
Mijmeringen van de voorzitter. 
Onze Nete tocht is net achter de rug. Dank zij de hulp van een schare medewerkers weer een 

prima organisatie. Links en rechts waren er een aantal 
saboteurs actief die het nodig vonden de wandelaars op een 
dwaalspoor te brengen. De parcoursverantwoordelijken 
konden het euvel steeds snel verhelpen, waardoor de hinder 
beperkt bleef. Aan iedereen die aan deze organisatie 
meewerkte. Hartelijke dank !!  

Ondertussen komt onze topdag heel dicht bij. De laatste 
voorbereidingen lopen nog. Een groot aantal bussen hebben 
al bevestigd. Vele burenclubs hebben  een gratis wandeling. 
Nu nog hopen dat we met onze flyers en de spandoeken die 
over heel Vlaanderen zichtbaar waren nog vele wandelaars 
hebben kunnen overtuigen. In 1986 hadden we meer dan 
9000 deelnemers. Er was toen weliswaar maar 1 organisatie. 
De uitdaging is om in 2017 dat getal te benaderen. 

 Na de Vlaamse Wandeldag gaat het leven verder.  In mei houden we het nog rustig om wat te 
bekomen  van die reuze organisatie. 

Amper een maand later is er een nieuwe uitdaging. De Panoramatocht  - Harten vijf in 
Gelrode is voor ons wederom een arbeidsintensieve organisatie. Indien er niet snel een 
opvolging komt voor Lucien zal het de laatste maal zijn dat we voor deze tocht meer dan 30 
km aanbieden. Vanaf 2018 zal het een Harten Vijf zijn zonder Langdorp. De maandag van 
hetzelfde pinksterweekend  stappen we traditie getrouw naar Scherpenheuvel. Een week later 
vangen we aan met ons eerste tegenbezoek . We trekken naar Sint-Gillis-Waas in het 
Waasland waar we deelnemen aan de Wase Poldertocht. Op voorstel van de plaatselijke 
voorzitter is er voor de wandelaars van de korte afstand een kort bezoek aan Hulst in 
Nederland. Niet aan Morres Wonen maar wel aan de pittoreske binnenstad waar op zondag 
alle winkels open zijn. 

De laatste zondag van juni, enkele dagen voor we naar Leysin vertrekken, organiseren we 
weer de lange afstandswandeling Diest -Aarschot. Het is de bedoeling om  terug meer langere 
afstanden te organiseren voor onze eigen leden. De GR publiceerde een nieuwe 
stationsstapper. In de loop van het jaar gaan we zeker een aantal van die wandelingen op het 
programma zetten. 

Dat is nog verre toekomst. Eerst komt er onze Vlaamse Wandeldag- Vlaanderen Wandelt.  
Ca. 190 helpers gaan er voor zorgen dat alles goed verloopt. De andere 500 nodig ik uit om te 
komen deelnemen. Mocht u bij uw deelname vaststellen dat we ergens handen te kort komen. 
Aarzel dan niet, u mag steeds spontaan eventjes helpen tot alles weer vlot verloopt. Het 
bestuur en de medewerkers zullen u er zeker dankbaar voor zijn. Aan ieder van u, dank u wel 
voor de steun en de hulp die we van u mochten ontvangen. Samen gaan we er voor zorgen dat 
we een prima organisatie gaan op poten zetten. 

Ik zie u allen op 30 april. 

Fons 



Wandelkalender Mei- Juni 2017 

 
Zoals u weet zijn onze leden vrij te wandelen daar waar zij dat wensen.  Met onderstaande 
kalender willen wij hen helpen bij hun keuze.   
 
BUSREIZEN worden verder in deze info besproken. 
 
Maandag 1 mei WC Zandstappers 

Mollenhof 
Lichtaartsesteenweg 1   Poederlee 

4-7-12-15-20-25-35 km 
 
06.30 – 15.00 uur 

Zaterdag 6 mei Boutersem Sportief 
Buurthuis Willebringen 
Willebringenstraat 37   Boutersem 

4-7-10-12-20 km 
 
07.30 – 15.00 uur 

Zondag 7 mei De Leeuwerik Landen vzw 
Zaal Amfi  
Stationsstraat 30    Landen 

4-7-12-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 14 mei 
 
 

Wit Blauw Scherpenheuvel 
Sporthal Averbode 
Vorststraat 55 Averbode 

5-8-13-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 20 mei 
Zondag 21 mei 
 

Wandelend Paal vzw 
CVO De Oranjerie  
Boudewijnvest 3          3290 Diest 

4-7-12-16-20-30-42-50 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 23 mei WSP Heverlee-Leuven vzw 
Feestzaal Romanus  
Wijnenberg 1     Bierbeek 

4-6-9-13-15-19 km 
 
09.00 – 15.00 uur 

Donderdag 25 mei Globetrotters Hageland vzw 
Zaal “Sint Denijs” 
 Halderstraat 11     Houwaart 

4-8-12-16-21-25 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 28 mei 
 
 

KVR Vlaams Brabant vzw 
Kwartier de Hemptinne 
Hertogstraat 184   Heverlee 

3-5-7-10-13-16-20-28-35 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 3 juni 
 
Trofee Harten vijf 

Eigen Organisatie  Panoramatocht  
Parochiezaal Gelrode 
Rillaarsebaan 134    3200 Gelrode 

5-8-12-16-20-30-42-50 km 
 
06.00 – 15.00 uur 

Zondag 4 juni 
 
 

Pompoenstappers  
Ligahof  
Schoolstraat 36   Lichtaart 

4-6-12-15-20-25-30-40-50 km 
 
6.00 – 15.00 uur 

Zondag 4 juni 
 

De Bollekes Rotselaar 
Montfortcollege 
Aarschotsesteenweg 39  Rotselaar 

4-6-8-12-16-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Maandag 5 juni Voettocht naar Scherpenheuvel 
Eigen organisatie  

Zie verder in deze info 



Donderdag 8 juni De Horizonstappers vzw 
Zaal Santro 
Tiensesteenweg       Binkom 

4-7-7,5- 8 km 
Onderling combineerbaar. 
08.00 – 16.00uur 

Zaterdag 10 juni WC De Grashoppers vzw 
 GC De Egger 
A.Nihoulstraat 74     Scherpenheuvel 

6-10-12-20-25-30-42 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 11 juni Sint – Gillis - Waas  
Wase Poldertochten 

Busreis tegenbezoek 
Zie verder in deze info. 

Zondag 11 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 15 juni Herentalse Wv vzw 
De Kouter  
Heggelaan          Poederlee-Lille 

5-7-10-15-17-22 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zondag 18 juni 
 
 

WSV IVAS ITEGEM vzw 
GVG Basisschool Hallaar  
L.Carréstraat 16C    Hallaar 

4-9-13-17-23-30-42 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 18 juni Trip-TrapKumtich vzw 
Mariadalinstituut 
Klein Overlaar 3        Hoegaarden 

4-6-12-17-21-26-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 22 juni Bavostappers 
Kantine FC Netezonen 
Rundershoek 32A Eindhout-Laakdal 

4-7-10-14-17-24-32 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 25 juni Den Engel Leuven vzw 
CC De Borre 
Speelpleinstraat        Bierbeek 

5-9-15-25-35-42 km 
 
06.30 – 15.00 uur 

Zondag 25  juni 
 

WSV Horizon Donk 
OC ‘De Kalen Dries’  
Meldertsebaan 2       Meldert 

4-8-12-20-24 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 25 juni Diest – Aarschot  
Zie verder in deze info 

24 km 
Eigen organisatie 

Zaterdag 1 juli WC Gedoviba vzw 
Terrein FC Gedoviba 
Gerheze 1       OLV Olen 

3-6-13-21-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 2 juli 
 

WSV Holsbeek 
Voetbalkantine VK Holsbeek 
Verhaegenstraat      Holsbeek 

4-6-12-20-26 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

 

 
 
 
 



 
Vrijdagnamiddagwandelingen 
 
Vertrek om 13.30 uur stipt. 
 
Datum                    Omloop       Afstand     Vertrekplaats 

12/05/17 Aarschot-Bergvijver-Aarschot 12 km Sporthal Demervallei 
09/06/17 Langdorp-Testelt-langdorp 12 km Parochiezaal Langdorp 
23/06/17 Gelrode-Betekom-Gelrode 12 km Parochiezaal Gelrode 
22/09/17 Heimolen-Wolfsdonk-Heimolen 12 km Heimolen Langdorp 

 

Leysin van 27 juni tot 5 juli 2017 
 

Voor  de liefhebbers organiseren we nog een infoavond op dinsdag 9 mei om 19.30 uur. 
Hier zal Vera Verbeeck, de promotor van Intersoc, ons wat meer toelichting komen geven 
over de streek. Mogelijke uitstappen en het wandelprogramma voor zover dat dit al zal 
bekend zijn. We logeren in een all-in formule. U heeft slechts een beperkte hoeveelheid 
Zwitserse Frank nodig tijdens de uitstappen.

 
Voor onze club zijn er 50 personen ingeschreven. Net zoals vorig jaar vertrekken we op de 
gekende parking Demervallei. Ook nu weer vertrekken we om 5.00 uur zodat we in de late 
namiddag in Leysin aankomen. Kom een kwartiertje vroeger om de valiezen te laden. 
Maximum één, draagbare, valies per persoon. Om plaats te besparen kan u best tijdens de 
busreis al wandelschoenen aandoen. 
 Het voorschot van deze reis heeft u ondertussen reeds betaald. Het resterend saldo hoeft u 
eerdaags te betalen.  



Voor de heel late beslissers. Na de afsluiting van de inschrijving is gebleken dat er nog enkele 
kamers vrij waren. Heeft u nog interesse om alsnog mee te gaan? Graag een seintje aan Fons 
of rechtstreeks aan Vera Verbeeck. 

 

Waldbreitbach 10 tot 14 september. 

 De verkenningen moeten nog gebeuren. Meer hierover in de volgende info. Nu kunnen we al 
wel melden dat deze uitstap voorlopig volzet is. We hadden maar een optie voor 20 kamers. 
Ondertussen zijn er al 23 bezet. Voorlopig zijn er geen extra kamers meer beschikbaar. Late 
beslissers kunnen nog wel per mail laten weten dat ze mee willen. Ze komen echter op een 
wachtlijst te staan en zullen enkele dagen op voorhand weten of ze al dan niet meekunnen. 

 
Zaterdag 3 juni 2017: 16de 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, 15 km en de 
overige afstanden wandelen door het 
weidse landschap naar Nieuwrode. Bij 
de beklimming van de Kratenberg 
worden ze aangenaam verrast met een 
uniek dorpszicht op Nieuwrode. De 15 

km maakt hier een lusje van 3 km bij, daarna keren ze samen met de 12 km en de langere 
afstanden, over de Kratenberg en langs nieuwe trage wegen terug naar Gelrode. De overige 
afstanden wandelen langs het Houwaartsgat, door de wijngaarden naar de kloeke loofbossen 
van het kasteel van Horst. Hier verlaten de 20 km wandelaars de andere afstanden en 
marcheren via de vallei van de kleine Losting en over de St.-Jobsweg, met zijn prachtige 
panorama's op Nieuwrode, de rustpost in Nieuwrode binnen. Na rust keren ze samen met de 
andere afstanden terug naar Gelrode. De 30 km bezoekt samen met de 42 en 50 km het kasteel 
van Horst. Dit uniek waterkasteel omringd met oude loofbossen en vijvers mag natuurlijk niet 
ontbreken op onze Panoramatocht. Na genoten te hebben van deze wandelparel trekken zij 
over de Uilenberg naar Kortrijk-Dutsel. Hier verlaten de 30 km de andere afstanden en 
bereiken via de vallei van de Kleine Losting, even later de controlepost in Nieuwrode.  De 
marathonstappers en de 50 km verkennen na Kortrijk-Dutsel de Speelberg en het 



Chartreuzenbos eer ze in Holsbeek mogen genieten van een welverdiende rust. De terugweg 
wordt beloond met een uitgebreid bezoek aan het Dunbergbroek en de bekoorlijke 
Wingevallei. In Kortrijk-Dutsel vinden ze de 30 km wandelaars terug, samen wandelen ze 
terug naar Gelrode . Hopelijk is het mooi weer zodat de stoelen naar buiten kunnen en er nog 
lang kan nagepraat worden over de unieke panorama's van het mooie Hageland. 
 

 
Voettocht naar Scherpenheuvel 

 
Eigen organisatie  – Enkel voor leden 
 
Op Pinkstermaandag 5 juni 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! 
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Zondag 11 juni: Busreis naar Sint-Gillis-Waas 
Ons eerste tegenbezoek na de Vlaamse Wandeldag brengt ons naar het Waasland. De 
Lachende Klomp organiseert er de Wase Poldertochten. Deze wandeling verloopt grotendeels 
door het Stropersbos. Een 500 ha groot afwisselend natuurgebied. Een uitgebreide 
beschrijving met foto’s van de bezienswaardigheden werden ons toegestuurd. En inderdaad 
op een van de foto’s kan je de koeltorens van de kerncentrale in Doel zien. 
Hieronder de beschrijving: 

4 km: De kleinste afstand gaat langs de watergang door het tuintje van de Woonzorg en langs 
landelijke wegen terug naar de vertrekzaal.  

6 km: Gaat verder naar het Gemeentepark en langs de Oude Spoorweg Sint-Niklaas - Hulst 
terug naar de vertrekzaal. 

10 km: Gaat naar de rustpost op het kalf langs groene 
paden en langs de vijver in het Stropersbos en keren 
terug langs het windmolenpark en gaan naar de 
vertrekzaal idem als de 6 km.  
12 km: Is idem aan de 10 km maar doen als extraatje 
een mooie lus van 2.4 km in het Stropersbos. 
14 km: Is idem aan de 
10 km maar doen een 

grotere lus van 4.6 km in het Stropersbos. 
17 km: is idem aan de 10 km maar doen een nog grotere lus van 
7.7 km in het Stropersbos 
22 km: Is in het opgaan idem aan de 10 km maar gaan na de 
rustpost op het Kalf langs polderwegen en de Saleghemkreek (de 
Grote Geule) en groene onverharde paden naar de rustpost in 

Meerdonk. Daarna gaan zij via groene dijken 
terug naar de rustpost op het kalf. Om hieruit 
naar de vertrekzaal te gaan via het parkoers 
van de 4 km. 

25 km: Is in het opgaan idem aan de 22 km, 
alleen bij het binnengaan vervolgen zij de 6 
km. 

32 km: Ziet al dit moois in één wandeling. Grote lus in het Stropersbos, naar Meerdonk langs 
polderwegen en onverharde paden, langs groene dijken naar de rustpost op het Kalf, naar de 
vertrekzaal langs parkjes en de Oude Spoorweg Sint-Niklaas - Hulst. 

https://www.youtube.com/watch?v=yW07dgH_yZc
https://www.youtube.com/watch?v=yW07dgH_yZc
https://www.youtube.com/watch?v=yW07dgH_yZc
https://www.youtube.com/watch?v=yW07dgH_yZc
https://www.youtube.com/watch?v=lsY71IE9zQs
https://www.youtube.com/watch?v=lsY71IE9zQs


Tot 11 juni ? 
  
Sint- Gillis -Waas ligt op een 10 tal minuten rijden van het Nederlandse stadje Hulst. Niet 
alleen een mooi vestingstadje maar ook al de winkels zijn open tussen 13.00 en 18.00 uur. 
Een ideale gelegenheid om met de wandelaars van de korte afstand eens tot in Hulst te rijden. 
We vragen Werner om ons tegen ca.13.30 uur naar Hulst te brengen. Om15.45 uur vertrekken 
we daar terug zodat we tegen 16.00 uur de wandelaars van de langere afstanden in Sint- 
Gillis-Waas. De snellere wandelaars hebben dan de gelegenheid om de 22 en 25 km te 
bewandelen. Interesse om deze topdag mee te maken? Schrijf dan snel in. 
 
Vertrek parking Demervallei 07.30 uur. Terug omstreeks 17.30 uur. Inschrijven doe je door 7 
Euro te storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding Sint- Gillis- Waas. Het 
bedrag moet voor 2 juni op onze rekening staan 
 
 

Zondag 25 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 Card kost 22 Euro. 10 mensen kunnen met 
dezelfde kaart reizen. Dus 2.20 Euro per rit. 
 

Direct na aankomst in Diest 
vangen we aan met de wandeling.  
We maken tussenstops in 
Averbode ( Vossenhol) na ca. 8 
km, een tweede in Wolfsdonk ( 
Den Arend) na ca. 15 km. De 
derde tussenstop maken we in het 
Hof te Langdorp 
Daar  hebben we ongeveer 21 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. 
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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! 
 
 
 
 

Overlijden 

 We vernemen het overlijden van Roza (Rosita) Van Malcot. 

 Roza werd geboren  op 13 november 1939 en overleed te Wijgmaal op 22 maart 2017. 

Rosita zoals wij ze noemde was de weduwe van Jos van Roy die in augustus 2016 overleed. 
Samen waren ze jarenlang trouwe helpers bij onze organisaties.   

We wensen de familie veel sterkte in deze droevige dagen. 

 
Verslag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Wandel Sportclub 
Langdorp v.z.w.  
Maandag 27 maart 2017  in het Secretariaat – Testeltsesteenweg te Langdorp   
 
Van de 45 vaste leden van WSC Langdorp vzw waren er 37 aanwezig en 4 volmachten. Er konden 
dus 41 stemmen worden uitgebracht. De voorzitter opent de vergadering om 19 u 40.  
 

1. Hij verwelkomt iedereen. Dit jaar is de vergadering één maand vroeger door de Vlaamse 
wandeldag.  

2. De voorzitter leest de agenda van de vergadering voor. 
3. Het verslag van de vorige Algemene vergadering wordt goedgekeurd. 
4. De secretaris meldt: 

Er  zijn er 670 leden waarvan 315 mannen en 355 vrouwen. De trend    
    dat de club vervrouwelijkt zet zich voort! 
    In 2016 waren er 669, in 2015   657 en in  2014    660 leden. 
    We hebben 36 leden die 80 jaar zijn, waarvan 4 (mannen) van 87. 
    We hebben slechts zeven     -18 jarigen. 
    Nog 63 leden hebben hun lidmaatschap  niet hernieuwd. 

5. De penningmeester leest de voornaamste in- en uitgaven voor. 
We hebben minder geld als in 2016. 
De begroting van 2017 wordt voorgedragen.  
Er zijn 10.607 wandelaars  naar ons gekomen. Dit zijn er meer dan 2.000 minder 
dan in 2015. 

6. Het verslag van de controlecommissie wordt voorgelezen: 
Victor Van den Broeck en Willy Ooms  hebben de boekhouding van de wandelclub 
“Wandel Sportclub Langdorp vzw” gecontroleerd.  
Ze hebben verschillende steekproeven  van zowel facturen, onkostennota’s, banken 
en boekhoudrekeningen uitgevoerd.  
Indien er onduidelijkheden waren hebben zij aan Cyriel Hendrickx verduidelijking 
en staving gevraagd van de betreffende inkomsten of uitgaven. 
De boekhouding is vorig jaar correct uitgevoerd. Ze stellen dan ook voor om de 



boekhouding 2017 goed te keuren en de raad van bestuur WSC Langdorp vzw te 
ontlasten.  
Zij wensen iedereen te bedanken; zowel het bestuur als de helpers. 

7. Hierna wordt de ontlasting gevraagd voor de penningmeester en alle bestuursleden. 
Deze ontlasting wordt door alle aanwezige leden gegeven . 

8. De voorzitter licht de bestuursverkiezing toe: 
   Er zijn  herverkiesbare bestuursmandaten nl.: 
   José Leers, Ingrid Blockx, Corrie Martens, Fons Leys en Roger Voet. 
   Ieder vast lid krijgt één stembriefje (of meerdere als er volmacht werd gegeven). 
   De stemming gebeurt door het aankruisen van het bolletje onder Ja = ja , Ne = neen 
of Oh =  
   onthouding. 

9. Er wordt een kiescollege van 2 aanwezige vaste leden samengesteld. Jan Van 
Gronsveld en Jan Van Eeckhout kiezen vrijwillig voor deze taak. 

10. De stembriefjes worden uitgedeeld. 
 

Pauze : de stemmen worden geteld 
 

11. De stemmen zijn geteld: Iedereen is ( her)verkozen ! 
        Neen stem ja stem     onthouding 
   José   0 41  0 
   Ingrid  0 40  1 
   Corry  1 40  0 
   Fons   0 41  0 
   Roger  1 40  0 
    
   De bestuursleden aanvaarden hun mandaat.    
 

12. VWD: 
Zaterdag 1 april 2017 komen de helpers samen in de Vinea om 18 u. Dit zijn er meer 
dan 180. 
Er is een persconferentie om 15 u. De pers, stadsbestuur en sponsors zijn hierop 
uitgenodigd. 
De shuttlebus kan stoppen aan perron 7. Els heeft dit geregeld. 

13. Er zijn geen ingestuurde agendapunten. 
14. Mededelingen: 

Roza( Rosita) echtgenote van Jos Van Roy is overleden. Zij waren vroeger helpers. 
Willy Ooms is gevierd door de federatie voor zijn 20.000 km. stappen. 
Voor Stevensweert (uitstap op 2 april) zijn er 103 leden ingeschreven. 
Voor Waldbreitbach zijn alle kamers bezet. 
Voor Lesyn zouden er nog plaatsen zijn. 
De Globetrotters hebben gevraagd om een tweede startplaats in Gelrode. 
Er worden nieuwe pijltjes gemaakt voor de afpijlers. 
Iedereen wordt opgeroepen om een parcoursmeester (mee) te zoeken. 

15. Er zijn geen vragen! 
 
 
   Verslag door Guido Van Loo 
 



Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
Van  13 maart begin : 19u05 

 
 
Aanwezig: Fons Leys, Cyriel Hendrickx,  Lucien Luyten, Paul Verduyckt, Roger Voet, Ingrid 
Blockx, José Leers, Guido Van Loo, Jef De Win, Corrie Martens, Bart Daems 
 

• De voorzitter verwelkomt iedereen.  
• De voorzitter heeft bij: 

De prijslijst van Deutschherrenhof voor 2017. 
De rekening van Pelgrims van de mars de Zuiderkempen. 
Een uitnodiging voor de cultuurraad van 21/3. Fons gaat er naar toe. 
Een uitnodiging voor sectie 4 van 23/3. Fons en Lucien gaan er naar toe. 

• De parkeerschade achter de parochiezaal van Bekaf valt mee. In de toekomst die 
weide best afspannen! 

• We gaan nieuwe afpijlpijltjes maken zodat VWF er niet meer opstaat.  
• Voor de AV zijn de stembiefjes gemaakt. Voor de rest is alles geregeld. 
• Voor de zomervakantie moeten we nog bijeen komen. Best 8-12 mei. Voorgesteld 8/5. 

We hebben ook 3 bons van € 50 die we dan verloten. 
 
 VWD 
 

• De uitnodigingen voor de pers zijn verstuurd door de federatie. 
• Het evacuatieplan wordt opgemaakt door agent Jan Peeters. Fons neemt nog contact 

op. 
• Cyriel maakt een circulatieplan op voor de parkings. Hij zorgt voor de nodige 

plakaten. 
• We zullen best de winkels verwittigen waar we de auto’s (laten) parkeren. 

Carrefour ( vroeger Nopri) : Cyriel 
Carrefour( vroeger Mestdagh) : Paul  
Station Aarschot : Fons 

• De vrijdag gaan we de pijlen van de ‘parking’, ‘inschrijving en ‘wandeltocht’zetten. 
• De poststappers hebben dezelfde staken als wij. Zouden zij die niet uitlenen? Fons 

vraagt dit op vergadering van sectie 4. 
• De tenten worden ook de vrijdag gezet. 
• We krijgen 10.000 servietten van KBC. 
• Indien de parking van de sporthal van Bekaf af is, komen de campers daar te staan. 
• Naar  de Siba gaan we geen parkingpijlen plaatsen. 
• De totextpijltjes zouden tegen 13 april klaar zijn. 
• Fons moet nog een mail sturen naar Belorta. 
• Roger heeft 3 borden voor de shuttlebussen gemaakt. 
• De keycords voor de medewerkers zijn gevraagd. 

We hebben 10.000 stickers en 12.500 inschrijfkaarten gevraagd aan de federatie. 
• Paul heeft de tekst voor de  bus verantwoordelijke en chauffeur geschreven.  



• Op de vergadering  van 1 april vragen we : wie komt helpen vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag? Wie blijft zondagavond eten? 
De pps moet nog worden gemaakt! 

• De standhouder blijven buiten in tenten. 
• Roger heeft een (definitief?) plan gemaakt van de zaal. 

We hebben stoelen en tafels te kort. Te bevragen bij Patrick. 
• In de zaal mogen geen vreemde traiteurs komen (volgens het contract). Hof ter Venne 

mag wel. Het wordt konninginnehapje met puree. 
De mederwerkers krijgen gratis eten en drinken in de zalen. De ijskar staat buiten en is 
dus betalend. 

• De tunnel onder de spoorweg in Ourodenberg is nog steeds afgesloten door de stad. 
Lucien gaat eens horen dat die dan niet open kan. 

• We overlopen de medewerkers. Wie doet waar en wat. 
•  De 3 frigo’s in Houwaart zetten we tot dinsdag onder het afdak. De drank gaat 

zondagavond naar Gelrode. 
• We komen terug samen op 19 maart om 19u. 

 
 
Verslag : Guy Van Loo 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
Van  28 maart  2017 om 19u 20 

 
 
Aanwezig: Fons Leys, Cyriel Hendrickx,  Roger Voet, Ingrid Blockx, Guido Van Loo, Jef De 
Win, Corrie Martens, Bart Daems, Paul Verduyckt, José Leers 
 
Verontschuldigd: Lucien Luyten 
 

• De voorzitter verwelkomt iedereen.  
• De secretaris en de voorzitter hebben geen briefwisseling. 
• De penningmeester leest de in- en uitgaven van februari voor. 

Alle kosten  van de konijntjesbergtocht zijn binnen. 
Voor Stevensweert zijn er 103 leden ingeschreven. 
Cyriel, Guy en Fons ondertekenen de jaarrekeningen. 

• Voor de AV is alles in orde. 
• In pinguin 3 komt de busreis naar St. Gilis Waas  11/6, intersoc 9/5, scherpenheuvel, 

panoramatocht en Lesyn (bus om 5u.). 
• Voor de netetocht komen we de woensdag samen om 14u. 

Paul en José zijn verantwoordelijk voor de controlepost in Bergom. 
• 1 april 15u. : persconferentie. We komen samen om 13u30.  

In plaats van zoete hapjes geven we hartige hapjes. 
Fons gaat Aarschotse bruine vragen. Anders wijn. 
Er worden zo’n 1.000 foto’s van Paul afgespeeld. Ook een powerpoint van Fons. 
Een woordje wordt verwacht van de voorzitter van de federatie, schepen van sport, 
burgemeester, Gwendolin Rutten. 



• 1 april 18u. : Helpers VWD komen samen. Na de persconferentie zetten we de zaal 
klaar . 
 
VWD 
 

• De lijst met namen, van de helpers wordt bekeken. 
• Ook de parkings. Aan de parkings moeten de plaat ‘volzet’ worden gelegd. 
• De voorraad van koffie en koeken wordt van ’s morgens meegegeven. 
• De vrijdag halen we de tenten op de sportdienst. 
• Het draaiboek van die week wordt uitgedeeld. 
• Hoe gaan we de geschenken van aangemelde groepen meegeven? 
• De soep komt om 7u. 
• ’s Avonds zijn er  puree groenten met vidé. 
• De totext pijltjes zijn besteld. 
• De Belorta groenten zouden best de donderdag gebracht worden om ze dan reeds te 

verdelen. 
• De herkenning van de medewerkers zijn in orde. 
• De tekst voor de bus is gemaakt. 
• Het avondeten begint pas als alles is opgeruimd. 
• De geo cash is in orde. 

 
 
 
Einde : 11u09 
Verslag : Guy Van Loo 
 
 
Volgende vergadering : maandag 10 april 2017 om 19 u 

 
 

 
 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
Van  10 april 2017 begin : 19u10 

 
 
Aanwezig: Fons Leys, Cyriel Hendrickx,  Lucien Luyten, Paul Verduyckt, Roger Voet, Ingrid 
Blockx, José Leers, Guido Van Loo, Jef De Win, Corrie Martens, Bart Daems 
 

• De voorzitter verwelkomt iedereen. De afpijlpijltjes zijn klaar. Hij heeft ook de 
inschrijfkaarten bij. 

• De secretaris heeft een rekening bij van de stad voor de huur van de tent. We dachten 
echter dat ze gratis zou zijn! 

• Voor de Netetocht komen we de woensdag bijeen om 14u. 
De bakker komt om 6u30. 



Aan de verantwoordelijke van de kantine moet nog een grote gasbek worden 
gevraagd. 

• Lucien kan  Diest – Aarschot niet meer doen. Er wordt een oplossing gezocht! 
Hij kan wel Scherpenheuvel afpijlen. 
 
 
VWD 
 
 

• Het evacuatieplan wordt opgemaakt door agent Jan Peeters. Dinsdag 11/4 om 9u gaan 
we daarvoor naar de politie. Het probleem met de campers zal daar worden 
aangekaart. 

• De Siba en het voetbalplein worden niet afgepijld. 
• Nopri-, Aldi- en Carrefourparkings zijn aangevraagd. 
• Vrijdag worden de borden en pijlen geschilderd vanaf 13u30. 
• Lucien zal zorgen voor de verdeling van de nieuwe afpijlpijlen. 
• Bart zorgt ervoor dat de startkaarten in pakje van 250 zijn. 
• Lucien heeft het parcours in Holsbeek moeten aanpassen. 
• De bakker kon de gevraagde hoeveelheid koffiekoeken niet leveren. Er worden in de 

plaats maar 700 en in vervanging 146 taarten gebracht. 
• Er komt 800 l. soep. Om 16u. komen ze de lege bakken terug halen. De bakken 

moeten niet worden afgewassen. De soep gaat dan in eigen potten. 
• De bussen die nog niet zouden hebben betaald, rekenen af bij Bart. 
• Corrie haalt paperclips bij Ava. 
• De Belortagroenten komen, om de versheid, de vrijdag namiddag. We moeten ze dan 

nog verdelen! 
• In Zoersel zouden we nog materiaal kunnen lenen bv. thermossen. 
• Decatlon levert keycords; de zaterdag hangen we er kaartjes op. 
• De tekst voor de bussen wordt pas na Pasen verzonden. 
• Er moeten weer stoelen gevraagd worden aan Patrick. 
• Tenten standhouders en stoelen en tafels is voor de zaterdag. 
• Het avondmaal is in orde. Ilse belt naar GPS for rent. 
• Sabam is in orde. 
• De afstandentabel kan op de achterkant van de spandoeken worden geplakt. 
• Op de bonnetjes, een 500 tal, komt de datum. Bart stempelt ze. 
• De receptie is met zoete hapjes. 
• Roger heeft een voorontwerp van de prijslijst bij. Het wordt de blauwe. 
• De helpers hebben recht op een sticker. 
• Cyriel deligeert de parkeerwachters zodat die weten wat ze moeten doen. Hij zal die 

dag met de fiets rondrijden. 
• De parkeerwachters kunen eventueel het toilet van de NMBS gebruiken of in een 

plaatselijk café. 
• Er is al veel betaald voor de VWD. 

 
 
Verslag : Guy Van Loo 
einde : 10u25. 
 



Netetocht 13 april 2017 
 
 

SAMENVATTING   
Wandelsport Vlaanderen vzw 850 
FFBMP 11 
VGDS 2 
Aantal niet-aangesloten deelnemers 132 
Aantal andere/buitenlandse deelnemers 17 
TOTAAL 1012 

 
 
 
 
Enkele puntjes op de i: 
 
De naamklevers voor de inschrijving zijn handig voor diegene die ze krijgt (wandelaar) en ook 
de organisator van de tochten. 
Iedereen die het vraagt krijgt gratis 99 stickertjes. 
 
Maar: 
-Ze worden niet opgestuurd! 
-Ze liggen ter beschikking tijdens de opening van het secretariaat. 
-Ze liggen ter beschikking tijdens onze eigen tochten bij de inschrijving. 
-We hebben graag dat ze effectief worden afgehaald. Soms liggen ze maanden te wachten 
tot ze worden afgehaald. Als ze al worden afgehaald!. 
 
 
Formulieren van de mutualiteit worden niet opgestuurd, tenzij er een postzegel bij is. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuwe leden 
 

Lucia DELMONT 3390 TIELT-WINGE 

Paula MEESENS 2235 HULSHOUT 

Robert SCHELLENS 2235 HULSHOUT 

Paula SCHOOLMEESTERS 3012 WILSELE 

Helen LEJONG 3130 BETEKOM 

Chris STEVENS 3130 BETEKOM 

Ine ALAERTS 3012 WILSELE 

Lien BRUYNSEELS 3200 AARSCHOT 

Christel DOCKX 2230 RAMSEL 

Suzanne LEMMENS 3201 LANGDORP 

Frank RYCKBOSCH 3200 AARSCHOT 

Griet VAN DEN BERGH 3200 AARSCHOT 

Nicole SCHEYS 3200 AARSCHOT 

Bert VERBIST 3200 AARSCHOT 

Hilde BRAES 3200 AARSCHOT 

Guy LELIEVRE 3200 AARSCHOT 

Theo WECKX 3270 SCHERPENHEUVEL 

Michel PUTSEYS 3201 LANGDORP 

Hilde VANSCHOUBROEK 3201 LANGDORP 

Christiane BERGEN 3200 AARSCHOT 

Sidonna VAN DEN BROECK 2500 LIER 

Francois CAELS 2500 LIER 

Ben LENAERTS 3300 KUMTICH 

Marcel VAN DESSEL 3270 SCHERPENHEUVEL 

Wendy VAN OOSTERWIJCK 3300 KUMTICH 

Erna  VANDERLINDEN 3270 SCHERPENHEUVEL 

Christiane VERVAETE 3200 AARSCHOT 

Guido WILLEMS 3200 AARSCHOT 

Magda DE BOECK 3201 LANGDORP 

Luc SCHIEPERS 3200 AARSCHOT 

Ann SCHIEPERS 3201 LANGDORP 

Anja VODERMANS 3200 AARSCHOT 

Jozef VRANCKEN 3201 LANGDORP 

Kristina OP DE BEECK 3200 AARSCHOT 

Willy TAMBUYSER 2260 ZOERLE-PARWIJS 

Lutgarde DE MAEYER 2260 ZOERLE-PARWIJS 

Marc VAN CRAEN 2221 BOOISCHOT 

Berta SERNEELS 3200 AARSCHOT 

Danielle MEULEMANS 3110 ROTSELAAR 
 

 
 


	Zondag 11 juni: Busreis naar Sint-Gillis-Waas

