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Mijmeringen van de voorzitter. 
 

De zomervakantie staat voor de deur. De meesten kijken uit naar een deugddoende vakantie 
of zijn, zoals ik, reeds op vakantie. De afgelopen maanden hebben we al kunnen genieten van 
zomerse temperaturen. Als deze trend zich doorzet beleven we een mooie zomer. De 
voetballiefhebbers beleven sowieso een warme zomer met het WK in Rusland. Afwachten of 
onze duIvels de verwachtingen kunnen waarmaken. 

De afgelopen periode was vrij druk. De omwisseling van de Panorama-en Netetocht heeft 
geen noemenswaardige invloed gehad op het aantal deelnemers. Al was de opkomst in Herselt 
vrij beperkt. Daar zal het rampenweerbericht van Deboosere wel niet vreemd aan geweest 
zijn. Ook de clubwandelingen waren goed bevolkt. Scherpenheuvel met 53 deelnemers, 28 
pinguïns stapten de toch wel lange afstand tussen Diest en Aarschot. De vrijdagwandelingen 
blijven ook een groot succes. We gaan daar zeker mee door. Noteer alvast 21 september in uw 
agenda. 

In de komende periode organiseren we twee wandeltochten. Voor de eerste maal organiseren 
we onze Zomertocht niet meer vanuit Aarschot. Vanuit de SIBA vertrekken was niet meer 
mogelijk. De stadsfeestzaal mochten we aan halve prijs hebben. Ook dat is nog onbetaalbaar 
zeker als het weer niet meezit en de opkomst vrij beperkt is. We wijken dus uit naar Gelrode. 
Een mooie grote vertrekzaal; enkel de parkeermogelijkheden zijn er beperkt. Alvast onze 
verontschuldigingen aan de bewoners van Gelrode voor de overlast die deze organisatie met 
zich meebrengt. Eind augustus vertrekken we voor de laatste maal in de zomer vanuit 
Begijnendijk. Vanaf 2019 wordt deze tocht verplaatst naar februari. In augustus organiseren 
we dan weer vanuit Wolfsdonk zodat we de Zuiderkempense bossen eens kunnen laten zien in 
hun groene kleur. Al snel daarna vertrekken we met een 40 tal Pinguïns naar het Duitse 
Sauerland. Winterberg is onze bestemming. Wat er allemaal te beleven zal zijn vernemen 
jullie later wel. 

Naar aanleiding van de Vlaamse Wandeldag hebben we nog heel wat tegenprestaties af te 
werken. Busuitstappen staan er de volgende twee maanden niet op het programma. Wel drie 
stertochten. Iets verder rijden; als beloning krijgt u van ons twee basisconsumpties. Net zoals 
vorige keren en op de busuitstappen  rekenen we op een talrijke aanwezigheid op de 
verschillende organisaties. 

Ik haalde het hierboven al aan. Wandeltochten organiseren geeft ook een overlast aan auto’s. 
We zijn dan ook nog op zoek naar medewerkers om de wandelaars naar de verschillende 
parkeermogelijkheden te begeleiden. Als u zin heeft om enkele uren de parkingwachtersploeg 
te komen versterken. Meer dan welkom. 

De vorige mijmeringen begon ik met mijn gezondheidsperikelen. Ik zal er nu mee eindigen. 
Voor de dokters is alles terug in orde. Voor mij nog zeker niet. De conditie is mee 
weggesneden vrees ik. Twaalf km wandelen is nog steeds een opdracht al lukt het de laatste 
tijd beter en beter. Klimmetjes lijken nog steeds hoger dan dat ze in werkelijkheid zijn. Nog 
veel geduld hebben en dan zal het allemaal wel terug in orde komen. Al laten de dokters 
tussen de regels wel horen dat ik geen 40 jaar meer ben. Dat is wel zo, toch zou ik me graag 
terug een zestiger voelen. 

In afwachting, tot ergens onderweg. 

Fons 
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Wandelkalender Juli-Augustus 2018 

 
Zoals u weet zijn onze leden vrij te wandelen daar waar zij dat wensen.  Met onderstaande 
kalender willen wij hen helpen bij hun keuze. Op wandelingen aangeduid met  
STERTOCHT kan u gratis inschrijven door de gepaste STERKAART op de achterflap van 
deze info uit te knippen, in te vullen en te overhandigen aan de inschrijving: u ontvangt er 
gratis een inschrijvingskaart voor alle clubleden die door u op de kaart vermeld werden. Wij 
zorgen voor de betaling van alle inschrijvingen na het afsluitingsuur van die wandeling.  
BUSREIZEN worden verder in deze info besproken. 
 
 
 
Zondag 1 juli WSV Holsbeek 

Voetbalkantine Holsbeek  
Verhaegenstraat        Holsbeek 

4-6-12-20-26 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 5 juli VOS Schaffen 
Berkenhof 
Turnhoutsebaan 119     Molenstede 

4-6-12-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 7juli 
Zondag 8 juli 
Trofee Harten vijf 

Halewijn Zoutleeuw vzw 
Sporthal De Passant 
St-Truidensestwg1A    Zoutleeuw 

4-6-12-20-50 km 
Stertocht 
06.00 – 15.00 uur 

Woensdag 11juli De Bollekens Rotselaar vzw 
MeubelenVerhaegen 
Grotebaan 115       3130 Betekom 

4-6-8-10-12-14-16-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 15 juli 
 

50 km van het Hageland 
PZ Gelrode Rillaarsebaan 134 
Wandelaars/helpers op post 

4-8-12-16-20-30-42-50 km 
 
06.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 21 juli 
 
Startplaatswijziging !! 

WSV Leuven vzw 
Genadedal  
Velderblok 2A     Kesssel-Lo 

4-6-12-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 22 juli 
 
 

Toekers Bunsbeek vzw 
Parochiecentrum  
Kasteelstraat       Neerlinter 

5-7-10-14-21-30-42 km 
 
06.00 – 15.00 uur 

Zondag 22 juli 
 
Stertocht 

Wandelclub De Slak vzw 
Zaal Ter Coose  
Kouter 1A      Leest 

5-9-12-15-20-30-40-50 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 28 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 29 juli De Lummense Dalmatiërs 
Gildezaal Sint- Lambertus 
Hoogstraat 83  Lummen 

4-6-12-15-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 
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Zondag 29 juli WSV De Kadodders SKW vzw 
PZ Berk en Brem 
St-Michielsstraat    3140 Keerbergen 

6-12-15-20-25 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Woensdag 1 augustus De Bollekes Rotselaar 
MeubelenVerhaegen 
Grotebaan115     3130 Betekom 

4-6-8-10-12-14-16-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 5 augustus WK Werchter vzw 
PZ Onder de Toren 
Markt 4      Haacht 

5-10-15-20-25-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 11 augustus 
 
 

Herentalse WV vzw 
Feesttent De Vesten 
Vest 3        2230 Herselt 

5-7-10-15-20-25 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zondag 12 augustus 
 
Stertocht 

Ijsetrippers vzw 
Markthal  
Stationsplein     3090 Overijse 

4-6-12-18-24-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 19 augustus 
 

Boutersem Sportief 
Gemeentelijke Feestzaal 
Kerkomsestwg 53 Boutersem 

4-8-12-16-20-24-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 25 augustus Sporton vzw 
Buurthuis  
Zandstraat     2431 Veerle- Heide 

5-6-7-10-15-20-26-33 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 25 augustus De Bollekes Rotselaar 
Parochiezaal  
Schoolstraat 54       Rotselaar 

4-6-10-12-16-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 26 augustus 
 
 

Horizonstappers vzw 
Zaal Libbeke  
Gellenweg 16     Lubbeek 

4-7-10-15-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 26 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 28 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 

 
 

Startplaatswijzigingen en annulaties 
 

Startplaatswijziging 't Onzenttocht (30/06/2018) 
Opgelet startplaatswijziging bij WSV Ibis Puurs vzw. De organisatie van 30 juni 2018 wijzigt 
van startplaats. De nieuwe startplaats is JOC Wijland, Fortbaan 9, 2870 Puurs.  
 
Startplaatswijziging Zomertocht (14/07/2018) 
Opgelet startplaatswijziging bij Wandel Mee Brueghel vzw. Hun Zomertocht op 14 juli 2018 
is veranderd van startlocatie. De nieuwe startlocatie voor deze tocht is Racing Peer, Lindebos 
z/n, 3990 Linde-Peer. 
 
Startplaatswijziging Beach Walk (15/07/2018) 
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Opgelet startplaatswijziging Beach Walk! Door een dubbele boeking van zaal zijn de 
Spoetnikstappers genoodzaakt te veranderen van startzaal. De wandeling op 15 juli 2018 zal 
starten vanuit Vrije Basisschool Lombardsijde, Santhovenstraat 1b, 8434 Middelkerke. 
 
Startplaatswijziging Vakantietocht (21/07/2018) 
Op 21 juli 2018 organiseren WSV De Fonskes hun Vakantietocht te Kessel-Lo. Door 
omstandigheden werd de startplaats verplaatst. Deze tocht zal dus NIET starten in het 
‘Boudewijnstadion’, Diestsesteenweg 288 te Kessel-Lo –zoals staat vermeld in de ‘Walking 
in Belgium 2018’, maar WEL op de volgende locatie: ‘Genadedal’, Velderblok 2A te Kessel-
Lo. 
 
Startplaatswijziging Terriltocht - Euregio Marching Trophy (21/07/2018) 
Op zaterdag 21 juli 2018 gaat de Terriltocht - Euregio Marching Trophy door te Genk. De 
startplaats werd gewijzigd van het Schooltje Oud-Waterschei naar de zaal Casino, André 
Dumontlaan  2, 3600 Genk. Dit is slechts 500 meter verder van de vorige startplaats. 
 
Startplaatswijziging Marche de la Braderie (5/08/2018) 
Opgelet startplaatswijziging bij Marche de la Braderie. Zondag 5 augustus 2018 wijzigt de 
startplaats van de Marche de la Braderie. De nieuwe startplaats is vanuit Ecole Communale, 
Rue de la Place 2, 5031 Grand-Léez.      
 
Startplaatswijziging Eburonentocht (15/08/2018) 
Opgelet startplaatswijziging op 15 augustus 2018 bij de Tongerse wandelvrienden. Er wordt 
niet langer meer gestart vanuit VIIO Humaniora-collega maar wel vanuit Dienstencentrum 
'De Piepel', Dijkstraat 118, 3700 Tongeren.  
 
Bijkomende tocht: Oost-Vlaanderens Mooiste (1/09/2018) 
Op 1 september 2018 is er een bijkomende tocht ingepland van Wandelclub Egmont 
Zottegem. Oost-Vlaanderens Mooiste zal doorgaan vanuit Feestzaal Bevegemse Vijvers, 
Bevegemsevijvers 1 te Zottegem. Je kan kiezen tussen verschillende afstanden nl. 6, 12 en 18 
km. Voor meer info: Patrick De Corte, 0474/21.01.97.  
 
Annulatie 31e Marche Internationale (1-2/09/2018) 
De 31e Marche Internationale op zaterdag 1 en zondag 2 september 2018 in Awirs zal NIET 
doorgaan. De organisatie van Les Globe-Trotters (LG158) werd geannuleerd.  
 
 
 

Geboorte 
Fijn om nog eens een geboorte te kunnen aankondigen. 

Op 12 april werd PIETER geboren.  

Hij is de zoon van onze leden Karen Willems en Jan Wellens en het jongere broertje van 
Marie.  

De fiere grootouders zijn Nelly Gryson en Willy Wellens. 

We wensen iedereen een dikke proficiat!!! 
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Sportverdienste 2018 
U heeft het misschien al via de plaatselijke pers vernomen. Tijdens 
de kampioenenviering van de Aarschotse sportraad kreeg ik de 
trofee van de sportverdienste 2018.  

Een trofee die niet alleen mij toekomt maar ook de bestuursploeg, 
de helpers tijdens de wandeltochten en eigenlijk alle leden of ze nu 
in Aarschot wonen of in de ruime omgeving. Door jullie deelname 
aan wandeltochten in gans België zijn jullie allen ambassadeurs van 
de stad Aarschot. Dus niet alleen een proficiat voor de voorzitter 
maar ook aan u allen!! 

Fons 

 

 

 

Zondag 15 juli. Zomertocht - 50 km van het Hageland. 
 

Na vele jaren verlaten we Aarschot als vertrek voor deze tocht. In SIBA vertrekken was niet 
meer mogelijk en een goed alternatief hebben we in Aarschot niet gevonden. We kozen 
ervoor om in Gelrode te vertrekken. Centraal gelegen in het Hageland geeft het de 
mogelijkheid om voor elke afstand een gevarieerde wandeling aan te bieden. 
 
We beginnen met de Moedermeule op de Hondsheuvel en de Wijngaardberg. De 
Wijngaardberg is één van de laatste onaangetaste Diestiaanheuvels uit de regio. Die 
getuigenheuvels zijn restanten van zandbanken uit de tijd dat de zee nog tot hier reikte. De 
ondergrond bestaat uit rode zanden vermengd met ijzerzandsteen. Dellen of winterbeken 
doorsnijden de steile hellingen en voeren het overtollige water af naar de Winge. 
 
De heuvel was lang een woest en bosrijk gebied. In de negentiende en het begin van de 
twintigste eeuw werd er wel aan hakhoutbeheer gedaan, op sommige plaatsen zo drastisch dat 
grote open plekken ontstonden die zich tot heidegebiedjes ontwikkelden.Na de Tweede 
Wereldoorlog is het grootste deel van het plateau ontgonnen voor 
de perzikteelt. Nu vind je hier vooral laagstamfruitbomen. Op de 
zuidhelling is met tussenpozen aan wijnbouw gedaan. Boven ligt 
een stenen muur, de zogenaamde wijnmuur, die in de 
negentiende eeuw gebouwd werd om de wijngaarden te 
beschermen. Rusten doen we in Wezemaal. De grotere afstanden 
trekken dan richting Holsbeek en Kortrijk-Dutsel. We passeren 
in het Kloosterbos een gebied dat overvol staat met daslook. In 
deze periode uitgebloeid de geur van look is er nog wel waar te 
nemen. Het gebied bestaat uit twee deelgebieden: het 
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Kloosterbos grenzend aan de E314 en het Dunbergbroek ten zuiden er van. Het Dunbergbroek 
wordt aan weerszijden begrensd door een massief van Diestiaanheuvels: in het noorden de 
Beninksberg en Wijngaardberg, in het zuiden een uitloper van het Kesselbergmassief 
(Chartreuzenberg en Speelberg). Het is  
 
een plantenparadijs met in het late voorjaar bloemrijke hooilanden en in de vroege lente 
voorjaarsflora in de bossen. 
De Hagelandse vallei is op het einde van de jaren '70 onherstelbaar verminkt door de aanleg 
van de autosnelweg E 314 die het aloude Kloosterbos in twee sneed. In het Dunbergbroek 
komt na jaren hard werken de verscholen natuurpracht beetje bij beetje terug tot openbaring. 
Kwelwater rijk aan mineralen borrelt er spontaan uit de grond op en zorgt op de gemaaide 
percelen voor geschikte groeiplaatsen van zeldzame planten als kleine valeriaan, grote 
boterbloem, karwijslelie, moerasstreepzaad en de brede- en gevlekte orchis. 
 
De ultra hikers beklimmen de speelberg en het 70 ha grote Chartreuzebos. Het 
Chartreuzenbos is een afwisselend bosgebied van meer dan 70 ha. Het grillige landschap en 
de prachtige vergezichten maken dit bos en de omgeving zeker en vast het bezoeken waard. In 
het oosten en noordoosten van het domein vormen zeer steile hellingen de overgang naar de 
Wingevallei. Met drie unieke natuurloopparcours is er voor elk wat wils; van een makkelijke 
route voor de beginneling tot een zwaarder parcours met enkele serieuze hellingen voor de 
meer ervaren wandelaar. De onvermoeibaren maken in Kortrijk-Dutsel nog een lus naar het 
kasteel van Horst. Het kasteel is voor onbepaalde tijd gesloten voor restauratiewerken maar de 
natuur daarrond blijft een streling voor het oog. 
Het laatste stuk van de wandeling verkennen we de Beninksberg. De Beninksberg is één van 

de mooiste voorbeelden van de voor het 
Hageland typische ijzerzandsteenheuvels of 
Diestiaanheuvels. De berg steekt meer dan 
vijftig meter boven de omgeving uit en 
biedt prachtige panorama's over de 
aangrenzende Wingevallei. 
 
In tegenstelling tot andere 
Diestiaanheuvels, bleef de Beninksberg 
onbebouwd. De omgeving van de heuvel is 
landschappelijk beschermd sinds 1977. De 
Vlaamse overheid verwierf in 1991 het 

grootste deel van de heuvel en beheert er ondertussen 50 hectare. De gewesteigendommen 
vormen sinds 1993 het Vlaams natuurreservaat Beninksberg. De Beninksberg is niet 
toegankelijk voor honden. We voorzien een alternatieve route voor de wandelaars met 
viervoeters.  Verderop wandelen we de autostrade onderdoor en bereiken via het 
dierenkerkhof en enkele trage wegen onze vertrekzaal. Proef  hier zeker ons speciaal 
streekbiertje of een frisdrankje. 
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Stertochten 

 
De volgende maanden zijn er niet minder dan drie stertochten. Deze tochten staan in het teken 
van een tegenbezoek naar aanleiding van de Vlaamse wandeldag van vorig jaar. We hopen 
dan ook dat u massaal zal deelnemen aan deze wandeltochten. 
 
 
Zoutleeuw : Kersentocht- Harten vijf op 7 juli en de Twee Getentocht op 8 
juli. 
Vertrek in het gemeenschapscentrum De Passant Sint-Truidensesteenweg 1a Zoutleeuw. 
Afstanden : 4-6-12-20 en op zaterdag 50 km. 4 en 6 km zijn toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers. 
Parcoursbeschrijving: 
4 km: door het stadspark naar de Grote Markt met zijn Middeleeuwse gebouwen. Over de 
Getebrug langs het rusthuis. Moeilijk te geloven dat het “beekje” dat nu door het centrum 
loopt tussen de 13de en de 16de eeuw één van de grootste handelsroutes van het Hertogdom 
Brabant was. Langs de verkavelingsweg, door de weiden naar de Bethaniakapel. Het 
sluizencomplex oversteken naar de stationsstraat. Langs de oude vesten terug naar het 
stadspark en de aankomstzaal. 
6 km: zij maken nog een extra lusje naar Solveld.  
12 km: Vertrek idem als hierboven en gaan via de oude spoorweg Drieslinter- Diest naar 

Budingen. Na de rust volgen we de weg naar Zoutleeuw. 
We wandelen voorbij de samenvloeiing van de Grote en de 
Kleine Gete. Daarna stijgen we naar de Pelsberg. We nemen 
een veldweg naar de oevers van het Vinne. Langs de oevers 
van het meer, de nieuwe kruidentuin en een 
laagstamboomgaard bereiken we terug het stadspark en De 
Passant. 
20 km: idem als de 12 km en maken in Budingen nog een 
lus naar Hogen. We wandelen over brede veldwegen en een 
oude Heirbaan. Langs de loop van de Roelbeek en de oude 
spoorweg keren we terug naar de rustpost. 
50 km: naast de 20 km maken ze vanuit Budingen nog ee 
wandeling naar de Ossenweg met zijn winterlinde. Deze 

imposante boom heeft een omtrek van 4.50 m. Daarna lopen we door de bossen naar de rust 
in Grazen. In Grazen is er nog een lus richting Rummen. Na een 2de rust in Grazen richting 
rust in Geetbets door het 250 ha grote natuurgebied “Aronst Hoek”. In Geetbets maken we 
een lus langs een wateropvangbekken en langzaam stijgend naar Bergen. Via een holle weg 
terug naar Geetbets. Vanaf hier volgen we brede veldwegen en langs de Roelbeek bereiken 
we Budingen en wandelen we met de andere afstanden  terug naar de vertrekzaal. 
Wij betalen voor u de inschrijving en twee basisconsumpties. Aan u om tot in Zoutleeuw te 
rijden. 
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Zennetochten Leest zondag 22 juli  
Voor deze stertocht trekken we naar het Mechelse. De Slak Leest 
organiseert er haar 30e Zennetochten. Vertrekken doen ze in de 
feestzalen Ter Coose Kouters 1 a. 
Afstanden van 6-9-12-15-20-30 en 40 km. 
 Er is ook nog een 50 km aan 8 Euro inschrijving. Deze moet u 
wel zelf betalen. U krijgt er dan wel een T-shirt, drankje, broodje 
en een slakkenbier voor in de plaats. De club belooft 
controleposten op unieke plaatsen. Van het parcours hebben we 
niets ontvangen. De Zennevallei en omgeving is één groot 
natuurgebied met vele meertjes. Moeilijk om daar een minder 

mooie wandeling uit te stippelen. Voor de liefhebbers van alcohol, Brouwerij Gouden Carolus 
en Stokerij De Molenberg zijn sponsors. Geestrijke dranken zullen er wel voldoende 
aanwezig zijn. Wij betalen voor u de inschrijving en twee basisconsumpties. Het is aan u om 
zowel van de natuur als van de accommodaties te gaan genieten. 
 
Overijse 12 augustus Omloop van de druivenstreek. 
 
De Ijsetrippers organiseren er hun Omloop van 
de Druivenstreek met vertrek vanuit de 
Markthal op het stationsplein. Afstanden 4-6-
12-18-24 of 30 km.  
We ontvingen onderstaande 
parcoursbeschrijving: 
Dit jaar krijgen de 12 en de 18 km een 
volledig gescheiden parcours aangeboden.  
Deels uit noodzaak tengevolge de 
beschikbaarheid van de rustplaatsen. Deels 
omdat we de drukte op de wandeling willen beperken. 
De 18 km start samen met de 24 en 30 km door het centrum van Overijse richting Eizer.  De 
wandelaars volgen uiterst rustige wegen en via het plateau van Huldenberg dalen ze af naar 
het rustpunt De Fraat in Eizer.  In Eizer vinden de stappers nog enkele serres en na de rust 
vertrekken ze richting het Kapucienenbos en de Koninklijke Schenking, in deze lus kunnen de 
deelnemers proeven van het prachtige woud. De stappers keren na deze boslus terug naar 
Eizer. Via golvende paden komen deze stappers terug naar Overijse. 
De 6 en 12 km trekken richting Hagaardbos. Hier maakt de 12 km een bijkomende lus langs 
eerst rustige veldwegen naar Hoeilaart, vervolgens langs een aantal pittoreske wegen om de 
natuurgebieden Ten Trappen en het Paardenwater te bereiken. Na de rust keren ze samen met 
de 6 km langs de veldwegen van Tenots en met een prachtig zicht op Overijse terug naar de 
Markthal. De 24 km en 30 km voegen bij hun eerste lus resp. de 6 en 12 toe. 
De IJsetrippers voorzien ook een 4 km wandeling. 
In de Markthal zorgt een lokale serrist voor de verkoop van de echte Druiven van Overijse, 
een werkelijke delicatesse en kan je met de IJsetrippers-tombola prachtige prijzen winnen. 
Met de IJsetrippers is het altijd Pittig Wandelgenot. 
 
Ook hier weer betalen wij de inschrijving en twee basisconsumpties. Tot dan. 
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Begijntjeswandeling 28 augustus 

Na enkele jaren richting Booischot gewandeld te hebben, richten we deze maal terug onze 
schreden naar Baal. De kortere afstanden blijven in Begijnendijk. Dwalen door het 
Bieheidebos. Een recreabos met vele verharde maar vooral onverharde paadjes. Verder gaan 
we naar het Kasteeltjesgoed en genieten van een afwisseling van vele veld- en boswegeltjes. 

De grotere afstanden gaan langs de Meren en de Balenberg naar Baal 
centrum. De 12/20/28 km keren via de Balenberg met zijn Sven Nijs 
cyclingcenter en via de Papendel, een drassig natuurgebied met zijn 
rietvelden, bos en dicht struikgewas, een uitgerekte poel en een grote 
vijver terug naar de vertrekzaal in Begijnendijk. 

De 20/28 km maakt vanuit Baal nog een lus van ca. 8 km richting 
Betekom. We wandelen via de Molenberg, een klein natuurgebied met 
een prachtige ruïne van een 14de-eeuwse molen en het 

herdenkingsmonument van de mijnramp te Marcinelle naar de Demerbeemden, waar je via 
onverharde wegen kan genieten van een prachtig stukje natuur. 

 

Winterberg van 2 tot 6 september 
De schoolvakantie moet nog beginnen maar we denken al aan de midweekuitstap naar 
Winterberg. Een concrete beschrijving van wat we daar gaan doen kunnen we nog niet geven. 
De verkenning moet nog gebeuren in juliAls alles goed verloopt krijgt u in de volgende info 
nog wel wat informatie. Nog even onze verblijfplaats: Hotel Hessenhof Am Waltenberg 1 

59955 Winterberg. www.hotel-hessenhof.de  

Vertrekken doen we zoals gewoonlijk op de 
parking Demervallei. Valiezen laden om 6.30 uur. 
Als de valiezen geladen zijn, zijn we weg. 320 km 
en ca 4uur verder arriveren we in Winterberg. We 
proberen op zondagmiddag een broodmaaltijd te 
regelen en maken in de namiddag een korte 
verkenningswandeling.  

Blijft nog het saldo te betalen. De totale prijs is 
315 Euro p.p. in een twee persoonskamer. Voor 
een eenpersoonskamer is dat 345 Euro. U betaalde 
reeds 115 Euro voorschot. Blijft dus nog 200 Euro 
per persoon. 230 Euro voor de eenpersoonskamer. 
Graag het saldo betalen op onze reisrekening BE 

38 9731 8049 1772 VOOR 15 augustus. 

http://www.hotel-hessenhof.de/


10 
 

 

 

 

 

 

Verslag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Wandel Sportclub Langdorp v.z.w.  

maandag 23 april 2018  in het Secretariaat – Testeltsesteenweg te Langdorp   

 

Van de 39 vaste leden van WSC Langdorp vzw waren er 30 aanwezig en 3 volmachten. Er konden 
dus 33 stemmen worden uitgebracht. De voorzitter opent de vergadering om 19 u 30.  

 

1. Hij verwelkomt iedereen.  
2. De voorzitter leest de agenda van de vergadering voor. 
3. Het verslag van de vorige Algemene vergadering wordt goedgekeurd. 
4. De secretaris meldt: 

Er zijn er 652 leden waarvan 308 mannen en 344 vrouwen. De trend    
    dat de club vervrouwelijkt zet zich voort! 
    In 2017 waren er 670, in 2016 waren er 669, in 2015   657  leden. 

    We hebben 48 leden die 80 jaar zijn. 

    We hebben slechts vijf   -18 jarigen. 

    83 leden hebben hun lidmaatschap nog niet hernieuwd. In 2017  :  63, in 2016  : 74 
    Minder dan de helft van de leden wonen in groot Aarschot nl. 292 

5. De penningmeester leest de voornaamste in- en uitgaven voor. 
We hebben een positief saldo. 

De begroting van 2018 wordt voorgedragen. Deze is vergelijkbaar met die van 
verleden jaar!  
Er zijn 8585 wandelaars naar ons gekomen. Dit zijn er meer dan 3.000 minder dan 
in 2017. 
Door de Vlaamse wandeldag komen we toch nog boven de 15.000 wandelaars 

6. Jef De Win en Willy Ooms hebben de boekhouding van de wandelclub “Wandel 
Sportclub Langdorp vzw” gecontroleerd.  
Ze hebben verschillende steekproeven van zowel facturen, onkostennota’s, banken 
en boekhoudrekeningen uitgevoerd. . 
De boekhouding is vorig jaar correct uitgevoerd.  
Zij wensen Cyriel te bedanken voor zijn werk als penningmeester. 

Hierna wordt de ontlasting gevraagd voor de penningmeester en alle bestuursleden. 
  Na verduidelijking van een vraag over het kasgeld, wordt de ontlasting door alle           
aanwezige leden gegeven. 

7. De voorzitter licht de bestuursverkiezing toe. Er zijn geen nieuwe kandidaten. 
Eventuele kandidaten zijn zeer welkom. Geïnteresseerden kunnen zich melden en 
worden dan uitgenodigd op de bestuursvergadering. 
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   Er zijn herverkiesbare bestuursmandaten nl.: 
   Jef De Win en Guido Van Loo 
   Ieder vast lid krijgt één stembriefje (of meerdere als er volmacht werd gegeven). 
   De stemming gebeurt door het aankruisen van het bolletje onder Ja = ja , Ne = neen 
of Oh =  
   onthouding. 

8. Er wordt een kiescollege van 2 aanwezige vaste leden samengesteld. Jan Van 
Gronsveld en Jan Van Eeckhout kiezen vrijwillig voor deze taak. 

9. De stembriefjes worden uitgedeeld. 
 

Pauze : de stemmen worden geteld 
 

10. De stemmen zijn geteld: Iedereen is ( her)verkozen ! 
        Neen stem ja stem     onthouding 
   Jef De Win         0                      31                2 

                Guido Van Loo  2                      29                2 

   De bestuursleden aanvaarden hun mandaat.   
11. Clubnieuws: 

*Voorlopig neemt Jos Willekens de taak op zich als parcoursmeester. 
  
*De datums van onze eigen tochten zullen ongeveer dezelfde blijven. De 
vertrekplaatsen zullen veranderen! 
*Er wordt gebrainstormd over mogelijke nieuwe controle/vertrekzalen. 
Vertrekken op 2 plaatsen om parkeerproblemen op te lossen? 
*Er is een nieuwe privéwet (GDPR). Paul moet hiervoor op de website een 
vermelding plaatsen. 
*Wij zijn op facebook. Silke zorgt hiervoor. 
*Op de tochten zijn er ongeveer belegd: 
2250 sneetjes kop 
1825 sneetjes hesp 
4500 sneetjes kaas 
*We hebben 28 waardebons van Regata. 

12. Er zijn geen ingestuurde agendapunten. 
13. (voorlopige) inschrijvingen: 

Winterberg 31 
Moezel 47 
Sankt Moritz 52   vertrek 5 u. 
Brasschaat 72       2 bussen  

 

Verslag door Guido Van Loo 
 Einde 21u02 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
Van  13 april 2018 begin : 19u10 

 
 
Aanwezig: Fons Leys, Cyriel Hendrickx, Paul Verduyckt, Roger Voet, Ingrid Blockx, José Leers, 
Guido Van Loo, Jef De Win, Corrie Martens, Bart Daems 
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• De voorzitter verwelkomt iedereen.  
• De voorzitter heeft de factuur van Bpost bij. 

Hij leest de agenda van de AV van de cultuurraad voor. 
De Klinker gebruikt in het verlof het Huis Verdonckt. Ook de laatste weken van augustus. 
De verwarming is stuk. Wanneer ze gemaakt wordt is nog niet geweten! 
Langdorp feest: wij kunnen niet helpen want we zijn dan in Zwitserland! 

• De penningmeester overloop de in- en uitgaven + kasoverzicht van maart. 
• De begijntjestocht zou naar Baal gaan. In Baal zijn grootse werken bezig. We gaan terug naar 

Booischot. 
• Tochten volgend jaar : 

5 feb. Begijnendijk –Booischot 
3 maa. Mars der Zuiderkampen: Aarschot – Averbode 
13 apr. Panoramatocht : Gelrode – Nieuwrode 
23 mei netetocht : Herselt – Bergom 
14 jul. Zomertocht :  Gelrode – Kortrijk Dutsel 
29 aug. Wolfsdonk (molentocht? Kempentocht?) 
19 okt. Tienbundertocht : Rillaar – Bergvijver 
8 dec. Sinterklaastocht : Langdorp + Gijmel 

• Gaan we voor de zomervakantie nog mee met Intersoc of gaan we terug naar Oostenrijk? 
Voor Oostenrijk moeten we zelf verkennen en zou de bus zo goed als vol moeten zitten! We 
hebben dan wel degelijke gidsen. 

• Volgend jaar valt Hemelvaart erg laat nl. 30 mei 2019. Naar de Ahr of de Moezel? 
In het najaar zouden we een verlengd weekend kunnen nemen naar bv. Oostende. 

• Vrijdag 25 mei is reeds gedeeltelijk verkend. Komt in orde. 
Wegens het grote succes zetten we volgend seizoen de vrijdagwandelingen terug op de 
agenda.  

• De secretaris zal 9 bestuursleden invoeren in het bestand van Wandelsport Vlaanderen, zodat 
ze kunnen worden gevierd (29/9/2018 na de wandelbeurs). 

• 25 mei gaat GDPR in werking. Wij geven geen namen en adressen door aan derden, behalve 
aan de stad (subsidies), drukker van pinguineke en aan de federatie. 

• Voor de Netetocht komen we de woensdag samen 14u. 
Een stagaire van de gemeente Herselt wil meedoen aan de promotie voor 10.000 stappen en 
wilt hiervoor een affiche ophangen tijdens onze tocht. 
Vermits dit een actie is die tot doel heeft het wandelen te bevorderen, gaan we de affiche 
omhoog hangen.  

• De inschrijfprijs voor de tochten is nu : €1,5 niet leden en €1,1voor leden. 
Vooral in de Vlaanders gaan stemmen op om de prijzen te verhogen : € 2,5 niet leden en €1,5 
voor de leden. 
Wij vinden dat (veel) te hoog en zullen onze prijzen behouden.  

 
 
Einde : 21u45 
Verslag : Guy Van Loo 
 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
Van  28 mei 2018 begin : 19u30 

 
 
Aanwezig: Fons Leys, Cyriel Hendrickx, Paul Verduyckt, Roger Voet, Ingrid Blockx, José 
Leers, Guido Van Loo, Jef De Win, Corrie Martens, Bart Daems 
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• De voorzitter verwelkomt iedereen. Hij heeft een trofee bij. Hij is gehuldigd als 
sportverdienste van het jaar. Maar volgens hem is dit de verdienste van gans het 
bestuur. 

• De secretaris heeft een uitnodiging bij voor de dag van de sportbestuurder. 
Hij heeft ook een brief bij over de privacy bij Telenet. 

• Er zijn 2 pinguinekes terug gekomen. 
Over de klokkenparade (vredesbeiaard) van 11 november wordt er uitleg gegeven in 
het bruin café : donderdag 31/5. Er worden vrijwilligers gevraagd. 
Het parochiefeest (volksfeest) in Langdorp zal zonder ons doorgaan. We hebben 
andere activiteiten. 

• De penningmeester geeft een overzicht van de in- en  uitgaven van april. 
In Brasschaat hebben we de 3e prijs gekregen voor onze deelname. 
Wie gaat er mee naar Ronse? 

• Voor de begijntjestocht is de zaal in Booischot niet vrij. We gaan naar Baal. 
Misschien kunnen we het wandelpad op het domein van Sven Nijs gebruiken. 
In Begijnendijk is een weg afgesloten (met een plakkaat). We vragen aan de eigenaar 
of we er toch over mogen. 

• Voor volgend jaar 2019: 
In de walking vermelden dat er een spaarkaart voor pannenkoeken is. 
De inschrijfprijs blijft € 1,5 en € 1,1. 
5/2 naar Booischot: 12e begijntjestocht 
3/3 het college moet nog worden vastgelegd 
13/4 Nieuwrode: nog vast te leggen 
14/7 Wezemaal en Kortrijk Dutsel : nog vast te leggen 
27/8 de fanfarezaal in de Gijmel : nog vast te leggen door Guy 
19/10 Rillaar: pas in augustus kan de zaal worden gereserveerd 

• Info in het pinguineke: 
3 stertochten : Leest, Overijse en Humbeek 
Begijntjestocht 28/6 
Winterberg: 2/9 : Moet nog gedeeltelijk worden betaald. We vertrekken om 6u30, 
zodat we om 12u daar zijn. Zou er in Duitsland onderweg geen wandeling zijn, om 
eventueel daar te vertrekken? 
Een artikel over de privacy wet. 

• Volgens de privacy wet mogen er alleen foto’ s worden genomen met toestemming 
van de betrokkenen. Voor publicatie moet er apart toestemming worden gegeven. Er 
mogen wel sfeerfoto’s worden getrokken! Voor kinderen tot 16 jaar : toestemming van 
de ouders! 

• Voor de zomertocht 2018 
Kortrijk Dutsel: Roger en Ingrid 
Holsbeek: Jef  
Wezemaal : Paul en José 
De gratis bananenmelkjes gaan ze donderdag halen om 9u. 
De splitsingen worden geplaatst door Jos en Jef. 

• Diest –Aarschot: Jos en Fons leiden. 
• De volgende vergadering is 18/6 om 19u30 na de voetbal. 

 
Verslag : Guy Van Loo 
Einde : 22 u15 
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Privacy wet 
De privacy wet die op van 25 mei 2018 van toepassing is bevat in wezen 2 luiken voor 
particulieren nl.: beheer van persoonsgebonden data en het nemen van beelden. 

Data 

Personen moeten hun toelating geven om hun gegevens te gebruiken en/of te verwerken. 
Voor kinderen onder de 16 jaar moet er toelating worden gegeven door de ouders. 
De gebruikers moeten zeggen aan de betrokkenen waarvoor ze de gegevens gebruiken. 
De betrokken kunnen inzage hebben in hun gegevens en eventueel laten aanpassen. 
De betrokkenen kunnen steeds vragen om vergeten te worden. D.w.z. geschrapt worden. 
 
Beelden 
 
Personen moeten hun toelating geven om beelden (film, foto’s …) van hun te nemen. 
Voor kinderen onder de 16 jaar moet er toelating worden gegeven door de ouders. 
Personen moeten daarenboven hun toelating geven om beelden (film, foto’s ) te publiceren 
(website, publicaties, facebook ….) 
Voor kinderen onder de 16 jaar moet hiervoor toelating worden gegeven door de ouders. 
Er mogen wel sfeerbeelden worden genomen zonder toelating. 
Een minder logische: voor beelden van iemand die poseert moet ook toelating voor worden 
gegeven. 
 
Grijze zone en bij twijfel 
 
•Interpretatie van een foto is afhankelijk van persoon tot persoon. 
•Geen duidelijke wet; geen duidelijke definitie van sfeerfoto of gerichte foto. 
•Er is altijd de mogelijkheid om foto/ data te laten verwijderen.  
•Extra voorzichtig met foto’s van kinderen. 
 
Bij ons 
 
In onze club zijn er 3 personen die aan jullie data kunnen, gebruiken en verwerken. 
De voorzitter: voor verwerking eigen lijsten bv. lijst medewerkers 
 De penningmeester om lijsten te maken bv. buslijst 
 De secretaris om het secretariaatswerk te kunnen doen. 
 
We geven jullie gegevens door aan 3 instanties: 
Wandelsport Vlaanderen : alle gegevens 
Gemeente Aarschot :voornaam, naam en adres 
Drukker van het pinguineke : voornaam, naam en adres 
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Netetocht 
Totaal aantal deelnemers (clubleden) 568  
Aantal niet-aangesloten wandelaars 79  
Subtotaal 647  
Aantal medewerkers 40  
==================================== 
Totaal 687 

 

Panoramatocht 
Totaal aantal deelnemers (clubleden) 892 
Aantal niet-aangesloten wandelaars 220  
Aantal andere en buitenlandse clubs 17 
Subtotaal 1129 
Aantal medewerkers 42  
================================== 
Totaal 1171 

 

 

Nadat hun vliegtuig is neergestort op een vlucht naar het zuiden, kan een koppel zich redden op een 
onbewoond eiland.  
Niets wijst erop dat ze nog zullen gevonden worden.  
 
De man vraagt zijn vrouw (blijkbaar is zij degene die de financiën beheert):  
'Lieverd, heb je onze inkomstenbelastingen betaald voordat je vertrok?'  
 
En zij antwoordt: "Nee".  
 
Hij vraagt haar ook:  
"Heb je onze onroerende voorheffing betaald voor vertrek?"  
 
En zij antwoordt: "Nee".  
 
Hij vraagt haar ook nog:  
"En heb je onze verkeersbelasting betaald voordat je wegging?"  
 
En zij antwoordt andermaal: "Nee". 

Dan springt de man recht, omhelst haar en kust haar uitzinnig. 

Ze vraagt hem waarom hij zo blij is. 

Hij antwoordt: "Ze zullen ons zeker vinden!"  
 
Grap van het ministerie van Financiën ... 

 

 

 



16 
 

 

vakantie 

Vakantie is eigenlijk best raar, 
Je wacht erop, het hele jaar. 
En ga je eens weg, 
Heb je alle pech, 
Of heimwee, en wil je terug, 
Of last van die irritante mug. 
 
Ben je thuis wil je weg, 
En op vakantie is het dezelfde die zeg: 
Ik mis thuis, ik wil naar huis. 
 
En ben je thuis, wil je terug. 
Heb je heimwee naar de camping, naar die 
mug. 
Naar de mensen  

En wil je jezelf, terug wensen. 
 
 

Vakantie 

Ik droom van verre landen, 
Exotisch witte stranden 
Zonnen op een luchtbed,  
met een rietje tussen m'n tanden 
en massages door mooi gebruinde handen. 
Vreugde vuren die tot in de ochtend branden. 
Grote rieten hoeden, met van die brede 
randen. 
Airco in de bus. 
Vakantie dus. 

 

 
 


	Vakantie

