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Mijmeringen van de voorzitter. 

 

Hiernaast een foto van de fles witte wijn welke 
geschonken werd op het helpersfeest van 8 oktober. 
130 deelnemers waren dit jaar aanwezig en genoten 
van een heerlijk etentje. Het etiket op de fles was een 
onverwachte verrassing maar zeker geen exclusiviteit 
voor ons. Met dit helpersfeest sluiten we de laatste 
organisatie in verband met Vlaanderen Wandelt af. 

Op de valreep toch nog even vermelden dat de 
Aarschotse welzijnsraad de kosten voor het Rode kruis 
op zich hebben genomen. We kunnen hiermee dan ook 
een definitieve afrekening maken van deze grote 
organisatie. Financieel geen hoogvlieger, maar dat was  
ook niet de bedoeling. 

Vlaanderen Wandelt is, voor ons, al een tijdje voorbij. 
We duimen voor de organisatoren 2018. Dat zijn 

Brakel in Oost Vlaanderen en Brasschaat in Antwerpen. 

Ondertussen zijn we aan de voorbereidingen bezig voor de Tienbundertocht. Na een aantal 
organisaties waarvan het deelnemersaantal onder de verwachtingen bleef, hopen we deze keer 
wel op een groot aantal deelnemers. Er is ook nog een bijkomende busreis. 18 november gaan 
we naar Bachte-Maria-Leerne, een schilderachtig dorpje aan de Leie. Een bijkomende 
stertocht richten we dan weer in naar onze buurclub De Grashoppers Keiberg. Op die manier 
zetten we ook deze harten vijf organisatie in de picture. 

Sedert dit jaar worden de leden die al wat gewandeld hebben gevierd. Ook volgend jaar op 19 
januari, vindt deze viering plaats. Verder in deze info staan de voorwaarden. Als u denkt in 
aanmerking te komen laat dan zeker iets weten. Een club met bijna 700 leden zou op deze 
vieringen niet mogen ontbreken. 

Voor alle leden, houd zeker zaterdag 27 januari vrij voor ons jaarlijks ledenfeest. Verder zijn 
er in januari nog de klassieke organisaties. De Zottekestocht op 1 januari en op 7 januari 
Leuven -Aarschot. In de loop van het jaar zijn er nog een aantal busreizen. Enkele daarvan 
organiseren we zelf. Voor de georganiseerde wandelingen wachten we op het verschijnen van 
de kalender om dat programma samen te stellen. Bijkomend zijn er de vrijdagwandelingen en 
onze reguliere wandeltochten. Meer dan werk genoeg voor ons beperkt bestuursploegje. 
Leden die onze groep willen komen versterken. U bent meer dan welkom. 

Ondertussen gaat de natuur stillaan in rust. Geniet van het wandelen door de gevallen 
bladeren. Tot ergens onderweg. 

Fons 
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Wandelkalender november - december 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.  Op wandelingen aangeduid met  
STERTOCHT kan u gratis inschrijven door de gepaste STERKAART op de achterflap van 
deze info uit te knippen, in te vullen en te overhandigen aan de inschrijving: u ontvangt er 
gratis een inschrijvingskaart voor alle clubleden die door u op de kaart vermeld werden.  Wij 
zorgen voor de betaling van alle inschrijvingen na het afsluitingsuur van die wandeling.  
BUSREIZEN worden verder in deze info besproken. 
 
Vrijdag 3 november WSV Wandelend Paal vzw 

Bezoekerscentrum Webbekoms Broek 
O Vanaudenhovenlaan 48    3290 Diest 

4-7-12-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 4 november De Pompoenstappers 
MPI De Mast 
Pater Damiaanstraat        Kasterlee 

4-6-12-18-25 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 5 november Trip – Trap  Kumtich  
Kantine Eva ’s Tienen  
Sint-Barbarastraat 7   Kumtich 

4-9-13-19-22 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 11 november 
 
Startplaatswijziging 

Herentalse wandelclub 
Parochiecentrum   
Goorstraat 11      2200 Morkhoven 

4-7-15-20 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 11 november 
 
 

Sporton Deurne-Diest 
SOK   
Hasseltsebaan     Deurne-Diest 

4-6-10-14-16-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 12 november De Gruun Zipkes 
GC Ijzermael 
M.Raeymaekersstr10Westmeerbeek   

6-10-14-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 12 november Wandelclub Tornado vzw 
Gildezaal  
Dorpplaats         Boortmeerbeek 

5-10-15-20 km 
 
07.30 – 15.00 uur 

Zaterdag 18 november 
Busreis  

Wandelclub Natuurvrienden Deinze 
Bachte-Maria-Leerne 

07.00 -15.00 uur 
Zie verder in deze info 

Zondag 19 november 
 
 

K.V.R.   VL BT vzw 
Ontmoetingscentrum Genadedal 
Velderblok 2A      Kessel-Lo 

4-6-11-15-20 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zondag 19 november 
 
 

Horizon Donk 
Amandinacollege 
St Truiderstwg     Herk–De-Stad 

5-9-13-21 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zondag 26 november 
 
 

Vriendenkring paracommando 
Kwartier de Hemptinne 
Hertogstraat 184      Heverlee 

4 -6-10-15-22 km 
 
07.30 – 15.00 uur 
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Zondag 26 november 
 
 

De ijsetrippers Overijse 
RBS Het Groene Dal 
Willem Matstraat        Hoeilaart 

4-6-12-18-24-30 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 2 december 
 
 

VOS Schaffen vzw 
OC Scafnis 
St.Hubertusplein    Schaffen-Diest 

4-6-12-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 3 december 
 
 

Wiekevorstse Stappers 
CaféSportbar Gemeentelijk centrum 
Industriepark 3    2235 Hulshout 

5-10-15-20-25-42 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zondag 3 december De Zennetrotters 
D’Oude school  
Damstraat 49      Weerde 

4-8-12-20 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 5 december Bavostappers Zittaart 
Buurthuis Veerle-Heide 
Zandstraat 13     Laakdal - Veerle 

5-7-10 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 9 december De Kleitrappers vzw 
PZ Heilig Hart  
Eeuwfeestlaan 60     Lier 

6 – 11 km 
 
14.00 – 19.00 uur 

Zondag 10 december 
 
Allen op post!! 

Sinterklaastocht  
Parochiezaal Langdorp 
Vernieuwen lidmaatschap 

5-8-12-15-20-25-30 km 
 
07.30 – 15.00 uur 

Zaterdag 16 december 
Trofee Harten vijf 
Stertocht !!!! 

De Grashoppers Keiberg vzw 
St Norbertuszaal   
Blauberg 21   Blauberg-Herselt 

6-12-20-25-30-42-50 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 16 december WSP Heverlee 
Koninklijk Atheneum  
Redingenstraat 90     Leuven 

6 -12 km 
 
13.00 – 18.00 uur 

Zondag 17 december 
 

De Bollekes Rotselaar vzw 
Montfortcollege 
Aarschotsesteenweg 39   Rotselaar 

4-6-10-12-20 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 23 december  RBK Antwerpen 
Sint Lievenscollege  
Amerikalei 32     Antwerpen 

4-5-7-9 km 
 
14.00 – 19.00 uur 

Zondag 24 december 
 
 

WSV Leuven 
Bouwdewijnstadion 
Diestsesteenweg 288    Kessel-lo 

4-6-12-20 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Donderdag 28 december 
Busreis 

WSK Marke vzw 
Kortrijk Feeëriek  

7-13 km 
14.00 – 20.00 uur 

Zondag 31 december 
 

WSV Holsbeek 
Voetbalkantine VK Holsbeek 
Verhaegenstraat      Holsbeek 

4-6-12-20 km 
 
07.00 –15.00 uur 

 
 



4 
 

Vrijdagnamiddagwandelingen 
Vertrek om 13.30 uur stipt. 

Datum                    Omloop       Afstand     Vertrekplaats 

10/11/17 Langdorp – Gijmel -Langdorp 12 km PZ Langdorp 
24/11/17 Wolfsdonk-Testelt -Wolfsdonk 12 km Kerk Wolfsdonk 
15/12/17 Gijmel -Langdorp- Gijmel 12 km Gijmel kerk 
05/01/18 Rillaar – Bergvijver- Rillaar 12 km PZ Kortakker 

 

 
Startplaatswijzigingen 

 De Oktobertocht van Wandelclub den Engel op 26 oktober gaat door vanuit Parochiezaal, 
Milsestraat 53, 3053 Haasrode. 

Startplaatswijziging van de Wandel mee dag van Herentalse Wv vzw op 11/11/2017. De 
startplaats werd gewijzigd naar Parochiecentrum, Goorstraat 11, 2200 Herentals 
(Morkhoven).    

De '9e Waasmunster wandelt' op 15 november 2017 verandert van startplaats. De nieuwe 
startplaats is Veldstraat 3, 9250 Sombeke. (en niet langer Rivierstraat, Waasmunster) 

11e Marche de Léon van wandelclub Le Marabout (HT038) op 18 november is gewijzigd van 
startplaats. De nieuwe startplaats is 'Salle Théo Toussaint', Rue des Combattants 32 à 6200 
Chatelineau.  

Wandelclub de Frisse Stappers Brugge melden dat de organisatie van haar " Bruges by Night 
" op zaterdag 18 november as. NIET DOORGAAT vanuit het Sint-Lodewijkscollege 
MAAR vanop de site van KTA (Koninklijk Technisch Atheneum), Rijselstraat 7 te 8200 
Sint-Michiels.  

WSV De Voskes vzw hebben een startplaatswijziging voor hun Adriaan Ghijstocht van 26  
november 2017 doorgegeven. De nieuwe startplaats is Zaal Berkemei, Berkemei te 2350 
Vosselaar en niet Parochiezaal St-Jozef zoals eerder vermeld in de Walking in Belgium 
kalender.  

Wandelclub Aalter laat ons weten dat hun Uilenspiegeltocht-Viggaaltocht van zondag 26 
november 2017 veranderd is van startplaats. De nieuwe startplaats is Basisschool Klavertje 
4, Aalterseweg 1, 9910 Knesselare.  

Annulatie  
Rode Neuzen tocht Beveren (04/11/2017) 
Wandelclub HvArts heeft ons meegedeeld dat zijn Rode Neuzentocht, gepland op 4 november 
2017 (een namiddagwandeling) NIET doorgaat!  
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Datumwijziging Campinatocht (12/11/2017) 
Opgelet! De datum van de Campinatocht van W.S.V. Mol is verschoven van 19/11/2017 
naar 12/11/2017. De start is nog steeds in het Parochiecentrum, Meistraat 150, Dessel.  

 

ZATERDAG 18 NOVEMBER  Busreis naar BACHTE-MARIA-LEERNE. 
Bachte-Maria-Leerne ontstond in 1823 door samenvoegen van de dorpen en parochies Sint-
Maria-Leerne en Bachte. De deelgemeente ligt langs de rivier de Leie, de Oude Leie (een 
oude afgesloten rivierarm) en het Schipdonkkanaal. 

Iets ten zuiden van Maria-Leerne ligt het kasteel van 
Ooidonk. Het is mogelijk ontstaan in de 12e eeuw, maar 
de oudste delen kwamen uit het jaar 1230. Het kasteel is 
twee keer met de grond gelijk gemaakt, in 1491 en in 
1579. De ruïnes zijn verkocht aan Maarten della Faille en 
deze heeft het kasteel in renaissancestijl laten bouwen, 
zoals het er de dag van vandaag nog steeds uitziet. Het 
kasteel diende vroeger als voorpost en 
verdedigingsbolwerk van de stad Gent aan de Leie. Het 

kasteel is privaat eigendom van graaf Juan t'Kint de Roodenbeke. 
Een oude afgesneden arm van de Leie ligt in een groen gebied tussen Bachte en het domein 
van Ooidonk. 
 
De natuurvrienden Deinze organiseren er hun Viggaaltocht. Zij waren met een grote delegatie 
op onze Vlaamse Wandeldag. Nu is het aan ons om ook bij hun op bezoek te gaan. 
Een parcoursbeschrijving: 
Aangeboden afstanden 4-6-10-15-20 km. 
Vanuit de basisschool starten we langs het Kloosterstraatje. Via de dorpskerk stappen we de 
statige met kasseien geplaveide Ooidonkdreef in en wandelen verder door de Blauwe Poort, 
de enige overgebleven van de 7 poorten die vroeger het domein omsloten. Even verder komen 
we langs het prachtige kasteel Ooidonk gebouwd in Vlaams-Spaanse Renaissance stijl de 
parel der Leiestreek. Op het einde van de Graaf Henridreef splitsen de 4 – 6 km af en 
wandelen verder door mooie dreven langs de Camping Groeneveld en het dorp terug naar de 
startzaal van waaruit de 6 km een 2 de lus volgen door de groene omgeving van Sint-Martens-
Leerne. De 10-15 en 20 km gaan aan de splitsing in de Henridreef linksaf de Houtdreef in en 
stappen verder langs het mooie Baziel De Craenepad richting Astene. Via de Leiebocht en een 
steil bruggetje gaat het richting Astene Sas, van waar men zicht heeft op de in 1860 gebouwde 
sluiswachtershuizen en het handbediende ophaalbruggetje en zo steken we de Leie over. Door 
een paar mooie villawijken in de omgeving van de Leie trekken we verder naar de rustpost in 
Astene. Hier doen de 15 en 20 km stappers een lus door het stadsbos en Astene Dreef, een 
geklasseerde 800 m lange Lindendreef en zo komen we voorbij het “Goed te Gampelare” een 
mooi omwalde hoeve die omstreeks 1430 in het bezit was van Joos Vlijdt en Elizabeth 
Borluut, dit zijn de opdrachtgevers van het schilderij “Het Lam Gods”. We stappen verder 
door het prachtige natuurgebied rond het “Goed te Parijs” om dan via het Boswachtersdreefje 
en het Cederpad terug de rustpost in Astene te bereiken. Hierna keren alle afstanden terug via 
de Hellestraat, Astene Sas en wandelen we voorbij de River Ranch, volgen de Maaigemdijk 
door het mooie natuurgebied rond de Oude Leie richting Bachte-Maria-Leerne. In de 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Maria-Leerne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Maria-Leerne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bachte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leie_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schipdonkkanaal
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Dellafailledreef komen ze terug bij de 4 -6 km. Via de Duboisdreef ,de Camping en het 
dorpsplein keren ze terug naar de startzaal.  
Overtuigd? Inschrijven dan maar om met deze mooie deelgemeente van Deinze kennis te 
maken. 
 
Vertrek parking Demervallei 08.00 uur. Terug omstreeks 18.00 uur. Inschrijven doe je door 7 Euro te 
storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding Deinze en de naam van de deelnemers. 
Het bedrag moet voor 10 november op onze rekening staan. 

 

Busreis donderdag 28 december naar Kortrijk. 
 

Opgelet! Wegens de wekelijkse markt vertrekken we aan de sporthal van het college in 
de Bekaflaan. 
We nemen er deel aan Kortrijk feeëriek. De afsluiter van de Vierkunststedentrofee (na 
Brugge, Gent en Oudenaarde) is deze wandeling een klassieker geworden die niet alleen de 
clubwandelaars weet te bekoren maar ook heel wat niet aangeslotenen. De afstanden zijn 7 en 
13 km. 
We kregen onderstaande parcoursbeschrijving: 
Alle wandelaars  starten samen vanuit JC Tranzit. Beide afstanden stappen langs de 
Leieboorden naar de Noordbrug. Via Texture (vroegere Vlasmuseum) trekken we naar de  
Menenpoort,  om zo een deel te wandelen in het Astridpark.  

De 7 km. gaan via de’ leeuwenkoppen’ uit het park om zo in de  
richting van de nieuwe Budabrug te wandelen tot aan de rustpost 
in de Budafabriek.  
 De 13 km.  wandelen tot het einde van het Astridpark en gaan dan 
via een ommetje naar de rustpost (Budafabriek). 
Na de rust stapt de 7 km. een tijdje mee met de 13 km.  tot de 
splitsing, waar de 13 km. over de Collegebrug wandelt en zo gaan 

ze richting het Albertpark. Na de doorsteek door het park gaan ze langs de Skatebowl en via 
de Dambrug  en de Damkaai bereiken ze de Tacktoren,  waar ze een 
jenever aangeboden krijgen, geschonken door de hoofdsponsor.  
De 7 km. wandelt tot aan de 
Dambrug en via de Damkaai 
bereiken ze de Tacktoren waar 
ze een traktaat krijgen. 
Na de Tacktoren wandelen  
beide afstanden tot aan de 
Broeltorens,  waarna ze elk hun 

eigen weg gaan.  
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De 13 km. neemt het pad links langs de Leie en via de Kleine Leiestraat gaan ze langs Plein 
richting Vaartstraat en via Leeuw van Vlaanderenstraat tot aan de Maagd van Vlaanderen 
(Groeningemonument). Vandaar onder de Groeningepoort door het Plein. Via de Houtmarkt 
bereiken ze het Begijnhofpark, wandelen langs de Artillerietoren en de opgravingen aan de 

O.-L.-Vrouwekerk.  Na deze komen ze aan het 
Begijnhof,  waar ze door wandelen en via de 
achterpoort komen ze aan St.- Maartenskerk en 
gaan dan naar de Grote Markt. Na een bezoek 
aan de Grote Markt wandelen ze verder via de 
Waterpoort naar het Schouwburgplein en 
vandaar via de winkelstraten gaan ze naar de 

volgende stop bij Ergodôme waar ze opnieuw een proeverke krijgen. Na deze wandelen ze 
verder via enkele minder bekende plaatsen om zo langs de achterkant van het station het pad 
te volgen tot aan de startzaal. 
De 7 km. gaat rechts weg aan de Broeltorens naar Groeningestraat en vervolgen hun weg 
richting Begijnhofpark waar ze de 13 km. ontmoeten en ze samen tot aan Ergodôme gaan. Na 
het traktaat in Ergodôme,  splitsen ze voor de laatste keer en de 7 km. neemt direct het pad 
achter het station om zo de startzaal te bereiken.  
 
Vertrek parking SPORTHAL BEKAFLAAN 12.30 uur. Terug omstreeks 22.00 uur. Inschrijven doe 
je door 7 Euro te storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding Kortrijk  en de naam van 
de deelnemers. Het bedrag moet voor 19 december op onze rekening staan. 

 
Stertocht  Blauberg  Zaterdag 16 december 

 
De Grashoppers waren zeer talrijk aanwezig op die laatste zondag van april. Ze waren niet 
alleen met een bus maar er was ook een grote delegatie die op de kosten van hun club kwam 
wandelen. Een reden om ook massaal aan hun “Harten Vijf tocht “deel te nemen. U krijgt er 
nog een basisconsumptie bovenop. 
Voor de promotie van die tocht laten we de Grashoppers zelf aan het woord. 

Wandelclub ‘De Grashoppers Keiberg’ nodigt iedere wandelliefhebber uit 
op haar Wintertocht, de traditionele afsluiter van het club wandeljaar en tevens de afsluiter 
van de ‘HartenVijf’ trofee. 
De wandelaars van de kleinste afstand gaan langs “Wezel” richting Wolfsdonk. Wanneer ze 
het beekje ‘De Kalsterloop’ oversteken komen ze op grondgebied Wolfsdonk, dat een 
gehuchtje van Aarschot is en ook de scheiding tussen de provincies Vlaams-Brabant en 
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Antwerpen. Na de rustpost wandelen ze naast de grote 
oude eik, in de volksmond ‘Dopjesboom’ genoemd. Bij 
deze meer dan 200 jaar oude eik staat een mooie 
neogotische kapel, toegewijd aan O.L.Vrouw. 
 
Het parcours van de 13 km loopt steeds mee met 
deze wandelaars; zij   hebben nog wel nog een mooie lus 
van 6 km in Wolfsdonk. 
 
  De wandelaars van de 20 km stappen ook samen mee met 
de kleinere afstanden naar Wolfsdonk. Daarna gaat hun 

traject verder naar Testelt. Ze stappen eerst 
langs het Demerbroek; vervolgens wandelen ze langs de 
Demer tot in Testelt naar hun rustpost. Deze 85 km lange 
waterloop ontspringt bij Ketsingen, een gehucht van Berg, 
dat een deelgemeente van Tongeren is. Hij mondt uit bij 
Werchter in de Dijle. Na de rust wandelen ze terug naar 
Wolfsdonk; eerst door een rustig wandelweggetje, daarna 
door de bossen van de Rodeberg. Later volgen ze mee het 
parcours van de kleinere afstanden naar de aankomst. 
 
Zij die gekozen hadden voor het parcours van de 25 km 
wandelen steeds met de 20 km mee tot ze een tweede maal in Wolfsdonk komen. Daarna 
wandelen ze naar Mosvenne en Ter Hoeve. Ze bewandelen een zeer mooi stukje natuur door 
de bossen en heide van de Weefberg. 
 
De wandelaars van de 30 km vertrekken door de Merodebossen van dit prachtig 
natuurdomein. Zo wandelen ze over de Kapittelberg en komen langs Mottaard bij de rustpost 

in Wolfsdonk. Daarna volgen ze mee het parcours van de 25 km. 
  De marathonstappers gaan met de kleine afstanden mee naar 
hun eerste rustpost in Wolfsdonk. Daarna stappen ze verder 
naar de Demer. Hier vinden zij dan hun tweede rust in de 
schaduw van de Sint-Pieterskerk. Ze is opgetrokken in 
ijzerzandsteen in de trant van de Demergotiek. Na rust 
vervolgen zij hun traject over de Voortberg, waar zij een 
prachtig panoramazicht hebben over de Demervallei en Testelt. 
In 1996 werden op de 
  Voortberg wijnstokken geplant. Enkel jaren later werden de 
eerste flessen gebotteld. Later werden er nog eens 90 
druivelaars bij aangeplant. In het verleden speelde de wijnbouw 
op de Voortberg een belangrijke rol in de landbouwgeschiedenis 
van Testelt. Vervolgens gaat het verder langs de Demer 
  tot in Zichem. Ze komen langs de Maagdentoren.  Deze  

  toren op de oever van de Demer is een middeleeuwse 
  "grenstoren", een uitkijktoren van het hertogdom   Brabant, maar ook een "donjon", een 
verdedigingstoren. Hij is ongetwijfeld gebouwd om zware beschietingen te doorstaan; 
onderaan zijn de muren 4,2 meter en bovenaan 1,8 meter dik. Hij wordt gebruikt als 
uitkijktoren, zodat je van op het platform prachtige zichten te bewonderen hebt van Zichem, 
de abdij van Averbode en de mooie Demervallei. Na de rust stappen ze verder naar 
Scherpenheuvel. Zij wandelen naast de basiliek, de oudste koepelkerk van de Lage Landen.  
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Daarna stappen zij door het Heidebos en het Doodbroek terug naar Testelt. Na de 
welverdiende rust hier in zaal Concordia, volgen ze mee het parcours van de grote afstanden 
naar Wolfsdonk en Blauberg. De stappers van de ‘Harten Vijf’ komen door  
verschillende natuurgebieden. Eerst wandelen ze in de Blaubergse bossen van het 
natuurdomein Hertberg; daarna wandelen ze door de Langdorpse bossen van het 
Kabouterland. Vervolgens gaat het naar de Demer die ze volgen tot in Testelt. Na de rust 
beklimmen zij de Voortberg en volgen dan later de kronkelige rivier tot in Zichem. Hierna 
bewandelen ze het parcours samen met de marathonstappers naar Scherpenheuvel, 
Wolfsdonk en Blauberg, waar de aankomst is. Na deze prachtige natuuruitstap zal de 
heerlijke geur van ons nationaal gerecht bij de meeste wandelaars het hongergevoel zeker 
opwekken. 
 

Alken  Moezel van 10 tot 13 mei 2018 
 

Na een jaartje onderbreking wegens de Vlaamse Wandeldag organiseren we tijdens het 
Hemelvaartweekend weer een meerdaagse uitstap naar de Moezel.  
We keren terug naar Alken aan de Moezel en verblijven opnieuw in Hotel  Burg Cafe. 

We kozen Alken omdat er daar in de 
omgeving mooie wandelingen te maken 
zijn maar vooral omdat het niet zo ver 
van Mörsdorf ligt. In Mörsdorf vinden 
we met zijn 360m lengte de langste 
hangbrug van Duitsland. 100 m boven de 
Mörsdorfer Bach verbindt zij de dorpjes 
Sosberg en Mörsdorf. Voor de 
deelnemers met hoogtevrees voorzien we 
een alternatieve wandeling. 
 

Nieuw in 2018 is dat we deze maal niet met onze eigen wagen rijden maar met onze 
vertrouwde bus. Dit geeft wat meer wandelmogelijkheden verderop aan de Moezel en zelf tot 
aan de Rijn.  
We verblijven in Half pension met als extra een ontbijt bij aankomst. Als avondeten is het 2 X 

een 3 gangen menu en 1 X een buffet. 
We regelen de laatste dag nog een 
warme maaltijd al dan niet in het 
hotel. Dat zal tijdens de verkenning 
moeten blijken. Wat kost u dit alles: 
Voor verblijf in een 
tweepersoonskamer is dat 250 Euro 
per persoon. Voor een 
eenpersoonskamer komt daar 45 Euro 
extra bij.  
Heeft u interesse? Schrijf dan in door 
een voorschot van 100 Euro per 
persoon te storten op onze  
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NIEUWE reisrekening BE38 9731 8049 1772 De eerste 54 kunnen zeker mee. De 
inschrijvingen worden afgesloten op 31 december van dit jaar. 
 

St Moritz van 24 juni tot 1 juli 2018 
De inschrijvingen via Intersoc zijn afgesloten wegens volzet. Ook bij ons loopt het vlot, We 
zijn momenteel met 50 personen er zijn dus voor onze leden nog enkele plaatsen vrij. Opgelet 
voor de late beslissers. Ook bij ons worden de inschrijvingen na onze Sinterklaastocht van 10 
december onherroepelijk afgesloten. Nog een kleine correctie. Wij hadden de inschrijfprijs 
van half augustus. Op de valreep heeft Intersoc de prijs nog lichtjes verhoogd. De prijs met 
vroegboekkorting wordt 761 Euro op basis van een tweepersoonskamer. Voor de 
eenpersoonskamer blijft alles hetzelfde. Voor de liefhebbers laat nog maar iets van u horen. 

 

Zondag 10 december 2017: 38ste Sinterklaastocht - Langdorp en Gijmel   

De traditionele afsluiter van het wandeljaar met als decor: bossen, heuvels, heerlijke 
panorama's en hopelijk een maagdelijke witte Demervallei. Je hebt een mooie keuze aan 
kronkelende, verrassende wandelpaadjes tussen Langdorp en Gijmel. Ook dit jaar kan je 
zowel in Langdorp als in Gijmel inschrijven. In Langdorp vertrek je vanuit de zaal 
Demervallei!  

 Je kunt alle afstanden aanvatten in beide 
vertrekposten (met uitzondering van de 5 km). Bij 
niet te veel modder, staat er ook een lus in het 
natuurgebied De Langdonken op het programma. 
Een heerlijk wandelgebied dat door velen gesmaakt 
wordt. In Langdorp wordt er een lus door de weidse 
Demervallei gepland. Tussen deze lussen kan er 
naar hartenlust gecombineerd worden met 
kilometers en parcours. Gijmel, dat bij het Brabantse Aarschot behoort, bezit een typische 
Zuid Kempische omgeving. Stille dennenbossen met kronkelende paadjes spelen hier de 
hoofdrol. In Langdorp kunnen we genieten van een meer open Hagelands landschap en een 
sterk meanderende  Demer die de vallei in twee verdeeld. Hopelijk kunnen de vroege 
wandelaars weer genieten van een mooie zonsopgang boven de Demervallei, misschien 
versierd met een laagje sneeuw. Zij die dit gemist hebben kunnen in de late namiddag  
genieten van een al even mooie zonsondergang. De beide vertrekzalen zijn zeer ruim en 
gelden tevens ook als rustposten.  
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Winterfeest 2017 
Ook dit jaar organiseert de stad Aarschot tijdens de eindejaarsperiode weer haar winterfeest.  
Net als vorig jaar doen we weer mee. Vrijdag 29 december is onze dag.  
In de namiddag organiseren we een wandeling voor groot en klein. Details moeten nog 
uitgewerkt worden. Mogelijk een vrije wandeling vanaf 13.00 uur en een begeleide wandeling 
met vertrek om 13.30 uur. Bedoeling is dat we vanaf de Grote Markt een wandeling maken 
van ca 8 km. We gebruiken ons secretariaat als rustplaats. Voor de jeugd voorzien we een 
zoektocht zodat de wandeling niet te eentonig wordt. 
Om 19.00 uur maken we nog een begeleide wandeling van ca 1.5 uur door het centrum in 
kerstsfeer. 
Vertrekken en aankomen doen we aan een hutje op de Grote Markt dat we die dag ter onze 
beschikking hebben. Dat hutje is vanaf 13.00 uur bemand en het is de bedoeling om daar wat 
drank of snuisterijen te verkopen. We zoeken nog iets origineels. Als u een idee heeft, laat 
maar horen. Vermits we het hutje de hele namiddag moeten bemannen zoeken we nog enkele 
vrijwilligers om ons die namiddag te helpen. Geef maar een seintje.  
Ook niet wandelaars zijn welkom om te komen genieten van Aarschot in eindejaarssfeer. 
 

 
 
 
Zottekestocht maandag 1 januari 2018 
Enkel voor leden van WSC Langdorp vzw 
Traditioneel de eerste dag van het nieuwe jaar, onze zottekestocht.  
Om het jaar op een gezonde en ontspannende manier te beginnen worden jullie tegen 09.00 
uur verwacht aan de kerk van de Gijmel. We maken een wandeling van ca 12 km met een rust 
ergens halfweg de wandeling.  
Deelname is gratis. 

Gevierde clubleden 
 

Sinds vorig jaar nieuw in Wandelsport Vlaanderen is de viering van 
verdienstelijke wandelaars. 
Elk jaar tijdens de nieuwjaarsvieringen in de regio’s worden ook de 
verdienstelijke wandelaars gevierd.  
Wat zijn nu verdienstelijke wandelaars. Dat zijn wandelaars die in de 
loop van 2017 de kaap van 20 000 km hebben overschreden of een 
veelvoud van 20 000. (40 000, 60 000, 80 000, 100 000, 120 000 en 
zo verder). Voor de leden die korte afstanden wandelen kan men ook 
voor het overschrijden van 1000 wandelingen of een veelvoud ervan 
worden gevierd. U kan maar voor één van beide gevierd worden. 
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Toch nog benadrukken dat het overschrijden van die getallen in 2017 zou moeten gebeurd 
zijn. Indien dat reeds een aantal jaren gebeurd zou zijn moet men wachten tot er weer een 
veelvoud van 20 000 km of 1000 wandelingen wordt overschreden. 
Leden die denken in aanmerking te komen melden dit aan ons secretariaat ten laatste tijdens 
de Sinterklaastocht op 10 december. Graag persoonlijk aanmelden. 
 
Concreet: de gevierde mag gratis deelnemen aan de nieuwjaarsviering op 19 januari 2018. 
Deze viering zal doorgaan in Winksele - Delle. De partner en een aantal bestuursleden komen 
ook mee, zodat u bij bekende mensen zit. Zij betalen een bijdrage van € 35 per persoon. De 
gevierde ontvangt een klein geschenkje, een oorkonde en een foto van die overhandiging. Wat 
hem of haar eeuwige roem oplevert.  
Vorig jaar hadden we maar 1 persoon die zich aangemeld heeft. Bij die bijna 700 leden 
moeten er toch meer zijn die aan de voorwaarden voldoen. Het is nu aan u om u aan te 
melden. 

 
Openingsuren secretariaat - Vernieuwen lidgeld  
Om de lidgeldvernieuwing en de verdeling van de 40 punten beloning wat vlot te laten 
verlopen passen we de openingsuren van ons secretariaat wat aan in november. De nieuwe 
lidkaarten worden pas op 9 november geleverd. Vandaar zal ons secretariaat NIET geopend 
zijn op 8 november. 

 We zijn wel geopend op woensdag 15 november tussen 14.00 en 16.00 uur. 

Op maandag 27 november zijn we een uurtje vroeger geopend. U kan dan vanaf 17.30 uur bij 
ons terecht. 

 Zondag 10 december tijdens de sinterklaaswandeling is het secretariaat geopend van 8.00 tot 
17.00 uur. 

De 2de woensdag van december valt dit jaar zeer laat. Pas op 13 december zijn we geopend 
van 14.00 tot 16.00 uur. 

De laatste maandag valt op Kerstdag. Het secretariaat zal dan geopend zijn op maandag 18 
december van 18.30 uur tot 19.30 uur. 

Mogelijkheden genoeg om uw 40 puntenformulier binnen te brengen en uw lidgeld te 
vernieuwen. 

Leden die graag nieuwe naamklevers laten aanmaken. Sturen best enkel dagen op voorhand 
een mailtje naar onze secretaris Wandelsecr@yahoo.co.uk . Zij zullen dan op deze dagen ter 
beschikking liggen. 

NIEUW!!  U hoeft dit jaar geen formulier of naamklevers  voor het ziekenfonds mee te 
brengen. Via de federatie beschikken we over een formulier dat voor ieder ziekenfonds geldig 
is. Samen met uw lidkaart ontvangt u zo’n ingevuld formulier. 

   

    

mailto:Wandelsecr@yahoo.co.uk
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LIDGELD 2018 
Op 1 oktober 2017 is een nieuw werkjaar 
begonnen, en dit betekent ook: vernieuwing 
van het lidmaatschap. De lidkaarten en ook 
de Walking in Belgium zijn pas op 9 
november beschikbaar. Lidgeld 
vernieuwen kan dus maar vanaf 
woensdag 15 november. 
 
Hoeveel kost het?  
Een heel jaar lid zijn van de grootste wandelclub van 
Vlaams-Brabant, en tevens verzekerd tegen ongevallen 

op weg naar, tijdens, en op weg van een wandeltocht, kost 15,00 euro voor 1 persoon, 30 
euro voor twee personen, en vanaf het derde lid van hetzelfde gezin bijkomend 10,00 
euro per persoon. 
  
Hoe uw lidgeld betalen?  
Het liefst van al hebben wij dat het lidgeld in de hand betaald wordt: tijdens de openingsuren 
van het secretariaat of tijdens onze Sinterklaastocht, want dan kunnen wij u meteen uw 
nieuwe lidkaart meegeven, en uw gratis wandelkalender.  Maar betaling langs de bank kan 
natuurlijk ook op nr. BE10 1460 5347 2704  met vermelding “lidgeld 2018”  en de namen  
van de leden.  Nieuwe leden melden zich echter bij de secretaris, met opgave van hun 
(officiële) voornaam, familienaam, adres, geboortedatum, rijksregisternummer en 
nationaliteit. 
Bewijs van lidmaatschap 
Als bewijs van betaling van uw lidgeld ontvangt u een nieuwe  lidkaart met de vermelding 2018.  
Wie in de hand betaalt (zie hierboven) ontvangt deze lidkaart onmiddellijk. Wie langs de bank 
betaalt krijgt ze achterna gestuurd (doen wij niet zo graag, want dit vraagt bijkomend werk, en een 
postzegel, maar even goede vrienden!). 
 
Een aanrader: betaal uw lidgeld voor 1 januari 2018, dan is u al met Nieuwjaar in 
orde met de verzekering; u ontvangt dan bovendien, per gezin, gratis de Walking 
in Belgium 2018.  Opgelet: deze kalender kan u zelf afhalen zolang hij 
beschikbaar is, hij wordt u niet opgestuurd! 
 
Meer en meer wordt er gescand. Zorg dat u net zoals uw ID kaart ook uw 
lidkaart bij u heeft. 
 

 
 
     
 

 



14 
 

40 punten 2017. 
 

Ook dit jaar weer een inruilbon 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. 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 11 oktober tot en met de Sinterklaastocht krijgt u bij het inleveren van een 
volledig ingevuld 40 punten formulier een inruilbon ter waarde van 20 Euro. Op deze bon 
wordt uw naam ingevuld en u moet deze ook ondertekenen bij ontvangst van de kleding. Deze 
bon is beperkt geldig. Laatste dag van inruiling is maandag 29 januari 2018. 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 kan 
er lidgeld vernieuwen, 40 puntenkaart inruilen en een nieuwe meenemen. U kan er tevens de 
inruilbon dadelijk innen. 
 
Opgelet!! Laatste datum van inleveren 40 punten formulier: Zondag 10 
december. Daarna worden de formulieren niet meer aanvaard. 
 

Afpijlen wandelparcoursen 2018. 
 
Onze parcoursbouwer Lucien stopt ermee. Een opvolger hebben we voorlopig nog niet 
gevonden. We gaan dus als bestuur zelf de touwtjes in handen nemen. Aanvragen gebeuren 
vanuit het bestuur. We kunnen grotendeels terugvallen op de parcoursen uit het verleden. We 
doen dus een beroep op de afpijlers die vroeger reeds gedeelten van de wandelingen hebben 
afgepijld. Natuurlijk zijn de nieuwe afpijlers meer dan welkom. We komen samen op 

woensdag 13 december om 19.00 uur.  
Wat is de bedoeling van deze samenkomst? 
De parcoursen 2018 zullen tegen die tijd grosso 
modo vast liggen. We gaan dan zien welke afpijler 
bepaalde gedeelten best kent en of hij op die dag 
beschikbaar is. De overgebleven stukken kunnen we 
dan verdelen over de afpijlers. Nieuwe afpijlers 
worden bij ervaren pijlers gezet zodat ook zij wat 
ervaring kunnen opdoen. Eigenlijk is het de 

bedoeling dat we op die avond het werk voor 2018 verdelen. Afpijlers die niet aanwezig 
kunnen zijn laten aan de voorzitter weten welke stukken zij goed kennen en op welke data ze 
vrij zijn. 
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Even de data  en voornaamste controleposten overlopen: 
-Dinsdag 6 februari: Konijntjesbergtocht. Rillaar- Langdorp. Max. 30 km 
-Zondag 4 maart: Mars Der Zuiderkempen. Langdorp-Gijmel- Wolfsdonk -Averbode. 42 en 
50 km. 
-Zaterdag 14 april: Panoramatocht. Gelrode- Nieuwrode. Max 30 km 
-Donderdag 24 mei: Netetocht. Herselt  -Blauberg. Max 30 km 
-Zondag 15 juli: Zomertocht 50 km van het Hageland. Gelrode- Wezemaal- Kortrijk Dutsel –                             
Holsbeek. 42 en 50 km 
-28 augustus. Begijntjestocht. Begijnendijk - ????  Max 30 km 
-20 oktober Tienbundertocht. Rillaar- Bervijver.  Max 30 km 
-9 december Sinterklaastocht Langdorp – Gijmel.  Max 30 km 
 

Overlijden 

We vernemen het overlijden van Rachel Bergen.  

Rachel werd geboren op 25 augustus 1931 en overleed op 9 september. 

Zij was de moeder en schoonmoeder van onze leden François Geysen en Agnes Vandevenne. 

Wij wensen de familie veel sterkte toe in de komende dagen. 

 
 

Verslag raad van bestuur van 25 september 2017 
 
 
Aanwezig: Fons Leys, Cyriel Hendrickx, Corrie Martens, Paul Verduyckt, Roger Voet, Ingrid 
Blockx, José Leers, Guy Van Loo (van 21u20), Jef De Win 
 
Afwezig : Lucien Luyten, Bart Daems (buitenland) 
 
• De vergadering begint wat vroeger wegens geen volk in de winkel. De voorzitter 

verwelkomt iedereen. 
 

• Briefwisseling voorzitter :  
-overlijdensbericht van Rachel Bergen 
-van Intersoc krijgen we 1 gratis plaats voor de reis naar St.Moritz 
 

• Briefwisseling secretaris :  
-briefje ontvangen van Vandamme Robert als herinnering aan onze Vlaamse 
Wandeldag in 1986 
-in november gaan cursussen door in het kader van de Dag van de Sportbestuurder : 
kandidaten? 
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• Financieel verslag : 
-overzicht van onze panoramatocht (877 deelnemers) 
-overzicht van de zomertocht (slechts 1314 deelnemers) : hier moeten we nog enkele 
waarborgen terugkrijgen 
-overzicht van de begijntjestocht (712 deelnemers) : nog alle rekeningen zijn niet 
binnen 
-Vlaamse Wandeldag : waarborgen zaal Ourodenberg en de tent zijn binnen. Al bij al 
valt het resultaat  van de wandeldag nog goed mee. 
-de reisrekening werd overgebracht van Fintro naar Argenta 
-er werd al 700 € borg betaald voor de zaal in Wezemaal voor 2018 
-Cyriel overloopt de kastoestand en het dagboek van ontvangsten en uitgaven van juli 
en augustus 
-bus Ruiselede : 62 deelnemers 
-bus Groede : 100 deelnemers 
-vakantie in Waldbreitbach : 38 deelnemers 
 

• Helpersfeest :  
-er zijn voorlopig al 129 inschrijvingen 
 

• Winterwandeling : 
-er is een aanvraag binnen vanwege de gemeente om ook dit jaar een wandeling te 
organiseren. We zitten met enkele vragen bvb wat wil men juist : een zoektocht, een 
wandeling… langs de andere kant van Aarschot (extra controlepost)… op donderdag 
28/12 hebben wij onze busreis naar Kortrijk… 
Fons tracht een vergadering te organiseren met de verantwoordelijke vrijdag 29/9 om 
13u30 wie gaat mee? (Fons, Paul, Jef, Guy?) 
 

• Wandelvakantie najaar 2018 : 
-Fons heeft enkele hotelprijzen binnengekregen van de streek rond Paderborn. Deze 
vallen wel tamelijk duur uit zodat de zoektocht verdergaat. Misschien eens terug naar 
Mettendorf? 
 

• Busreizen en stertochten : 
 -voor november/december voorzien we een extra busreis op 18/11 naar Bachte-Maria-
Leerne 
-geen extra stertochten  

 
• Zomervibes 2018 : 

-alle clubs die deelnemen aan het Walk-On parcours kunnen 3 koppels gratis een week 
naar Houffalize sturen op kosten van Vayamundo. Voorwaarde is dat zij daar 3 dagen 
wandelingen begeleiden (meestal halve-dag wandelingen) 
-er zijn 8 weken op te vullen (juli/augustus) 
-er komt eerst nog een evaluatievergadering van 2016 en 2017 
-we gaan deze vergadering afwachten vooraleer (eventueel) in te schrijven 
 

•  Vrijdagwandelingen : 
-nu vrijdag 6/10 kan Lucien de wandeling Aarschot-Rillaar-Aarschot niet begeleiden. 
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-we plannen een verkenning donderdag 28/9 vertrek 13u30 aan de sporthal 
Demervallei. Guy stuurt plannekes door  
 

• Afpijlers gevraagd : 
-Fons plant een vergadering met alle gekende afpijlers om afspraken te maken voor de 
wandelingen in 2018. 
-we vragen via het pinguinneke dringend bijkomende afpijlers 
 

• Mei : 
-Fons en Corrie zitten tijdens onze Netetocht op 24/5/18 in Sardinië. De organisatie 
van de tocht zal door de rest van het bestuur wel opgevangen worden 
 

• Spaarkaart : 
-Om deelname van onze eigen leden te stimuleren stelt Fons voor om voor onze 5 
week-wandelingen een spaarkaart te ontwerpen waarmee de wandelaars bvb bij 
deelname aan 4 wandelingen gratis pannekoeken kunnen eten. 
-niet-leden kunnen daaraan ook deelnemen natuurlijk 
 

•  Naamklevers ; 
-omdat er nog naamklevers liggen van personen die reeds lang geen lid meer zijn werd 
de vraag gesteld of we geen verzendingskosten moeten rekenen om de naamklevers 
altijd op te sturen : werd niet weerhouden 
 

• Leden-vieringen : 
-op 19/01/2018 gaat er terug een viering door (in Winksele) voor leden die dit jaar 
over de grens van 1000 wandelingen of 20.000 km gaan. Wie wil gevierd worden? 
Doorgeven aan Fons! 
 

• Tienbundertocht : 
-controlepost in Bergvijver : Roger-Ingrid-Paul-José-Guy-Frans en Alfonsine-Willy en 
Marina 
-vrijdag 12u30 secretariaat pompoenen snijden 
-zaterdag bakker om 6u30 – controlepost open 07u00 
 

   
 
Paul Verduyckt 
 
De vergadering eindigt om 23u00 
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Het Automatisch antwoordapparaat van de  
opa's en oma's van tegenwoordig: 
 
Goedendag, wij zijn momenteel niet bereikbaar maar U kunt een bericht 
achterlaten door gebruik te maken van de volgende codes: 
- Bent u een van onze kinderen: toets 1. 
- Als we op de kleinkinderen moeten passen: toets 2. 
- Als jullie onze auto dringend nodig hebben: toets 3. 
- Als we de was en de strijk moeten doen: toets 4. 
- Als we bij jullie thuis moeten oppassen: toets 5. 
- Als we de kinderen van school moeten halen: toets 6. 
- Als er voor aanstaande zondag een taart gebakken moet worden: toets 7. 
- Als jullie allemaal naar huis komen en mee-eten: toets 8. 
- Als vader een klus moet komen doen: toets 9. 
- Als jullie dringend wat geld nodig hebben: toets 10.  

Als u na het indrukken van een toets te horen krijgt: “al onze hulpverleners en 
verzorgers zijn in gesprek, even geduld, we helpen u zo spoedig mogelijk 
verder” gelieve dan geduldig te wachten. 

Indien u uw geduld verliest, trek dan voor één keer zelf uw plan. Daaaaaaag 

Vroeger … 
 
De keuken uit mijn kindertijd was altijd vol met mensen. 
Er stond 'n warme kachel, wat had je meer te wensen? 
De was hing er te drogen en de worst hing aan een spijker. 
De koffie stond te pruttelen, waar was het leven rijker? 
We zaten in ons keukentje met negen man te eten 
soep vooraf en pudding toe, ik zal 't nooit vergeten. 
De afwas was het ergste niet, dan stonden we te zingen. 
'n Grote zinken teil, dat was ons bad, er waren ergere dingen. 
Vader kwam van de markt, ik zie hem nog zweten 
de armen vol met groenten; we hadden weer te eten. 
Brood was er altijd op de plank en een varken in de kelder. 
Was 't vuil dan ging de dweil erdoor en alles was weer helder. 
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en NU… 
 
De keuken van onze kinderen, staat vol met apparaten 
het nieuwste van het nieuwste, maar je kunt er niet mee praten. 
De was zit in de droger, in de vriezer zit het eten. 
Het is ongekende luxe, als ik niet beter zou weten. 
Ze eten in het keukentje, ja wie dat toch verzon 
'n Twee minuten maaltijd, recht uit de magnetron. 
De afwas die gaat in de machine, daar zitten ze niet mee 
en zingen dat hoeft ook al niet, ze draaien een cd. 
Geen teil meer, maar een bubbelbad, 'n auto voor de deur 
wie nou niet tevreden is, dat is een ouwe zeur. 
Wij hadden al die dingen niet, maar toch wel ietsje meer. 
'n Kostbaarheid in 't leven: gezelligheid en sfeer. 
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