
Mijmeringen van de voorzitter 

Dit is pinguïn nummer 5:  september- oktober van 2017. Als ik dit schrijf loopt de zomer 

stilaan op zijn einde. Augustus wordt een maand met typisch Belgisch zomerweer. Als dit 

clubblaadje bij u in de bus valt is iedereen zich aan het voorbereiden op een nieuw schooljaar. 

U kunt nog net onze Begijntjeswandeling meepikken. 

De twee volgende maanden hebben we weer heel wat op het programma staan. De clubreis 

naar Waldbreitbach en later in september een busbezoek aan Groede, een dorpje in het 

Nederlandse Zeeland. Mogelijk wordt dit een top uitstap. In oktober trekken we dan naar 

Ichtegem in West -Vlaanderen met voor de liefhebbers een bezoek aan Oostende. Een week 

later hebben we onze Tienbundertocht op zaterdag. De dag daarna kan u dan weer op onze 

kosten gaan wandelen in Beringen waar Limburg Wandelt wordt georganiseerd. Wat de 

stertochten betreft stellen we bij controle van de bonnetjes regelmatig vast dat er namen 

voorkomen van mensen die geen lid zijn van de club. Leuk dat u familie of vrienden 

meeneemt op de wandelingen. Als ze geen lid zijn van onze club is het wel de bedoeling dat 

zij hun inschrijving zelf betalen.  

In de opsomming hierboven mist u zeker nog ons helpersfeest. Zondag 8 oktober is het weer 

zover. Door de organisatie van de Vlaamse Wandeldag verwachten we dit jaar een zeer grote 

delegatie pinguïns. Ik maak er hier alvast gebruik van om u allen te danken voor de 

medewerking aan onze tochten. Zonder jullie medewerking zouden we niet zo‟n 

kwaliteitsvolle wandelorganisatie kunnen afleveren. Aan ieder van u… een dikke dank u wel! 

Ondanks de kwaliteitsvolle organisatie hadden de vorige organisaties minder succes. 

Waarschijnlijk had het te maken met het groot aantal deelnemers op de Vlaamse Wandeldag. 

Velen hebben al bij ons komen wandelen en willen nu misschien eens een andere omgeving 

verkennen. We verwachten ze dan ook met velen in Begijnendijk. 

Volgend jaar zijn er ook wat wijzigingen aan onze wandelorganisaties. Het begint al met “De 

Mars Der Zuiderkempen”. We pikken weer terug aan met het verleden en organiseren die dag 

ook een 42 en 50 km waardoor het mogelijk wordt om nog eens een bezoek te brengen aan 

Averbode. Onze Panoramatocht wordt dan weer beperkt tot 30 km en verschuift naar 14 april. 

De bloeiende boomgaarden tussen Gelrode en Houwaart zullen hier het thema zijn. De 

Netetocht verhuist dan weer naar 24 mei. Ook onze zomertocht krijgt een nieuwe startplaats. 

We vertrekken vanuit Gelrode en wandelen de 50 km tussen Gelrode en Holsbeek. Twee 

wandelvakanties liggen al vast. Hemelvaartweekend (10- 13 mei) keren we terug naar Alken 

aan de Moezel. Van 24 juni – 1 juli met Intersoc naar St. Moritz . 

U ziet, nieuwe plannen genoeg. Plannen die we niet alleen kunnen realiseren. Ik wordt dit jaar 

65 een aantal andere bestuursleden zijn op weg naar de 70 of hebben dat getal al 

overschreden. Aan alle leden uit Langdorp of de ruime omgeving : bij deze nogmaals een 

oproep om onze bestuursploeg te komen versterken. Heeft u interesse maar heeft u wat angst 

om u dadelijk te binden als bestuurslid? Geen probleem, laat maar weten. We nodigen u uit 

om zonder verplichting enkele vergaderingen mee te maken. 

Voor nu, geniet van de nazomer die er ongetwijfeld gaat aankomen. Wandel in de mooie 

omgeving waar we leven. Ergens komen we elkaar wel tegen. Tot dan. 

Fons 



Wandelkalender september-oktober 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 29 augustus 

 

 

Eigen organisatie 

9de 
Begijntjestocht 

Parochiecentrum  

Kerkstraat 3        Begijnendijk 

Wandelaars/helpers op post 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

 

Zondag 3 september WC De Grashoppers 

Sporthal  

Vorststraat 55      Averbode 

6-8-10-12-15-18-20-25-30 

km 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 7 september 

Nieuwe tocht !!!! 

WC Tornado Boortmeerbeek 

PZ Haacht Station  

Neysetterstraat 5       3150 Haacht 

10-6.3-6.5-6.9 km 

4 lussen 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 10 september 

 

 

Wit Blauw Scherpenheuvel 

CC Den Egger      A.Nihoulstraat 74 

Scherpenheuvel 

5-8-13-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Woensdag 13 september Boutersem Sportief 

Boerenzaal Malendriesstraat 58 

Kerkom 

4-6-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 14 september Trip-Trap Kumtich 

Parochiezaal  

Ganzendries 29    Oplinter 

3-6-7-8 km 

Te combineren 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 16 september 

 

VOS Schaffen 

Kalendries 

Meldertsebaan 2   Meldert-Lummen 

5-8-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 17 september 

 

Startplaatswijziging !! 

WSP Heverlee 

H. Hartinstituut  

Naamsestwg 355     3001 Heverlee 

4-7-12-20-30-35 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Dinsdag 19 september De Pompoenstappers vzw 

OC Lichtaart  

Schoolstraat           Lichtaart 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

Woensdag 20 september 

 

Startplaatswijziging !! 

Marching Team 15
de

 Wing 

Parochiezaal Perk Kampenhoutse 

steenweg 1     1820 Perk 

4-6-8-12-18 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Donderdag 21 september 

 

Sporton Deurne Diest 

‟t Schoolhuis  Schoterheide 48 

Schoot - Tessenderlo 

5-10-15 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 24 september Groede Nederland 

Busuitstap 

Zie verder in deze info 



Zondag 24 september 

 

De Fonskes Leuven 

Cultureel Centrum 

Keizerstraat  Lovenjoel 

4-6-12-20-30 km 

 

07.00 -  15.00 uur 

Zondag 24 september 

 

 

Bavostappers Zittaart 

PZ   Lindestraat 22 

Meerhout-Zittaart 

4-8-14-19-25-33-43 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 26 september WC De Grashoppers 

Zaal Concordia  

Schuurweg         Testelt 

5-7-10-12-15-17-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 30 september 

 

Startplaatswijziging 

Ijsetrippers 

Zaal Ten Wijngaert 

Donkerstraat 1  Neerijse 

3-5-7-13-16-22-27 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 1 oktober 

 

 

WSV IVAS Itegem 

Parochie Center De Magneet 

Kapelstraat 50  Schriek  

4-9-12-15-18-20-25-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 1 oktober WSV Horizon Donk vzw 

Buurthuis  Zelkstraat 

3545 Halen 

5-8-11-13-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag  8 oktober 

 

 

De Lustige stappers Langdorp 

Parochiezaal   

Stationsstraat            Ramsel 

6-9-13-22-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 12 oktober Herentalse WC vzw 

Voetbalkantine FC Linda 

Kattestraat       Olen 

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

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 14 oktober De Bollekes Rotselaar 

Montfortcollege 

Aarschotsesteenweg 39  Rotselaar 

4-6-10-16-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 14 oktober Ichtegem – Oostende 

Busreis 

Zie verder in deze info 

Zondag 15 oktober 

 

Startplaatswijziging 

VOS Schaffen 

Vertrek Den Amer 

Nijverheidslaan        Diest 

4-8-12-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 15 oktober WSV Neteland Duffelvzw 

Gildenhhuis  

Stationsstraat 1        Duffel 

6-12-15-20-24-35 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Woensdag 18 oktober Globetrotters Hageland vzw 

Voetbalkantine SK Waanrode 

Dorp  Waanrode 

4-7-12-16-20 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Zaterdag 21 oktober 

 

Eigen organisatie 

9de 
Tienbundertocht 

KortakkerzaalRillaar 

Wandelaars/Helpers op post 

5-12-16-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 22 oktober 

 

stertocht 

Wandelend Paal vzw 

Spectrumcollege  

Bogaardveld 16       Beringen 

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

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 22 oktober 

 

 

WSV Berchlaer 

Ontmoetingscentrum PC Ballaer 

Markt 27         2590 Berlaar 

4-6-12-18-22-30 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Donderdag 26 oktober Den Engel leuven 

Chiro Blanden 

6-12 km 

 



Kartuizerstraat 1  Blanden 09.00 – 15.00 uur 

Zondag 29 oktober 

 

 

WK Werchter vzw 

Basisschool De Cocon   

Veldonkstraat 10      Tremelo 

4-8-12-16-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 29 oktober Herentalse wandelclub 

Parochiecentrum  

Boerenkrijglaan       Westerlo 

4-7-10-15-20-25-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 31 oktober Wandelclub Boutersem Sportief 

Cultureel Centrum 

Kerkomsesteenweg 55    Boutersem 

4-6-8-10 km 

 

08.00 – 20.00 uur 

 

 

Vrijdagnamiddagwandelingen 
Vertrek 13.30 uur stipt 

 

Nieuw!!!! 

In deze rubriek vermelden we bijkomende tochten, annuleringen en startplaatswijzigingen 

voor zover ze op het samenstellen van de info bekend zijn. De meest recente informatie kan u 

terugvinden op de site van WSVL rubriek Wandelgazette en dan last minute berichten. 

Bijkomende wandeltocht : 

Wandelclub Tornado vzw zal op 07 september 2017 een extra wandeltocht inrichten aan 

Haacht-Station. 

Deze wandeltocht krijgt de naam OMMEGANGTOCHT genoemd naar het bier dat op 300 

meter van de startzaal wordt gebrouwen. 

Deze wandeling zal vanaf volgend jaar ook in de Walking opgenomen worden en steeds 

doorgaan op de donderdag van week 36. 

Startzaal : Parochiezaal Haacht-Station, Neysetterstraat 5, 3150 Haacht 

Starturen : 07.00 - 15.00 uur 

Afstanden : 10,1 km, 6,3 km, 6,5 km, 6,9 km. Vier lussen. 

Kinderen tot 12 jaar wandelen gratis 

De kortste afstand is geschikt voor kinderwagens en rolstoelen. 

 

 
 
 
 

Datum Omloop Afstand Vertrekplaats 

22/9/17 Heimolen – Wolfsdonk - Heimolen 12 km Heimolen Langdorp 

06/10/17 Aarschot- Rillaar- Aarschot 12 km Sporthal Demervallei 

27/10/17 Gelrode – Nieuwrode- Gelrode 12 km Oude jongensschool Gelrode 

Pastoor Dergentstraat 46  

10/11/17 Langdorp -Gijmel - Langdorp 12 km Parochiezaal Langdorp 



 
Annulatie " Memorial March of Peace " 

De Wervikse wandelsportvereniging laat weten dat de organisatie van haar " Memorial March 

of Peace " op zondag 22 oktober as. door overmacht NIET DOORGAAT. 

 

Annulatie 26e Herfstwandeling (29/10/2017) 

 

De 26ste herfstwandeling van wandelclub Op en Rond Tiegemberg op 29/10/2017 wordt 

geannuleerd. 
Startplaatswijziging !!! 
 

 Startplaatswijziging 23e Wandel-4-daagse (4/09/2017) 

 De Sint-Jansstappers Essen willen je graag op de hoogte brengen van een adreswijziging van 

hun 23e Wandel-4-Daagse op maandag 4 september 2017. De nieuwe startplaats is Café Hoek 

City, Moerkantsebaan 268, Essen 

 

 

Startplaatswijziging Omloop van het Dijleland (17/09/2017)  
Omloop van het Dijleland op zondag 17/09/2017 van WSP Heverlee gaat niet langer door in 

zaal Roosenberg MAAR wel in H. Hartinstittuut, Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee 

 

Startplaatswijziging Herdenkingstocht Raymond Buekenhout (20/09/2017) 

 Marching Team 15 Wing Air Tpt Melsbroek Belgium wijzigt zijn startplaats 

op Herdenkingstocht Raymond Buekenhout van 20 september 2017. De nieuwe startplaats is 

Parochiezaal Perk, Kampenhoutsesteenweg 1, 1820 Perk – Steenokkerzeel 

 

Startplaatswijziging IJsewandeltocht (30/09/2017) 

De IJsewandeltocht van 30/09/2017 van IJsetrippers vzw (4025) kan wegens de Huldenbergse 

Feesten niet starten in Huldenberg, zaal Den Elzas, Elzasstraat MAAR wel in zaal Ten 

Wijngaert, Donkerstraat 1 te NEERIJSE. Hierdoor kunnen de kortere afstanden ook genieten 

van het natuurgebied De Doode Bemde.  De aangepaste wandelafstanden zijn 3-5-7-13-16-20 

en 27 km.  De afstanden vanaf 13 km kunnen bovendien genieten van de Huldenbergse 

Feesten.   

 

Startplaatswijziging Rode Neuzentocht (4/10/2017) 

 De startplaats van de Rode Neuzentocht op woensdag 4 oktober 2017 verandert naar De 

Samenkomst, Sint-Eloois-Winkelstraat 84A, 8880 Ledegem. 

 

Startplaatswijziging 22e Oranjetocht (15/10/2017) 

Wandelclub VOS Schaffen laat ons weten dat hun officiële 22ste Oranjetocht op zondag 15 

oktober 2017 verandert van startplaats. De nieuwe startplaats is Vertrek Den Amer, 

Nijverheidslaan, 3290 Diest. 

 

Startplaatswijziging oktobertocht (26/10/2017) 

De Oktobertocht van Wandelclub den Engel gaat door vanuit Parochiezaal, Milsestraat 53, 

3053 Haasrode. 



 
Startplaatswijziging Wandel mee dag (11/11/2017) 

Startplaatswijziging van de Wandel mee dag van Herentalse Wv vzw op 11/11/2017. De 

startplaats werd gewijzigd naar Parochiecentrum, Goorstraat 11, 2200 Herentals 

(Morkhoven). 

 

Andere datum!! 
Datumwijziging Campinatocht (12/11/2017) 

Opgelet! De datum van de Campinatocht van W.S.V. Mol is verschoven van 19/11/2017 naar 

12/11/2017. De start is nog steeds in het Parochiecentrum, Meistraat 150, Dessel.  

 

Dinsdag 29 augustus Begijntjestocht. 

 
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  “De lichten” een natuurgebied met 

aan de rand een sportcentrum. U 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. 
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Waldbreitbach 10 tot 14 september 

 
We zijn met 40 pinguïns. Meer kan niet. Het hotel is volgeboekt. Het saldo zou u al moeten 

betaald hebben. 

Nog wat praktische afspraken herhalen. 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 u van 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. 

We vertrekken donderdag na de late middagmaaltijd. Aankomst is door de mogelijke files 

moeilijk te voorspellen. Richttijd is 20.00 uur 

 

Sint Moritz van 24 juni tot 1 juli 2018 

 

Nog zeer lang op voorhand. Toch, 

op de terugweg van Leysin is 

gebleken dat er zeer veel interesse 

was om mee te gaan naar de 

topbestemming Sint Moritz. Wij 

reserveerden dan ook 60 plaatsen 

voor onze club. Wij kunnen 

genieten van de vroegboekkorting 

van  10 Euro waardoor deze 

wandelreis 749 Euro kost. Hierin 

is begrepen: All-in, vervoer per bus, gratis openbaar streekvervoer. Vervoer bij de 

busuitstappen ter plaatse. 

OPpgelet voor de singels ! Wij hebben 5 singelkamers zonder toeslag ter beschikking. Deze 

kamers hebben wastafel /haardroger en TV. Er is slechts 1 WC en douche ter beschikking per 

3 kamers. Verder hebben we 2(twee) singel kamers ter beschikking - met toeslag. Deze is 112 

Euro. Probeer zoveel mogelijk af te spreken met vriend of vriendin om een tweepersoons 

kamer te delen. 

Dinsdag 19 september om 19.30 uur komt 

Vera, de promotor van Intersoc, naar ons 

secretariaat om een uitgebreide uiteenzetting 

te geven over deze reis. U kan daar ter 

plaatse nog inschrijven. U kan nu ook al 
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inschrijven door het formulier achteraan in te vullen en aan de voorzitter terug te bezorgen. 

Zij die de intentie hebben om mee te gaan. Zeker zo snel mogelijk inschrijven. Annuleren kan 

gratis bij de voorzitter zolang u nog geen voorschot heeft betaald. Daarna kan het bij Intersoc. 

Er is een gratis annuleringsverzekering inbegrepen.  

Tot 19 september ? 

Zondag 24 september  Busreis Groede (Zeeland NL) 

We trekken deze keer net over de grens naar Groede. Hier organiseert de wandelvereniging. 

Voor De Wind  haar 6
de

 Jacob Catstocht. Wij kunnen kiezen uit de afstanden: 6-12-18 en 24 

en 30 km.  

Groede is een dorp van de gemeente Sluis maar ligt geografisch dichter bij Breskens. Het 

dorp had 1030 inwoners in 2012 en kent enkele monumentale panden en nauwe straatjes met 

een geheel eigen sfeer, veelal gelegen aan en rond het marktplein.  

Groede podium is de vertrekplaats van deze wandeltocht. Geen klassieke zaal wel een 

verrassend groen speel- en infopark direct achter de kust in de Groese Polders. Op de 

speelkubussen en de klimtorens, in het labyrint en de waterspeeltuin raak je nooit uitgespeeld! 

De bunkers en vele looppaden maken het extra spannend. Kleinere dieren zoals geiten en 

konijnen hebben een eigen plekje in het park, de herten en de ezels lopen in het buitengebied. 

Nieuwsgierig naar de historische achtergrond? Het infocentrum in het hoofdgebouw vertelt je 

er meer over. Tot zover de promofolder. 

Wij vertrekken vanuit het ruime centrumgebouw met restaurant waar ook de historische 

achtergrond kan bewonderd worden. Het spelen laten we aan de kinderen. En wij wandelen 

met de 6 km naar de duinen en de monding van de 

Westerschelde waar je niet alleen de Noordzee met 

zijn vele schepen  kan zien maar ook eiland 

Walcheren en het stadje Vlissingen.  

De 12 km gaat door het historisch dorpje Groede met 

het Slikstraatje en markt. Vervolgens loopt de route 

via het natuurgebied  Waterduinen, naar de duinen.  

De 18 km gaat door de duinen en het natuurgebied de 

Zwarte Polder, waar je over vlonders door de natuur wandelt. 24en 30 km gaan door de 

duinen maar ook door de polders naar Cadzand-

Bad om over de dijk langs de Noordzee terug te 

wandelen naar Groede. 

We duimen voor een droge dag. Dan wordt dit een 

van de topuitstappen dit jaar. Inschrijven dus maar. 

Vertrek parking Demervallei 07.30 uur. Terug 

omstreeks 18.00 uur. Inschrijven doe je door 7 Euro te 

storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met 

vermelding Groede. Het bedrag moet voor 15 

september op onze rekening staan. 



 

Zondag 8 oktober. Helpersfeest 
 

De ondertussen jaarlijkse periode om onze helpers nog eens in de watten te leggen. We 

verwachten er dit jaar wat meer. Ook de helpers van de Vlaamse Wandeldag zijn welkom. 

Ook nu weer houden we het simpel. In de voormiddag kan u nog rustig calorieën gaan 

verbranden. Op de wandeltocht in Ramsel bijvoorbeeld. In de namiddag worden die weer 

aangevuld. 

 

Alle helpers worden uitgenodigd op 8 oktober om 16.00 uur in het 

Sparrenhof te Langdorp. 

 

Programma: 

Aperitief  tussen 16.00 en 17.00 uur 

Menu:  

- Open ravioli van kip en bospaddenstoelen. 

- Kervelroomsoep met korstjes. 

- Orloffgebraad in het groen. 

- Gebakken ananas met yoghurtijs. 

- Koffie 

Aangepaste dranken tijdens en na het eten. 

Dat alles is voor de helpers gratis. Partners van helpers mogen ook meekomen maar betalen 

dan wel een bijdrage van 40 euro via overschrijving op nr. BE10 1460 5347 2704 

Wil u graag deelnemen verwittig dan de voorzitter voor 25 september per mail, telefoon, 

mondeling of postduif. 

 

 

Busreis Ichtegem – Oostende zaterdag 14 oktober  

Op deze zaterdag trekken we richting Noordzee. We nemen er deel aan de Walkon organisatie 

van wandelclub Koekelare. Walkon is gekoppeld aan een goed doel, tevens gaan zij het 

engagement aan om te stappen voor gelukkige mensen in een betere wereld. We vertrekken  

vanuit CC De Ster in Ichtegem. Kiezen kunnen we uit 4-8-10-12-17 en 24 km.  Deze 

wandeling kreeg de naam “Natuurwandeling”. We laten de 

organisatoren aan het woord: Het grondgebied waar de 

wandeling is uitgetekend heeft een ganse metamorfose 

ondergaan en is sedert enkele jaren prachtig vernieuwd. Het is 

ook het dorp van de Ronde van Vlaanderen, het dorp van de 

Vlaamsche Leeuwen, harde noeste seizoen werkers. Hier 

woonde ook Jules van Hevel winnaar van de Ronde van 

Vlaanderen in 1920.Ook Richard Depoorter had in de gemeente 

http://www.onze-vlaamse-regio.com/fotoalbum/Ichtegem/ichtegem1_:_Een_wielrenner_in_het_centrum_van_ichtegem.jpg


zijn roots maar verongelukte op de Sustenpaass in Zwitserland. Tot hier een beknopte 

geschiedenis overzicht van het dorp dat we gaan bewandelen. Na een korte inloop stappen we 

een lieflijke zwerftocht  langs rustig kronkelende tarmacjes en goed begaanbare veldwegen. 

Dwars door het houtland. Hier ontluiken in het golvende landschap talrijke mooie 

panorama’s op. Echt een reden om een fototoestel of camera op scherp te stellen en enkele 

prachtige beelden te schieten. Na onze rust gaan we richting Lookhuisstraat en meteen 

krijgen we een eerste prachtig zicht te bewonderen van de Keiberg. Eerst een tarmacje en dan 

een bonkig ouderwets kasseitje. Zouden hier de wielergoden uit de streek leren afzien 

hebben? We weten het niet maar het is alleszins een souvenir uit de oude doos. Wel goed 

begaanbaar en zo stappen we rustig naar de volgende rustpost. Via een zwerftocht gaan we 

verder door het rustige Houtland dat zijn naam niet heeft gestolen. Getuige hiervan is de 

bomengordel aan de horizon. Wij maken ook kennis met het romantische Tijl en Nele pad en 

verdwijnen eventjes in het Krombrugges bos. We komen ook voorbij een eeuwenoude 

brouwerij namelijk “Brouwerij Strubbe” zeer bekend om zijn ambachtelijke streekbieren die 

hier op aloude traditie en licenties gebrouwen worden. Tot slot de juiste afstanden: 4,77 – 

8,43 – 9,48 – 11,59 – 16,3 – 23,12 km. 

Voor de liefhebbers van bier. Elk uur is er een trekking van 3 flessen 75 cl Omer.  
 

Ichtegem ligt op amper een half uurtje 

rijden van Oostende. Voor de liefhebbers 

rijden we in de namiddag dan ook naar deze 

badstad. Er kan daar een bezoek gebracht 

worden aan de vistrap met zijn verse vis. 

Het klein strand en de aangelegde dam die 

enkele honderden meters in zee loopt. Het is 

zaterdagnamiddag ook de winkels zijn 

open.  

We voorzien volgende planning. 

Vertrekken om 7.30 uur in Aarschot. 

Bezoek aan Oostende vertrek om 12.30 uur in Ichtegem. Vertrek in Oostende om 16.00 uur. 

We pikken de langeafstandswandelaars terug op in Ichtegem om 16.30 uur. 

Zin om deze dag met ons mee te beleven. Schrijf je dan nu in. 

Vertrek parking Demervallei 07.30 uur. Terug omstreeks 18.30 uur. Inschrijven doe je door 7 Euro te 

storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding Ichtegem. Het bedrag moet voor 5 oktober 

op onze rekening staan. 

Zaterdag 21 oktober 2017: 13
de

  Tienbundertocht - Rillaar 

Vanuit het Brabantse Rillaar (Rietlaer), wat plaats 

aan het riet betekent, en bevolkt door een 5000 tal 

inwoners, starten wij met onze succesrijke 

Tienbundertocht. De 12 km bezoekt via het Rot en 

de Biezenhuiskes  het landelijk gehucht Bergvijver. 

Hier in de schaduw van de kapel van O.-L.-V. van 

Zeven Smarten, zal je hartelijk ontvangen worden 

https://monoostende.com/2014/12/02/de-strekdam-brise-lames/


door een schare enthousiaste pinguïnmedewerkers die je graag aan de nodige drank of een 

hartelijk hapje helpen. Je hebt hier ongeveer 6 km op de stappenteller staan. Het wandeltraject 

naar Bergvijver bestaat hoofdzakelijk uit rustige landelijke wegen en daar waar mogelijk, is 

gekozen voor onverharde wegen. Vele paadjes zijn nieuw en zorgen voor een aangename 

verfrissing van het parcours. Voor de wandelaars die liever wat minder kilometers doen 

hebben we in Rillaar een lus van 5 of 8 km voorzien. Ze kunnen rustig de tijd nemen om van 

de mooie postkaartzichten op Rillaar te genieten. In Bergvijver maken de Ultra Hikers nog 

wat km bij. Zij kunnen een lus bewandelen die werkelijk alle aspecten bezit van een perfecte 

wandeling. Uiteraard moest het traject zoveel mogelijk verkeersvrij zijn, voldoende rust en 

natuur bevatten met af en toe wat klim - en daalwerk. Maar ook de nodige culturele aspecten 

zijn niet vergeten. Zo bezoeken we met deze lus een paar mooie plaatsjes in het stadsgedeelte 

van Aarschot. Ze trekken door het groene stadspark met de monumentale Drossaerdepoort uit 

de 15de eeuw, langs de Demeroever met spreuken en over de rustgevende Tielemansbrug om 

dan via een smal trappenpad Aarschot te verlaten. Van op de Leiberg werpen we nog een 

laatste blik op Aarschot en keren dan terug naar onze controlepost in Bergvijver. Op de 

terugweg naar Rillaar brengen we nog een bezoek aan het groene gehucht Speelhoven. Een 

mooi natuurgebied en landelijke wegen kleuren deze passage. Even later bereiken we Rillaar. 

Uiteraard mag je weer genieten van het mooie postkaartzicht op Rillaar voor je de startzaal 

bereikt. In Rillaar voorzien we ook een lus. Met deze lus trek je naar de oorsprong van deze 

wandeling, nl, "de Tienbunder". De Tienbunder is een heuvelrug ontstaan in de Diestiaanse 

tijd en bestaat hoofdzakelijk uit ijzerzandsteen. Deze stenen werden vroeger gedolven en men 

bouwde er huizen en kerken mee. Het schollenkot ( plaats waar men platte ijzerzandsteen kon 

vinden) bestaat nog steeds en kan ( indien mogelijk) ook bezocht worden op dit traject. Een 

landheer heeft destijds de heuvelrug beplant met in - en uitheemse bomen zodat wij nu 

kunnen genieten van deze unieke fauna en flora. Thans is de Tienbunder in beheer door 

Natuurpunt en alzo geniet dit gebied van een zekere bescherming tegen versnippering en 

privatisering. Bij het binnenlopen zorgen wij natuurlijk weer voor de gekende heerlijke 

uitzichten op Rillaar.  

 

Stertocht: Limburg Wandelt 22 oktober 

Start: Spectrumcollege, Bogaardveld 16 Beringen : Afstanden: 4-7-12-16-20-30-42 km 

De inschrijvingen gebeuren in een grote zaal waarin tevens een aantal standhouders promotie 

zullen maken voor hun producten. Natuurlijk staat de promostand van onze federatie, WSVL 

vzw, centraal. Verder zijn er standen van hotels uit Duitsland en Oostenrijk die de wandelaars 

graag informeren over de wandelmogelijkheden in hun streek. De Dienst voor Toerisme van 

onze thuisstad Beringen legt de troeven van de streek van het Zwarte Goud op tafel.  

De tocht zelf is opgedeeld in twee delen. Een eerste schuifje laat de wandelaars van de kortere 

afstanden (4, 7 en 9 km) kennismaken met het mijnverleden van Beringen. In 1989 werd de 

mijn van Beringen gesloten. De mijnsite raakte sterk in verval, tot enkele jaren geleden met 

een deel van de gelden van het Reconversiefonds en een fikse injectie van privékapitaal werd 

begonnen met het herstel van de immense gebouwen op de mijnsite. Op vandaag oogt alles 

weer net als toen het er in de gouden jaren van de Limburgse steenkoolontginning moet 



hebben uitgezien. Aan het steenstort (de terril) ontdekken de wandelaars het winkelcentrum 

be-MINE. De gebouwen van dit nieuwgebouwde winkelcentrum harmoniëren perfect met het 

omliggende groen. De immense betonnen waterkuip, waar vroeger de bovengehaalde 

steenkool werd gewassen, werd omgevormd tot een duikbassin. Deze duiktoren is vrij te 

bezoeken : langs de trap klim je tot aan het niveau van het waterbassin en kan je door dikke 

ramen binnenkijken in de onderwaterwereld. Een heuse aanrader! Verder op de mijnsite vind 

je het nieuwgebouwde zwembad en een klimtoren. Tussen al deze grootse restanten van het 

glorieuze mijnverleden kom je op het centrale plein, waar je langs het wandeltraject tal van 

machines kan zien die destijds in de ondergrond werden gebruikt om de steenkool te 

ontginnen.   

 Na dit stukje mijngeschiedenis wandel je door een prachtig aangelegd park (het Park van de 

Directeur) en door typische tuinwijken die destijds werden gebouwd voor de huisvesting van 

kaderpersoneel en aangetrokken (buitenlandse) kompels. In de refter van de plaatselijke 

school wordt een controlepost ingericht, waarna de wandelaars kriskras over smalle 

bospaadjes weer naar de scholensite worden geleid.  Dit eerste deel van de tocht maakt ook 

deel uit van de 16, 31 en 42 km.  

 Het tweede schuifje van deze Limburg Wandelt neemt de wandelaars mee naar het groen van 

Muizenheide. Een smal pad langs de spoorlijn Hasselt - Leopoldsburg leidt naar de ongerepte 

rust van dit natuurgebied. Aan de overzijde van het Albertkanaal wacht een ruime 

controlepost die wordt aangedaan door alle afstanden vanaf 12 km. Dan wacht de doorsteek 

van de Vallei van de Zwarte Beek. De vallei is als één van de meest waardevolle beekvalleien 

in Vlaanderen de plaats bij uitstek om te wandelen in Beringen. Met meer dan 1 500 ha 

natuur, vanaf de bron in Hechtel tot de monding in Diest, is het ook het grootste natuurgebied 

van Natuurpunt. Langs de hellingen die Paal omringen, uitlopers van de Hagelandse 

getuigenheuvels, vind je nog talrijke holle wegen. In onze Sint Paulus Parochiezaal mag je 

even uitblazen. Voor de Ultra-Hikers wacht hier een lus over de huisberg van Wandelend 

Paal, de Klitsberg, met daarna een zijsprongetje over de Busselenberg, om dan via de 

Kriekelswarande (nog zo‟n groene helling), even over de grens met Diest, terug naar Paal te 

keren. Groen vormt de hoofdkleur op weg naar een tweede stop in de zaal van een plaatselijke 

schuttersgilde, Hof ter Schaarbeek. Langs het Albertkanaal volg je daarna een groene corridor 

die je meeneemt naar het Paalse gehucht Tervant. De brug over het Albertkanaal wordt 

binnenkort weggehaald en vervangen door een nieuw exemplaar. Aan de overzijde van het 

kanaal vind je nog een laatste stukje dennengroen om zo toe te komen bij de finish op de 

Campus Beringen.   

 Wandelend Paal zorgt bij iedere organisatie voor een Bier van de Tocht. Speciaal voor deze 

Limburg Wandelt bieden zij de wandelaars een uniek biertje aan, de Remise 56, gebrouwen in 

de microbrouwerij vlakbij de dorpskern van Koersel. Zowel de blonde als de donkere variant 

van dit heerlijke gerstenat zal kunnen worden gedegusteerd. Tot slot nog even dit : om de 

45ste verjaardag te vieren met álle deelnemende wandelaars, krijgt iedere stapper bij de 

inschrijving een ticketje voor een gratis (basis)consumptie …  Op de gezondheid van de club !  

Wij zorgen voor de betaling van uw inschrijving en ook van ons krijgt u nog een ticketje voor 

een basisconsumptie. Allen daarheen? 

 



Overlijden 

Op 25 juni overleed Petra Wellens. Petra zou op 28 augustus 42 jaar geworden zijn.  

Zij was de dochter van ons lid Ann Heeren. 

We wensen Ann,Heidi, Koen,Tom, Dunja en Annie veel sterkte om dit verlies te kunnen 

verwerken. 

 

40 punten 2017. 

 

Ook dit jaar weer geen bepaald kledingstuk, maar een inruilbon voor allerlei kleding. Deze 

bon is persoonlijk en kan niet samengevoegd worden met de bon van uw partner. 

In de loop der jaren hebben we een serieuze voorraad kleding opgebouwd in allerlei maten en 

voor alle seizoenen. Deze voorraad zal in de loop van de maand oktober aangevuld worden. 

We denken dan voldoende in stock te hebben om iedereen uit meerdere stukken te kunnen 

laten kiezen. Mocht er onverhoopt toch niets meer in uw maat zijn dan misschien iets in een 

andere maat voor uw partner. Een leuk geschenkje voor onder de kerstboom? 

Hoe gaat alles nu concreet in zijn werk. 

Vanaf woensdag 11 oktober tot en met de Sinterklaastocht krijgt u bij het inleveren van een 

volledig ingevuld 40 punten formulier een inruilbon ter waarde van 20 Euro. Op deze bon 

wordt uw naam ingevuld en u moet deze ook ondertekenen bij ontvangst van de kleding. Deze 

bon is beperkt geldig. Laatste dag van inruiling is maandag 29 januari 2018. Daarna is de bon 

niet meer bruikbaar. 

Er wordt ook geen geld teruggegeven op deze bon. Als u iets kiest van vb. 16 Euro  wordt er 

geen 4 Euro teruggegeven. U kan eventueel nog wel iets van een kleine waarde bij kiezen en 

de meerprijs bijleggen. 

Wanneer u minstens 20 punten heeft, kunt u een bon bekomen a rato van het aantal punten 

maal 0,50 Euro 

 Tijdens de Sinterklaaswandeling is ons secretariaat  open van 08.00 uur tot 17.00 uur. U kunt 

er het lidgeld vernieuwen, 40 puntenkaart inruilen en een nieuwe meenemen. U kunt er tevens 

de inruilbon dadelijk innen. 

 Opgelet!!  Laatste datum van inleveren 40 punten formulier: Zondag 10 december. 

Daarna worden de formulieren niet meer aanvaard. 

 
 

Enfin ! Zo ging dat in Leysin ! 

 

Naar Duitsland,Frankrijk,Oostenrijk 

Het blijft ons allemaal gelijk 

Als de “pinguinbus” maar rijdt 

Zoals ieder jaar rond deze tijd . 

Na veel wikken en veel wegen 

Na veel “voor” en ook veel “tegen” 

Te ver ! te duur ! het weer !  

Enfin 

Het werd uiteindelijk Leysin. 

 

Roger en Marjan zijn weer verjaard 

zij het zonder verjaardagstaart 

Zij trakteerden met wafels en snoep 

En wij zetten den “ Happy Birthday” oep. 

 

Twee recepties op ene dag 
Daarvan geraakt ne mens van slag 

Martini, campari, ricard, … weet ik veel 

En wij goten dat el ! 

 



De bergen zijn daar even hoog 

En als ‟t niet regent is ‟t er droog 

Maar tegen onweer, wind en regen 

Kunnen “Pinguins” doorgaans tegen. 

De paadjes zijn soms breed, soms smal 

En slingeren over berg, door dal 

Bergske af en bergske op 

Tussen de bloemekes naar de top ! 

 

 Hotel “ Fabiola “ prachtig gelegen 

Tegen de berg aan ! Niks op tegen 

Kamers redelijk ! Badkamers NUL ! 

Wassen en plassen in een ruimtecapcule 

Terwijl je op de W.C.-bril zat 

Staken uw voeten in het bad 

Veel te smal, veel te klein 

Voor sommigen moest dat een marteling 

zijn. 

 

Op zo‟n vakantie van een dag of negen 

Kom je ‟t een en ‟t ander tegen 

* In Frankrijk kon Fik zijn wijntje 

vergeten 

Of hij moest er “warm” bij eten 

Niks te vragen, … niks te klagen 

Gene wijn !!! En je moet niet zagen ! 

 

In Zwitserland een pint betalen 

Zwitsers geld en Euro‟s bovenhalen 

Eén rekening voor heel die bende 

Dat is vragen om ellende 

Als al die centen waren geteld 

Zat Fons nog met een “hanfel” geld ! 

 

Voor de picnic op de Berneuse 

Had iedereen de vrije keuze: 

Naar boven met de lift of te voet 

Alles kan, nikske moet… 

Op ladders kruipen i aan kabels hangen ! 

Da‟s helemaal niks voor “ de bangen “ 

Sommigen hadden zich wat mispakt 

En bijna in hun broek gek….t 

Maar einde goed, alles goed 

Vol bewondering voor zoveel moed ! 

Na 3 glaasjes op het terras 

- en dat vond ik toch wel kras- 

Na 3 glaasjes riepen er toen: 

“ Awel, dat wil ik nog eens doen ! “ 

Bergwandelen, … een gezondheidskuur ??? 

Bergwandelen … een avontuur ! 

 

 

* 

 

Over het eten heb ik nog niks gezegd 

Alles bijeen was dat niet slecht: 

Ribbekes, stoofvlees, stoemp en worst 

Water en wijn voor den dorst. 

Zalmforel, kebab, hot-dog 

En wie weet wat komt er nog … 

*Plots ging iemands stem omhoog: 

Bach ! Die kaas is toch zo droog  
Die madame had, en dat is echt, 

Haar geel serviette tussen haar boterham 

gelegd. 

* 

Vrijdagvoormiddag, rond een uur of tien 
Wel te horen, niet te zien, 

Een raar geluid, een dof gerommel 

De aarde beeft ! Heelwat gestommel … 

IN Chateau d‟ Aix, niet ver van hier 

In vogelvlucht een dik kwartier 

4,2 op de schaal van Richter 

Hopelijk komt dat niet veel dichter . 

* 

 

Bus-excursie  Gruyère en Chateau d’Aix 

Wel 20 pinguins reden mee 

Wij waren zo een beetje onder ons 

Busbegeleider: onze Fons ! 

Kijk eens links! Aan de andere kant 

Die Zwitsers hebben een prachtig land! 

Gruyère is een kleine stad 

Die toch wel sfeer en inhoud had 

Heel veel volk ! en opgelet 

Hier ruikt het overal naar … raclette ! 

* 

Dag na dag ! Door weer en wind ! 

Berg op, berg af … steeds goed gezind ! 

Ik moet oprecht mijn klak afdoen 

Je moet het allemaal maar doen ! 

Sterke mannen ! Dappere vrouwen ! is 

gebleken 

Ik heb met bewondering naar jullie 

gekeken ! 

* 

Mia en ik hebben niet veel gestapt 



Bus-excursie naar Montreux 

Op zaterdag hadden ze daar wat “veu “ 

“ De Marie-Louise “ ging op en neer 

Op zo‟n boot kruip ik niet meer 

De mensen dachten: Wij vergaan ! 

Met ons leven is ‟t gedaan ! 

Voor ons zonden zullen wij boeten 

Het water klotste  al over ons voeten ! … 

 

 

Wel veel gelezen, gelachen en geklapt 

Bedankt allemaal ( Fons en zijn geweldige 

ploeg) 

Het was weer tof 

De vrouwen nu naar de was en de mannen 

naar de hof ! 

Allé ! 

Tot volgend jaar misschien 

In Sankt-Moritz 

Wij zullen wel zien … 

Swa 

 

Leysin, van 27 juni tot 5 juli 2017 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Huwelijk 

Leden die in het huwelijk treden kunnen we niet zo vaak melden. Bij deze een uitzondering  

Op 7 juli huwden onze leden Evi Vranckx en Verschooren Luc. Beiden woonden al in de 

Oosterwijklaan te Aarschot. Deelden  mee in de feestvreugde Ivo Vranckx en Diane Willems. 

Ook zij zijn fervente wandelleden. Aan beide families een dikke proficiat !! 

 

 

 

Verslag raad van bestuur van 19 Juni 2017 
 

 

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

Luyten, José Leers 

 

Afwezig : Guy Van Loo, Bart Daems, Jef De Win, Corry Martens (kindjes) 

 

 De vergadering begint met een half uur vertraging. De voorzitter verwelkomt iedereen. 

 

 Briefwisseling voorzitter : geen 

 

 Briefwisseling secretaris : geen 

 

 Financieel verslag : 

-De rekeningen van de Vlaamse Wandeldag geraken compleet : nog enkel de 

waarborg van de Zaal Ourodenberg en van de tent zijn nog terug te trekken. 

Al bij al valt het resultaat  van de wandeldag nog goed mee. 



-Cyriel overloopt de kastoestand en het dagboek van ontvangsten en uitgaven van mei 

-van de Netetocht moeten nog enkele facturen binnenkomen 

-voor de bus naar St.Gillis-Waas waren 54 inschrijvingen 

 

 Diest-Aarschot :  

-een eerste deel Diest-Averbode zal dinsdagmorgen verkend worden. Roger en Ingrid 

halen Fons op en rijden naar Averbode. Daar worden ze door Paul opgepikt samen met 

Jos Willekens en rijden samen naar Diest. De auto wordt later terug opgehaald. 

-het volgende deel zal zaterdag verkend worden. Vertrek secretariaat 9u. 

 

 Leysin : 

- staat enkel op de agenda omdat er onduidelijkheid was over het vertrekuur : dit is 

05u30 (half zes) 

 

 Wandelingen 2018 : 

-Fons geeft een definitief overzicht van de wandelingen voor 2018 met de start- en 

controlezalen. Sommige zalen liggen nog niet 100% vast. 

  = 06/02 Konijntjesbergtocht : Demervallei Langdorp 

  = 04/03 Mars Der Zuiderkempen : College Bekaf 

  = 14/04 Panoramatocht : Parochiezaal Gelrode 

  = 24/05 Netetocht : De Vrijheid Herselt 

  = 15/07 Zomertocht : Parochiezaal Gelrode  

  = 28/08 Begijntjestocht : Begijnendijk 

  = 20/10 Tienbundertocht : Kortakker Rillaar 

  = 09/12 Sinterklaastocht : Demervallei Langdorp en Gijmel 

 Reizen 2018 :  

-de Moezeltocht naar Alken met O.H.Hemelvaart van 10 tot 13 mei 2018 ligt 

vast. De vraag of we met de bus gaan moet nog beantwoord worden. De wandelingen 

 moeten ook nog verkend worden  

-de federatie zou in september 2018 een langere reis voorzien naar L‟Espinet. De 

 vraag is echter of een tweede lange reis wel niet van het goede teveel is (eind juni zou 

 terug naar Zwitserland gegaan worden 

 

 Zomertocht : 

-vrijdagmorgen 7/7 om 10 u tent afhalen sporthal. Opzetten naargelang het weer 

-zaterdag 8/7 samenkomst secretariaat klaarzetten zalen 

-zaalverantwoordelijken controles : 

 = Gelrode : Roger en Ingrid 

 = Wezemaal : Paul en José 

 = Holsbeek : Roger Geens en Irene 

 = Bergvijver : Jef en Anita 

  

 Rondvraag : 

 -de planning van de vrijdagwandelingen tot zomer 2018 moet kortelings binnengedaan 

  worden op de gemeente. Fons bekijkt dit met Lucien 

 -we plannen een busreis op 14/10 naar Koekelare 

 -de drukker van onze pinguinnekes zou de boekskes zelf inpakken en op de post doen

 mits betaling natuurlijk. Eén en ander wordt door Paul en Cyriel nog nagegaan 

   



 

Paul Verduyckt 

 

Volgende vergadering 31 juli om 19u00 

 

 

 Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  

Van  31 juli 2017 begin : 19u 
 

 

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

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

 

Afwezig:   Lucien Luyten 

 

 De voorzitter verwelkomt iedereen.  

 Hij heeft nog bij : 

Rekening van Pelgrims. 

Blanco lidkaarten voor de secretaris van Wandel Sport Vlaanderen. 

Rekening van Gelrode. 

Brief van Colruyt dat we meer procent krijgen bij aankopen. 

We moeten van Zur Post Waldbreitbach de helft storten voor de vakantie. 

Het „Pleintje „ is overgenomen. 

 De secretaris heeft bij: 

Het overlijdensbericht van Petra = Dochter van An Heeren. 

Infoblad van Limburg wandelt (Paal).  

Sponsering van de Colruyt kan ook online. 

 Penningmeeester: 

De panoramatocht is nog niet volledig. 

Financieel overzicht. Overzicht van de in- en uitgaven. 

De zomertocht is nog niet volledig. 

Lummen: 103 stertochten en 113 deelnemers. 

De ijskar heeft minder opgebracht dan vorig jaar. Er waren ook een pak minder 

wandelaars! 

Wie gaat er mee van het bestuur naar Ruislede? 

We betalen bankkosten bij onze huidig bank. Misschien overschakelen naar een 

andere bank –  zonder of minder kosten? 

In Lummen heeft een niet- lid ingeschreven voor de stertocht! 

 De secretaris zal 400 Walkings bestellen voor 2018. 

 Na rijp beraad nemen we in Hof ter  Venne  de menu van 8 oktober (dag van het 

helpersfeest). Niet helpers betalen € 40. 

 Gezien de vele activiteiten dit jaar, starten we pas volgend jaar terug met de lange 

afstandswandelingen. 

 Als Lucien in 2018 de vrijdagwandeling niet meer doet, dan zouden we zelf nog 11 

wandelingen moeten organiseren(op het grondgebied van Aarschot). 

 28/12 Gaan we naar Kortrijk. Nieuwpoort meenemen is te ver! 



 18/12 secretariaat (winkel) en bestuursvergadering. Dit moet in het pinguineke komen. 

 Begijntjestocht: 

De bakker komt om 6u 30. 

We komen de maandag samen om 13 u. 

Fons moet reeds om 16u 30 vertrekken. Paul zal de aanhangwagen naar het lokaal 

doen en terug bezorgen aan Fons. 

In de toekomst gaan we de weekwandeling eindigen om 17 u ivp 18u. 

 We gaan donderdag 3 augustus met een aantal mensen naar de drukker van het 

pinguineke om de vernieuwde verzending te bespreken. 

 De Kaddodders willen volgend jaar op 15 juli -gelijk met ons-  in Keerbergen een 

tocht organiseren. Dit ligt moeilijk. Wij zouden kunnen uitwijken naar 29 juli. We 

gaan dit niet doen. Er zal altijd wel een probleem zijn met de een of andere club! 

 

 

 

Einde 22u.35 

Verslag: Guy Van Loo 
 

 

 

                                 

Tijdens de geschiedenisles: 
 
meester : 'Wie kan mij vertellen wie Columbus was?'  
Rikske : 'Dat was een vogel meneer.' 
meester verbaasd : 'Hoe kom je daar nu bij?'  
Rikske : ''Iedereen praat toch altijd over het ei van Columbus...'  
 

Luieren... 
is ook een werkwoord 

  

Er staan twee schapen in de wei :Zegt het ene schaap :"Zeg, 
wat loop jij mank !" 
Antwoordt het andere : " Tja,...ik ben vroeger nog lam 
geweest." 

 



   

Adam en Eva wandelen samen door het paradijs.  
Plots vraagt Eva: “Adam, hou je nog wel van mij ?”,  
waarop Adam antwoordt: “Ja natuurlijk Eva, van wie anders ?” 
 
 
 
 

Zomertocht 
  
  
SAMENVATTING   

Wandelsport Vlaanderen vzw 961 

FFBMP 10 

VGDS 1 

Aantal niet-aangesloten deelnemers 332 

Aantal andere/buitenlandse deelnemers 1 

TOTAAL: 1305 

  
 

 

 



 


