
1 
 

Mijmeringen van de voorzitter. 

 
De lente is voorbij. In juni begint de zomer. De temperaturen zijn al geruime tijd zomers met 

op sommige dagen  30°c en meer. Hopelijk blijft er nog wat over voor de vakantiemaanden.  

 

Inderdaad, het schooljaar loopt op zijn einde. De voorbereidingen voor onze zomertocht zijn 

al volop bezig. Het zal de laatste maal zijn vanuit de SIBA. Een recent aangestelde technisch 

adviseur maakt het ons moeilijk om nog verder vanuit de school te organiseren. Vanaf 2018 

zullen we niet meer uit Aarschot vertrekken en wijken we met de zomertocht uit naar 

Gelrode. Volgend jaar zijn er nog wat wijzigingen aan onze organisaties. Onze Panoramatocht 

verhuist naar 14 april. Deze tocht zal dan meer gericht zijn op de ontluikende bloesems en 

beperkt worden tot maximum 30 km. Onze Netetocht verschuift daardoor naar 24 mei. De 50 

km voor de harten vijf organiseren we met onze Mars Der Zuiderkempen. We gaan dus ons 

41
ste

 jaar in met een geheel nieuwe kalender. De parcoursen blijven grotendeels hetzelfde 

zodat we kunnen verder bouwen op de eerder bewandelde wegen. 

 

Dat brengt mij bij het probleem van een of meerdere parcoursbouwers die we nodig hebben 

om Lucien op te volgen. Bij deze nogmaals een oproep. Als er iemand zich geroepen voelt om 

het parcours van een of meerdere tochten te verzorgen, graag een seintje. Het is zeker niet de 

bedoeling iets nieuws uit te vinden. De eerder bewandelde wegen kunnen meerder keren 

dienstig zijn om een wandeltocht uit te tekenen. 

 

U verwacht van mij nog iets over onze Vlaamse Wandeldag. Daar hebben we een extra item 

over gemaakt verder in dit pinguineke en hoef ik hier niet teveel over te schrijven. Ik kan 

enkel zeggen dat ik een fiere en dankbare voorzitter ben. Fier op de organisatie en dankbaar 

aan ieder van u die heeft meegewerkt om deze wandeltocht op een perfecte manier te 

organiseren. 

 

De volgende jaren zullen we heel wat tegenbezoeken moeten organiseren. We plannen dan 

ook al in augustus een  busuitstap naar de Molenstappers in Ruiselede. Het eerste tegenbezoek 

is ondertussen voorbij. Sint-Gillis-Waas bezochten we met een volle bus. Eigenlijk waren er 

nog wel meer geïnteresseerden. Enkele inschrijvingen bereikten ons te laat en tijdens de 

Panoramatocht hebben nog een aantal mensen te kennen gegeven dat ze meewilden als er 

plaats was op de bus. We hebben dus een aantal mensen moeten teleurstellen. Voor de 

inschrijvingen houdt er rekening mee dat de banken minstens 1 dag nodig hebben om de 

inschrijving door te storten. Bij pc banking komt er nog een dag extra bij wanneer u de 

storting doet na 18.00 uur. 

 

Meer en meer wordt er gescand. Ook als wij met de bus ergens naartoe gaan wordt er 

gescand. Wij downloaden dan voor iedere deelnemer een streepjes code het is daarom van 

belang dat u bij de storting ook de naam vermeld van wie er meegaat. Op deze manier kunnen 

wij een correcte lijst aan de organiserende club bezorgen. 

Besluiten doe ik door aan ieder van u een deugddoende vakantie toe te wensen. Geniet van 

deze periode. Wij van onze kant gaan er verder voor zorgen dat u ook in het najaar ten volle 

kan genieten van al wat wij u aanbieden. Misschien nog eens een LLAW ? 
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Heeft u zin om onze ploeg te versterken en mee te helpen om van onze club een levende en 

een  moderne vereniging te maken? Meer dan welkom. 

 

In afwachting, tot ergens onderweg. 

 

Jullie voorzitter . 

Fons 

 

 

 

 

Wandelkalender Juli-Augustus 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. 

 

 

 

Zaterdag 1 juli Wc Gedoviba vzw 

FC Gedoviba 

Gerheze 1 Olen 

3-6-13-21-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 2 juli WSV Holsbeek 

Voetbalkantine Holsbeek  

Verhaegenstraat Holsbeek 

4-6-12-20-26 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 8 juli 

Trofee Harten vijf 

 

Halewijn Zoutleeuw vzw 

Sporthal De Passant 

St-Truidensestwg1A    Zoutleeuw 

4-6-12-20-50 km 

 

06.00 – 15.00 uur 

Zondag 9 juli 

 

50 km van het Hageland 

SIBA Past.Dergentlaan Aarschot 

Wandelaars/helpers op post 

4-5-8-12-16-20-30-42-50 km 

 

06.00 – 15.00 uur 

Woensdag 12 juli De Bollekens Rotselaar vzw 

MeubelenVerhaegen 

Grotebaan 115       3130 Betekom 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 16 juli WSV De Kadodders SKW vzw 
PZ Berk en Brem 
St-Michielsstraat    3140 Keerbergen 

6-12-18-24-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 



3 
 

Zaterdag 22 juli WSV Leuven vzw 

Boudewijnstadion  

Diestsesteenweg 288     Kesssel-Lo 

4-6-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 23 juli 

 

 

Toekers Bunsbeek vzw 

Parochiecentrum  

Kasteelstraat       Neerlinter 

5-7-10-14-21-30-42 km 

 

06.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 29 juli 

 

Trofee Harten vijf 

Wandelend Paal vzw 

Spectrumcollege Campus Beringen 

Bogaarsveldstr 16   Beringen 

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

 

06.00 – 15.00 uur 

Zondag 30 juli 

 

Stertocht 

De Lummense Dalmatiërs 

MPI Sint Ferdinand 

Sint Ferdinandstraat 1 Lummen 

4-6-12-15-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Woensdag 2 augustus De Bollekes Rotselaar 

MeubelenVerhaegen 

Grotebaan115     3130 Betekom 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 6 augustus WK Werchter vzw 

PZ Onder de Toren 

Markt 4      Haacht 

5-10-15-20-25-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 12 augustus 

 

 

Herentalse WV vzw 

Feesttent De Vesten 

Vest 3        2230 Herselt 

5-7-10-15-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 13 augustus Ijsetrippers vzw 

Markthal  

Stationsplein     3090 Overijse 

4-6-12-18-24-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 20 augustus 

Busreis 

WSV De Molenstappers Ruiselede. Zie verder in deze info. 

Zondag 20 augustus 

 

Boutersem Sportief 

Gemeentelijke Feestzaal 

Kerkomsestwg 53 Boutersem 

4-8-12-16-20-24-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 26 augustus Sporton vzw 

Buurthuis  

Zandstraat     2431 Veerle- Heide 

5-6-7-10-13 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 26 augustus De Bollekes Rotselaar 

Parochiezaal  

Schoolstraat 54       Rotselaar 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 27 augustus 

 

 

Horizonstappers vzw 

Zaal Leeuwkens 

Kerkdreef              Linden 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 27 augustus De Lummense Dalmatiers vzw 

MPI Sint Ferdinand  

St. Ferdinandstraat 1     Lummen 

5-10-12-20-25-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 29 augustus Begijntjeswandeling 

Parochiecentrum 

Kerkstraat 3      3130 Begijnendijk 

Eigen organisatie  

Wandelaars en helpers op post 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 7 september 

Staat niet in de kalender 

Tornado Boortmeerbeek 

Parochiezaal  

Neysetterstraat 5      3190 Haacht 

Km nog niet gekend 
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Vlaamse Wandeldag – Vlaanderen Wandelt  30 april 2017 

 
Anderhalf jaar voorbereiding, tientallen extra vergaderingen en besprekingen met allerlei 

diensten. Dan komt die dag er uiteindelijk aan en verloopt die vlekkeloos.  

Langs alle kanten werden we overstelpt met gelukwensen voor de prima organisatie. Vooral 

de clubs die met de bus kwamen waren vol lof over het circulatieplan van de bussen. We 

ontvingen meerder mails van tevreden wandelaars, het stad en de ordediensten die vooral het 

werk van de parkingwachters zeer 

apprecieerden.  
Dat is iets waar we als club zeer fier mogen 

op zijn. Natuurlijk deden wij als bestuur dat 

niet alleen en mochten rekenen op bijna 200 

medewerkers. Ook was er een zeer 

gewaardeerde medewerking van stad 

Aarschot. De Sportdienst, de Klinker, 

toerisme, de medewerkers van de technische 

dienst en tot slot de politie die er mee voor 

zorgden dat de verwachte verkeerschaos er 

niet is gekomen. Aan ieder van u 7086 maal 

dank!! 

7086 is inderdaad het aantal van de gescande 

wandelaars die op 30 april aanwezig waren. 

Er was een lichte afwijking met de verkochte 

inschrijfkaarten. Als we verdergaan op die verkoop komen we aan nog een 200 tal wandelaars 

meer. 

Eigenlijk hadden we op nog wat meer deelnemers gehoopt. De problemen bij de organisatie in 

Hofstade vorig jaar hebben heel wat mensen afgeschrikt. Door de lange wachttijden vorig jaar 

raakten de bussen niet vol. Ook de individuele wandelaar heeft zich laten afschrikken door de 

overvolle rustposten vorig jaar. 

Door de verdeling van één rustpost per kleine afstand hadden wij dat probleem niet. Overal 

waren er voldoende helpers zodat de helpers niet afgepeigerd de avond haalden. Ook de 

vertrekzaal werd nooit overrompeld en eigenlijk hadden we, vooral in de voormiddag, zelfs 

helpers te veel. We mogen gerust stellen, zelfs enkele duizend wandelaars meer hadden we 

vlot kunnen bedienen. 

Toch nog even terugkomen op de zaterdagochtend. Een hele schare medewerkers stond klaar 

om de stadsfeestzaal klaar te zetten. Ik vermoed dat we daar een record verbroken hebben. In 

minder dan een uur was de lege zaal omgetoverd tot een gezellige zaal. Wauw !!! Ook de 

zondagavond was er opeens volop actie. Terwijl er gewacht werd op de warme maaltijd begon 

men spontaan de tafels en stoelen op te ruimen. Vooraleer het eten opgewarmd was bleven 

enkel de nog nodige tafels en stoelen over. Dat maakte het werk voor maandag heel wat 

lichter. 

Kortom, voor ons een vermoeiend maar geslaagd weekend. Aan iedereen die daar aan heeft 

meegewerkt: Wij zijn fier op jullie inzet. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjggt6Gh7nUAhXHJlAKHfuWCtAQjRwIBw&url=https://www.wsc-langdorp.be/Kalender/Vlaamse-Wandeldag-2017/&psig=AFQjCNEJKjg1Pf14QueIH7P4SJYJJ45F9w&ust=1497382441515592
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Toch nog even vermelden. Heeft u eenmalig meegewerkt en wil u nog wel eens meewerken? 

Graag een seintje aan onze voorzitter of iemand van de bestuursleden. 

De Bestuursploeg. 

  

Zondag 9 juli 2017: 30ste Zomertocht - 50 km van het Hageland  

Onze Zomertocht speelt zich voornamelijk af op de as Aarschot, Gelrode, Wezemaal, 

Holsbeek. Acht afstanden plus een stadswandeling van 4 km zijn voor dit wandelfeest met 

gekende ijver door de Pinguïns van Langdorp ontworpen. Iedere wandelaar van welk niveau 

ook, zal kunnen genieten van de mooie panorama's, natuur en cultuur die het Aarschotse 

ommeland rijk is. Allen welkom in de parel van het 

Hageland!  

Met de 4 km, tevens ook het parcours voor onze 

vrienden rolstoelers, verken je de stad Aarschot. Je kunt 

met deze afstand de Aarschotse beeldenwandeling 

grotendeels ontdekken. Regelmatig zal je aangenaam 

verrast worden door kunstige beelden die zomaar langs 

de straatkant zijn neergepoot. Allen hebben ze iets te 

maken met het Aarschots verleden. Ook het Begijnhof 

en stadspark, met als ingang de Drossaerdepoort uit de 

15de eeuw, zullen niet ontbreken op deze 

stadswandeling.  

De 5 en 8 km zoeken kort na de start de demeroever op en kunnen vanop het feeërieke 

demerbruggetje genieten van een prachtig zicht op de mooie gerestaureerde 's 

Hertogenmolens waarin nu een hotel en brasserie gehuisvest is. Na genoten te hebben van dit 

mooi stukje erfgoed bereiken ze via het Sint-Rochus rustoord de Orleanstoren, een 

overblijfsel van de stadsomwalling uit de 14de eeuw en opgetrokken uit plaatselijk 

ijzerzandsteen. Het is een geschikte plaats om eventjes te genieten van het uitzicht en om het 

rustmoment wat aangenamer te maken, hebben we hier onze ijskar met ijs van Averbode 

gestationeerd. Na deze hemelse verfrissing dalen de 5 km wandelaars de Leiberg af en keren 

via demeroever en stadspark terug naar de vertrekzaal. De 8 km wandelaars trekken na het 

lekmoment verder door naar onze gezellige rustpost in Bergvijver. Via landelijke wegeltjes en 

langs groene glooiende weiden omzoomd met statige beuken, bereiken ze het kasteel van 

Schoonhoven, gaan door de ingangspoort en slaan dan direct linksaf, wandelen langs vijvers 

en hooilanden en bereiken dan de Demer. Vanop de demeroever zullen zij kunnen genieten 

van de 85 m hoge Onze-Lieve-Vrouwekerktoren die in het gezichtsveld blijft tot in Aarschot. 

De 12 en 15 km: nemen dezelfde aanzet als de 5 en 8 km. Even voorbij 's Hertogenmolens 

verlaten zij het parcours van de 8 km om via het natuurgebied 

van 's Hertogenheide en Liederberg Gelrode te bereiken. In de 

parochiezaal is een rustpost voorzien. Op de terugweg naar 

Aarschot geven we nog enkele stillevens op Gelrode cadeau, 

let vooral op de centraal gelegen St.- Corneliuskerk die in het 

vizier blijft tot we het Kloesbos induiken. Natuurlijk 

doorkruisen we ook 's hertogenheide, waar de beheerswerken 

van afgelopen winter stilaan vruchten beginnen af te werpen. 

Hopelijk kunnen we al een beetje genieten van de purperen 

heide in wording. Na deze aangename natuurbeleving steken 

we de ring over om dan de Orleanstoren te bereiken waar we 
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vlug een ijsje meepikken. Al dalend bereiken de 12 km wandelaars de eerste huizen van 

Aarschot en vervoegen de 5 km wandelaars op de terugweg naar de vertrekzaal. De 15 km 

wandelaars trekken richting kasteel van Schoonhoven waar ze samen met de 8 km en langere 

afstanden Aarschot binnenwandelen. 

De 20 km: samen met bovengenoemde afstanden bereiken ook zij de ijskar en wandelen dan 

samen met de 8 km wandelaars de controlepost in Bergvijver binnen waar het heerlijk toeven 

is op ons overdekt terras. Op hun verdere tocht krijgen zij nog wat plaatselijke veldwegeltjes 

voor de voeten geschoven en vervoegen dan de 8 km richting kasteel van Schoonhoven. 

Samen met de andere afstanden wandelen ze Aarschot binnen. 

De 30 km: neemt in Gelrode afscheid van de 20 km en passeren even later een kloeke 

Moedermeule die van op een heuvel met gespreide wieken wacht op wind. Langs de met jong  

Fruit beladen fruitplantages bereiken ze de 

Wijgaardberg in Wezemaal waar ze de in 1995 

geklasseerde stenen muur passeren. Deze muur, 

opgetrokken uit plaatselijke ijzerzandsteen, 

beschermde destijds de wijnstokken tegen de gure 

noordenwinden. Net voor het afdalen, wandelen 

we langs een imposant Christusbeeld, het wijst 

ons de weg naar Wezemaal. In de parochiezaal, 

bemand met vlijtige pinguïns, word je verwend 

met spijs en drank. De 30 km keert nu via de 

zuidelijke flanken van de Wijngaardberg, waar 

nog steeds aan wijnbouw gedaan wordt, terug 

naar Gelrode. Men verbouwt er momenteel chardonay, pinot gris en pinot noir druiven. Men 

tracht de teeltwijze uit de middeleeuwen te kopiëren met als eindproduct een heerlijke 

Hagelandse wijn. Langs fruitplantages en een heus hondenkerkhof bereiken ze terug Gelrode. 

Samen met de 20 km wandelaars vatten zij nu ook de terugweg naar Aarschot aan. 

De 42 en 50 km: de ultra hikers trekken na de rustpauze verder richting Holsbeek. Ze passeren 

een prachtig gerestaureerd bakhuis waar nog regelmatig op ambachtelijke wijze brood wordt 

gebakken en even verder mogen ze langs een rustig kabbelende Winge richting Holsbeek 

kuieren. In de plaatselijke zaal mag er gerust worden, de 42 km wandelaars zijn hier ongeveer 

halfweg. Op hun terugweg naar Wezemaal doorkruisen ze het Dunbergbroek. Geniet hier van 

de stilte en mooie flora eer je terug de rustpost in Wezemaal bereikt. Samen met de 30 km 

wandelaars wandelen ze nu terug naar Aarschot. 

De 50 km maakt in Holsbeek nog een lus van 8 km bij, ze worden naar het st.-Gertrudisbos 

geleid. Daar kruisen ze de hoogvlakten van de Meesberg, wandelen door het Chartreuzenbos 

en langs het bed van Napoleon om dan na een mooie afdaling terug de sporthal van Holsbeek 

te bereiken. Na een welverdiende rustpauze vatten ook zij dan samen met de 42 km 

wandelaars de terugweg naar Aarschot aan. 

Op het einde van deze mooie zomertocht bieden we u graag nog een lekker pilsje, kriek of 

abdijbier van het vat aan. Ook een deugddoende frisdrank of een stevige koffie al dan niet 

vergezelt van taart of koffiekoek behoort tot de mogelijkheden. Uiteraard hopen we weer op 

zonnig terrasjesweer dan wordt het weer gezellig nakaarten op de speelplaats van de SIBA. 
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Molen Ruiselede  

Stertocht zondag 30 juli Lummen 

Voor deze stertocht hoeft u niet te ver te rijden. U mag op onze kosten bij De Lummense 

Dalmatiërs gaan wandelen. Zij vertrekken vanuit het MPI Sint Ferdinand, Sint Ferdinandstraat 

1 te Lummen. Een grote locatie met een ruime parking. 

Zij organiseren er hun bos - en vijvertocht met 4-6-12-15 en 20 km als keuzeafstanden. 

De verschillende afstanden lopen dan ook over de vele bos-en veldwegen die Limburg rijk is 

waarbij de 4 km toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. 

 Alle pinguïns daarheen. Wij betalen de inschrijving en u krijgt er nog een basisconsumptie 

bovenop. 

Zondag 20 augustus. Busreis naar Ruiselede 

Voor deze busreis trekken we naar West - Vlaanderen. Ruiselede ligt net over de grens met 

Oost- Vlaanderen. We nemen er deel aan de 22
ste

 kermistocht, georganiseerd door WSV De 

Molenstappers. We kunnen kiezen tussen 4-6-9-12-15-20-25-30 km. 

Ruiselede is een vrij kleine landelijke gemeente met iets meer dan 5000 inwoners. Het grenst 

aan Aalter, Tielt, Beernem en Wingene. Het heeft nog twee parochies, Doomkerke en 

Kruiskerke.  

We kregen niet tijdig een parcoursbeschrijving. We gaan dus verder op de beschrijving in de 

Walking.  

Zij beloven ons een wandeling langs 

landbouwwegen met mooi uitzichten over het 

lichtglooiend landschap. Verder bossen, dreven, 

kerkwegen en over privédomeinen. Door het 

domein De Formanoir, een groot kasteeldomein,  

nog bewoond door Jonkheer De Formanoir. 

Kortom een wandeling vol afwisseling. 

Vorig jaar waren er meer dan 4000 deelnemers. 

Misschien kwamen die voor de geschenkjes die 

er werden uitgedeeld: Bierproeverij, gratis drank en zelfs ijsjes worden er verdeeld. 

Zij waren met 70 wandelaars op onze Vlaamse Wandeldag. Aan ons om met nog een grotere 

delegatie op de “echte boerenbuiten” te gaan, wandelen. 

Vertrek parking Demervallei 07.30 uur. Terug omstreeks 17.00 uur. Inschrijven doe je door 7 Euro te 

storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding Ruiselede. Het bedrag moet voor 11 

augustus op onze rekening staan. 

 

Dinsdag 29 augustus Begijntjestocht. 
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De schoolvakantie loopt op zijn einde. Nog vlug een mooie wandeling meepikken? Ook dit 

jaar wandelen we naar de buurgemeente Booischot. Voor de korte afstanden blijft het 

Bieheidebos  de hoofdschotel. Voor de 8 km aangevuld met : De Raam, De Rooygaarden en 

het natuurgebied de Paependel. 

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

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

aan de rand een sportcentrum. Je kan een heuse renbaan bewonderen vooraleer u weer het 

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

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

met de Strooiselhoeve en het private 

kasteeldomein ‟t kasteeltjesgoed. Via het 

Pannenhof bereiken we terug de vertrekzaal.  

 

De grotere afstanden maken in Booischot 

nog een lus langs het Hof ter Laken met zijn 

middeleeuws kasteeldomein en zijn 30 ha 

groot park. Samen met de meanderende  

Nete, de Palieterhoeve en de Heerenbossen  

vormt deze lus een aaneenschakeling van 

verbazende wandeluitzichten. 

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

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

veel mogelijk wordt vermeden.    

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

soep wordt bereid met verse groentjes. De nodige dranken, en als toetje zijn er pannenkoeken 

in de vertrekzaal. 

 

 

 

 

 

Waldbreitbach 10 tot 14 september 2017 

 
Laat ons beginnen met goed nieuws. Er zijn nog enkele kamers vrij. Als er nog 

geïnteresseerden zijn. Graag zo snel mogelijk een seintje. 

 

 We kozen het warme Hemelvaartweekend  uit om te gaan verkennen. Ondanks de 

temperaturen van meer dan 30°C hebben we alle wandelingen kunnen verkennen. Alle 

wandelingen hebben een heuvelend profiel. Soms korte steile klimmetjes of afdalingen. 

Stokken zijn geen overbodige luxe. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gva.be/cnt/aid1603949/nog-geen-akkoord-over-hof-ter-laken-in-booischot&ei=m3BtVafdLq6v7AaanoPABQ&bvm=bv.94455598,d.bGg&psig=AFQjCNHT3dHnvR4tUHc0MP4WOrJMAKBtqw&ust=1433321951241224
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 Dag 1. Na het ontbijt omstreeks 10.30 uur vertrekken 

we vanuit het hotel in twee groepen. 

 We zoeken de Wied op en volgen deze een stukje. Na 

enkele km klimmen we langs een kruisweg richting 

klooster. Van daar trekken we naar het dorpje 

Verscheid waar we een café vinden. De korte afstand 

neemt een binnenweg en zal dus als eerste een 

“Weizbier” kunnen drinken. Na de rust keren we terug 

naar het hotel en worden de kamers verdeeld. Afstanden 17.5 of 13 km. 

Dag 2. Westerwaldsteig etappe 14. Horhausen – Strauscheid 18.5 km. We vertrekken met de 

bus om 9.00 uur.  
Korte afstand vertrekt vanuit Peterslahr 11.5 km of 

Niedersteinebach 15 km. Opgelet!! Geen 

drankgelegenheid onderweg. 

Mooie maar vrij zware wandeling door het voortdurend 

stijgen en dalen. Schitterende vergezichten een 

afwisseling van bos en open velden. Idyllische kloven 

waarin vrijwel lege riviertjes stromen. 

 

 

 

Dag 3. Iserbachschleife Wallertour Rondwandeling 

van 12 km (kleine toer) 16 km of uitbreiding 

mogelijk tot 21 km. Minder zware wandeling. Ook 

nu weer een afwisseling van bos, open velden, 

monumenten en….. een café op 3.4 km voor het 

einde.  
 

 

 

Dag 4. Rheinsteig: Leutesdorf- Bad Höningen 19 km korte 

afstand vanuit Hammerstein 13 km 

 Een wandeling langs de oevers van de Rhein, soms vlakbij dan 

weer wat hogerop. Enkele indrukwekkende uitzichtpunten over 

de Rheinvallei. Een ganse dag genieten. Onderweg wat 

gesloten cafés voorzie u van voldoende drinken.  
 

 

 

 

 

Dag 5. Klosterweg. Vertrek vanuit Ehlscheid ca 11 

km. Vanaf Kurtscheid ca 6.5 km. Aankomst aan het 

hotel waar ons nog een warme maaltijd wacht 

vooraleer we naar huis keren. 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy7Y35zrHUAhUKYlAKHV_jCMQQjRwIBw&url=http://elevation.maplogs.com/poi/verscheid_breitscheid_germany.137090.html&psig=AFQjCNHCJuzGFnb4IggDbzC1Q_BeMOnaCg&ust=1497127020545429
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSxZnHz7HUAhUSL1AKHfdMAU4QjRwIBw&url=http://www.firmendb.de/deutschland/Rheinland-Pfalz_Peterslahr.php&psig=AFQjCNGBu5gozD6HDfOn09M1DOyrsKfebA&ust=1497127138268022
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1k6-J0LHUAhWBLVAKHcjIAAgQjRwIBw&url=https://www.outdooractive.com/en/tracks/anhausen/tracks-in-anhausen/15897667/&psig=AFQjCNEg69MYngeY60P69sAX_tSPF5q38Q&ust=1497127318768653
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR37Li0LHUAhXILlAKHZz-DhAQjRwIBw&url=https://www.route.nl/wandelroute/504309/rheinsteig-wandelen-op-niveau&psig=AFQjCNHHMr2QmknKZgM0vd0kI43_Vnsd_A&ust=1497127466230074
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkrbyc0bHUAhWEbFAKHccwCDEQjRwIBw&url=http://www.kurtscheid.de/freizeit-natur.html&psig=AFQjCNHJchJRVqpu24WANDcgsQQLCjfe2w&ust=1497127622588763
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Zin gekregen om toch mee te gaan. Graag een seintje aan de voorzitter. 

 

Nog wat praktische afspraken. We vertrekken op de parking Demervallei. Valiezen laden 

vanaf 5.45 zodat we ten laatste om 6.00 uur kunnen vertrekken. Aankomst voorzien 

omstreeks 9.00 uur, ontbijten .Daarna vertrek van de wandeling. Zondagavond verdeling van 

de kamers. Avondeten steeds om 18.30 uur. Maandag, dinsdag en woensdag kan er een 

lunchpakket samengesteld worden. Daartoe is er wat extra‟s voorzien aan het ontbijt. Laat u 

niet verleiden door al dat lekkers en neem enkel mee wat u in de loop van de dag kan opeten. 

Denk eraan: overdaad schaadt !! Voorzie wat extra drinken voor onderweg! In het 

lunchpakket is maar een busje van 0.5 l voorzien de rest moet u zelf kopen of meebrengen van 

thuis. 

Ontbijten kan vanaf 7.30 uur. We vertrekken steeds met de bus om 9.00 uur. Ook op 

donderdag. Aankomst is door de mogelijke files moeilijk te voorspellen. Richttijd is 20.00 uur 

Nog de financiële kant. U betaalde reeds een voorschot van 100 Euro p.p. Er blijft dus nog 

235 per persoon over. Voor een eenpersoonskamer is dat 255 Euro. Graag het resterend 

bedrag op onze reisrekening BE 84 1420 6911 5959. Het bedrag graag op onze rekening voor 

20 augustus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

         

              

Verslag van de 

vergadering van de raad van bestuur  

Van  29 mei 2017 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, Bart Daems 

 

 De voorzitter verwelkomt iedereen.  

 Hij heeft nog bij : 

Rekeningen van Pelgrims. 

Een offerte van Kickert. 

Er is een pinguineke terug gekomen. 

Een brief van Bpost dat de mass post in Aarschot in juli verhuist naar Leuven. We 

zullen het pinguineke naar Leuven moeten doen. 
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 De secretaris heeft bij: 

Een kaart voor de dag van de sportclubbestuurders. 

Een bedankbrief met gedicht van een deelnemer van de Vlaamse wandeldag. 

Een offerte voor de tent, waarvoor moet worden betaald, voor de zomertocht. 

Voor Fons een brief van de stad wanneer hij de infoborden mag binnen brengen. 

Bedankkaartje om deel te nemen aan de voorstelling van „oude koeien‟. 

 De rekeningen van de Vlaamse wandeldag zijn nog niet allemaal binnen. 

Er is nog een club die nog moet betalen. 

Wie gaat er van het bestuur mee naar St. Gillis Waas? 

We krijgen een overzicht van de in- en uitgaven van april. 

 Voor de Vlaamse wandeldag kregen we alleen positieve reacties. 

Vooral dat de wandelaars voor de grote en de kleine afstanden mekaar niet stoorden. 

 Op 20 augustus gaan we naar Ruiselede. 

 We overlopen de tochten voor 2018. 

 In 2018 met hemelvaart gaan we terug naar Alken.  

We gaan ook met Interscoc naar Zwitserland. 

 We hebben nog geen bevesting gekregen van SIBA voor de zomertocht. 

 Er is een probleempje voor de panoramatocht. De barverantwoordelijke van de 

sportzaal is ziek. We kunnen het zaaltje tegenover de sporthal niet gebruiken. We 

krijgen wel tafels en stoelen om onder een afdak te plaatsen. De consumpties zullen 

beperkt worden. Geen soep. We moeten hiervoor een papier ophangen in Kortrijk 

Dutsel. 

We komen samen de vrijdag om 13u30. 

De wandelaars mogen om 6u. vertrekken. 

 De bakker komt om 5u30. 

 De stempelkussens staan droog. We hebben ze gevuld. 

 De zware bieren worden aan € 2,2 aangerekend. 

 

Einde 21u.45 

Verslag: Guy Van Loo 

 

Panoramatocht                   Vlaamse wandeldag 

SAMENVATTING   Pinguins Kadees 

Wandelsport Vlaanderen vzw 726  5742 5205 

FFBMP 28    

Aantal niet-aangesloten deelnemers 125  1330 1758 

Aantal andere/buitenlandse deelnemers 5  12 1 

TOTAAL: 884  7084 6964 

 
Aandelenmarkt: simpel uitgelegd... 

 
Op een dag verscheen er een man in een dorp. 
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Hij verklaarde eikels te willen kopen en wilde daar één Euro per stuk voor betalen.  

Omdat er veel eikenbomen in het dorp stonden, begonnen de dorpsgenoten snel eikels te 

verzamelen.  

De man kocht een week later duizenden eikels voor een Euro per stuk.  

 

De man verklaarde dat hij een week later zou terugkomen en twee Euro per stuk zou betalen 

per eikel.  

Opnieuw begonnen de dorpsgenoten eikels te verzamelen, alhoewel er veel minder eikels 

over waren.  

De man verscheen een week later, betaalde twee Euro per stuk en verklaarde een week 

later opnieuw te verschijnen en vijf Euro per eikel te betalen. 

 

De voorraad eikels was vrijwel opgeraakt en de dorpsbewoners zetten alles op alles om 

maar nieuwe eikels te vinden.  

Ze vonden er toch nog een paar.  

De man verscheen precies op tijd een week later, betaalde vijf Euro per eikel en verklaarde 

een week later terug te komen en twintig Euro per eikel te betalen. 

 

De dorpsbewoners konden echter géén eikels meer vinden.  

Toen verscheen er een dag of twee later een tweede man met een grote zak eikels op zijn 

rug.  

De dorpsbewoners vroegen of ze de eikels van de man konden kopen, maar de man vroeg 

er 15 Euro per stuk voor.  

De dorpsbewoners verzamelden al het geld wat ze konden vinden.  

Al het spaargeld wat ze hadden, legden ze bij elkaar en ze kochten de grote zak eikels.  

 

Een week later... verscheen de man echter niet meer.  

Ze zagen de man nooit meer.  

Ze waren al hun geld kwijt en het enige wat er achter bleef was een grote hoeveelheid 

eikels.  

 

En zo, beste vrienden, werkt de aandelenmarkt 


