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Gelukkig 2017

Het bestuur van Wandel Sportclub Langdorp vzw wenst al zijn leden een 

voorspoedig 2017. Om het nieuwe jaar feestelijk te vieren nodigt het bestuur de 

leden uit op hun : 

Ledenfeest  van zaterdag 28 januari 2017 in Gasthof Ter Venne 

 
 Receptie vanaf 18.00 uur                                       Aan tafel 18.30 uur 

 

 

Menu: 
 

> Zwarte woud ham met witloof-mandarijntjessla 

 

> Pastinaakroomsoep met veldgroenten 

 

> Rundsgebraad, vierpepersaus en jong voorjaarsgroenten 

 

> Warme noordkrieken met chocolade-ijs 

                   

> Aangepaste dranken. 
 

 

Willy, Wendy, Jos of te wel : 3ofus spelen ten dans. 

 

 

 

 

Inschrijven door storten van € 30,00 per persoon voor leden en van € 45,00 

per persoon die een lid vergezelt. Helpers die in de loop van 2016 geholpen 

hebben krijgen een korting en betalen slechts € 20,00. Eten en drinken 

inbegrepen. 

Storten voor 20 januari 2017 op rekeningnummer  BE10  1460  5347  2704 
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Mijmeringen van de voorzitter 

 
Een jaar terug was het even spannend, er was immers de geboorte van de nieuwe federatie. 

Ondertussen zijn we bijna 12 maanden verder. Voor u als wandelaar is er eigenlijk niets 

veranderd. Trouwens ook voor de clubbesturen is er niet zoveel verandering te merken. Weer 

een jaartje verder wil ook zeggen dat we in 2017 zitten en dat onze club 40 jaar wordt. Zij die 

hun lidgeld reeds vernieuwden hebben al een eerste geschenk ontvangen in de vorm van een 

stylo. Verder in het jaar zorgen we nog wel voor een verrassing. 

Op de leeftijd van 40 jaar verschijnen, bij velen, de eerste grijze haren. Als we ons bestuur 

bekijken zien we een grote hoeveelheid grijze haren. Hoog tijd om ook daar te verjongen. Bij 

deze nogmaals een oproep. Heb je interesse om mee aan het roer te staan van de grootste 

wandelclub van Vlaams-Brabant ? Graag een seintje. Waar we zeer dringend naar op zoek 

zijn is een of meerdere parcoursbouwer(s). Lucien heeft op de bestuursvergadering van 

november laten weten dat hij er eind 2017 definitief mee stopt. Hij zou nog wel graag zijn 

opvolger(s) opleiden. 

2017 wordt ook een jaar met een uitdaging. Het organiseren van de Vlaamse Wandeldag: 

Vlaanderen Wandelt. Nog vier maand hebben we om ons verder voor te bereiden. Heel veel 

leden hebben al laten weten dat ze komen meehelpen tijdens dat weekend. Late beslissers zijn 

nog steeds welkom. Zaterdag 1 april in de vooravond  komen we allemaal eens samen om te 

overlopen wie, waar wordt verwacht. Meer hierover in ons volgende pinguineke. 

Verderop vinden jullie ook ons jaarprogramma. Niet alle busreizen zijn al ingevuld. Zodra we 

weten welke clubs er met een bus op bezoek komen kunnen we de bus uitstappen verder 

invullen. Ook de vrijdagwandelingen zetten we even op een laag pitje. Niet alleen is er de 

dalende belangstelling, ook de gezondheidsproblemen van Lucien . De wandelingen in 

samenwerking met de sportdienst van Aarschot blijven we wel verder doen. 

Nog even terug komen op onze busreizen. De reis naar De Panne had te maken met 

stormweer. Velen lieten zich afschrikken. Ten onrechte, toen we aan de kust aankwamen was 

ook het ergste voorbij en konden we genieten van een aantal mooie wandellussen waarin 

iedereen zijn gading kon vinden. Een recordaantal inschrijvingen voor Brugge. 115 pinguïns 

overspoelden de Brugse binnenstad. West Vlaanderen heeft zeker gemerkt dat we Vlaanderen 

Wandelt organiseren. In januari gaan we ook in Wallonië promotie maken voor onze extra 

wandeldag. We trekken naar Namen en nemen deel aan een wandeling in en om de Citadel. 

Kuierend langs de oevers van de Samber en de Maas. Zeker een aanrader. Een maand later 

brengen we nog een bezoek aan het grensdorpje Meerle. Meer bepaald het gehuchtje Meersel-

Dreef. Dan blijven er nog onze nieuwjaarklassiekers: De zottekestocht en een week later 

Leuven Aarschot. 
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Er rest mij nu nog enkel u uit 

te nodigen, eerst op 27 

december tijdens het 

winterfeest op de Grote Markt 

van Aarschot maar zeker op 

ons jaarlijks ledenfeest eind 

januari. We houden dezelfde 

succesformule als vorig jaar. 

Aan u om er aan deel te 

nemen. 

 

 

 

 

Namens alle bestuursleden mag ik u prettige eindejaarsfeesten 

toewensen en een gezond  2017 

Wandelkalender januari – februari 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 

 

Zondag 1 januari WSC Langdorp vzw 

Zottekestocht 

Vertrek Kerk Gijmel 9.00 uur 

Eigen organisatie  

Zie verder in de info 

Zaterdag 7 januari De Herentalse wandelclub vzw 

Parochiecentrum Boerenkrijglaan  

2260 Westerlo 

4-9-15-21-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 8 januari Blijf Jong Genebos 

Ontmoetingscentrum Sint Jan 

Genebosstraat Kwaadmechelen 

4-7-9-12-15-20 km  

 

07.00 – 15.00 uur 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWqL3X6_HQAhULMlAKHULfCcoQjRwIBw&url=http://sas.basisschool-hallaar.be/index.php?section%3D10%26page%3D392&bvm=bv.141320020,d.ZWM&psig=AFQjCNEazaF8-uH0Qnh84yrO-Iw4IrMa1Q&ust=1481741508408294
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Zondag 8 januari De Leeuwerik Landen 

Voetbalkantine Sparta 

Karel de Grotelaan 3400 Landen 

5-8-14-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 8 januari WSCLangdorp vzw  

Leuven – Aarschot 

Vertrek: Station Aarschot 7.36 uur 

Eigen organisatie 

Zie verder in deze info 

Donderdag 12 januari WSV Wandelend Paal 

Kantine A.C.Tervant 

Duistbosstraat   Paal(Tervant) 

4-7-12-16-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 14januari De Lustige stappers Post Langdorp 

Onder de toren  Hoge dreef 1 

BERGOM  Herselt 

5-8-13 km  

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 15 januari WSV De Heikneuters 

Feestzaal Bethanië  

Bethaniëstraat 74       3600 Genk 

5-8-12-17-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 15 januari Marche de la Citadelle 

Namen 

 

Busreis 

Zie verder in deze info 

Donderdag 19 januari WSV Horizon Donk 

De Rietbron 

Sportlaan Halen 

4-6-8-10-14-16-18-20-24 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 21 januari 

 

VOS Schaffen  

Gildenzaal 

Pastorijstraat        Schaffen 

4-6-12-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 22 januari Halewijn Zoutleeuw vzw 

PC Neerlinter 

Kasteelstraat 24      Linter 

4-6-12-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 22 januari Wandelclub Tornado 

Zaal Bosuil   

Bieststr. Boortmeerbeek(Schiplaken) 

5-10-15-20 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Zaterdag 28 januari Ledenfeest 

Gasthof Ter Venne 

Eigen organisatie 

Zie verder in deze info 

Zondag 29 januari 

 

WSV Neteland Duffel vzw 

Parochiezaal 

L.Kempenaerstraat 16     Schriek 

7-14-21 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 29 januari 

 

 

Den Engel Leuven 

Roosenberg  

Maurits Noestraat 13    Oud-Heverlee 

5-10-15-22 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Dinsdag 31 januari 

 

WK. Werchter vzw 

Parochiezaal St-Martinus 

Kerkstraat 3        Wezemaal 

6-13-21-27 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 4 februari WC Gedoviba 

Zaal de vrede 

3-6-13-20-30-42 km 
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Lichtaartseweg 131   Olen 06.00 -15.00 uur 

Zondag 5 februari WSV Schelle 

Depot Deluxe  

Nijverheidstraat 27       Hemiksem 

4-7-12-17-21-28 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 7 februari KONIJNTJESBERGTOCHT 

Demervallei Langdorp 

Wandelaars / helpers op post 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 12 februari  Globetrotters  Hageland 

Zaal ’t Jongensschool 

Blerebergstraat 4       Tielt-Winge 

4-6-12-16-21 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Zondag 12 februari Meerle Hoogstraten Busreis 

 Zie verder in deze info 

Zaterdag 18 februari 

 

Trofee Harten Vijf 

Horizon Donk vzw 

ParochiezaalLinkhout 

LinkhoutstraatLinkhout 

4-9-13-20-30-42-50 km 

 

07.00 – 15.00 uur. 

 

Zondag 19 februari 

Stertocht  

Twee startplaatsen 

WC de Bavostappers Zittaart vzw 

PC Bel Wijdbos 39   Geel(Bel)   Of 

Volkshuis  

Veldstraat 31    Meerhout 

4-7-12-18-25-32 km 

07.00 – 15.00 uur 

6-12-18-25-32 km 

Zondag 19 februari WSP Heverlee 

H.Hartinstituut 

Naamsesteenweg 355       Heverlee 

4-8-12-16-20 km 

 

07.30  - 15.00 uur 

Woensdag 22 februari Herentalse WV vzw 

Ontmoetingscentrum   

Smissenhoekstr 7       Zoerle-Parwijs 

5-10-15-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Donderdag 23 februari Sporton vzw 

Buurthuis  

Zandstraat          2431 Veerle 

5-7-10-17 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 26 februari 

Vl-Brabant Wandelt 

Stertocht 

Sluisstappers 

Sint-Theresiacollege  

Veldstraat 11    Kapelle-op-den-bos 

6-12-18-24-35 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 26 februari Toekers Bunsbeek 

GC De Roos  

Grotestraat  33      Glabbeek 

5-7-10-14-21 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 28 februari De Bollekens Rotselaar 

Meubelen Verhaegen  

Grote Baan 115     Betekom. 

4-6-8-10-12-14-16-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 
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Vrijdagnamiddagwandelingen. 

 
Vertrek om 

13.30h 

stipt.Datum 

          Omloop Afstand     Vertrekplaats 

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

20/01/17 Gijmel-Varenwinkel-Gijmel 12 km Gijmel Kerk 

27/01/17 Averbode-vv toren-

Averbode 

13 km Parking Vossenhol 

10/02/17 Aarschot-Gelrode-Aarschot 12 km Sporthal Demervallei 

24/02/17 Langdorp-Rillaar-Langdorp 12 km Parochiezaal 

Langdorp 

10/03/17 Gelrode-Wezemaal-Gelrode 12 km Parochiezaal Gelrode 
 

WSC Langdorp vzw – Voorlopig jaarprogramma 2017 

 

Zondag1 januari Zottekestocht Eigen organisatie 

Zondag 8 januari Leuven – Aarschot Eigen organisatie 

Zondag 15 januari Namen Busreis 

Zaterdag 28 januari Ledenfeest Eigen organisatie 

Dinsdag 7 februari Konijntjesbergtocht Eigen Wandeltocht 

Zondag  12 februari Meerle Hoogstraten Busreis  

Zondag 19 februari Geel Zittaart Stertocht 

Zondag 26 februari Kapelle-op-den-Bos  Stertocht 

Zondag 5 maart Mars Der Zuiderkempen Eigen wandeltocht 

Maandag 27 maart Algemene vergadering Eigen organisatie 

Zaterdag 1 april Bijeenkomst helpers VWD Eigen organisatie 

Zondag 2 april Stevensweert Nederland Busreis eigen organisatie 

Donderdag 13 april Netetocht Herselt Eigen wandeltocht 

Zondag 23 april Werchter Stertocht 

Zondag 30 april Vlaamse Wandeldag Eigen organisatie 

Zaterdag 3 juni Panoramatocht Eigen wandeltocht 

Maandag 5 juni Voettocht Scherpenheuvel Eigen organisatie. 

Zondag 11 juni Sint Gillis Waas Busreis tegenbezoek 

Zondag 25 juni Diest – Aarschot Eigen organisatie 

 Van 27 juni tot 5 juli Busreis Leysin Zwitserland Intersoc 

Zondag 9 juli Zomertocht Eigen wandeltocht 

Dinsdag 29 augustus Begijntjestocht Eigen wandeltocht 

Van 10 tot 14 september Waldbreitbach Eigen organisatie busreis 
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Zondag 24 september Groede Nederland Busreis bezoek 

Zondag 8 oktober Helpersetentje Eigen organisatie 

Zaterdag 21 oktober Tienbundertocht Eigen wandeltocht 

Zondag 22 oktober Paal Limburg Wandelt Stertocht 

Zondag 10 december Sinterklaastocht Eigen wandeltocht 

Donderdag 28 december Kortrijk feeëriek Busreis tegenbezoek 

 

Een aantal busreizen en stertochten staan nu nog niet vermeld. Zij zijn afhankelijk van de 

tegenbezoeken die er van ons verwacht worden naar aanleiding van de organisatie van de 

Vlaamse Wandeldag. 

 

 

Gezocht parcoursbouwer(s) 

Volgend jaar wordt Lucien 70 jaar. Er zijn wat gezondheidsproblemen waardoor het wandelen 

niet meer zo goed lukt. Hij heeft dan ook te kennen gegeven om, als zijn gezondheid het 

toelaat, ten laatste eind 2017 te stoppen als verantwoordelijke. Hij wil graag nog één of 

meerdere parcoursbouwers opleiden.  

Tot nu toe was het zo dat Lucien, samen met Jos, het 

parcours uittekende voor al onze wandelingen. 

Misschien in de toekomst een ploeg met meerdere 

personen waarin elkeen één of meerdere tochten 

uitbouwt? Wij hebben tenslotte al een mooie groep 

afpijlers. Natuurlijk mag het ook, zoals in het 

verleden, één persoon zijn voor alle tochten. 

Wat wordt er verwacht van de parcoursbouwer? Het 

wandelparcours uittekenen en op kaart zetten. 

Doorgeven welke/waar rustposten nodig zijn of 

eventueel zelf vastleggen. De kaart doorsturen naar de secretaris die ze dan doorstuurt naar de 

overheid. Zelf voor de toelatingen zorgen op de plaatsen waar de openbare weg wordt 

verlaten. Natuurgebieden en privé eigendommen. Aanmaken en plaatsen van de borden 

splitsing. De stukjes parcours verkennen met de afpijlers. De dag van de wandeling aanwezig 

zijn om eventuele problemen te kunnen oplossen. 

Is het nodig om tot het bestuur toe te treden? Niet noodzakelijk, maar wel handig. 

Voor de geïnteresseerden. We plannen een samenkomst in ons secretariaat op maandag 23 

januari om 19.00 uur. Op deze samenkomst nodigen we alle afpijlers uit en iedereen die 

interesse heeft en op een of andere manier wil mee werken aan het parcours. Het aanwezig 

zijn op deze samenkomst houdt geen enkele verplichting in om u daarna daadwerkelijk te 

engageren.  Met uw hulp kunnen we er voor zorgen dat WSC Langdorp ook in de toekomst 

een mooie en kwaliteitsvolle wandeling kan aanbieden aan haar wandelaars. 

Lucien, Jos en Fons 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://st.depositphotos.com/1695366/1398/v/950/depositphotos_13983816-stock-illustration-cartoon-lost-hiker.jpg&imgrefurl=http://de.depositphotos.com/13983816/stock-illustration-cartoon-lost-hiker.html&docid=Z4hHWoDr6HNJSM&tbnid=uUVpJDWrLP3INM:&vet=1&w=1023&h=847&bih=686&biw=1438
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Leysin 27 juni tot 5 juli 2017 

Wederom trekt een grote delegatie pinguïns naar de Zwitserse bergen. Welgeteld 49 personen 

zijn ingeschreven. Net als vorig jaar kunnen we vanop de parking Demervallei vertrekken. 

Het juiste uur wordt u later nog medegedeeld. 

De formulieren zijn overgemaakt aan de mensen van Intersoc. Zij zorgen voor de verdere 

afhandeling van deze wandelvakantie. Voorschot eerdaags, het saldo enkele weken voor de 

afreis. Verdere details van deze reis worden later nog wel medegedeeld. Mochten er toch nog 

problemen opduiken, contacteer dan maar de voorzitter. 

 

Winterfeest Grote Markt Aarschot 

 

 

De Aarschotenaren onder ons kennen het evenement al wel dat in vervanging kwam van de 

ijsschaatsbaan. Op dinsdag 27 december komen wij ook wat promotie maken op dat 

evenement. Niet alleen voor onze Vlaamse wandeldag maar we willen ook onze club wat 

naambekendheid geven . Om 13.00 uur vertrekt er een groepswandeling naar ons secretariaat 

in Langdorp. Wij zorgen voor een tas warme soep, koude en warme dranken al dan niet 

alcoholisch.  

Vertrek wandeling in de grote tent op de Grote Markt om 13.00 uur. Inschrijven is gratis maar 

noodzakelijk voor de verzekering. Consumpties in Langdorp zijn betalend. We voorzien om 

ten laatste om 17.00 uur terug op de Grote Markt te arriveren. Naargelang de opkomst wordt 

er in verschillende groepen gewandeld. Het zou fijn zijn om daar ook een grote delegatie 

pinguïns te mogen begroeten. 
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Zottekestocht zondag 1 januari 

 
Tradities zijn er om in eer te houden. Voor de zoveelste maal organiseren we voor onze leden 

deze wandeling. Vertrekplaats nog steeds kerk Gijmel. We 

verwachten  er een grote groep  “Zottekes” om 9.00 uur. 

Dwalend door de Langdorpse bossen  bereiken we café 

Den Arend. Na een ruime rust wandelen we terug naar de 

Gijmel waar we ten laatste om 12.30 uur hopen aan te 

komen.  Deze wandeling is uitsluitend  voor onze leden. 

 

 

 

Zondag 8 januari Leuven – Aarschot 

 
Traditioneel de zondag na nieuwjaar onze wandeling in lijn. 

We vertrekken met de trein van 7.36 uur naar Leuven. Reizen we met een Key card.  

Kostprijs is dan 2,1 Euro per persoon. Breng gepast geld mee a.u.b. Biljet kost 3,10 Euro. 

Door het heuvelend Hageland keren we terug naar Aarschot. 

In Leuven gaan we van het station naar het Provinciaal Domein, volgen even de vijvers en 

richten ons dan naar Kessel-Lo. 

We klimmen de trappen omhoog, genieten even van het uitzicht en lopen vervolgens over de 

flanken van de Chartreuzenberg richting Holsbeek. 

Hopelijk passeren we nog ergens een jeneverbar en 

we nemen onze eerste rust in de sporthal. Ca. 9 km 

afgelegd. 

Na de rust trekken we verder door de broeken (het 

zou er wel eens flink modderig kunnen zijn) naar de 

Beninksberg en zo verder naar Gelrode waar we in  

Kombinne een tweede controle moeten vinden. 

Het laatste stuk kunnen we kiezen over de Eikelberg 

en langs de holle weg naar het station, of voor de 

onvermoeibare nog door ’s Hertogenheide. Totale afstand ca. 22 km. 

Ook op deze organisatie worden enkel leden toegelaten. 

 

 

Zondag 15 januari 2017  Busreis naar Namen 
We nemen dus deel aan de tocht van de Citadel, een organisatie van de Spitants de Namur . 

Vertrekken doen we vanuit het Arsenaal, een gebouw uit 1693, aan de boorden van de 

Samber. Afstanden: 4-7-14-21-30 km. Een aantal jaren terug  hebben we ook al eens 

deelgenomen aan deze organisatie. Er lag toen een dun laagje sneeuw wat de wandeling nog 

aantrekkelijker maakte.  

Een groot gedeelte van de wandeling loopt in en door het  80 ha grote domein van de citadel.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiguJ3Gt9TJAhXDvhQKHfzVBdcQjRwIBw&url=http://www.wsc-langdorp.be/index.php/Voettocht/Zottekestocht-1-januari-2014.html&psig=AFQjCNG_Dbm5sHyHg3DY4qFBQ5zY8S5hKA&ust=1449944771579906
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqsaLIuNTJAhVGthQKHUvOBysQjRwIBw&url=https://geolocation.ws/v/P/18711449/olv-kerk-aarschot/en&psig=AFQjCNGiye7Ekg9OZBC_9ZO1-SeI9oX49A&ust=1449945100662131
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De 4 km gaat naast de Samber tot aan de monding in de Maas, brug over en aan de andere 

kant terug naar de start. 

De 7 gaat ook de brug over maar volgt dan de Maas. Na 2 km verlaten zij de Maas en 

klimmen richting citadel. Vooraleer de citadel te bereiken hebben ze nog een rustpost in de 

hotelschool, dan hebben ze 3 km gewandeld. Dan verder naar de citadel. Van dan is het 

bergaf, brug over de Samber en terug naar de startzaal. 

De 14 km blijven nog een stuk verder naast de Maas lopen tot aan de controle “La Plante” op 

4 km. Daarna van de Maas weg. na de splitsing gaan ze richting citadel maar eerst langs de 

rust van de 7 km. De 21 km volgen de 14 maar na 6 km op de splitsing gaan ze naar de 

controle “Reumonjoie” waar ze dan 10 km hebben. Ze gaan dan verder door bosrijke 

omgeving om het parcours van de 14 te vervoegen. De 30 doet nog een lus vanuit 

controlepost “Reumonjoie” 

De Citadel van Namen ligt op een 100 meter hoge heuvel boven de Waalse stad Namen. Hij 

ligt op een strategische plaats op de plek waar de rivier de Samber uitmondt in de Maas. Het 

is een van de grootste burchten van Europa.  

Waarschijnlijk werd deze heuvel achtduizend jaar geleden al bewoond. Ook de Romeinen 

gebruikten deze plaats al als fort. De eerste stenen wallen dateren ergens uit de vroege 

middeleeuwen. Vanaf de 10e eeuw wordt het complex de hoofdzetel van de Graven van 

Namen. Tot aan 1429 zullen in totaal drieëntwintig Graven elkaar opvolgen. In dat jaar neemt 

Filips de Goede het gebied in en wordt Namen bij het Hertogdom Bourgondië gevoegd.  

Tot aan de onafhankelijkheid van België is het fort vaak belegerd en valt het in Spaanse, 

Oostenrijkse, Franse en Nederlandse handen. Tussen 1816 en 1825 wordt het gehele complex 

door de Nederlanders herbouwd. Na de Belgische Revolutie komt het fort definitief in 

Belgische handen. In 1893 werd een deel van het complex door Koning Leopold II aan de 

stad afgedragen. Op dit gedeelte wordt het park, de Esplanade, aangelegd. In 1975 wordt het 

hele fort aan de stad overgedragen en wordt het 

terrein gedemilitariseerd. In 1977 verlaten de 

laatste commando's het fort. Dit alles volgens 

Wikipedia. 

In 2015 is er ook een bezoekerscentrum geopend . 

Vlak bij de Citadel, aan de samenvloeiing van 

Samber en Maas, kunnen we de gebouwen van het 

Waals parlement bewonderen. De vertrekzaal ligt 

aan de rand van het centrum. Ook nieuwsgierig? 

Storten dan maar !! 

 

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

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

voor 6 januari 2017 op onze rekening staan. 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Walloni%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Namen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Samber
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(werelddeel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinen_in_Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vroege_middeleeuwen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vroege_middeleeuwen
https://nl.wikipedia.org/wiki/10e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_graven_en_markgraven_van_Namen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_graven_en_markgraven_van_Namen
https://nl.wikipedia.org/wiki/1429
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_de_Goede
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Bourgondi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spanje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostenrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/1816
https://nl.wikipedia.org/wiki/1825
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_Revolutie
https://nl.wikipedia.org/wiki/1893
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leopold_II_van_Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/1975
https://nl.wikipedia.org/wiki/1977
https://nl.wikipedia.org/wiki/Commando_(militair)
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Dinsdag 7 februari 2017: 13de Konijntjesbergtocht - Langdorp    

                                                                                  

De start voor onze 13de Konijntjesbergtocht wordt 

gegeven in zaal Demervallei te Langdorp. De 5 en 8 km 

blijven in Langdorp en kunnen genieten van mooie 

uitzichten over de brede Demervallei, de vallei is een van 

de breedste van België. Na genoten te hebben van de 

eerste lentebloesems in de vallei, verlaten we de sterk 

meanderende Demer en kiezen voluit voor een typisch 

Kempisch landschap. De fris ruikende dennenbossen tussen Langdorp en Gijmel, staan borg 

voor een verkeersvrije afwisselende terugtocht naar Langdorp. 

                                                                                                        

De 12 km trekt richting Rillaar, maar eer ze de Demer 

oversteken mogen ze genieten van een prachtig zicht op 

het kerkje van Langdorp, misschien wel het mooiste 

zicht van Langdorp. Nu trekken we volop de kaart 

Demervallei. De brede vallei vormt de grens tussen de 

zandige Kempen en het zandlemig Hageland en staat 

borg voor een verscheidenheid aan planten en flora. 

Wanneer je langs het met voorjaarsbloesems getooid natuurgebied, "Achter Schoonhoven" 

wandelt en geniet van een adembenemende  zonsopgang, bereik je al vlug de Konijntjesberg. 

Deze berg staat al jaren borg voor hemelse vergezichten over Rillaar en Demervallei en 

konden we onmogelijk links laten liggen. Na het konijntjesbergmoment bereiken we algauw 

de rustpost in zaal Kortakker in Rillaar. Op de terugweg mag je zeker genieten van een 

heerlijk zicht op Rillaar, de toren van de Sint-Pieterskerk, een van de mooiste van het 

Hageland, zal weer garant staan voor vele fotoshots. Verder verloopt de wandeling langs de 

beemden van Schoonhoven en Langdorp. Ooit stond hier aan de oevers van de Weerderlaak  

het Sint-Lambertuskerkje van Weerde. Zij was in de vroege middeleeuwen de belangrijkste 

kerk van Langdorp. In de 17de eeuw is ze gesloopt, met de stenen heeft men later de stenen 

ommuring van het kerkhof van Langdorp hersteld. Algauw bereiken we nu de Demer die we 

stroomopwaarts volgen tot aan de startplaats. 

 

In Rillaar trekken de wandelaars van de langste 

afstanden naar het Heiken.  Dit met loofbomen bebost 

gebied, staat garant voor talrijke onverharde paadjes 

die we gulzig in het parcours hebben ingepast. De 

mooiste zichten op Rillaar vind je op dit parcours. We 

verlaten het Heiken en gaan op zoek naar de pas 

geopende trage wegen. In het gehucht Biezenhuiskes 

verkennen we tal van deze onverharde 

wandeljuweeltjes, ze leiden ons naar en langs malse 

weiden, vruchtbare akkers en bottende fruitplantages. 

De trage wegen zorgen voor een ware verfrissing van 
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onze tocht en zullen zeker gewaardeerd worden door menig wandelaar. Via een gezapige 

afdaling en rustige kerkwegen bereiken we terug Rillaar. De lus in Rillaar is ongeveer 8 km 

lang en kan gecombineerd worden met de 12, 8, of 5 km in Langdorp. Hopelijk is de zon op 

post zodat we weer kunnen genieten van een adembenemende zonsondergang bij het 

binnenlopen van Langdorp waar een schare behulpzame pinguïns u graag aan een heerlijk 

drankje, koffiekoek , taart of iets anders helpen. 

Openbaar vervoer: station Langdorp, vandaar de pijlen naar inschrijving volgen. 

 

Zondag 12 februari 2017  Busreis naar Meerle 
 

We nemen er deel aan de 27-ste Wintertocht in Meersel-Dreef . Een organisatie van 

Wandelclub De Noorderkempen vzw. De aangeboden afstanden zijn 6-12-18-24-30 km. 

We vertrekken meer bepaald in het grensdorpje Meersel-Dreef. De uitgebreide 

parcoursbeschrijving kan u hieronder vinden. 

 

Bij sommigen zal Meersel-Dreef een belletje doen rinkelen omdat hier enerzijds een alom 

gekend Maria-bedevaartsoord  is met een waarheidsgetrouwe kopie van de Lourdesgrot en 

anderzijds er jaarlijks een grote herdenking is van de heilige Pater Pio, een Italiaanse 

Kapucijnenpater die zich in de vorige eeuw gedurende zijn hele leven inzette voor de arme en 

lijdende medemens, ondanks het feit dat hij zelf 

een zeer zwakke gezondheid had en bovendien 

getekend werd door de stigmata, de wonden van 

de gekruisigde Christus.  

Onze “putteke-winter”-wandeltocht vertrekt 

vandaag dus vanuit dit meest noordelijk dorpje 

van ons land, dat overigens zijn ontstaan te 

danken heeft aan die Minderbroeders-

Kapucijnen, die hier een klooster hebben 

gesticht in 1687  na de Dertigjarige Oorlog en zo 

de katholieke Nederlanders de gelegenheid 

boden hun geloof te blijven belijden.   

De korte afstand laat je kennis maken met het landelijke karakter en  de open ruimtes van deze 

omgeving, om dan terug te keren via het mooie Mariapark en langs een prachtig stukje van de 

rivier de Mark. 

Alle andere afstanden situeren zich hoofdzakelijk op Nederlandse bodem, want onze 

Noorderburen zijn hier overal vlakbij en quasi ongemerkt ga je zo maar de grens over. 

Langs het aantrekkelijke natuurgebied de Balleman arriveert iedereen op de wat afgelegen 

controlepost Hoeve Galderzicht.  Van hieruit hebben onze routemeesters enkele prachtige 

lussen uitgetekend.  Eerst is er de wandeling rond de Galderse Meren, grote recreatieplassen 

ontstaan rond 1970 door de zandwinning bij de aanleg van de autoweg E19. Daarnaast komt 

ook de Galderse Heide, overlopend in het Mastbos, aan bod. Dit zijn magnifieke natuurgebieden 

met talloze wandelpaden, samen zo’n 750 ha groot, vol heide, vennen en bossen waar allerlei 

wild zich ook heel goed thuis voelt. Het Mastbos zelf is reeds 500 jaar oud en het is het oudste 

aangeplante naaldbos van Nederland. Zij die voor de langste afstand kiezen, wandelen verder 

nog langs velden en weiden met her en der de bijhorende boerderijen op het gehucht Kaarschot 

en passeren ook nog via een ander natuurdomein Breedbroeken.   

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://c2.staticflickr.com/6/5712/21975744305_8e124a40ba_b.jpg&imgrefurl=https://www.flickr.com/photos/erfgoed/21975744305&docid=6jNGHDM_NYCrkM&tbnid=vm6vy5ok1ZdfFM:&vet=1&w=1024&h=683&bih=686&biw=1438&q=meersel dreef&ved=0ahUKEwjt34DXr-_QAhXEfRoKHaHHCNgQMwguKBIwEg&iact=mrc&uact=8
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De terugtocht gaat dan ook weer langs het fietspad naast de mooi meanderende  Mark, waar het 

in deze periode heel rustig wandelen is, dit in tegenstelling tot de zomer want dan heerst er 

uiteraard de fietser en kan het er behoorlijk druk zijn. 

Bij aankomst kan je jezelf nog lekker verwennen met onze overheerlijke pannenkoeken, die al 

vele jaren volgens geheim clubrecept worden bereid.  Niet te versmaden en bij winterse 

toestanden altijd heel warm aanbevolen! 

 

Die pannenkoeken gaan we zeker eens proeven. Ook nu weer met een grote delegatie pinguïns 

naar het Noorden !! (van ons land) 

 

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

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

voor 3 februari op onze rekening staan. 

 

 

Stertocht: Zondag 19 februari te Geel of Meerhout 

Op deze dag organiseren de Bavostappers Zittaart hun wintertocht. Afstanden zijn 4-7-12  -

18-25-32 km. Vertrekken is mogelijk vanuit  2 startplaatsen. U kan kiezen uit de PC Bel in 

Geel of vanuit het Volkshuis in Meerhout.  

De wandeling situeert zich tussen deze twee plaatsen. 

Steeds gebruikmakend van rustige wegeltjes tussen 

weilanden en smalle bospadjes. Een ommetje langs de 

Olmense Zoo. Kortom een fijne winterwandeling. Wij 

betalen voor u de inschrijving en een basisconsumptie. Aan 

u om van deze wandeling te komen genieten. 

 

 

Stertocht: Zondag 26 februari Kapelle -Op-Den- Bos Vlaams-

Brabant Wandelt 

Op zondag 26 februari 2017 vormt Kapelle-op-den-Bos de uitvalsbasis voor het wandel & 

familie-event Vlaams-Brabant Wandelt. Dit wandelfeest heeft voor ieder wat wils: 

doorwinterde wandelaars verkennen de mooiste plekjes van de groene corridor tussen het 

Zeekanaal Brussel-Schelde en het 

Gravenkasteel te Humbeek. Terwijl kleine én 

grote avonturiers zich in de Donkere Ham 

kunnen uitleven op de kortere lussen.               

Afstanden: 6-2-18-24-35 km. Wat meer over 

de omlopen:Vertrekkend vanuit het “Sint-

Theresiacollege” stapt elke afstand de richting 

uit van de ‘Donkere Ham’, een oase van rust 

aan het zeekanaal Brussel – Schelde en de 

wieg van De Sluisstappers 25 jaar geleden.  

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://static.panoramio.com/photos/original/17305151.jpg&imgrefurl=http://mapio.net/pic/p-17304956/&docid=nPFqPTwkh_5MFM&tbnid=ONynPzpCzhhquM:&vet=1&w=2147&h=1431&itg=1&bih=686&biw=1438&q='t schippershof kapelle op den bos&ved=0ahUKEwi4jubAse_QAhXFfRoKHcpFCQoQMwg3KBQwFA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIoJ6_sO_QAhWEDBoKHYNkDuMQjRwIBw&url=http://www.chiroheiligkruis.be/bivak.html&psig=AFQjCNHT49LllHjJdNHDWlPinpToAqcQ7A&ust=1481656945357611
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De 6 km heeft er een rustplaats in ’t Schippershof en stapt dan verder naar ’t Voor met een 

bezoek aan een klein privé-legermuseum en de imposante hoeve “Noorhof”.  

De 12 km volgt het kanaal (met zicht op de zeesluis) tot de Lourdesgrot. Zo wordt de rustpost 

in het centrum van Humbeek bereikt. Na een veldweg ziet men het ‘s Gravenbos met het 

prachtige Gravenkasteel opdoemen. Wat verder kan men de Boskapel bewonderen. Na het 

legermuseum gaat het langs trage wegen door het domein van Sporthengstenstal Nieuwenhof 

naar de aankomst.  

De 18, 24 en 35  km – stappers wandelen samen over de kanaalbrug in Humbeek, waarna ze 

Zemst-Laar verkennen.   

De 18 km splitst vlug af en keert terug naar de vorige rustpost.  

De 24 en 35 km volgen het GR-pad tot de rustpost Hof van Laar.  De sportieve 35 km-

stappers vertrekken hier voor een lus : het Kleuddepad en bemerken onderweg de 

geheimzinnige Halve Steen.  Beide lange afstanden keren langs het Bos van Aa terug naar 

Humbeek. Van hieruit volgen ze   samen met de 18 km de 12 km naar de aankomst.  

Vlaams-Brabant en toch een niet zo evidente bestemming voor ons. Een iets verdere 

verplaatsing. Wij betalen dan ook voor u de inschrijving en twee basisconsumpties. Met zijn 

allen daarheen. 

 

Geboortes    

We ontvingen het geboortekaartje van 

MAX DE BOE. Geboren op 18 

november 2016 met een startgewicht van 

4,135 kg en een lengte van 54 cm een 

flinke boy. Onze leden Jan van 

Gronsveld en Els van Gaubergen zijn de 

fiere grootouders.  

 

 

Ook de lady’s doen het niet slecht. 

 

Op 4 november 2016 is NORE VOET 

geboren. Gewicht 3750 gram en een 

lengte van 51 cm. 

Kleindochter van de bestuursleden Roger 

Voet en Ingrid Blockx. 

 

Van harte proficiat aan de ouders en de 

grootouders. 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVnuHUmvHQAhXEUBQKHUCrDpoQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/457748749598306612/&bvm=bv.141320020,d.ZGg&psig=AFQjCNHwPs_um1YXkMi1s-H9wm_vfkdn7A&ust=1481719775206530
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LIDGELD 2017 – LAATSTE OPROEP! 

 

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

van het lidmaatschap. 

 

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, 30,00 euro voor twee personen, en vanaf het derde lid van hetzelfde gezin 

bijkomend 10,00 euro per persoon. Per gezin krijgt u, zolang de voorraad strekt, van ons 

een wandelkalender gratis.  

De meeste mutualiteiten betalen het lidgeld terug. Vraag de formulieren aan uw mutualiteit. 

Met de CM hebben we een overeenkomst. Bezorg ons een kleefetiket en wij geven alles door 

aan  de CM die de verdere uitbetalingen verzorgt. 

 

Hoe uw lidgeld betalen? 

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

van het secretariaat op woensdag 11 januari 2017 van 14u 00 tot 16u00 of op maandag 30 

januari van 18.30 tot19.30 uur want dan kunnen wij u meteen uw nieuwe lidkaart meegeven, 

en uw gratis wandelkalender, indien u er één wenst.  Maar betaling langs de bank kan 

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

de leden. Opgelet! De wandelkalender wordt niet opgestuurd. 

 Nieuwe leden melden zich echter beter op het secretariaat of 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, van Wandelsport 

Vlaanderen. met de vermelding 2017.  Wie in de hand betaalt (zie hierboven) ontvangt deze 

lidkaart onmiddellijk.  Wie langs de bank betaalt krijgt ze achterna gestuurd (doen wij niet zo 

graag, want dit vraagt bijkomend werk, en een postzegel, maar even goede vrienden!). 

Vermeld ook in de mededeling het rijksregisternummer(s) 
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Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  

 

Van  30 oktober  2016 begin : 19u30 
 

 

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

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

 

Verontschuldigd: Bart Daems  ligt terug in de kliniek, 

 

 

 De voorzitter verwelkomt iedereen.  

In Esneux hebben we citroenjenever gekregen. Die kan gebruikt worden op Leuven- 

Aarschot 

Bart heeft al 500 startkaarten gestempeld voor de Sinterkaastocht! 

 De secretaris heeft reclame bij van: 

National Pen: bij bestelling van pennen geven ze er het dubbele voor dezelfde prijs. 

Yacult : bij 10 deelnemers komen ze een gratis demonstratie geven. 

Vossenstreken: een gratis app voor kinderen + folders. 

 De voorzitter heeft bij: 

Factuur van Bpost. 

Een brief van Colruyt dat de opdruk van de  (vlees) etiketten terug zal gebeuren door 

de afdeling. 

Een uitnodiging van de cultuurraad op 10/11. Fons en Jef gaan er naar toe. 

Er zijn een aantal pinguinekes terug gekomen. 

 De penningmeester overloopt de in- en uitgaven van september. 

De afrekening van de Begijntjestocht is compleet. De Tienbundertocht nog niet! 

Helpersfeest : 84 deelnemers. De zaal voor volgend jaar is gereserveerd voor 150 

helpers. Het feest gaat door op 8/10/2017. 

Esneux  87 ingeschreven; 79 mee gegaan. 

Westerlo: 172 wandelaars van Langdorp. 

Wie van het bestuur gaat mee naar De Panne? 

 Het menu voor het ledenfeest wordt gekozen. 

 Iedereen die zijn lidgeld vernieuwd krijgt een pen voor het 40 jarig bestaan. De 

secretaris zal er 1000 bestellen bij National pen  (500 betalen + 500 gratis). 

 Onze scanners kunnen geen smartphone scannen. De penningmeester zal 1 scanner 

aankopen die dat wel kan. 

In de toekomst(?) zullen er geen kilometers meer moeten worden gescand. 

 Voor Zwitserland zijn er reeds 35 ingeschreven van de 47 aanvragers. 

 Voor het feest voor de gelauwerden zijn nog geen kandidaten binnen gekomen. 

 Er kan een omniumverzekering worden genomen voor bestuursleden in opdracht. 

Niemand heeft behoefte aan zulke verzekering. 
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 De materiaalmeester heeft een mooi fleece vestje met lange rits  mee. Ze zal er hoop 

van  bestellen zodat die nog kunnen (gedeeltelijk) betaald worden met de 40 punten 

bon. 

Er wordt overwogen om nieuwe tafelvuilbakjes aan te schaffen. Wordt verder naar 

gezocht. 

 Een offerte is binnen voor aankoop van pijlen, roll ups, Beach vlaggen. 

De plakkaten voor de pijlen zouden 5 mm dik moeten zijn ipv 2,5. 

Op de Beach vlaggen komt : welkom + pinguïn. 

Roll ups : 205 x 85cm.: 2 inschrijvingen ; 2 inschrijvingen niet-leden; 4 kassa; 4 

afstempeling; 2 vertrek controle. 

 Volgens het verslag van Vaymundo zouden er 30 organisaties kunnen meedoen. 

De focus ligt op gezinnen! 

10 cent per wandelaar voor het goede doel. 

25-27 augustus 2017 : Wandelweekend. 

Wij doen mee met de mars der Zuiderkempen. 

 Voorstellen bus uitstappen: 

Zuid Limburg : te vragen aan Nathalie om dit uit te werken. 

Bosgeuzen Voorkempen, Fluitekruid Wolvertem, Marsmannekes Waarschoot, Aalst, 

Kruikenburg, Aardooie, Marke. 

 

VWD 30/4/17 

 

 Voor de parking van de shuttle bus moet toelating gevraagd worden aan de Lijn. 

Els kan dit regelen! 

We zouden best met 3 kleine bussen werken. 

 Verboden te parkeren  rond de feestzaal vanaf 29/4. 

 Kampeerplaats voor campers : vragen aan de politie voor uitbreiding. 

 Graspleinen rond de cinema: vragen van wie die zijn om eventueel  parking te maken. 

 Eventuele parkings: 

rond de sporthal, sociaal huis : 90 plaatsen, Bekaflaan, Aldi, Carrefour, station 

parking, vroeger Nopri ( Carrefour). 

 De bakker van het Pleintje zou overgenomen zijn. Het Pleintje niet. Hopelijk blijft de 

goede kwaliteit. 

150 taarten  en 4000 pistolets. Geen abrikozentaart : te veel uitlopend spijs. 

 

 

 

Het is al 23u en er staan nog  veel punten over de VWD op het programma. 

Er wordt besloten om de vergadering te beëindigen en we komen terug samen op 17 

november om 19 u ipv 19 u30. 

 

Verslag door Guy Van Loo. 
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Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  

 

Van  17 november  2016 begin : 19u. 
 

 

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

Blockx, José Leers, Guido Van Loo, Corrie Martens 

 

Verontschuldigd: Bart Daems, Jef De Win 

 

 

 De voorzitter verwelkomt iedereen.  

Bart is uit de kliniek. 

 Om een smartphone te scannen kan Fons 2 scanners verkrijgen bij de Federatie. 

 Leysin = volzet 

 Het fleecevestje wordt verkocht aan € 35. 

 Fons is bij Totext geweest . Er is een probleem met het embleem. Misschien kunnen 

we bij de drukker van de kledij zulk een embleem vastkrijgen. 

Op de rolls up zouden we een foto kunnen zetten. 

Er is prijs gevraagd om stickers. Ze zouden op de rode pijltjes kunnen worden geplakt 

over VWF. 

 AV cultuurraad: Er wordt door de cultuurraad aan ons gevraagd om op dinsdag 27 

december een wandeling te organiseren i.v.m. winterweek op de Grote Markt. 

We zouden dan ook een standje kunnen krijgen! 

Op 18 november wordt dit besproken met KrisVeurinckx. 

 Fons gaat op 21/11 naar de vergadering in Paal over harten  vijf. 

 Het jaarprogramma voor volgend jaar wordt besproken. 

 

VWD 

 

 Op 18/11 gaat de vergadering met de politie door om 9u. 

 Er zijn probleempjes met de sponsors. Decathlon en Brantano willen niet op samen 

sponseren. Decathlon zou de startkaarten al hebben gedrukt! 

 Er is een dossier ingediend bij Lotus en aangenomen. 

 We gaan de ijskar zetten! 

 Om de medewerkers te herkennen kunnen we een hanger gebruiken. Fons zal  vragen 

om een 250- tal hangers aan Kevin van Decathlon. 

 Zaterdag 1april zal de persconferentie doorgaan  in de namiddag. De Federatie maakt 

de persmap en stuurt de uitnodigingen. We zouden ook ander clubs kunnen uitnodigen 

en de plaatselijke pers. 

Rond 18u. komen de medewerkers voor uitleg wat er van hun wordt verwacht. 

 We zouden in Aarschot en omgeving folders laten bezorgen door de post.  

Hiervoor moet nog prijs worden gevraagd. 

 Een sticker laten maken voor op de wagen doen we niet. 

 De zondagavond rond 19u. zouden de medewerkers nog een warme maaltijd kunnen 

gebruiken. Op 1 april vragen we wie komt! 
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 Voor de Walking magazine moet de tekst ingekort worden tot 1 blz. en 2 blz. in maart. 

Roger stuurt de tekst door naar Fons. 

 De brouwerij van Haacht bezorgt ons: tapinstallatie, glazen, cooling, een aantal 

geschenkverpakkingen . 

Voor de koffie zouden er 2000 tassen moeten kunnen gezet worden voor 10u. Dus 

minimum 4 percolators. 

 De bakker moet in 2 keer kunnen leveren. 

 Toerisme Vlaams Brabant is aangeschreven. Tot op heden nog geen antwoord . 

 Op 7/2/17 zullen we de Looise soepcentrale de soep laten leveren. 

 

Sinterklaastocht : 
 

In de Gijmel is er nog een activiteit op zaterdag. 

Ze laten de tafels staan en we mogen onze spullen in de namiddag al binnen brengen. 

Zaterdagavond wordt de zaal dan klaar gezet. 

Vayamundo komt met een clown. Deze wil eventueel  Sinterklaas zijn. 

Ze trekken elk uur prijzen en om 16u. een reis. 

We krijgen van de veiling ook een aantal bakken groenten. 

 

 

 

Einde 22u. 45 

Verslag  : Guy Van Loo 
 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  

 

Van  28 november  2016 begin : 19u.30 
 

 

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

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

 

Verontschuldigd: Bart Daems 

 

 

 De voorzitter verwelkomt iedereen.  

 Er  is geen briefwisseling bij de secretaris en de voorzitter. Er komt wel veel mail toe 

waar we niets mee zijn. Deze worden dan ook niet doorgestuurd. Bv. Reclame voor 

een hotel, tocht, mosselfeesten, muziek, nieuwjaarswensen … 

 De penningmeester overloopt de in -  en uitgaven van oktober. 

De kastoestand is vergelijkbaar met verleden jaar! 

Deurne: 94 deelnemers, de Panne: 54 ( 68 ingeschreven). 

Het eten voor het ledenfeest is besteld. 

Wie gaat er mee van het bestuur naar Brugge? 
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 De secretaris zal de directie van SIBA aanschrijven voor de zomertocht. Vragen om 

koelkamer, koelcel, refter en keuken te gebruiken. 

 Fons heeft scanners meegebracht. Ze kunnen GSM ’s scannen. 

 Voor Leysin is er nog 1 kamer beschikbaar. 

 Tot nu toe is er geen interesse van ‘te vieren‘ clubleden. 

Totext heeft ontwerpen voor pijlen, roll ups en Beach vlaggen. 

 De prijs van de sticker is nog niet gekend. 

 Opmerkingen:  

 Inschrijving WANDELCLUB zou moeten worden  INSCHRIJVING wandelclub. 

 Op de Beach vlag : letters van boven naar onder. 

 KASSA moet Kassa worden. 

 Tussen ‘niet leden’ zou  een streepje moeten. 

 Op 27 december is er op de Grote Markt een tent voor de winterweek. 

Wij zullen een wandeling organiseren tot aan het lokaal. Daar worden pannenkoeken  

en drank aangeboden aan € 1,5 en € 2,5. Terug rond 17u. 

 Op de vergadering in Paal van 21/11 werd beslist om verder te doen met de harten vijf. 

Voor 2018 wordt er in het voorjaar terug samen gekomen. 

 Voor de busreizen worden verschillende wandelingen geopperd voor Nederlands 

Limburg en Zeeland. Zeeland is meer verhard! 

Voorstellen: Mergelland, Maastocht in Stein, 10/7 Maastricht mooiste, 1/10 

natuurwandeling Grashoek, 17e bos en duintocht, 26/5 Oud Vossenmeer  Zeeland  

( nieuwe wandeling), aspergetocht in St. Odiluinberg. 

2/4 of 19 maart met Nathalie in Stevensweert. 

 Met Hemelvaart zouden we Waldbreitbach verkennen. 

 De agenda 2017 wordt aangevuld. Scherpenheuvel  en Diest ( 25/6) verschuiven. 24/ 9 

Groede (Nederland). Een stertocht naar Zittaart 

 Er wordt op onze tochten een pancarte opgehangen : Uw lidkaart tonen is zoals een 

glimlach, hoe spontaner hoe leuker. 

 Tijdens de Sinterklaastocht wordt er elk uur 4 prijzen uit gedeeld vanaf 9u. 

Er is ook animatie (clown of Sint).We kopen snoep aan om uit te delen. 

Er wordt om 16u. een grote trekking gedaan. Weekend in Houffalize. 

We komen de zaterdag bijeen om 13u. en beginnen met pompoen te snijden. 

De zalen kunnen pas ’s avonds worden klaar gezet. 

Parkings zijn nog altijd een probleem. 

De bakker komt om 6u.30. 

De helpers worden overlopen; wie helpt waar. 

Geen pancarte om gevierde op te roepen in het secretariaat. 

 Er kunnen formulieren in de zaal leggen; om lid te worden. 

 Paul zou kousen moeten bestellen in het Duits. 

 

 VWD 

 

 Op 18/11 ging de vergadering met de politie door. 

Zij maken weinig problemen voor de files. Ze lossen altijd van zelf op! 

De bussen mogen niet van officiële routes. 

Voor het plaatsen van de tenten moeten we contact opnemen met de brandweer. Zij 

zullen de dorpel naar beneden halen voor een nooduitgang. 
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Voor bewaking moeten we zelf zorgen. 

’s Avonds kunnen we de nadarhekken zetten. 

De plaatsen voor campers kan uitgebreid worden. 

 We hebben een afspraak met Noels van de technische dienst op woensdag. 

Hoeveel vuilbakken en waar? 

Brengen van 100 m. nadarhekken? 

Wanneer de tent? 

 In de Klinker is er een geluidsinstallatie. 

Er zijn ook 8 receptietafels. 

 We gaan geen springkasteel plaatsen. 

 Er blijven problemen tussen Brantano en Decathlon. 

 Lotus gaat toch niet sponseren. 

 

Het is ondertussen 23u. 45. We besluiten om op 14/12 na het secretariaat verder te vergaderen 

omdat er nog veel punten moeten worden besproken. 

 

 

 

Verslag  : Guy Van Loo 

 

 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  

 

Van  14 december 2016 begin : 16u 
 

 

Aanwezig: Fons Leys, Cyriel Hendrickx, Paul Verduyckt, Roger Voet, Ingrid Blockx, José 

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

 

Verontschuldigd: Bart Daems,  Lucien Luyten 

 

 De voorzitter verwelkomt iedereen.  

 Willy Ooms heeft 20.000 km. gestapt. Hij zal gevierd worden op de 

nieuwsjaarsreceptie van 26 januari 2017. Paul, José, Corrie, Fons, Cyriel en Anni  

zullen  onze club vertegenwoordigen.. 

 Voorstel: Als we naar Meerle gaan, dan zouden we een ommetje kunnen maken met 

de kleine afstanden naar Baarle Hertog. We gaan dit niet doen! 

 Voor de winterwandeling 27/12 gaaan we een inschrijfblad maken.(secretaris) 

Paul en Guy hebben het parcours uitgestippeld en verkend. 

De technische dienst zou tafeltjes moeten voorzien. Ter plaatse te bekijken! 

We kunnen reklame omhoog hangen. 

We komen om 10u. samen in het lokaal. 
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Cyriel brengt een gasbekvuur + gas mee. 

Iemand die nog kerstversiering over heeft mag dit meebrengen. 

De soep wordt geserveerd zonder brood. 

 Lucien zal gecontacteerd worden ivm de stopplaatsen tijdens Leuven – 

Aarschot.(Fons). 

 Op de tocht Leuven – Aarschot zou verleden jaar maar de helft van de deelnemers de 

jenever lusten. 

 Iedere deelnemer van de Sinterklaastocht zou geen chocolade hebben gekregen! 

Vooral in de startzaal.  

 

VWD 

 

 Enkele leden hebben een verkeersplan uitgewerkt. Zij zouden de bussen op  de 

Demervallei laten. Het bestuur is echter van mening dat de bussen beter op het 

industrieterrein geparkeerd worden. De campers nemen een groot stuk van de parking 

in. Parking voor auto’s afnemen voor bussen is geen goed idee. 

Er zou een plakaat ‘VOLZET’ moeten worden gemaakt. 

 Brantano en Decatlon: we hebben hiervan zelf niet veel. 

 Op 19/1 gaan we samenzitten met het stadsbestuur.  

 Van de stadsgidsen hebben we niets meer vernomen. 

 De Klinker is dubbel geboekt. Er wordt een oplossing gezocht voor de receptie door 

de stad. 

 Technische dienst: 

De nooduitgang is in orde. 

De tent wordt gebracht en opgehaald. De vrijdag kunnen we ze zetten. 

We hebben 100m. nadarafsluiting. 

De controleposten in Aarschot en de hoofdzaal krijgen vuilbakken. Grijze en PMD. 

 Bij de Sinterklaastocht hebben we berekend dat 1 op 10 wandelaars soep eten. 

Voor 7000 wandelaars zou dit dan 700l. soep worden. Als reserve zouden we bliksoep 

bijkopen. Indien we deze die dag niet gebruiken, kunnen we ze nog klaar maken op de 

andere tochten. Alleen als dan de verse soep al op is! 

 Borden: Cyriel heeft het aantal borden opgelijst. Een aantal plakaten: 

Blauwe bordjes : inschrijving 

Parkings nummeren : bv. P1, P2 … P6 + station.  

Wegwijzer : motorhomes 

Wegwijzer : VIP aan de politie 

Wegwijzer P1, P2 …P6+station 

Inschrijving + inschrijving met lidkaart 

Inschrijving; bussen, groepen, WC…  

We zouden een aantal borden zelf maken. Ook in fluoriserende verf. 

 Om de helpers te herkennen is aan Kevin gevraagd of hij daar kon voor zorgen. Tot nu 

hebben we nog geen reactie gekregen. Fons zal Kevin terug contacteren. 

 De federatie zal een persmap maken. We zouden ook de plaatselijk pers willen 

bereiken. Via het stadsbestuur? 

 De gouden lepel zal voor het eten ‘s avonds zorgen. Gust, de verantwoordelijke, zou 

nog het menu doorsturen. 

 GPS for rent komt. Zij verhuren GPSen. Zij laden de geocaches op. 
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 De federatie zorgt voor de publicatie voor Walking Magazine. We moeten hiervoor 

dus niets doen. 

Voor de plaatselijke pers zal Fons een tekst maken. 

 

 

 

 

 

Einde : 19u45. 

Verslag  : Guy Van Loo 

 

 

 

 
 

Ouder worden: 

 

       Wil je een treinkaartje kopen,  

            Nee, niet naar de balie lopen, 

            Daar is niemand meer te zien,  

            je kaartje komt uit een machien. 

            Je moet dan overal op drukken  

            in de hoop dat het zal lukken. 

            Pure zenuwsloperij,  

            achter jou zie je een rij 

            kwaad en tandenknarsend staan, 

            want de trein komt er al aan. 

  

            Bij de bank wordt er geen geld  

            netjes voor je uitgeteld. 

            Want dat is tegen de cultuur,  

            nee je geld komt uit de muur. 

            Als je maar de code kent,  

            anders krijg je nog geen cent. 

            Om je nog meer te plezieren,  

            mag je internet bankieren 

            Allemaal voor jouw gemak,  

            alles onder eigen dak. 

            Niemand die er ooit om vroeg:  

            blijkbaar is het nooit genoeg. 

  

            

            Man, man, man wat een geploeter,  

            alles moet met een computer 

            Anders doe je echt niet mee. 

            Op www en punt be 

            vind je alle informatie,  

            wie behoedt je voor frustratie? 

            Als dat ding het dan niet doet,  

            dan word je toch niet goed. 

           

            Maar dan roept men dat je boft,  

            je hebt immers Microsoft. 

            Ach, je gaat er onderdoor,  

            je raakt gewoonweg buiten spoor. 

            Nee het is geen kleinigheid,  

            oud worden in deze tijd. 

  
 

 

 

 



24 
 

 

Sinterklaastocht: 

 

SAMENVATTING   

Wandelsport Vlaanderen vzw 1685 

FFBMP 27 

VGDS 0 

Aantal niet-aangesloten deelnemers 593 

Aantal andere/buitenlandse deelnemers 46 

TOTAAL: 2351 

 

 

 

Nieuwe leden: 

 

Monica VAN HOOF 3200 AARSCHOT 

Jos WILLEMS 3130 BEGIJNENDIJK 

Linda EVERAERTS 3130 BEGIJNENDIJK 

Hans  GEYSKENS 3200 AARSCHOT 

Rosalia LAMBRECHTS 3201 LANGDORP 

Jeannine WOUTERS 3200 AARSCHOT 

Maria PEETERS 3201 LANGDORP 

Myriam DE MOL 2230 RAMSEL 

Michèle PAULUS 3300 KUMTICH 

Myriam VANDEWEEGHDE 3460 BEKKEVOORT 

Sofie CANDILLON 2230 HERSELT 

Lydie GEYSKENS 3294 MOLENSTEDE - DIEST 

Linda NIJS 3200 AARSCHOT 

Marie-Paule THEUNIS 3360 BIERBEEK 

Cecile LUYTEN 3200 AARSCHOT 

Ellen ROZIERS 2220 HEIST OP DEN BERG 

Mario VANDEBERGH 3201 LANGDORP 

Lieve WILLEMS 3201 LANGDORP 

Chris BRAES 3201 LANGDORP 

Annie VAN OUYTSEL 3201 LANGDORP 

Liliane FEYAERTS 3200 AARSCHOT 

Lucienne MOREELS 3201 LANGDORP 

Lea VERACHTERT 3200 GELRODE 

Miriam NYS 3200 AARSCHOT 

Johan VANDERBORGHT 3130 BETEKOM 

Gerard DE HAES 3200 AARSCHOT 

 


