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Mijmeringen van de voorzitter 

Volgens mijn gevoel zijn de kerstbomen nog maar pas de deur uit. Toch geeft de kalender 

reeds 10 februari aan. De Vlaamse wandeldag komt nu naderbij. De laatste voorbereidingen 

moeten nog afgerond worden. Nog wat kleine onduidelijkheden die moeten opgelost worden. 

Ook extra helpers kunnen we nog gebruiken. Toch hebben we er alle vertrouwen in dat het 

allemaal wel zal in orde komen. 

Vooraleer we zo ver zijn komen er momenteel nog 2 gewone organisaties. Met de 

konijntjesbergtocht, onze eerste tocht, zijn we al slecht begonnen. Organisatorisch was alles in 

orde. Waarvoor mijn dank aan alle helpers. De weergoden werkten niet echt mee. Een kille, 

miezerige regen nodigde niet echt uit tot een wandeling. Toch waren er, buiten verwachting, 

nog 686 deelnemers.  

Volgende organisatie is onze Mars Der Zuiderkempen. Deze wandeling behoort ook tot het 

wandelcriterium “Walkon”. Verder in deze pinguïn wat meer info. Ook in het 

wandelmagazine van de federatie kan je meer informatie vinden over dit criterium. Je kan nog 

makkelijk instappen. Deelnemen aan 10 van de 31 tochten geeft al recht op een prijs. De dag 

zelf zijn er ook talrijke prijzen te winnen. Onze Netetocht valt dit jaar in de paasvakantie. Een 

unieke gelegenheid om met de kleinkinderen te komen wandelen. De -12 jarigen krijgen wel 

een inschrijfkaart maar hoeven niet te betalen. 

Nog drukke tijden op komst, daardoor zijn de busreizen in de volgende periode wat beperkt. 

Toch hebben we op 2 april iets speciaals voorzien. Een uitstap met ontbijt, avondeten en 

gidsen. Makkelijk voor ons. Nathalie, werkzaam bij WSVLvzw zal ons heel enthousiast haar 

mooie woonomgeving laten verkennen. Dat wordt zeker een aanrader. 

De algemene vergadering is dit jaar, wegens de Vlaamse Wandeldag, een maand vervroegd. 

Vijf bestuursleden zijn dit jaar uittredend en, gelukkig, terug verkiesbaar. Er blijven nog 3 

plaatsen open. Bij deze een warme oproep om ons bestuur te komen vervoegen en verjongen. 

Bent u sociaal ingesteld en heeft u interesse in de wandelsport in het algemeen ? De overige 

bestuursleden zullen u met open armen ontvangen. Ook het probleem voor de vervanging van 

de parcoursbouwer is nog niet opgelost. Leden die interesse hebben, graag een seintje. 

Ook dit jaar zijn er weer een aantal leden die hun lidgeld nog niet vernieuwd hebben. Van hen 

nemen we afscheid. Anderzijds komen er dit jaar ook weer nieuwe leden bij. Ik heb niet altijd 

de gelegenheid alle nieuwe leden van harte welkom te heten in onze club. Bij deze is dat 

gebeurd. Door deze vernieuwing blijven we een grote club die zich alle jaren verjongt.  

Vooraleer af te sluiten toch nog even vermelden dat we alle helpers voor de Vlaamse 

Wandeldag verwachten we op 1 april. Dat is geen aprilgrap. We kunnen daar alles eens 

overlopen zodat iedereen  weet wat hem te doen staat op 30 april. Daarmee ben ik terug waar 

ik begonnen ben. De Vlaamse Wandeldag Vlaanderen Wandelt. 

We zullen al vlug in maart zijn. Geniet van de lentezon en de ontluikende voorjaarsbloesem. 

Tot ergens onderweg. 

Groetjes. 

Fons. 
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Wandelkalender Maart-April 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 

 

Dinsdag 28 februari De Bollekens Rotselaar 

Meubelen Verhaegen  

Grote baan 115       3130 Betekom 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 5 maart 

 

 

Eigen organisatie 

MARS DER ZUIDERKEMPEN 

Sint-Jozefscollege 

Bekaflaan 65 Aarschot 

Wandelaars/helpers op post 

5-8-12-15-20-30-36 km 

 

07.00 – 15.00 uur  

Donderdag 9 maart Vos Schaffen vzw 

Kantine KTH    

Omer van Audenhovenlaan3     Diest 

4-6-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 12maart 

 

WSV Berchlaer 

Parochiezaal Koningshof 

Mechelbaan 22       Koningshooikt 

4-6-12-16-22 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Zondag 12maart 

 

Horizonstappers Lubbeek 

Parochiezaal Pellenberg 

Kortebergstraat          Pellenberg 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 19 maart WSV Neteland Duffel 

School WAVO   

Vinkenhofstraat 43 O-L-V Waver 

6-12-15-20-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 19 maart 

 

 

WSV Wandelend Paal 

Zaal Sint-Baaf 

Padbroekweg 1 Heusden Zolder 

4-6-12-16-20-30-42 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 19 maart Boutersem sportief 

Cultuur Centrum  

Kerkomsesteenweg 55    Boutersem 

4-8-12-20-25-30  km 

 

07.00 – 05.00 uur 

Donderdag 23 maart 

 

De GruunZippekes 

Parochiezaal Sint Norbertus 

Blauberg 21  Herselt 

5-7-9 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 26 maart 

 

 

De Grashoppers Keiberg 

CC Den Egger 

A.Nihoulstraat 74    Scherpenheuvel 

4-6-10-12-15-20-25-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 30 maart De Lustige stappers 

Zaal Demervallei  

Langdorpsestwg 319     Langdorp 

5-8-13-16-22 km 

 

07.00 – 15.00 uur 
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Zondag 2 april Busreis naar Stevensweert Zie verder in deze info 

Zondag 2 april Globetrotters Hageland 

Zaal De Veldbazuin   

Dorp           Nieuwrode (Holsbeek) 

4-6-12-16-21-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 6 april Herentalse WV vzw 

Zaal onder de toren 

Hogedreef Bergom (Herselt) 

5-7-10-12-15-17-22 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 9 april Sporton Deurne-Diest 

S.O.K. Hasseltsebaan    Deurne-Diest 

5-7-13-20-25-32-43 km 

07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 11 april De bollekes Rotselaar 

Meubelen Verhaegen  

Grote baan 115           Betekom 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 13 april 

 

 

Eigen organisatie 

NETETOCHT 

Voetbalkantine De Vrijheid 

Asbroek       Herselt 

Wandelaars/helpers op post 

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

 

07.00  - 15.00 uur 

Zondag 16 april 

 

Old Time Stappers 

Warotzaal  Warotstraat        Winksele 

4-8-12-20-30 km 

06.30 – 15.00 uur 

Zondag 16april 

 

Herentalse WC 

Nieuwland 

Nederij 100     2200 Herentals 

5-10-15-20-25-30-42 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Maandag 17 april Ijsetrippers 

De Linde  

Pastorijstraat        Ottenburg 

4-7-12-18-25 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 23 april 

 

Stertocht 

W.K Werchter vzw 

De Wal        

Walstraat             3118 Werchter 

5-8-12-15-20-25-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 27 april Toekers Bunsbeek vzw 

Voetbalkantine Toekomst Bunsbeek 

Vlaasstraat       Bunsbeek 

4-6-7-8-13-14-15-21 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag29 april VOS Schaffen 

Koninklijk Technisch Atheneum 

Boudewijnvest 5  Diest 

4-6-8-12-20-30-50 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 30 april  Vlaamse Wandeldag 

Vlaanderen Wandelt 

Stadsfeestzaal Aarschot 

5-8-12-15-20-30-42 km 

 

6.30 -15.00 uur 
 

Vrijdagnamiddagwandelingen. 
Vertrek om 13.30 uur stipt. 
Datum              omloop Afstand     Vertrekplaats 

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

24/03/17 Gijmel-Bekaf-Gijmel 12 km Gijmel Kerk 

07/04/17 Gelrode-Nieuwrode-Gelrode 12 km Parochiezaal Gelrode 

21/04/17 Gijmel-schilders-Gijmel 12 km Gijmel Kerk 

12/05/17 Aarschot-Bergvijver-Aarschot 12 km Sporthal Demervallei 
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Zondag 5 maart 2017: 43ste Mars der Zuiderkempen 

 
Vertrek vanuit het Sint- Jozefscollege Bekaflaan 65 Aarschot. 

Inschrijfprijs:1.50 Euro. Leden van een wandelfederatie 1.10 Euro. Kinderen -12 jaar: gratis. 

Afstanden: 5 (Kidspad en toegankelijk voor rolstoelgebruikers)-8-12-15-20-30 en 36 km. 

               

Deze wandeling kadert in het wandelcriterium Walkon. Dit jaar in het teken van het 

kinderbrandwondencentrum “Oscare”. Er is een stand van Oscare aanwezig. Tijdens het 

WalkOn wandelcriterium kunnen kleine en grote wandelavonturiers naast de traditionele 

wandelomlopen zich uitleven op het Kinderbrandwondenfonds Kidspad van 4 à 6 km. Dat is 

een kindvriendelijke zoek- en doewandeling vol tips en tricks rond brandveiligheid en -

preventie, nuttig voor zowel jonge als voor minder jonge deelnemers. Kinderen –12 jaar 

nemen GRATIS deel en ontvangen na hun wandelavontuur een leuke gadget.  

 

 10 cent per inschrijving gaat naar dit centrum. Voor de wandelaars worden er elk uur 

aanwezigheidsprijzen getrokken. Omstreeks 16.00 uur de hoofdprijs een verblijf in de 

vakantiecentra van Vayamundo. 

 
 

Traditioneel wordt de start gegeven in de vertrekken van het Sint-Jozefscollege gelegen aan 

de boorden van de Demer. De laatste Hagelandse heuvels zijn hier begroeid met 

dennenbossen, heide en vereenzaamde berken. Het gebied strekt zich noordelijk uit tot aan de 

Nete in Westerlo en oostwaarts tot aan de grens met Limburg. Het is bezaaid met kleine 

diverse natuurgebieden, in deze regio is onze Mars der Zuiderkempen ontstaan. De 

belangrijkste landschapselementen in deze regio zijn de heidegebieden. Nog talrijk aanwezig, 

zij het dan in versnipperde vorm. Het zijn cultuurlandschappen die ontstaan zijn in de 

middeleeuwen. De arme zandgronden van de Kempen waren niet geschikt voor het telen van 

gewassen. Schapen hoeden bleek wel een lonende bezigheid te zijn, struikheide was hun 

voedsel en groeide gemakkelijk op de schrale zandgronden. Rond 1830 na de Belgische 

onafhankelijkheid, kwam een groot gedeelte van de Zuiderkempen in bezit van de adellijke 

familie de Merode die het gebied gebruikte voor intensieve houtwinning. Door dit eenzijdig 

beheer verdwenen er veel planten en dus ook de heidegebieden. Vooral de snelgroeiende 

sparsoorten was een succes en gedijden goed op zandgronden. Natuurpunt en Natuur en Bos 

namen, via de Vlaamse landmaatschappij in 2004, 1500 hectaren bos en heide over en zijn nu 

de belangrijkste beheerders van de natuurgebieden in onze Zuiderkempen. Uitheemse 

plantensoorten worden onverbiddelijk gekapt en waar nodig inheemse aangeplant. Regelmatig 

worden beheerswerken uitgevoerd zodat de heide in oppervlakte weer kan toenemen. 
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 De belangrijkste natuurgebieden hebben we 

in ons wandelparcours ingepast. Je hebt een 

keuze uit de volgende afstanden: 5-8-12-15-

20-30-36 km, ook voor onze vrienden 

rolstoelers is er een mooi parcours voorzien. 

Om je keuze te vergemakkelijken volgt 

hieronder een korte beschrijving van de 

natuurgebieden die wij aandoen. 

De Blakers: typisch heidecultuurlandschap in 

beheer door Natuurpunt. Regelmatig worden 

er met behulp van schaapskudden 

beheerswerken uitgevoerd. 

De Meren: heidevennen, gelegen in de 

dennenbossen tussen Gijmel en Varenwinkel. 

Zeer geliefd bij trekvogels. 

De Langdonken: het gebied is gelegen in de vallei van de Calsterloop. Ecologisch gezien één 

van de meest waardevolle natuurgebieden van de Zuiderkempen. Het gebied bestaat uit droge 

en natte gebieden. De bodem bestaat uit verschillende grondsoorten, men vindt er zowel wit 

zand, zandige leem als kleigrond terug. In combinatie met het zuur opborrelen grondwater 

geeft dit een zeer grote verscheidenheid aan fauna en flora. 

Demervallei: een van de breedste valleien van België. Hooilanden struwelen en elzenbossen, 

zeer geliefd bij weidevogels. 

Achter Schoonhoven: gelegen in de Mottevallei, broekbossen, moerassen en hooilanden. 

                                                                                                                                                   

                                        
Tekst: parcoursteam wsv Langdorp  & foto's: Hubert Van Aerle en Paul Van Loo. 

 

Zaterdag 1 april. Samenkomst helpers Vlaamse wandeldag. 

Zoals her en der reeds werd aangekondigd komen we met 

de helpers eens samen om het verloop van het Vlaamse 

Wandeldag weekend eens te overlopen. Inderdaad 

weekend. Een aantal werkzaamheden zullen met ,een 

beperkte groep, al op vrijdag gebeuren. Tegen maandag- 

middag moet de stadsfeestzaal volledig ontruimd zijn. 

Plaats van de samenkomst is zaal Vinea , Poortvelden nr 7 

in Aarschot. De parking achter de CM is binnen 

wandelafstand. We verwachten jullie tegen 18.00 uur. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja38m2noDSAhWFVxoKHWR1DcQQjRwIBw&url=http://guidogezelle.sbswaregem.be/helpende-handen-gezocht/&bvm=bv.146094739,d.d2s&psig=AFQjCNF5yjrZmiLZI8w6eNybDsDuREptfw&ust=1486634284651760
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We overlopen wie, waar verwacht wordt op de diverse rustposten. Welke werkjes er voorzien zijn. Is 

er een werkzaamheid voor u voorzien die u totaal niet ligt. Laat het dan dadelijk weten. Het is geen 

probleem om dat dan nog aan te passen.  

Voor de mensen aan de inschrijving wordt er even geoefend met het scannen. De plaatsen waar 

geparkeerd kan worden toegelicht. Vooral zaterdag zijn er een groot aantal mensen nodig om de 

vertrekzaal en de rustposten klaar te zetten. Er zijn al een aantal mensen die laten weten hebben dat ze 

kunnen. Op 1 april maken we concrete afspraken. Grosso modo is het de bedoeling dat we 

zaterdagvoormiddag de stadsfeestzaal klaar zetten. In de namiddag de rustposten. 

Voor diegenen die op 1 april niet kunnen. Stuur maar een mailtje naar de voorzitter met de vraag waar 

u verwacht wordt of als u nog vragen heeft. 

Voor de late beslissers. Uw hulp is nog meer dan welkom. Vele helpende handen maken het werk 

lichter. 

Tot slot nog dit. Zoals het voor de helpers gebruikelijk is tijdens de wandeling, ook op 1 april hoeft u 

niet te betalen voor uw drank. 

Tot dan? 

 

 

 

Zondag 2 april Busreis naar Stevensweert NL 

Deze uitstap wordt een “specialleke” .Een uitstap zoals we het niet gewend zijn. We rijden 

naar Stevensweert in Nederlands Limburg. Eigenlijk maar net over de grens. 

Stevensweert ligt samen met Ohé en Laak op een eiland dat door twee (voormalige) armen 

van de rivier de Maas gevormd wordt, het "Eiland in de Maas". De hoofdstroom van de rivier, 

waaraan Stevensweert ligt, vormt hier de natuurlijke markering van de grens met België en 

wordt daarom ook wel Grensmaas genoemd. De andere arm is de Oude Maas. 

Tegenwoordig is dat eiland niet alleen door de Oude Maas, maar ook door het Julianakanaal, 

min of meer afgesloten van het vasteland, al zijn er bruggen. Ten noorden en ten oosten van 

Stevensweert zijn er bovendien in de tweede helft van de 20e eeuw plassen ontstaan ten 

gevolge van grindwinning. Het is langs deze plassen en de vele natuurgebieden er rondom dat  

we zullen wandelen.  
’s Ochtends  worden we 

verwacht in Int Brookx . Een 

restaurant midden de 

Maasplassen nabij de 

jachthaven van Stevensweert. Er 

staat ons een broodjesmaaltijd te 

wachten. Hier maken we ook 

kennis met onze gidsen . De 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oh%C3%A9_en_Laak
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eiland_in_de_Maas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grensmaas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Maas_(Limburg)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Julianakanaal
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv4saIn4DSAhVD6xoKHUtAANUQjRwIBw&url=https://www.opinieland.nl/nl-nl/blog-opinieland/een-verschil-maken-in-betaalde-onderzoeken&bvm=bv.146094739,d.d2s&psig=AFQjCNFWpRjUD3q9En5tRraSDM-h16W0Ag&ust=1486634456194687
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiirZmLtPzRAhWHiRoKHbgYAJEQjRwIBw&url=https://sandrabrennand.com/2015/09/06/wandeling-langs-de-molenplas-stevensweert/&psig=AFQjCNE3bRDqdeIy_OcxA8xqEuLfpBNO5A&ust=1486502643473582
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heer en Mevrouw  John Theunissen- Nathalie Didden. Nathalie is werkzaam in het kantoor 

van WSVL te Hasselt en dus goed op de hoogte van het wandelgebeuren. We laten ons dan 

ook verrassen door wat zij en de ontluikende natuur ons daar te bieden hebben. 

 Het programma: Na het ontbijt vertrekken de 18 km stappers met Nathalie al gids. Na 

anderhalf uur stappen nemen we een rust in taverne Maasterp. Als er al hongerige zijn. Pick 

Nick opeten mag bij aankoop van een drankje. Na de middag is het weer enkele uurtjes 

stappen vooraleer we op het “Eiland” aankomen. Hier wachten we op de andere groep om 

samen het laatste halfuurtje naar Int Brookx te stappen. De 11 km stappers gaan onder leiding 

van John naar het “Eiland “waar bij een drankje de eventuele boterhammetjes kunnen gegeten 

worden. In de namiddag stappen we nog ca 2 uurtjes om terug naar het “Eiland” te keren. Hier 

wachten we op de 18 km stappers om samen terug te keren. Bij aankomst aan restaurant Int 

Brookx  wacht ons nog een uitgebreide 3 gangen maaltijd. Het menu: Tomatensoep, 

Varkenshaasje, champignonroomsaus met warme en koude groenten + frietjes à volonté. 

Nagerecht is ijs met warme krieken en slagroom. 

Voor hen die niet zo goed kunnen stappen. Het vertrek en de rust “Eiland” liggen minder dan 

2 km van elkaar. Ook de jachthaven en het centrum van Stevensweert liggen vlakbij. 

Omstreeks 19.00 uur nemen we afscheid van onze gidsen. Aankomst in Aarschot is dan 

voorzien om 20.15 uur. Dit alles kunnen wij u aanbieden voor slechts 23 Euro per persoon. 

Interesse? Schrijf dan zo snel mogelijk in.  

 

Vertrek parking Demervallei 07.30 uur. Terug omstreeks 20.15 uur. Inschrijven doe je door 23 Euro te 

storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding Stevensweert. Het bedrag moet voor 24 

maart op onze rekening staan. 

 

 

Donderdag 13 april 2017: 

14de Netetocht - Herselt 

Nog een laatste organisatie voor de 

Vlaamse Wandeldag. Zoals in voorgaande 

tochten zal ook dit jaar de ontluikende 

natuur het thema van de wandeling zijn. 

De mannen van het parcours hebben heel 

wat uurtjes rondgewandeld. Het resultaat 

mag er zijn, daar waar mogelijk is er 

gekozen voor onverharde wegen, we doen 

vier natuurgebieden aan: De Rodhoek, 

Kwarekken,Varenbroek en Hertberg.  De 

Nete en Rode Laak verbinden deze prachtige wandelgebieden, zij zijn dan ook de  rode draad 

in onze wandeling. Vertrekken doen we in de voetbalkantine De Vrijheid, gelegen aan het 

vernieuwd sportcomplex Asbroek te Herselt. Van hieruit kan je aanvatten voor een plaatselijk 

tochtje van 5 of 8 km, regelmatig zal je kennis maken met mooie zichten op de dorpskern. De 

afstanden 12, 16, 20 en 28 km zoeken van hieruit de Netedijk op en volgen de sterk stromende 

Nete stroomopwaarts tot ze het natuurgebied De Rodhoek bereiken. Dit gebied, beheerd door 

Natuurpunt, staat borg voor heel wat lentebloesems en vogelgezang. Je bent hier ook een 

eindje weg van het autoverkeer zodat alleen de lente hoorbaar is. Na dit hoogtepunt bereik je 

via de majestueuze beukendreven van de Kwarekken terug de Nete die ons verder naar 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwt7zj6IPSAhXJvRQKHZpaBC4QjRwIBw&url=http://www.sigmaplan.be/nl/projectgebieden/vallei-van-de-grote-nete&psig=AFQjCNF7nyZ3lA1JHpsbCG4bE5q6xBK4WQ&ust=1486757211561445
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Bergom leidt. In Bergom onder den toren hebben we een ruime controlepost voorzien, de 12 

km - wandelaars hebben hier ongeveer 6 km op de stappenteller staan, zij die de 8 km in 

Herselt hebben gedaan, 16 km. De 16 km wandelaars krijgen in  De Rodhoek een 

wondermooi ommetje puur natuur van ongeveer 2.3 km, voorgeschoteld. Dit ommetje is 

nieuw voor onze Netetocht, de gebruikelijke lus in Bergom vervalt hierdoor. De 20 en 28 km 

mogen eveneens van deze aangename vernieuwing proeven eer ze door de Kwarekken de 

rustpost in Bergom bereiken. Na de rust mogen zij proeven van het wandelparadijs " Het 

Varenbroek". Dit uniek natuurgebied, beheerd door Natuur en Bos, blijft een van de 

hoogtepunten van onze Netetocht. De Rode Laak doorklieft dit gebied en zorgt voor de 

nodige vochtaanbreng. Hopelijk staan  speenkruid, dotterbloem en bosanemoon weer volop in 

bloei en zorgen ze weer voor mooie bloementapijten op onze terugweg naar de controlepost in 

Bergom. Het modderig gedeelte vormt dit jaar geen probleem meer, de natuurbeheerders 

hebben dit gedeelte voorzien van een prachtig  houten vlonderpad. Proficiat voor de mensen 

die daar voor gezorgd hebben. Na rust vatten ook zij samen met de andere afstanden de  

terugweg naar Herselt aan. Langs de statige beukendreven en de stille dennenbossen van het 

natuurgebied "Den Hertberg" bereiken we even later de dorpskern van Herselt. De mannen 

van het parcours hebben ook nu weer gezorgd voor zoveel mogelijk natuur en rustige wegen. 

De lente en de mooie natuurgebieden zorgen er ieder jaar weer voor dat deze wandeling, tot 

de topwandelingen van de Pinguïns mag bestempeld worden. Parking is er voldoende in de 

buurt van de voetbalkantine. Na de wandeling kan je genieten  van een heerlijk drankje of iets 

zoet, om deze prachtige weekwandeling af te sluiten. 

 

 

VIJF REGELS OM TE ONTHOUDEN IN JE LEVEN: 
  

1. Met geld kan je geen geluk kopen, maar het is gewoon 

comfortabeler om te janken in een Mercedes dan op een fiets. 

2. Vergeef uw vijanden  maar onthou wel hun naam. 

3. Bied hulp als iemand in de problemen zit, en ze zullen zich u 

herinneren als ze weer in de problemen zitten. 

4. Veel mensen leven nog, om de simpele reden dat het illegaal is om 

ze dood te schieten. 

5. Alcohol lost geen problemen op, maar langs de andere kant: doet MELK dat ook niet... 

 

 Stertocht zondag 23 april te Werchter 

 
De laatste zondag voor onze Vlaamse Wandeldag houden we het lekker dichtbij. WK Werchter 

organiseert er dan haar Aspergesdabberstocht. Vertrekken doen ze in zaal De Wal, Walstraat te 

Werchter. We hebben keuze tussen 5-8-12-15-20-25 en 30 km.  
Dit jaar gaat de wandeling richting 

Rotselaar. We wandelen door de 

natuurgebieden van  Rotselaar -Heikant. 

We verkennen het recreatiegebied De 

Plas. De Plas ontstond door zandwinning 

in 1975 bij de aanleg van de E314. 

Naderhand heeft de natuur er voor 

gezorgd  dat het ontstane meer en zijn 
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omgeving een waar wandelparadijs zijn geworden. Geniet van een ontspannende wandeling op onze 

kosten. Beginnen kan u alvast met een lekker koffietje dat ook wij voor u betalen. 

 

Waldbreitbach van zondag 10 tot donderdag 14 september. 

 
Voor onze najaarse wandelreis trekken we deze maal terug naar het Duitse Westerwald. Hotel 

zur Post is voor ons niet onbekend. In het verleden hebben we al kunnen genieten van hun 

gastvrijheid en hun lekker eten. Zeker een reden om nog eens terug te keren. Ook de 

omgeving nodigt uit om er nog eens te komen wandelen. Een  programma hebben we nog 

niet. De verkenning volgt pas na onze Vlaamse Wandeldag. Toch kunnen we nu al zeggen dat 

we de eerste en de laatste dag in de buurt van Waldbeitbach zullen wandelen. De andere 

dagen rijden we met de bus wat verder weg om zeker enkele etappes van de Westerwaldsteig 

te verkennen. Mogelijk zit er ook een etappe van de Rheinsteig in. Zoals steeds voorzien we 

elke dag wandelingen in twee groepen.  
Wat kost het? De prijs 

op basis van een 

tweepersoonskamer is 

335 Euro per persoon 

in vol pension. Deze 

maal hoeft u dus geen 

extra inkopen meer te 

doen voor het 

middagmaal. Voor een 

eenpersoonskamer is 

de prijs 355 Euro. 

Wat bieden wij u aan 

voor deze prijs: 

-Busvervoer heen en 

terug en vervoer ter plaatse. Fooi inbegrepen. 

-Verblijf met uitgebreid ontbijtbuffet, 3 X lunchpakket en een driegangen keuzemenu s’ 

avonds. 

-Ontbijt bij aankomst op zondag. 

-Middagmaal vooraleer we terug afreizen op donderdag. 

-Alle dagen een wandeling door het mooie Westerwald. 

 Interesse? Schrijf dan in door 100 Euro per persoon te storten op onze reisrekening: BE84 

1420 6911 5959. 

Graag inschrijven voor 31 mei. Toch maar bij vermelden dat er maximum 50 personen 

meekunnen. 

 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjajO7l0fTRAhVGcRQKHTB5C30QjRwIBw&url=http://www.hoch-sturm.de/sanieren-renovieren/hotel-zur-post-waldbreitbach/&bvm=bv.146094739,d.ZGg&psig=AFQjCNGKDEQGll8ePUr1WePK8_jnUtfVsg&ust=1486235725867899
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OPROEP AAN ALLE LEDEN VAN WSC LANGDORP DIE BEREID 

ZIJN MEE TE DENKEN OVER HET BELEID VAN DE CLUB, EN DE 

JAARLIJKSE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING(EN)  

BIJ TE WONEN. 

 
De vzw-wetgeving voorziet dat bepaalde beslissingen tijdens een algemene vergadering 

slechts bij aanwezigheid van 2/3 van de leden kunnen worden genomen.  Voor wat onze club 

betreft betekent dit dat zo een 470 (!) leden zouden dienen aanwezig te zijn.  Dit is natuurlijk 

onmogelijk, zodat de club bijna zou worden lamgelegd.  Een mogelijkheid om hieraan  te 

verhelpen was in de statuten van onze club een opdeling van de leden te maken tussen een 

beperkt aantal “vaste” leden en “toegetreden” leden.  Alle leden zijn “toegetreden leden”; 

de “vaste leden” zijn de leden die stemrecht bezitten binnen de Algemene Vergadering; 

van hen verwachten wij dat zij de jaarlijkse Algemene Vergadering (en uitzonderlijk: 

een Buitengewone Algemene Vergadering)  bijwonen. De “toegetreden” leden kunnen de 

Algemene Vergadering wel bijwonen, maar hebben er geen stemrecht, en hebben ook 

rechtstreeks niets met de rechtspersoonlijkheid van de vzw te maken.  Beide categorieën 

hebben wel dezelfde rechten in onze Wandelclub. Onze club telt op dit ogenblik ca 50 vaste 

leden.   

 

Hoe kan je vast lid worden? 

Onze leden hebben steeds de mogelijkheid om “vast lid” te worden, en kunnen zich dan ook 

kandidaat stellen als “vast lid”, door het invulformulier achteraan in dit info-blad  ten laatste 

op 12 maart 2017 ingevuld te overhandigen aan een bestuurslid.  De kandidatuur wordt 

goedgekeurd door de Raad van Bestuur.  De leden die zich nu kandidaat stellen zijn 

stemgerechtigd op de Algemene Vergadering van 27 maart 2017 (zie verder in dit blad) 

 

En, als je daar behoefte toe voelt, ontslag nemen als vast lid kan door dit gewoon te melden 

aan de secretaris of de voorzitter.  Dan wordt  je opnieuw “toegetreden lid”. (Lidmaatschap 

vervalt uiteraard automatisch als je op 1 januari geen lidgeld betaald hebt.) 

 

Vragen hierover kan je stellen aan de secretaris of eventueel voorzitter. 

 

 

 

 

Jaarlijkse Algemene Vergadering 
De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Wandel Sportclub Langdorp v.z.w. zal 

gehouden worden op maandag 27 maart 2017 te 19.30 uur in ons Secretariaat – 

Testeltsesteenweg te Langdorp – centrum.  

 

Agenda :  

1. Verwelkoming. 
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2. Doornemen agenda  

3. Goedkeuring verslag van de vorige Algemene vergadering (verschenen in het 

infoblad van  juli-augustus 2016) 

4. Beknopt jaarverslag 2016 van het Secretariaat  

5. Jaarverslag van de Penningmeester – Voorstelling begroting 2017 

6. Verslag van de kascontrolecommissie 

7. Kwijting van de bestuurders WSC Langdorp vzw 

8. Toelichting in verband met de bestuurssamenstelling 

9. Samenstelling van een kiescollege van 2 aanwezige vaste leden 

10. Stemming vernieuwing bestuursmandaat en verkiezing nieuwe bestuursleden.  

     Vernieuwing:Fons Leys -Corrie Martens -José Leers- Ingrid Blockx- Roger Voet      

Nieuwe kandidaten:  
 

  PAUZE – telling van de stemmen 
 

11. Uitslag bestuursverkiezingen 

12. Organisatie VWD 2017 

13.  Ingestuurde agendapunten 

14.  Mededelingen en varia  

 

Deze agenda zal aangepast worden volgens de door de leden ingestuurde 

agendapunten.  De aangepaste agenda zal medegedeeld worden bij de aanvang 

van de Algemene Vergadering. 

 

Toelichting bij de agenda: 
Punt 7. :  

1) Een mandaat in de Raad van Bestuur loopt over 4 jaar en is hernieuwbaar (art. 11 Statuten) 

volgens de statutair voorziene beurtrol. Dit jaar zijn Fons Leys, Corrie Martens, José Leers, Ingrid 

Blockx en Roger Voet uittredend als bestuurslid.  

Ze zijn allen herverkiesbaar en kandidaat om nog even verder te doen .  

 

2) Artikel 8 van onze statuten bepaalt dat de vereniging wordt beheerd door een onbezoldigde raad 

van bestuur van ten minste vijf en maximum 14 leden.   

 

3) Er is – buiten de (her)verkiezing van 5 bestuursleden bedoeld in punt 1) hierboven - nog 3 

mandaten van lid van de Raad van Bestuur onbezet.  Alle leden (zowel vaste leden als toegetreden 

leden) die ten minste 21 jaar oud zijn en ten minste 3 jaar onafgebroken lid zijn van onze vereniging 

kunnen zich kandidaat stellen.  Schriftelijke kandidaturen (naam, voornaam, geboorteplaats en –

datum, adres) moeten ten laatste toekomen bij de secretaris op 12 maart 2017.  Wie interesse 

heeft, maar nog twijfelt kan hierover gerust contact opnemen met een van de bestuursleden. 

 

 

  Punt 12: Vaste leden kunnen punten ter bespreking schriftelijk en ondertekend laten 

geworden aan de secretaris ten laatste op 11 maart 2017  Enkel de tijdig, schriftelijk 

ingestuurde, geargumenteerde en ondertekende punten die door ten minste twee vaste leden 

zijn ondertekend zullen op de Algemene Vergadering besproken worden. (art. 23 statuten.) 
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Nog enkele bepalingen uit de statuten: 

HOOFDSTUK IV. - Algemene Vergadering 

Art. 17.  De Algemene Vergadering wordt gevormd door de vaste leden, die er stemrecht 

hebben. Toegetreden leden worden toegelaten op de Algemene Vergadering, evenwel zonder 

stemrecht.  

Art. 18. Ieder vast lid heeft één stem op de Algemene Vergadering.  Er kan met volmacht 

gestemd worden; elk vast lid kan slechts over één volmacht beschikken. 

Art. 19. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het 

aantal aanwezige leden, behalve in de gevallen waar de wetgeving VZW het anders voorziet, en de 

gevallen in deze statuten bepaald. 

 

ALLE LEDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM! Enkel de “vaste leden” hebben 

stemrecht; de andere (“toegetreden”) leden mogen echter wel meeluisteren en 

vragen stellen (en mee een pint drinken).  

Deze Algemene Vergadering is niet alleen wettelijk verplicht, het is ook een 

middel voor de leden om ideeën aan te brengen en om de werking van de Raad 

van Bestuur goed- of af te keuren.  Uw aanwezigheid is een steun voor het 

bestuur, en u kan er ook gezellig tussen pot en pint (gratis) met uw 

wandelvrienden van gedachten wisselen.       

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  OPROEP REKENINGCOMMISSARISSEN 

 

 
 

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten moeten 2 rekeningcommissarissen de 

rekeningen van de club over het afgelopen boekjaar nakijken en hierover verslag 

uitbrengen op de Algemene Vergadering. 
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Wij zoeken langs deze weg 2 à 3 vaste leden van onze club om de rekeningen 

van 2016 te komen controleren in het Secretariaat op maandag 6 maart  te 18u30 

en dienvolgens tijdens de Algemene Vergadering op maandag 27 maart 2017 

hierover verslag uit te brengen. 

 

Gelieve uw kandidatuur hiervoor ten laatste op 5 maart 2017 te melden aan 

Cyriel Hendrickx of Fons Leys. 

 
 

Wandelsport Vlaanderen vzw & Vayamundo vragen je engagement! 

WalkOn, stappen voor gelukkige mensen in een betere wereld!  

   

  

 

    Tussen zondag 22 januari en donderdag 28 december 

2017 vindt de tweede editie van WalkOn plaats. 

Tijdens dit wandelcriterium van 31 wandelingen 

gespreid over Vlaanderen gaan Vayamundo, 

Wandelsport Vlaanderen vzw en haar wandelclubs 

samen het engagement aan om te stappen voor 

gelukkige mensen in een betere wereld.  

 

Met WalkOn wordt de komende jaren bovenal 

ingezet op natuur-en milieuzorg, active ageing, 

integratie van andersvaliden en jonge gezinnen, 

solidariteit onder elkaar. Deze gemeenschappelijke 

doelstellingen verbinden en versterken ten voordele 

van een goed doel, is de boodschap achter WalkOn. 

 

We worden voortdurend gewaarschuwd er een gezonde levensstijl op na te houden, aan 

beweging te doen en sociale contacten te onderhouden. Wandelen leent zicht hier uitstekend 

toe. Meer zelfs, recreatief wandelen is wellicht de meest toegankelijke sport. Een gezonde 

sport, die nog jaarlijks aan belangstelling wint.        

                    

Zoals in 2016 wordt ook nu een goed doel gekoppeld aan WalkOn. Tijdens de eerste editie 

ging de opbrengst naar To Walk Again. Voor de tweede jaargang kiest WalkOn voor Het 

Kinderbrandwondenfonds van Oscare vzw. Elk jaar starten er ongeveer 600 volwassen en 

350 kinderen hun revalidatie bij Oscare vzw, een nazorgcentrum voor iedereen die 

geconfronteerd wordt met de gevolgen van brandwonden en littekens. En met iedereen wordt 

inderdaad iedereen bedoeld uit de ruime omgeving van de (brandwonden)patiënt.  

 

Uiteraard staat WalkOn er niet alleen voor. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block 

en de bekende Joe-dj Sven Ornelis zijn de meter en de peter die zich voor de volle 100% 

zullen inzetten om van deze tweede editie een nog groter succes te maken. Aan de zijde van 

alle deelnemers gaan ze het engagement aan om kinderen een hart onder de riem te steken.  

 

http://t.ymlp44.com/mshyataejymmaiauqbafamqyh/click.php
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Tijdens het WalkOn wandelcriterium kunnen kleine en grote wandelavonturiers naast de 

traditionele wandelomlopen zich uitleven op het Kinderbrandwondenfonds Kidspad van 4 à 6 

km. Dat is een kindvriendelijke zoek- en doewandeling vol tips en tricks rond brandveiligheid 

en -preventie, nuttig voor zowel jonge als voor minder jonge deelnemers. Kinderen –12 jaar 

nemen GRATIS deel en ontvangen na hun wandelavontuur een leuke gadget.  

 

 

               

                      

 

 

Reglement WalkOn wandelcriterium 2017 

Voor hen die graag deelnemen aan het Walkon criterium, hieronder het reglement. Welke 

tochten in aanmerking komen kan u vinden in de bijlage van het laatste Wandelmagazine of in 

de Walking. Voor diegenen die nog geen spaarkaart hebben. De kaarten zijn verkrijgbaar 

tijdens onze mars der Zuiderkempen. Afgelopen jaar waren Roger Voet en Ingrid bij de 

winnaars. Zij zoeken nog een datum voor een gratis weekendje Houffalize. 

 De WalkOn spaarkaart is geldig van 22 januari tem 28 december 2017 en gratis te 

verkrijgen op de participerende wandelorganisaties. 

 Iedereen kan deelnemen aan WalkOn. Er zijn geen bijkomende kosten aan het geheel 

verbonden voor de deelnemers buiten de gebruikelijke inschrijvingsrechten. 

 Daartoe is het bezit van een individuele afstempelkaart van dit wandelcriterium nodig 

waarop de naam, het adres en (eventueel) de wandelclub waarvan men lid is, worden 

aangeduid. 

 Op de spaarkaart staan alle tochten die opgenomen zijn in het WalkOn 

wandelcriterium 2017 

 De spaarkaart dient afgestempeld te worden in het juiste vak met de daartoe speciale 

WalkOn stempel. 

 Een extra WalkOn stempel kan bekomen worden ter gelegenheid van het 

wandelweekend te Houffalize op 26 en 27 augustus 2017. 

 Iedereen die aan minimum 10 wandelingen deelneemt, maakt kans op één de 

hoofdprijzen. Trekking van de hoofdprijzen is voorzien voorjaar 2018. Je kan als 

deelnemer maar één hoofdprijs winnen. 

 Op ieder van de WalkOn wandelingen maak je kans op een kleine prijs. 

 Op ieder van de WalkOn wandelingen wordt een midweekverblijf in de Vayamundo 

clubs verloot onder alle deelnemers. 

http://t.ymlp44.com/msweanaejymmatauqbadamqyh/click.php
http://t.ymlp44.com/mswsaraejymmaaauqbaiamqyh/click.php
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 De organisatoren handelen bij de volledige werking van het WalkOn wandelcriterium 

te goeder trouw en hun beslissingen zijn bindend t.a.v. de wandelaars. 

 De WalkOn stempelkaart is verbonden aan diverse beloningen onderverdeeld in brons, 

zilver en goud. 

 Na 10 deelnames maakt je kans op één van de hoofdprijzen. Trekking voorjaar 2018 

 15 deelnames geven recht op een extra kleine gadget 

 20 deelnames geven recht op een extra grotere gadget of kleine goodiebag 

Oude koeien. 
 

Van onze leden Guido en Silke De Rijck kregen we onderstaande tip.  Guido en Silke zijn de 

dragende krachten voor Kom op tegen Kanker in Aarschot. Ook een gedeelte  van de 

opbrengst van deze voorstelling gaat naar de stichting Kom op tegen Kanker. Een 

aanbeveling. 

 

 

OUDE KOEIEN 

Paljas - Karin Jacobs & Vera 

Puts 

vr 05 mei 2017 - 20.00u 

CC Het Gasthuis Aarschot 

BASISPRIJS: € 14 

 

Vroeger was alles beter! Veel beter dan nu. Zelfs de toekomst was beter dan vandaag! Dat is 

algemeen geweten! Er was de familie, de vrouwenbond, de dia-avonden, de hobbyclub, het 

duivenhok...Gezellig! Of toch niet? 

 

Rita en Nicole, twee bevriende lustige weduwen, praten met een lach en een traan over 

koetjes en kalfjes. Maar tezamen met de kalfjes worden er ook oude koeien uit de sloot 

gehaald! Om mekaar niet te kwetsen, koesteren beide dames een paar grote en kleine 

geheimen. 

 

Ze schuwen ook de moderne media niet en wagen elk hun kans om via een datingsite op zoek 

te gaan naar de liefde van hun leven. Of hun vriendschap dit allemaal aankan valt af te 

wachten! Misschien valt dit jaar het reisje naar Tirol wel in het water? 

 

Oude Koeien is een cabareteske humoristische voorstelling met een snufje tragiek, een nootje 

muziek en een vleugje gejodel. 

 

€ 4 per verkocht ticket gaat naar Kom op tegen Kanker. 

 

Tekst Karin Jacobs & Vera Puts 

Vertolking Karin Jacobs & Vera Puts 

Coach Leah Thijs 

Fotografi e & ontwerp Dirk Schoofs 

 

Muziek Jelle Cleymans 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid_dflpIHSAhUCuhoKHXH0AYIQjRwIBw&url=http://www.podi-art.be/nl/303/81491/Premiere-Oude-koeien---Paljas-Producties&psig=AFQjCNEBt7qrepKo9Tm-uXpBDSfKnmcoaw&ust=1486670327748920
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Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  

Van  27 december  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, Bart Daems 

 

 De voorzitter verwelkomt iedereen. Vooral Bart, die na verschillende maanden terug 

is. De wandeling in de namiddag was met 120 deelnemers een succes. 

 We gaan de oude versleten ijzeren bureaus wegdoen en vervangen door tafels. Zo ook 

voor de ijzeren kast. 

 De secretaris stuurt de zo gezegde nieuwsjaarswensen, om de jaarkalender van de 

clubs te promoten, niet meer door naar het bestuur. Wel de wensen van leden. 

 De voorzitter heeft bij: 

Faktuur Bpost. 

Faktuur NPBA = rechtsbijstand. 

Faktuur Natuurpunt + boekje. 

Lidkaart Vlaams studie- en documentatiecentum. 

We krijgen een bedankbriefje van een wandelaar; omdat we hem zijn verloren 

voorwerp terug hebben bezorgd. 

 De penningmeester verloopt de in- en uitgaven van november. 

Volgens de bank was er een vals briefje van € 20. Het is opgestuurd om na te kijken. 

Het plastic kaftje rond het wandelboekje kost ons € 0.55. We vragen er € 0.25 voor. 

In de toekomst gaan we hiervoor € 0.5 vragen. 

Er heeft iemand, op de stertocht van Leuven, 3 dezelfde naamklevers geplakt. Dus ook  

gratis consumpies en 3 inschrijvingen. 

In Leuven waren 68 stertochtinschrijvingen.  

Brugge: 108 deelnemers met 3 bussen. Zonder geldig reden( ziekte) geen terugstorting 

van het inschrijvingsgeld! 

Wie van het bestuur gaat mee naar Namen op 15/1/17? 

Wie komt er niet van het bestuur naar het ledenfeest? 

 Bij de busuitstap naar Meerle gaan we niet naar Baarle Hertog. 

 Wanneer wordt de ontbinding van BPWC uitbetaald? 

 

 

VWD 

 

 De bussen parkeren niet in de Demervallei op vraag van de politie. 

 Aalst heeft problemen met hun sponsor Brantano. Ze krijgen de beloofde hangar niet 

en ze moeten nu een grote tent zetten. Een kostelijke zaak! 

 19 januari : samenkomst met de gemeente. De burgemeester heeft reeds toegezegd. 

Kunnen zij contacten verzorgen met de pers! 

Is de parking aan het station tegen dan te betalen?  

Aan de schepen vragen voor de weide van de wipschieting 
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Hoe zit het nu met de dubbele boeking van de Klinker? Waar kan de receptie en de 

persconferentie dan doorgaan? De tent wordt vrijdag opgezet met de hulp van de stad? 

Cyriel, Lucien en Fons gaan zeker al naar de vergadering. 

Van de stadsgidsen hebben we niets meer vernomen.  

 Fons heeft excelfiles gemaakt van het te bestellen eten en drinken / per controlepost. 

Er zou een inventaris moeten worden opgemaakt voor de  materialen (bekers, pinten, 

tassen,…). 

Aan de brouwerij plastic bekertjes vragen! 

 De weg naar de parking kan aangeduid worden met grote plakaten in felle kleuren.  

Hoeveel en waar? Er moet een bord komen aan het station dat de afstand, te voet, 

ongeveer 15 minuten is. 

 De jetons moeten worden geteld. Vooral de gele en de blauwe! 

 Nog geen offerte voor herkenningsmateriaal helpers. Kevin van Decathlon heeft nog 

verlof. 

 Er is nog geen offerte binnen van de Gouden lepel. 

 Fons heeft ( voorlopige) lijsten opgesteld van de helpers. Wie, waar, wat? 

 Er zijn wandelaars die met ons meedenken. Ze hebben namen van de 

verantwoordelijke van de regionale pers, doen suggesties ( parking MCH, CM en 

ACV, elektrisch bord stad), planning parkings, sponsering Danone? 

Vele van die suggesties zijn  al  aan bod gekomen! 

 

 

 

 

Verslag :Guy Van Loo 

Einde : 23u 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  

Van  30 januari 2017 begin : 19u40 

 

 

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

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

 

 De voorzitter verwelkomt iedereen.  

 De  secretaris heeft een mededeling bij dat de telefoon bij Telenet duurder wordt. 

Hij heeft ook reclame bij van de voorzorg, nationale Penn en voor een reis naar Polen. 

 De voorzitter heeft bij: 

-reclame voor Enjoy  hotels 
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-grote affiches, van onze mars der Zuiderkempen, gedrukt door Vayamundo om op 

andere wandelingen omhoog te hangen 

 De penningmeester overloopt de in - en uitgaven van december en 2016. 

Volgens de bank was het vals briefje van € 20, vals. De briefjes van € 50 zouden zeker 

elke keer moeten worden gescreend! 

De begroting voor 2017 wordt aangepast in verhouding tot de werkelijke toestand van 

2016. 

Ledenfeest 155 deelnemers. Het ledenfeest 2018 is reeds vastgelegd - zowel zaal als 

orkest. 

Namen : 48 wandelaars. 

Wie gaat er van het bestuur mee naar Meerle? 

 De AV gaat door op 27 maart. 

De kascontrole gaat door op 6 maart. 

Er zal op de AV terug opgeroepen worden voor nieuwe bestuursleden. 

 José, Roger, Ingrid, Fons en Corrie zijn herverkiesbaar. De secretaris maakt 

stembriefjes. 

 De reis naar Stevensweert van 2 april wordt begeleid door Nathalie (18 km.) en John 

(11 km.). Deze reis is met ontbijt en ’s avonds met  een 3-gangenmenu.  

We gaan € 23 vragen, alhoewel het programma duurder is. De bus is dan gratis! 

We kunnen ’s middags in een café eten. Drank is zelf te betalen! 

 Voor parcoursmeester was er weinig belangstelling. De aanwezigen wilden wel 

afpijlen, maar geen verantwoordelijkheid dragen voor een ganse tocht. We blijven 

zoeken! 

 Voor Waldbreitbach weten we nog geen prijs. Hier moet de prijs van de bus nog bij! 

 Er zijn nog geen  nieuwe wandelpijltjes besteld! 

 Om te kuisen zouden we vloerzeep moeten gebruiken ipv afwasmiddel zoals bv. Dreft. 

 De konijntjesbergtocht vertrekt in Langdorp en gaat naar Rillaar. 

We komen samen de maandag om 14u. 

De bakker komt om 6u30. 

De medewerkers en hun taken wordt voorgelezen. 

 

 

 

 

 

 

VWD 

 

 De receptie gaat door in de cafetaria van de cinema.  

We houden een zoete receptie met wafeltjes, cakejes … 

 De grote tent wordt vrijdag om 10u. gezet door de stadsdiensten. Hierin moet een 

brandblusser komen. 

De andere tent wordt de vrijdag gehaald en de zaterdag opgezet. 

 We mogen de parking van de Siba gebruiken. Niet de graskanten! 

De parking van het college voor de sporthal wordt aangelegd in februari. Daardoor 

kunnen we ze missschien niet gebruiken. 

De motorhomes kunnen missschien op de parking van Duracell of aan de 

wipschutting. Uit te zoeken wie de verantwoordelijken zijn! 
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 De dienst toerisme heeft gadges beloofd. Voor de receptie Aarschotse Bruine (als de 

cinema dat toelaat). 

 19-20 februari is de fiets- en wandelbeurs in Gent. Wij hebben daar een stand. Roger 

& Ingrid, Paul & José, Fons & Corrie zullen de stand bemannen. 

 De jetons zijn geteld. In de grote zaal zou iemand de jetaons moeten ophalen en 

ronddragen naar de kassa’s. 

Voor de gratis wandelingen geven we bonnetjes ipv jetons. De kassa’s hebben 

bonnetjes in reserve. 

 Bordjes van harte vijf (van vroeger) worden verbouwd. 

 Voor de herkenning van de medewerkers hebben we van Decathlon nog geen 

antwoord gekregen. 

 De receptie voor de pers begint op 1 april om 15u. De samenkomst van de 

medewerkers is om 18u. 

Jef maakt een powerpoint. 

 Voor het avondmaal moeten we terug contact opnemen met Gust Tops voor de offerte. 

 We hebben van de soepcentrale een lijst met soepen gekregen. Tomatenbrunoise lijkt 

de beste keuze. Op de mars der Zuiderkempen zullen we die soep eens testen. 

 

 

 

Einde 22u45. 

Verslag : Guy Van Loo 

 

 

Konijntjesbergtocht 
 

SAMENVATTING   

Wandelsport Vlaanderen vzw 572 

FFBMP 18 

VGDS 0 

Aantal niet-aangesloten deelnemers 90 

Aantal andere/buitenlandse deelnemers 6 

TOTAAL: 686 

 

 

VASTE LEDEN: indien u wenst VAST LID van WSC Langdorp vzw te worden en dus 

ook stemgerechtigd lid op onze Algemene Vergaderingen, vul dan onderstaand 

formulier in en bezorg het voor 12 maart 2017aan één van onze bestuursleden, of maak 

u kenbaar via e-mail bij de secretaris of de voorzitter: 

De ondergetekende(n)  

 

………………………………………………………………………… (voornaam, naam) 

(meerdere namen mogelijk) 

 

Geboren te ………………………………………  op …../…./19….   , 

 

lid van WANDEL SPORTCLUB LANGDORP vzw 
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ben kandidaat om opgenomen te worden als VAST LID bij WANDEL SPORTCLUB 

LANGDORP vzw. 

 

Datum      …. /…./2017 

Handtekening 

 

 

 
  

 

 

 

 

 


