
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_Medler
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_Medler
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardkundig_waardevolle_gebieden_in_Winterswijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Landschap_Winterswijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Landschap_Winterswijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nedersaksisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Achterhoeks
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plat_(taal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Taal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands
https://nl.wikipedia.org/wiki/Streektaal
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy7eP-9e3KAhVDVxQKHfOPAvsQjRwIBw&url=http://www.dekistemaker.nl/&bvm=bv.113943665,d.cWw&psig=AFQjCNH1w32LDlIBl0_59ojdX66OHVLmPQ&ust=1455218487089176
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. 

'10.000 stappen Vlaanderen'  
Doe mee met de 10.000-stappenclash! 
 

Van de sportdienst kregen we onderstaande mail:  
 

Van zaterdag 30 april 2016 tot en met zaterdag 28 mei 2016 vindt een 10.000 stappen clash 

plaats in Vlaanderen.  

Aarschot zal hieraan deelnemen en de inwoners aansporen zoveel mogelijk stappen te zetten 

en zich online te registeren via http://10000stappen.be/  

 

Wij vragen graag de medewerking van alle wandelsportclubs om in deze periode het aantal 

stappen te registreren via deze website. 

Dit kan gebeuren op zowel gezamenlijke als individuele wandeltochten van uw club of leden. 

 

U moet uiteraard niet elke stap tellen, wij lenen in deze periode gratis stappentellers uit. 

 

Bekijk alvast eens binnen uw club welke mogelijkheden er zijn om dit project mee te 

ondersteunen tussen 30 april en 28 mei. 

 

Bekendmaken lijkt ons een eerste optie. Alle informatie kan u vinden op de verschillende 

websites. Onze panoramatocht in Gelrode valt op de laatste dag van deze campagne. Iedereen 

welkom om nog wat extra stappen te komen sprokkelen. 

 

Deelnemen kan vanaf woensdag 30 maart! 

Hoe deelnemen? Dat is eenvoudig en gratis!: 

- Ga naar de online stappenregistratietool 

- Druk op 'Registreer hier' en vul je gegevens in 

- Selecteer in de oranje banner bovenaan de pagina jouw gemeente 

- Vul dagelijks je aantal stappen in en volg de tussenstand door op de banner te drukken 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  

 

van 29 februari  2016 begin : 19u30 
 

 

Aanwezig: Fons Leys, Corrie Martens, Maurits Verschueren, , Cyriel Hendrickx,  Lucien 

Luyten, Paul Verduyckt, Roger Voet, Ingrid Blockx, José Leers, Guido Van Loo, Bart Daems, 

Jef De Win, Anita Boogaerts 

 

Verontschuldigd: Mariette Seykens 

 

 De Vlaamse wandeldag met 12.030 deelnemers : 

- zeer chaotisch aan de ingang 

http://10000stappen.be/
http://www.10000stappen.be/stappenregistratietool/
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-afpijling kon beter 

-de controlezalen waren soms te klein 

 De voorzitter verwelkomt iedereen.  

 De secretaris heeft bij: 

-een uitnodiging voor Water Trek. Een drielandenwandeling. 

-Een uitnodiging voor de’ mars van de burcht’. 

-Uitnodiging voor de portaalopleiding van Wandelsport Vlaanderen. 

 De voorzitter heeft bij: 

De factuur van Bpost. 

Een kaart van hotel ‘Engel’, waar we al 2 maal waren. 

 De penningmeester overloopt de in- en uitgaven van januari 

Ledenfeest : 156 deelnemers, Ghlin : 54 en Hofstade : 176 

Alle uitgaven van de konijntjesbergtocht zijn nog niet binnen. 

Wie van het bestuur gaat mee naar Aalter? 

 Lucien, Maurice, Bart en Paul zijn verkiesbaar op de AV. Tot nu toe zijn er nog geen 

nieuwe kandidaten. 

 Er is een mail gekomen van de Poststappers. Zij vragen om de trage wegen in Herselt 

open te houden. Zij zullen hiervoor bij de gemeente een verzoekschrift indienen. Ze 

vragen om dit initiatief mee te ondersteunen; wat we ook zullen doen. Fons zal 

antwoorden! 

 De Bollekes zullen dinsdag scannen. Wij op 6 maart. Cyriel zal het materiaal gaan halen! 

We zullen zelf ook materiaal aankopen om te scannen. 

De Brabantse regionale federatie zal voorstellen om de kilometers niet meer te scannen. 

 Vlaamse Wandeldag 2017. 

De voorlopige folder is klaar! 

Sponsering : 

-De federatie zal nog wel voor extra sponsering zorgen. 

-Pelgrims mag in 5 zalen leveren. Vermits Prik en Tik over gans Vlaanderen vestigingen 

heeft, zal hun ook gevraagd worden om mee te sponseren. 

De gemaakte spandoeken zijn niet wind doorlatend. Nochtans was dit gevraagd! 

Het parcours is af. Lucien zal de plannetjes doorsturen naar Guy. Hij kan dan de aanvraag 

(16 blz.) voor de stad doen.  

De controleposten staan nog niet volledig op punt. We kregen nog geen bevestiging van 

Rillaar. 

We zouden samenkomen met Aalst. Datum: nog af te spreken. Aalst heeft een loods voor 

3.000 wandelaars van Brantano. 

Misschien doet er wel een derde club mee! 

Woensdag zijn we naar de uitbater van de stadsfeestzaal geweest. Het contract is 

getekend. We huren zondag en maandagvoormiddag. Voor de zaterdag is er een optie 

genomen. 

Hubert heeft een verkeers/parking plan opmaakt. Dit zal samen met de politie worden 

besproken. 

We krijgen van de federatie 2500 stickers. 

Er zouden voldoende drankjetons zijn. 

De T-shirts voor de helpers worden vanaf zaterdag uitgedeeld.  

 We zullen volgend jaar al onze tochten behouden. De zomertocht is gelijk met 

Keerbergen, georganiseerd door Katelijne Waver. Eventueel een zondag verschuiven? 

 Om 5u 30 komt de bakker voor de mars der Zuiderkempen. 

Er zijn 3 controles: Langdorp (Anita en Jef), Gijmel (José en Paul) en Wofsdonk (Ingrid 
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en Roger). 

We komen de zaterdag bijeen om 10u aan het lokaal. 

 We constateren dat in de reclamebladen onze tochten niet verschijnen. Nochtans worden 

ze regelmatig aangeschreven. José  heeft adressen van de reclamebladen en zal contact 

opnemen. Guy heeft de zomertocht in de ‘Uit’ geplaatst. Blijkbaar halen sommige bladen 

daaruit hun informatie! 

 Er is een vraag gekomen van ’t Sand  om eventueel bij de vrijdagnamiddagwandeling bij 

hun te komen. 

 Guy vraagt de tent voor de zomertocht aan! Hij heeft de Siba al aangevraagd. 

 Zeddam wordt verkend : 12-16/7/2016. 

 

 

Einde 23u10 

verslag : Guy Van Loo 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  

 

van 21 maart  2016 begin : 19u30 
 

 

Aanwezig: Fons Leys, Cyriel Hendrickx,  Lucien Luyten, Paul Verduyckt, Roger Voet, Ingrid 

Blockx, José Leers, Guido Van Loo, Bart Daems, Jef De Win, Anita Boogaerts 

 

Verontschuldigd: Mariette Seykens, Maurits Verschueren, Corrie Martens 

 

 De voorzitter verwelkomt iedereen. 

 De secretaris heeft geen briefwisseling.  

Hij was naar een opleiding geweest i.v.m. verzekeringen. 

De voornaamste punten: 

-Blijvende invaliditeit : na 2 jaar is er een definitieve regeling. 

-Kinderen(niet leden) moeten een inschrijfkaart krijgen  bij een wandeltocht. 

-Vrijwilligers moeten 16 jaar worden om verzekerd te zijn. 

- Voor niet-leden moet er een vrijwilligerslijst worden aan gemaakt. 

 De voorzitter heeft het boekje van  natuurpunt bij. 

Ook het contract van Bergom. 

 De penningmeester overloopt de in – en uitgaven. 

Voor Zeddam zijn er voorlopig 35 inschrijvingen. 

Voor Geraardsbergen zijn er ook 35 inschrijvingen. Wie gaat er mee van het bestuur? 

Hof ter Venne zou voor de VWD  500 liters soep kunnen maken maar is duurder dan 

de soepcentrale. Komt later terug op de agenda! 

 Voor de AV staat de agenda in het pinguineke. 

De kascontrole is al gebeurd. 

Er zijn voorlopig nog geen nieuwe kandidaten voor het bestuur. 

Het HR wordt besproken op de AV. 

Voorlopig zijn er  nog geen ingestuurde agendapunten. 

Maria en Theo worden vast lid. 
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 Er zijn 3 scanners besteld. 

Offline scannen gaat sneller maar geeft meer fouten. 

Er moet steeds een inschrijfkaart meegegeven worden. Vooral voor het noodnummer! 

 Voor de VWD is Aalst al bezig van 2014. De max. afstand in Aalst is 35 km. Bij ons 

42 km. 

Wij zouden vertrekken om 6u30 en de controleposten zijn open om 7u. 

Voorstel: niet leden € 2, leden € 1,5 en kinderen – 12 jaar gratis. 

We krijgen van de federatie 7500 gedrukte  inschrijfkaarten. 

Scannen : 5 van de federatie. 

We zouden een draaiboek voor de vertrekzaal moeten maken. 

Voor de Walking magazine krijgen we 2 blz. Voor de Walking 1blz. (gratis). 

Afgevaardigden van de federatie komen naar de zalen kijken. 

Eind februari is er de fiets- en wandelbeurs (2 dagen). We kunnen daar promotie gaan 

maken. 

We krijgen 1 beachvlag van de federatie. 

De flyers zijn nog niet klaar. 

3 of us zou kunnen optreden. Extra geluidsinstallatie? Anita vraagt het na. 

Misschien de geluidsinstallatie van de provincie! 

We moeten nog samenzitten met de politie 

De voorlopige lijst van de vrijwilligers en controleposten worden overlopen. 

 13 april is het cultuurraad. Fons en Jef gaan er naar toe. 

 Voor de Netetocht komt de bakker om 6u30. 

José en Paul zijn verantwoordelijk in Bergom. 

We komen de woensdag samen om 14u. aan het secretariaat. 

 Voor de verkenning naar de Moezel zouden we om 9u. daar moeten zijn ( 7u. 

vertrekken in Aarschot). 

 Opaalkust wordt verkend zaterdag 9 april : vertrek 7u. 

 De volgende vergadering ( 2mei ) begint om 7u. ipv 7u30. 

 

 

 

   Einde vergadering 23u 20 

   Verslag : Guy Van Loo 

 
 

 

Netetocht      Mars der Zuiderkempen 

Wandelsport Vlaanderen vzw                 862 

FFBMP           4        

Aantal niet-aangesloten deelnemers       136 

Aantal andere/buitenlandse deelnemer        25 

TOTAAL:             1027 

Wandelsport Vlaanderen vzw 1441 

FFBMP                                        11 

Aantal niet-aangesloten deelnemers   313 

Aantal andere/buitenlandse deelnemer  57 

TOTAAL: 1822 

 


