Mijmeringen van de voorzitter
Het was even schrikken die 9de februari. Al een viertal jaar moest ik halfjaarlijks op controle
na het verwijderen van een tumor in het verleden. Steeds was er niets aan de hand. Nu dus
wel. Er hadden zich drie kleine “bolletjes” gevormd. Die moesten verwijderd worden. Sneller
dan verwacht volgde een operatie. Maandag voor onze mars moest ik binnen en dinsdag
volgde de operatie. De tumoren werden vlot verwijderd. Toch heeft de scalpel wat schade
aangericht. Een ader werd geraakt en moest terug hersteld worden. Enkele dagen later stelden
de dokters vast dat ook de urineleiding geraakt werd. Zondag 4 maart geen Mars Der
Zuiderkempen maar een ritje naar de catacomben van Gasthuisberg. Een halfuurtje slapen
voor het plaatsen van een stent om het lek te dichten. Deze moet 6 weken blijven zitten. Op
zich niet erg ware het niet dat deze stent zorgt voor afstotingsverschijnselen. De klassieke
antibiotica in pillen brachten geen oplossing. Er moest gewerkt worden met baxters. In plaats
van een kleine week wordt het nu twee volle weken hospitaal. Ook nu nog zorgen de
afstotingsverschijnselen en de verschillende antibiotica ’s ervoor dat ik nog niet optimaal
herstel. Hopelijk mag op 20 april de stent eruit en geraakt alles snel opgelost. Van de tumoren
was er beter nieuws. Ze zaten nog mooi ingekapseld en ik zou dus terug kankervrij zijn. Tot
zover het medisch bulletin.
Aan iedereen die zijn bezorgdheid heeft geuit. Dank u wel. Het is fijn te merken dat vele
meeleven met mijn gezondheidsperikelen.
Dan was er nog de Mars Der Zuiderkempen meemaken vanuit het hospitaal. Ik moest me
zeker geen zorgen maken. Zowel het voltallige bestuur als de medewerkers hebben er voor
gezorgd dat alles vrijwel vlekkeloos verliep. Niet gemakkelijk bij een deelnemersaantal van
2500 wandelaars. Aan allen een heel dikke proficiat. Ik ben zeer fier op jullie inzet!!!
Nieuw is onze aanwezigheid op het facebook platform. Silke De Rijck liet ons weten dat zij
zich wilde inzetten om onze club via dit medium te
profileren. Alvast een dikke merci aan Silke. Wandel
Sportclub Langdorp ingeven en je komt op onze pagina.
Voorlopig nog maar een beperkt aantal likes. We hopen dat
in de toekomst heel wat wandelaars deze site zullen liken.
De laatste tijd is er heel wat te doen over de
privacywetgeving die op 25 mei in voege gaat. We zullen deze verklaring in een later stadium
moeten publiceren op onze website. Eigenlijk verandert er voor ons niets. De ledengegevens
worden in het kader van het lidmaatschap enkel gebruikt om door te geven aan de federatie en
de overheid. Verder worden deze gegevens, indien nodig, enkel nog gebruikt voor een vlotte
clubwerking. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden en al zeker niet voor
commerciële doeleinden. Dat was in het verleden zo en zal in de toekomst niet veranderen.
Ondertussen zijn we volop bezig aan de voorbereiding van de afgeslankte Panoramatocht die
bij het verschijnen van deze info reeds voorbij is. Door de omwisseling van de twee
voorjaarstochten kunt u deze maal in Herselt en omgeving genieten van een natuur die volop
straalt in een frisse groene kleur. Aan allen die vrij zijn op donderdag 24 mei. Van harte
welkom.
Ik haalde het hierboven al aan. De lente is in het land. Geniet van de mooie bloemenpracht, de
frisgroene bladeren en al het moois wat de verschillende wandelclubs u aanbieden.
Tot ergens onderweg.
Fons

Wandelkalender Mei- Juni 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.
Dinsdag1 mei

Dinsdag 1 mei

Zaterdag 5 mei

Zondag 6 mei

Zondag 6 mei

Donderdag 10 mei

Zondag 13 mei

Donderdag 17 mei

Zaterdag 19 mei
Zondag 20 mei
Maandag 21 mei

VOS Schaffen vzw
Gildenzaal
Pastorijstraat 3290 Schaffen
WC Zandstappers
Mollenhof
Lichtaartsesteenweg 1 Poederlee
Boutersem Sportief
Buurthuis Willebringen
Willebringenstraat 37 Boutersem
De Leeuwerik Landen vzw
Zaal Amfi
Stationsstraat 30 Landen
WSV De Kadodders vzw
Belorta Mechelsesteenweg 120
Sint Katelijne Waver
Globetrotters Hageland vzw
Zaal “Sint Denijs”
Haldertstraat 11 Houwaart
Wit Blauw Scherpenheuvel
Sporthal Averbode
Vorststraat 55 Averbode
Herentalse WV vzw
Zaal onder de toren
Hoge dreef
Bergom Herselt
Wandelend Paal vzw
CVO De Oranjerie
Boudewijnvest 3
3290 Diest
Sporton vzw
SOK Hasseltsebaan
Deurne – Diest

4-6-8-12-20-30 km
7.00 – 15.00 uur
4-7-12-15-20-25-35 km
06.30 – 15.00 uur
4-7-10-12-20 km
07.30 – 15.00 uur
4-7-13-20 km
07.30 – 15.00 uur
6-11-16-20-30 km
08.00 – 15.00 uur
4-8-12-16-21-25 km
07.00 – 15.00 uur
5-8-13-20-30 km
07.00 – 15.00 uur
5-7-10-12-15-17-22 km
08.00 – 15.00 uur
4-7-12-16-20-30-42-50 km
06.00 – 15.00 uur
5-8-10-12-20-22-30 km
07.00 – 15.00 uur

Maandag 21 mei

WSC Langdorp vzw
Voettocht naar Scherpenheuvel

Zie verder in deze info

Dinsdag 22 mei

WSP Heverlee-Leuven vzw
Feestzaal Romanus
Wijnenberg 1 Bierbeek
Eigen organisatie Netetocht
Voetbalkantine De Vrijheid
Asbroek Herselt
KVR Vlaams Brabant vzw
Kwartier de Hemptinne
Hertogstraat 184 Heverlee
Busreis naar Moerkerke
Zie verder in deze info

5-7-9-12-14-16-21 km

WSV De Trotters vzw
Zaal Weijerman
Hofeinde 139
Heusden-Zolder
De Bollekes Rotselaar
Montfortcollege
Aarschotsesteenweg 39 Rotselaar
De Horizonstappers vzw
OC Sint Kwinten
Korenbloem
Linden
WC De Grashoppers vzw
GC De Egger
A.Nihoulstraat 74 Scherpenheuvel
Diest – Aarschot
Zie verder in deze info

4-7-10-12-16 km

Wandelclub Tornado vzw
Zaal Onder de Toren
Markt 3150 Haacht
WSV IVAS ITEGEM vzw
Parochiezaal
Schoolstraat 28
2222 Itegem
Trip-Trap Kumtich vzw
Mariadalinstituut
Klein Overlaar 3
Hoegaarden
WSV Chatons Ronse
Busreis tegenbezoek

5-8-12-15-20-25-32-42 km

Bavostappers
Kantine FC Netezonen
Rundershoek 32 Eindhout-Laakdal
WSV De Kadodders vzw
Jeugdhuis Kerkenbos
Kerkenbos 11
Muizen
Den Engel Leuven vzw
CC De Borre
Speelpleinstraat
Bierbeek

4-7-10-14-17-24-32 km

Donderdag 24 mei

Zondag 27 mei

Zondag 27 mei
Zondag 3 juni
stertocht
Zondag 3 juni

Donderdag 7 juni

Zaterdag 9 juni

Zondag 10 juni
Zondag 10 juni

Zondag 17 juni

Zondag 17 juni

Zondag 17 juni
Donderdag 21 juni

Donderdag 21 juni

Zondag 24 juni

07.30 – 15.00 uur
5-8-12-16-20-28 km
07.00 - 15.00 uur
3-5-7-10-13-16-20-28-35 km
07.00 – 15.00 uur
Tegenbezoek Levenslijn team
Damme

07.00 – 15.00 uur
4-6-8-12-16-20-30 km
07.00 – 15.00 uur
4-7-7,5- 8 km
Onderling combineerbaar.
08.00 – 16.00uur
4-6-10-12-15-20-25-30-42 km
07.00 – 15.00 uur
24 km
Eigen organisatie

07.00 – 15.00 uur
5-10-15-20-25-30-42 km
07.00 – 15.00 uur
4-6-12-17-21-26-30 km
07.00 – 15.00 uur
Zie verder in deze info

07.00 – 15.00 uur
5-10-14-20 km
08.00 – 15.00 uur
5-9-15-25-30 km
06.30 – 15.00 uur

Zondag 24 juni

Zaterdag 30 juni

Zondag 1 juli

WSV Horizon Donk
Schuttersgilde Sint Trudo
Priesterse Heidestraat 8 Linkhout
WC Gedoviba vzw
Terrein FC Gedoviba
Gerheze 1
OLV Olen
WSV Holsbeek
Voetbalkantine VK Holsbeek
Verhaegenstraat
Holsbeek

4-8-12-20-24 km
07.00 – 15.00 uur
3-6-13-21-30 km
07.00 – 15.00 uur
4-6-12-20-26 km
07.00 – 15.00 uur

Vrijdagnamiddagwandelingen.
Hieronder kan u de voorziene vrijdagwandelingen vinden tot eind juni. Door andere
Datum

Omloop

Vertrek 13.30 uur

27/04/18

Wolfsdonk- Averbode-Wolfsdonk

Kerk Wolfsdonk

25/05/18

Aarschot-Bergvijver-Aarschot

Sporthal Demervallei

08/06/18

Langdorp-Testelt-Langdorp

Parochiezaal Langdorp

22/06/18

Gelrode-Betekom-Gelrode

Oude jongensschool Gelrode

organisaties zit er niet altijd een regelmaat in. Noteer de data in uw agenda.

Alken aan de Moezel Hemelvaartweekend 10 tot 13 mei
Ondertussen zijn de verkenningen gebeurd en kunnen we al wat meer vertellen over het
programma.
We verblijven in Mosel hotel Burg Cafe Moselstrasse 11 56322 Alken . Er is gratis een
goedwerkende Wifi verbinding. De toegangscode kan u vinden op de bordjes aan de receptie.
Nog iets over onze wandelschoenen. Voorzie een aparte (plastiek) zak om uw
wandelschoenen en poetsmateriaal op te bergen. In het hotel ligt er overal vast tapijt. Heidi,
de bazin, heeft gevraagd om niet met wandelschoenen in het hotel rond te lopen. We rijden
elke dag met de bus. Het zou dus best zijn dat onze wandelschoen steeds in de koffer
meereizen want ook in de bus ligt er vast tapijt. Bij regenweer wordt er in het hotel een aparte
ruimte voorzien om uw schoenen te drogen.
Vertrekken doen we op donderdag zoals steeds op de parking Demervallei. We laden de
valiezen vanaf 6 uur. Als alles opgeladen is vertrekken we voor een rit van 260 km. Waarvan
240 km autostrade. We hopen dan ook omstreeks 9.00 uur aan te komen. Waar we verwacht
worden voor een uitgebreid ontbijtbuffet.

Na het ontbijt stappen we terug op onze bus en rijden verder naar Wierschem. We
bewandelen van hieruit het Traumpfad
Eltzer Burgpanorama. Lengte van 12.7 km
met op het einde een vrij steile klim. We
passeren Burg Eltz na 5.6 km en gaan iets
drinken in de Ringelsteiner Mühle na 8.16
km. Hierna gaat een groep via een steile
klim naar de plaats van vertrek. Zij die de
klim niet willen meedoen, wandelen over
veelal verharde wegen naar Moselkern .
(10.7 km) Werner pikt ons daar een dik
uur later op. Plaats van afspraak : Kleine
Cafe Haus in de Moselstrasse.
Daarna keren we terug naar het hotel waar we dan over de kamers kunnen beschikken.
Avondeten om 18.30 uur.
De volgende dag kunnen we gaan ontbijten tussen 7.30 en 8.30 uur. Onze bus vertrekt om
9.00 uur naar Mörsdorf. Vandaag hebben we drie mogelijkheden. We worden afgezet aan het
bezoekerscentrum op ca 1.8 km van de beruchte
langste hangbrug van Duitsland. Diegene die de
langste afstand doen maken een wandeling, de
Geierlayschleife, naar en over de brug dalen af in
het dal en wandelen terug naar het bezoekers
centrum.8.2 km Mogelijkheid om iets te drinken en
daarna wandelen we de Rabeley runde van ca 5.2
km. Totaal dus 13.4 km. De tweede groep doet het
eerste stuk eveneens aan een iets lager tempo.
Terug in het bezoekerscentrum kunnen ze het
dorpje gaan verkennen en genieten van een terrasje. De derde groep wandelt langs een
bospaadje tot aan de brug. De liefhebbers gaan tot de overkant van de brug en keren dan
terug. Samen met de wachtenden keren we terug over een brede weg naar Mörsdorf waar de
terrasjes wachten. Een zeer makkelijke wandeling van ca 4 km. De brug? Is 370 m lang en
hangt ca 100 m boven het diepste punt. Natuurlijk wiebelt ze een beetje. Eigenlijk te
vergelijken met een roeibootje op een meertje. Voor de mensen met hoogtevrees: een beetje
beangstigend maar eens je aan het stappen bent valt het wel mee.
De zaterdag trekken we richting
Rhein. We wandelen ook nu weer in
twee groepen. De eerste groep zetten
we af aan de Königssthul in de buurt
van Rhens. Zij wandelen dan een
gedeelte van het Traumpfad
Wolfsdelle en maken een verbinding
naar Traumpfad Rheingoldbogen.
.Aankomen doen ze in Brey. De
tweede groep wandelt het Traumpfad

Rheingoldbogen wandeling met vertrek en aankomst in Brey. Afstanden 14 of 19 km.
De zondag laden we de valiezen in de bus en we hopen ook nu weer rond 9 uur te kunnen
vertrekken met de wandelaars van de lange afstand. Wij brengen hen naar Niederfell waar ze
de Moselsteig opzoeken. 12 km later staan ze weer terug aan het hotel. Waar ons rond 14.00
uur nog een warme schotel wacht. Keuze uit Seelachsfilet paniert mit Chips und Salat of
Schnitzel mit Chips und Salat. We maken onze keuze tijdens de heenrit zodat we bij aankomst
dadelijk kunnen laten weten hoeveel vis of vlees er moet besteld worden.
De kleinere afstand vertrekt van aan het hotel. Gaat
langs het fiets- en voetpad naar Oberfell. Als er iets open
is maken we een korte plas- en drink stop. Daarna
klimmen we met de Moselsteig naar het mooie
uitzichtpunt boven het hotel. Via de Wallfahrtenkirche
dalen we af naar Alken.
Na het verorberen van de warme schotel hopen we
omstreeks 16.00 uur terug huiswaarts te kunnen keren
zodat we rond 19.30 uur terug in Aarschot zullen zijn.

Voettocht naar Scherpenheuvel
Eigen organisatie – Enkel voor leden
Op Pinkstermaandag 21 mei gaat onze voettocht naar Scherpenheuvel naar jaarlijkse
gewoonte weer door. Hopelijk kunnen we weer genieten van een prachtige zonsopgang in een
frisgroene Demervallei.
We vertrekken in groep aan ons secretariaat (Oud Huis Verdonck) te Langdorp.
Iedereen kan meewandelen, de snelheid zal aangepast worden!
We vertrekken om 7.00 uur. We zullen ruimschoots op
tijd zijn voor de mis van 10.00 uur.
Zij die niet de volledige tocht willen maken, kunnen om
8.20 uur in Testelt aan het station aansluiten, we zijn daar
ongeveer halfweg. Of om 8.35 uur aan de Spellenhut.
De weg terug wordt afgepijld, zodat iedereen de terugtocht kan aanvatten op het uur dat hij
verkiest. Tijdens de terugtocht kunnen de dorstige zich eventueel laven in de gekende
natuurlijke stops te Testelt.
De afpijling zal verwijderd worden vanuit Scherpenheuvel vanaf 12.00 uur.
Zij die te lang in de mis of café gezeten hebben, of liever in groep mee terug wandelen,
kunnen dan nog de pijlenplukkers vergezellen op de terugtocht. Afspraak om 12.00 uur aan
het oorlogsmonument voor de basiliek.
De afstand Langdorp - Scherpenheuvel bedraagt ongeveer 11 km, de terugtocht ook 11 km.
Vanuit Testelt(station) is dit ongeveer de helft.
Veel wandelplezier, tot dan!

Donderdag 24 mei 2018: 15de Netetocht - Herselt
Onze Netetocht is dit jaar een drietal weken
verlaat, het is nu volop lente tijdens onze
tocht waardoor fauna en flora in volle
bedrijvigheid te bewonderen zullen zijn
tijdens deze natuuruitgave. De mannen van
het parcours hebben zoals steeds heel wat
uurtjes rondgewandeld en na veel wikken en
wegen, is er een droom van een
natuurwandeling ontstaan. We brengen een
bezoek aan vier natuurgebieden: de Rodhoek,
Kwarekken, het 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 bossen van Kipdorp op en genietend van de rustgevende beukendreven van den
Hertberg wordt de rustpost in Bergom bereikt. De 20 en 28 km maken hier een lus van
ongeveer 6 km. Ze brengen een bezoek aan het wandelparadijs " Het Varenbroek". Dit uniek
natuurgebied, beheerd door Natuur en Bos, blijft één 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. Na rust vatten ook zij samen met de andere afstanden de
Netedijk op en volgen de sterk stromende Nete stroomafwaarts tot ze het natuurgebied De
Kwarekken bereiken. Stokoude beukendreven afgewisseld met drassige wilgenbossen stelen
de aandacht van de wandelaar. Na dit moois verlaten we plots de Netedijk en wordt het Rod
verkend. Waterplassen, grachten met kwelwater voorzien van feeërieke bruggetjes,
elzenbossen en massa's lentebloesems sieren deze doortocht. Je bent hier ook een eindje weg
van het autoverkeer zodat alleen de lente hoorbaar is. In dit gebied maken de 16, 20 en 28 een
paar kilometertjes meer dan de 12 km. Na dit hoogtepunt begeleidt een kabbelende Nete de
wandelaars verder naar het vernieuwd sportcomplex Asbroek waar onze wandeling is gestart.
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
natuurwandeling, 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.

Zondag 27 mei. Tegenbezoek aan het levenslijnteam
Damme.
We nemen er deel aan de Levenslijntocht in Den Hoorn (St. Rita) – Moerkerke/Damme
Afstanden: 5 – 10 – 12 – 15 en 20 km
Op de laatste zondag van mei zijn we traditioneel te gast op St. Rita, in de volksmond Den
Hoorn genoemd, het bedevaartsoord van de Heilige Rita, patrones van de onschuldigen. Onze
tocht valt samen met de plaatselijke kermis en daardoor is mede door een rommelmarkt het
centrum van de parochie autovrij gemaakt vanaf 6 uur in de morgen. Geen nood echter, zaal
De Rozen is uiteraard vlot te bereiken via de afrit Moerkerke/St. Rita langs de expresweg N44
Antwerpen-Knokke.
De 5 km blijft ter plaatse op Den Hoorn en is tevens toegankelijk voor rol- en kinderwagens.
In de feesttent van het plaatselijk kermiscomité is tevens een rustpost voorzien en dit te
midden het parcours van de rommelmarkt. Vanaf 10 km lopen de diverse parcours richting
Middelburg, ooit een grensstad, hedendaags een deelgemeente van Maldegem. Middelburg
was de thuisbasis van Pieter Bladelin *. Naar hem is ondertussen een wandelroute genoemd.
*In 1440 kocht Bladelin van zijn schoonbroer Colaard de Fever eigendommen van de abdij
van Middelburg. Hij breidde de eigendom uit door nog talrijke belendende percelen aan te
kopen.
In 1444 verhief Filips de Goede deze eigendom tot heerlijkheid, wat meteen de grondslag
legde voor de adelsverheffing van Bladelin. Bladelin bouwde er eerst een kasteel dat vanaf
1450 zijn zomerresidentie werd. In 1452 begon hij met het bouwen van een nieuwe
stad, Middelburg-in-Vlaanderen die tegen 1465 in grote mate voltooid was. Naast het kasteel
kwamen onder meer een kapittelkerk (gewijd in 1460), een klooster, een gasthuis, een
omwalling en een afwateringskanaal naar de Lieve. Na zijn dood ging de heerlijkheid
Middelburg over op de kinderen van zijn zus Margareta Bladelin (†1449) aangezien hij zelf
kinderloos stierf. Onmiddellijk na de dood van dochter Margaretha de Fever werd de
heerlijkheid Middelburg aan Willem Hugonet, de kanselier van Bourgondië verkocht. Het Hof
Bladelin in de Naaldenstraat werd verkocht aan de familie de Medici, de bankiers
en mecenassen uit Florence die er hun bankfiliaal inrichtten. De medaillons van de Medicis
zijn nog steeds aanwezig op de binnenkoer van het huis.
Middelburg is nooit uitgegroeid tot een stad, de historische gebouwen zijn verdwenen met
uitzondering van de kerk, die echter sinds de
15de eeuw sterk gewijzigd is.
In Middelburg wordt een stuk van deze
wandelroute in het parcours opgenomen. De 12
en 20 km steken net bij het binnenkomen van
Middelburg de grens met Nederland over via
enkele dijken en komen op die manier op het
grondgebied van Heille (Sluis). Na passage door
het centrum vinden alle afstanden hier een
rustpost in de voetbalkantine van VV Akkers
Middelburg. Na deze rust maken de 15 en 20
km nog een extra lus door het natuurdomein

gelegen tussen Eede (Ned.) en Middelburg waar de fauna en de flora een oogstrelende natuur
te aanschouwen geeft. Na een tweede rustpauze komen de langste afstanden samen met de 10
en 12 km op de oevers van de Leopoldvaart terecht om langs rustige wegen terug te keren
naar Den Hoorn waar men bij het laatste stuk terecht komt op de rommelmarkt en een
bijkomend rustmoment in de tent.
Ook langs het parcours zijn talrijke “vogelverschrikkers” te aanschouwen, een onderdeel van
het kermisprogramma van Den Hoorn. Dit alles samen met de veelvuldige aanwezigheid van
kapelletjes ter ere van de Heilige Rita zorgen ervoor dat zeker bij een zomerse dag het
aangenaam wandelen is op Den Hoorn. Het flirten met de Nederlandse grens maakt het geheel
nog wat meer interessant.
Uw interesse gewekt? Inschrijven dan maar.

Vertrek parking Demervallei 07.30 uur. Terug omstreeks 17.30 uur. Inschrijven doe je door 7
Euro te storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding Moerkerke en de naam
van de deelnemers. Het bedrag moet voor 18 mei op onze rekening staan.

Sterwandeling: Zondag 3 juni 2018 WSV De Trotters Hasselt
Startplaats : Zaal Weijerman Hofeinde 139 3550 Heusden – Zolder (Boekt) te bereiken E314
afrit 28. Afstanden: 3 – 5 – 7 – 10 – 12 – 17 – 20 km(17 + 3 km) . Rust vanaf 10 km.
De Trotters kwamen met een bus en nog wat losse wandelaars op onze Vlaamse Wandeldag
van vorig jaar. Tijd voor ons om massaal aan hun Hazelaartocht deel te nemen.
We ontvingen onderstaande parcoursbeschrijving.
Beschrijving parcours 3 km:
Dit parcours, ook geschikt voor rolstoelgebruikers, bevind zich in de directe omgeving van
het startlokaal en slingert zich door de rustige villawijken van Boekt.
Beschrijving parcours 5 km:
Na even op het parcours van de 3 km te hebben gewandeld trekken we richting bossen van het
kasteel Vogelsank. Dit bosgebied, gelegen aan de andere kant van de autostrade, is reeds vele
jaren een groene buffer voor het lawaaierige verkeer op de nabijgelegen autostrade. We
wandelen hier over goed begaanbare bospaden met oog voor de natuur. Na het terug
oversteken van de onvermijdelijke autostrade keren we terug verder naar de naar het
startlokaal.

Beschrijving parcours 7 km:
Tot aan de eerste splitsing na de
autostrade wandelen hier alle wandelaars
(behalve die op de 3 km) samen. Van
hieruit wandelen de wandelaars op de 7 –
10 – 12 en 17 km verder naar de
heidegebieden van Bolderberg. Neem ook
de tijd om even naar het Witte Kasteel
van Terlaemen te kijken aan de
rechterkant. Even verderop splitsen de 10
– 12 en 17 km zich af om hun tocht
verder te zetten. De wandelaars op de 7
km wandelen via de hoogste zandduin
van dit natuurgebied naar de kluis van Bolderberg toe. Deze gerenoveerde en bewoonde kluis
is een oase van rust in deze drukke tijden. Vergeet zeker niet binnen te treden en even te
bezinnen. Van hieruit vervolgen we, samen met de wandelaars op de langere afstanden, onze
weg doorheen de dennenbossen om verderop het gezelschap te krijgen van de wandelaars op
de 7 km om samen terug te keren naar het startlokaal.
Beschrijving parcours 10 en 12 km:
Na een voorlopig afscheid van de wandelaars op de 7 km trekken we verder door de zanderige
dreven richting controle en rustzaal in Bolderberg waar onze gewaardeerde medewerkers
klaar staan om u van drank of snacks te voorzien.
Na een weldoende rustpauze vertrekken we, samen met de wandelaars die 17 km wandelen en
er ondertussen een lus van 5 km hebben opzitten, terug richting bossen van Bolderberg. De 12
en 17 km wandelaars maken nog een kleine lus alvorens zich samen met de 10 km wandelaars
richting kluis te begeven. Vergeet niet onderweg een kiezelsteen op te rapen om deze boven
aan de gerenoveerde kluis aan het daar aanwezige kruis te deponeren. Van hieruit gaat het
samen met de wandelaars van de 7 km verder door de rustige dreven om verderop samen met
de wandelaars van de 5 km het laatste stukje van de wandeling richting eindpunt in te zetten.
Beschrijving lus 17 km (5,4 km):
Vanuit het rustlokaal trekken we richting natuurdomein de Galgeberg. Een beboste heuvel die
de villawijk van Bolderberg beschut tegen het geraas van de motoren op her circuit van
Zolder. We wandelen via een pittige helling en door rustige beuken en eikenbossen richting
dit circuit. Verder door de rustige villawijk richting Domein Bovy, een Bokrijk in miniatuur.
Dit domein was in verval maar is door toedoen van de gemeente Heusden – Zolder een
renovatie aan het doormaken. Kijk hier ook naar de watervogels op een van de vijvers in dit
domein. Verderop keren we via de imposante binnenkoer terug naar de controlezaal om
daarna samen met de andere wandelaars terug te keren naar het eindpunt van deze aangename
wandeling.
Overtuigd? Ga dan genieten van die mooie natuurwandeling. Wij betalen voor u de
inschrijving en doen er nog 2 basisconsumpties bovenop.

Zondag 10 juni: Diest -Aarschot
Eigen organisatie – Enkel voor leden
Deze oude klassieker van de mannen van Schoonhoven blijft in ons programma staan. Het is
uiteindelijk een mooie wandeling die ons toelaat de Langdorpse bossen ook eens in volle
zomer te kunnen bewonderen.
We rijden met de trein van Aarschot naar Diest. Net als vorig jaar voorzien wij
tussenopstapplaatsen.
De trein rijdt volgens onderstaande uurregeling vanuit het station van Aarschot:
Aarschot 08.47 uur
Langdorp 08.52 uur
Testelt
08.57 uur
Aankomst in Diest: 09.05 uur
Kostprijs per biljet vanuit Aarschot 3.40 euro. Key Card kost 23 Euro. 10 mensen kunnen met
dezelfde kaart reizen. Dus 2.30 Euro per rit.
Direct na aankomst in Diest vangen we aan met de wandeling.
We maken tussenstops in Averbode ( ‘t Ven) na
ca. 8 km, een tweede in Wolfsdonk ( Den
Arend) na ca. 15 km. De derde tussenstop
maken we in ‘t Hof te Langdorp
Daar hebben we ongeveer 21 km en als we langs
de Demer naar het station gaan, blijft ons nog
ongeveer 4 km.
We stappen in groep tegen een rustig tempo
zodat we er een aangename wandeling van
kunnen maken.
De wandelaars die in Testelt of Langdorp op de
trein zijn gestapt omdat zij niet de volledige afstand tot in Aarschot wensten te wandelen
kunnen aldaar hun auto of fiets terugvinden.
Zorg dat je erbij bent!

Zondag 17 juni tegenbezoek naar de Chatons Ronse.
We nemen er deel aan hun Mega Sterren Heuveltocht.
We laten de organisatoren aan het woord: Ronse is
gelegen in het Zuid-Vlaamse Heuvelland of de
zogenaamde Vlaamse Ardennen.
Ronse, ook wel eens de ‘koningin der Vlaamse
Ardennen’ genoemd omwille van haar unieke ligging in
Vlaanderen. Je kan er ten volle genieten van de groene
heuvels.
Wij verwelkomen jullie in een kindvriendelijke
startplaats “De Spil” U kunt lekker buiten of binnen
genieten van een warme drank, frisdrank, Barbeceu of
voor de liefhebbers een “Ronsischen Tripel”
De startplaats bevindt zich aan de rand van het “Muziekbos”. Het Muziekbos is dan ook
centraal gelegen in deze natuurwandeltocht. In het Muziekbos in Ronse hoor je de ruisende
melodie van de bladeren die ritselen in de
wind. Laat je meeslepen door dit zachte
muziekspel in de bomen en geniet met
volle teugen van de natuurpracht van deze
groene oase.
Alle afstanden, behalve de 6km trekken
over deze heuvelrug naar de rustpost
gelegen in het gehucht Louise-Marie. De
naam van dit gehucht op de grens van
Ronse en Maarkedal is een eerbetoon aan
de eerste Belgische koningin. Zij overleed
op de dag dat de nieuwe kerk van dit
dorpje werd ingehuldigd. Bovenop
de Muziekberg, staat midden in het bos, en dat is geen legende, een prachtige toren die
helemaal bij de wereld van ridders en prinsessen past. Het in 1864 uit ertssteen gebouwde
torentje werd door de romantische zielen "de Geuzentoren" gedoopt. In lente van 1888 keek
dichter Pol de Mont van op de toren uit over de omgeving en riep tot zijn vriend, Omer
Wattez: "Maar dit zijn hier de Vlaamse
Ardennen!" En zo kreeg deze streek zijn
naam.De terugtocht van alle afstanden
verloopt via het Sint-Pietersbos en het
Mijnwerkerspad. Er staat in het SintPietersbos een unieke collectie oude
zomereiken en Amerikaanse eiken, beuken
en essen van 150 jaar oud. Dit oude bos is
een geknipt biotoop voor onder meer de
boomklever, de zwarte specht en de
buizerd.

Het mijnwerkerspad betreft een bijzonder
spoor door de Vlaamse Ardennen en
het Pays des Collines. Een vroegere
spoorweg die verder leeft als fiets- en
wandelpad. Het landschap trekt zich niets
aan van de taalgrens met Wallonië die hier
in 1963 werd getrokken. Aan de zuidgrens
van Ronse gaat de Vlaamse Ardennen over
in het al even schitterende wandel- en
fietslandschap van Le Pays des Collines.
Het verharde wandelpad op de oude
spoorwegberm Ronse-Edingen loopt door de natuurgebieden Tombele en Pyreneeën. Het
wandelpad is verhard en 2 meter breed, dus geschikt voor rolstoel gebruikers en
kinderwagens. In de loop van de jaren heeft zich rond de oude spoorwegbedding een zeer
gevarieerde fauna en flora ontwikkeld. Hier vinden egels, vossen en wezels maar ook de
vuursalamander, de bruine kikker en de gewone pad een ideaal biotoop
De langere afstanden 21, 28 en 35km trekken na de rustpost in Louise-Marie naar Schorisse,
“Schuuse” in de volksmond, is het geboortedorp van Omer Wattez, een Vlaams
heimatschrijver en bedenker van de naam Vlaamse Ardennen. Schorisse maakt deel uit van de
gemeente Maarkedal. Dat zijn hellingen en kasseistroken, glooiende heuvels, holle wegen,
rijen knotwilgen, bosjes, beekjes en beken en zalige vergezichten. Mooie plekjes verscholen
achter een zoveelste bocht van alweer een kronkelende weg.
De 35km maakt een lus door het natuurgebied "het Burreken" gelegen op de grens van
Brakel, Maarkedal en Horebeke. Het is een unieke combinatie van bossen, valleien, heuvels,
fauna en flora. Bovendien heerst er een opmerkelijke stilte.
De terugkeer naar Louise-Marie loopt door het schitterende “Bos ter Rijst”, een uitgestrekt
domeinbos van 26 ha, beheerd door
het Agentschap voor Natuur en
Bos. Het bos heeft een centraal
wandelpad van 2 km, er zijn
rustbanken en
picknickplekjes voorzien. Eenmaal
terug in Louise-Marie gaan we
samen met de kortere afstanden
terug naar de “De Spil” voor een
welverdiende rustpauze.
We zullen er alles aan doen opdat
jullie clubleden met grote
voldoening terug naar Langdorp
kunnen reizen.
Vertrek parking Demervallei 07.30 uur. Terug omstreeks 17.30 uur. Inschrijven doe je door 7 Euro te
storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding Ronse en de naam van de deelnemers.
Het bedrag moet voor 7 juni op onze rekening staan.

Sint Moritz van 24 juni tot 1 juli 2018
In de loop van de maand mei moeten de saldo’s betaald zijn. We vertrekken ook dit jaar weer
vanop de parking Demervallei. Momenteel is het vertrek uur voorzien om 5.00 uur. Valiezen
laden om 4.45 uur. Eén valies per persoon. Enkele weken voor het vertrek krijgt u de
reisdocumenten. Daarop staan eveneens de reisgegevens. Mochten die anders zijn dan
hierboven vermeld. De documenten van Intersoc zijn bindend. Een programma hebben we
nog niet. Er werden een heel aantal wandelgidsen voorzien om de voorgestelde wandelingen
(halve dagwandelingen, dagwandelingen en dagtochten) te begeleiden. Verder zijn er nog een
aantal busuitstappen en kan er met de Aximopas gebruik gemaakt worden van het openbaar
vervoer en een skilift. Kortom we zullen dagen te kort komen op deze wandelvakantie.

Winterberg van 2 tot 6 september
Nog even herinneren aan deze wandelreis. We hadden graag dat u inschrijft voor 31 mei zodat
we het hotel kunnen bevestigen met hoeveel we komen. Het voorschot bedraagt 115 euro. De
verkenningen gebeuren eind juli. We kunnen dus pas eind augustus wat meer vertellen over
de wandelingen
Andere info kan u vinden in de vorige pinguinekes.

Overlijdens
We vernamen het overlijden van Paul Monsecour. Paul werd geboren op 6 mei 1929 te
Aarschot en hij overleed in Residentie Demerhof op 13 februari.
Hij was een van de pioniers van onze club. Jarenlang was hij een gewaardeerd medewerker
tot het enkele jaren terug niet meer ging en hij het rustig aan moest doen.
Enkele weken laten overleed Robert Van Camp. Robert werd geboren op 25 april
1925 en overleed op 4 maart 2018. Ook Robert was al jarenlang lid van onze club. Samen met
zijn vrouw Jeannine Meulemans hebben ze vele jaren onze club vertegenwoordigd in het
buitenland. Duitsland, Oostenrijk, Zuid Tirol. Zij hebben er in de loop der jaren vele
wandelwegen bewandeld.
Ook ons lid Josephine Verbiest werd wederom met de dood geconfronteerd. Op 16 maart
overleed haar schoondochter Leen
een dochter achter.

Coninx. Leen werd amper 42 jaar en laat een man en

Wie bieden aan alle families onze deelneming en wensen hen veel sterkte in deze moeilijke
periode.

Doe mee aan de 10.000-stappenclash en stap onze gemeente
mee naar de overwinning
Wist je dat… je met 10.000 stappen per dag (of 8.000 voor 65-plussers)
genoeg beweegt voor een goede gezondheid? Lijken 10.000 stappen
onhaalbaar? Geen paniek, elke stap meer is een overwinning op zich.
En elke stap telt, want van 1 tot en met 31 mei doet Aarschot mee aan de
10.000-stappenclash. We nemen het op tegen de inwoners van meer dan 200 andere Vlaamse steden
en gemeenten.
Hoe neem je deel?
Stap jij onze stad mee naar de overwinning? Registreer je op www.10000stappen.be, sluit aan bij de
groep ‘Aarschot’ en geef elke dag je aantal stappen in. Zo maak je kans op leuke prijzen.
Sven Ornelis is het gezicht van deze campagne en geeft het goede voorbeeld door te tonen hoe je
10.000 stappen haalt zonder veel extra tijd te moeten vrijmaken. “Ik ben helemaal klaar om samen
met alle Vlamingen deze uitdaging aan te gaan,” zegt Sven Ornelis.
Stappenteller
Heb je geen stappenteller maar wil je toch deelnemen? De sportdienst verhuurt gratis
stappentellers, je moet enkel een waarborg geven van 10 euro.
Je kan ook een stappenteller-app downloaden voor je smartphone.

Verslag raad van bestuur van 22 februari 2018 (ipv 26/2)
Aanwezig: Fons Leys, Cyriel Hendrickx, Corrie Martens, Paul Verduyckt, Roger Voet, Ingrid
Blockx, José Leers, Jef De Win
Afwezig : Guy Van Loo (vakantie), Bart Daems (te laat verwittigd)
•

De voorzitter verwelkomt iedereen. Reden van de verplaatsing van deze vergadering is dat
Fons maandag binnen moet in de kliniek in Leuven. Er zijn enkele “bolletjes” ontdekt
rond zijn nieren, die weliswaar niet levensbedreigend zijn maar er toch zo spoedig
mogelijk uit moeten. Hij wordt dinsdag geopereerd. We wensen hem een goede genezing
toe.

•

De winkel zal maandag 26/2 wel geopend zijn.

•

Financieel verslag :

-overzicht van de Konijntjesbergtocht is nog niet compleet, er waren 1031
inschrijvingen, toch werden er slechts 1025 aanvaard omdat medewerkers die
inschrijven toch niet meegeteld worden.
-er werd al 200 € borg betaald voor de Tienbundertocht 2018
-Cyriel overloopt de kastoestand en het dagboek van ontvangsten en uitgaven van
januari
-op 8/3 is er een regiovergadering in Steenhuffel, wie gaat?
-we kregen een uitnodiging voor de receptie tijdens de stertocht in Peer. Wie gaat?
Namen op voorhand door te geven
-het busbezoek aan de Vlaamse Wandeldag in Brasschaat moet nog bevestigd worden
•

Mars der Zuiderkempen op 4 maart
 Sponsoring door Danone : er dient woensdag 28/2 gebeld te worden om te vernemen
wat er gesponsord wordt (Cyriel) en Fons vraagt Jan Beckers om in Rotselaar alles
af te halen. Deze sponsoring dient om mee te geven met elke inschrijver
 Belorta sponsort dit jaar ook groenten via Ronny Verbruggen. Hij brengt die
waarschijnlijk vrijdagnamiddag binnen in het secretariaat waar de bakken dienen
gesplitst in kleinere porties (Corry zal ons verwittigen). Deze dienen als prijzen voor
de tombola die elk uur getrokken wordt uit de inschrijvingen van dat uur (Bart zal
hier voor zorgen). Elke bus krijgt ook een pakket cadeau.
 Voor Walkon dient plaats voorzien te worden in de startzaal. We hopen tijdig te
weten te komen hoeveel ruimte ze nodig hebben
 De wandeling maakt ook deel uit van Hartevijf. Guy zal moeten instaan voor de
inschrijvingen en de aankomstregistraties (evt met Magda). Hiervoor moeten nog
afstandstabellen en 50-kmstrookjes gemaakt worden. Fons vraagt de gegevens op bij
Jos Willekens, ook wandelplannetjes om op te hangen.


•

MDZ Vertrekzaal :
 Nieuwe brouwer is Kiewit van Booischot. Zij hebben een camionette ter beschikking
die ook koelwagen is. Er kan echter maar één frigobox in zodat we Jan Beckers
moeten vragen mee te rijden om een 2e mee te brengen. De afhaling dient
zaterdagmorgen te gebeuren. Fons vraagt Jan en nog iemand voor de camionette.
 Deze zaal kan klaargezet worden.
 Er mogen geen auto’s op de koer, wel levering langs de kant van het
volwassenenonderwijs
 Er moeten parkeer- en inschrijvingsborden geplaatst worden aan de rode lichten voor
verwijzing naar parking Demervallei, Aldi en Carrefour. Misschien best ook aan de
inrit van de grote parking als men van Rillaar komt, en dan bord naar achteraan de
parking.
 Er dienen kleine bordjes gehangen te worden met ‘inschrijving’ vanaf het station en
de parkings (Paul)
 De bakker komt tegen 6u30

•

Zaal Demervallei Langdorp :
 Deze zaal kan slechts gedeeltelijk klaargezet worden. Materiaal kan wel ter plaatse
worden gebracht zaterdagnamiddag
 Sleutel dient vrijdagnamiddag opgehaald te worden Langdorpsesteenweg 229 (Paul)




Open vanaf 07u00
We moeten nog een oplossing vinden om zondagmorgen de broodjes en de soep ter
plaatse te krijgen

•

Zaal Gijmel :
 Deze zaal kan klaargezet worden.
 Sleutel bij Gerda
 Open om 06u45
 Ook hier stelt zich het probleem om de eetwaren ter plaatse te krijgen

•

Zalen Wolfsdonk en Averbode :
 Deze zalen kunnen niet op voorhand klaargezet worden.
 Patrick Vanhorebeek zal zaterdagnamiddag het materiaal inladen, zondagmorgen de
eetwaren van deze zalen ophalen en samen met Jef wegdoen naar de zalen
 Voor Averbode moeten ook glazen meegenomen worden.

•

Klaarzetten alle materialen in het secretariaat dinsdag 09u00

•

Samenkomst secretariaat zaterdag 10u00 (eerst grote ketel voor soep ophalen in
Langdorp (Paul en José)

Paul Verduyckt

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur
Van 26 maart 2018 begin : 19u45
Aanwezig: Fons Leys, Cyriel Hendrickx, Paul Verduyckt, Roger Voet, Ingrid Blockx, José
Leers, Guido Van Loo, Jef De Win, Corrie Martens, Bart Daems
•
•
•

De voorzitter verwelkomt iedereen.
Hij bedankt zijn bestuursleden om de tocht te organiseren terwijl hij in het ziekenhuis
lag.
De secretaris heeft een zeer mooie folder gekregen van de club ‘ nooit meer moe
Boesinge’ over Aarschot.
De voorzitter heeft de factuur van Bpost bij.
Leo Peeters (sportverslaggever) heeft 2 artikels in het Laatste nieuws geplaatst over
onze wandeling.
Er zijn 3 overlijdens van personen die nauw bij de club betrokken zijn (waren) nl.:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

-Robert Van Camp – geen lid meer
-Paul Monsecour- geen lid meer
-Leen Conings –schoondochter van Josphine Verbiest
Om bij het bestuur te komen moet men 3 jaar lid zijn. We stellen voor om dit terug te
brengen op één jaar. Dit moet gewijzigd worden op de algemene vergadering
( statuten, huishoudelijk reglement ).
Silke De Rijck zal gevaagd worden om een facebook aan te maken. We moeten met
haar nog afstemmen wat kan of niet kan.
In het voorjaar doen we te dikwijls Langdorp aan tijdens de tochten. We gaan in 2019
enkele tochten veranderen. Bv. in februari naar Begijnendijk.
Op de spaarkaart staat een fout. Zal hersteld worden!
6 april is er een vrijdagwandeling, die Fons niet kan begeleiden wegens nog
herstellend. Paul, Guy en Paul Vl zullen dit op zicht nemen.
De secretaris zal contact opnemen met Brasschaat voor de Vlaamse wandeldag
(busreis – staat reeds in het pinguineke).
Donderdag 29 maart gaan we de parkingweide op Bekaf maken om 17u. Iedereen
brengt zelf gerief mee! Fons heeft eventueel nog opvulgrond.
Voor de panoramatocht worden er briefjes in de bus gestoken bij de omwonenden van
de zaal in Gelrode om te verwittigen voor parkingoverlast. Donderdag 14 april door
Paul en José.
We komen de vrijdag samen om 13u30.
De bakker komt om 6u30.
We overlopen de medewerkers. Roger en Ingrid samen met Paul en José bemannen
Nieuwrode.
Zouden we eens geen busreis naar Voeren kunnen maken in 2019!
De Bollekens hebben pijltjes met daarop een fluosticker.
We gaan de Moezel verkennen : 2-5 april

Einde : 22u40
Verslag : Guy Van Loo

Vier regenwormen werden in vier verschillende reageerbuisjes
gestopt:
1. in bier
2. in wijn
3. in 12 jaar oude whiskey
4. in mineraalwater
De volgende dag laat de leraar de resultaten zien:
De eerste in bier: dood.
De tweede in wijn: dood.
De derde in 12 jaar oude whiskey: dood.
De vierde in mineraalwater was de enige overlevende en nog steeds gezond.
De leraar vraagt aan de klas: “Wat hebben we geleerd van deze test?”

Een klein meisje achter in de klas antwoordt: “Wie bier, wijn en whiskey drinkt,
heeft geen last van wormen.”

Zijn dit jaar lid geworden:

Hans

GEYSKENS

3390 TIELT-WINGE

Ann

HENDRICKX

3201 LANGDORP

Dirk

PEETERS

3201 LANGDORP

Jade

PEETERS

3201 LANGDORP

Hilde

VAN EESTER

3201 LANGDORP

Yentl

ALAERTS

3201 LANGDORP

Bart

GEERAERTS

3110 ROTSELAAR

Katleen

LAEREMANS

3201 LANGDORP

Jeroen

VERDUYCKT

3200 AARSCHOT

Monique

LEMMENS

9506 GRIMMINGE

Francine

NIJS

3201 LANGDORP

Sarah

KALOKERINOS

2260 HEULTJE

Johan

OLBRECHTS

2260 HEULTJE

Josephus

MARTENS

2221 BOOISCHOT

Ingrid

PEETERS

2250 OLEN

Walter

SAMEYS

2250 OLEN

Christiane

VAN DER VEKEN

2221 BOOISCHOT

Ann

VAN DEN BOSSCHE

3130 BETEKOM

Alain

VUCHELEN

3130 BETEKOM

Dapne

VUCHELEN

3130 BETEKOM

Regian

KOSTER

3200 AARSCHOT

Christiane

DAEMS

3200 AARSCHOT

Lydia

MARRANT

3200 AARSCHOT

Aurelie

CLAUS

3130 BEGIJNENDIJK

Maurice

HEIJLEN

2260 WESTERLO

Rutger

NIJS

3390 TIELT-WINGE

Katleen

HERMANS

3390 TIELT-WINGE

Liliane

SERNEELS

3200 AARSCHOT

Een man komt zwaar hoestend aan. Hij is verontwaardigd en spreekt met hese
stem, daarbij constant hijgend en kuchend. Hij vertelt:
Ik kom juist van 't ziekenhuis. En daar zeggen ze dat ik moet stoppen met
smoren. Pas op, da's zwaren toebak zenne. Als ze zomaar ineens zeggen dat ge
uw hobby moet opgeven. Maar mijn longen hebben precies een half jaar in de
Chinese inkt gehangen zegt de specialist. Ja; hij heeft dat gezien op mijn platen .
Eerst dacht hij dat die lamp in zijn lichtbak gesprongen was. Maar 't waren mijn
longen die ervoor hingen. (hoest zwaar) Eén wit plekske zag hij nog.. . Eén wit
plekske (wijst naar zijn borstkas.) Hier ergens. Maar da's volgens hem een
stompeke da'k eens per ongeluk mee naar binnen gezogen heb. Twee pakskes
per dag smoor ik... En 's nachts ook twee. Maar zonder filter hé... Want van die
filters daar krijg is het van op mijne asem. Vijfhonderd euro per maand kost me
dat ongeveer... Mijn allumeurs niet bijgerekend...Ja. als ik stop met smoren , dan
moet er bij den Belga ene gaan doppen zenne. Zelf rollen heb ik ook nog een
tijdje gedaan. Maar daar ben ik mee uitgescheiden. Op den duur lag mijn tong
helemaal open Die van ons heeft dat rollen dan nog een tijdje overgenomen,
maar die kon mij niet bijhouden. En sigaren heb ik ook eens geprobeerd.
Sigaren. Maar dat was helemaal niet te doen. Ik pafte die kist en al mee op.
Mijn vader, die smoorde nog meer in den tijd. Jef dat was nen echte
kettingsmoorder. Die sliep zelfs op een baal tabak. Fleur de matras. En mijn
grootvader die was nog tien keer erger. Ah ja; die was al drie dagen dood... en
toen hoestte die nog.
En naar die mannen zal ik zowat den aard hebben zeker. Ja het stompeke valt
niet ver van den assenbak.
De rest van ons familie kan er stukske over zagen over dat smoren. Vooral mijn
dochter... Ons Nicotineke. Die vindt dat dat stinkt. Ze kan mijne smoor rieken
tot op haar slaapkamer zegt ze... En ze woont begot twee huizen verder.
Maar waarom zou ik er mee stoppen? k v.. . ik v. . . (Begint zwaar en langdurig
te hoesten.) lk voel mijn eigen d'r goed bij! Ik ben zelfs nog nooit niet ziek
geweest! Ha nee! Want als er bij mij per toeval een paar microben in mijne
mond terecht komen dan liggen die al van hun zelve voordat ze goed en wel
binnen zijn! En die paar mankementen aan mijn longen, wie zegt er dat dat van 't
smoren is? Wie zegt er dat dat niet van iets anders komt? Van den damp van de
bomen of zo? Maar ons Nicotine die houdt niet af. Een tijdje geleden heeft ze
mij zelfs eens naar zo een specialen hypnotiseur willen sturen. Maar dat vind ik
helemaal van 't zot! Ah ja, die gast vroeg 50 euro... En daar hebt ge verdomme
een slof sigaretten voor!

