Mijmeringen van de voorzitter
Het laatste pinguineke voor dit jaar. We gaan naar de winter toe. Momenteel nog niet veel van
te merken. De bladeren aan de bomen hebben hun beste tijd gehad, dat wel. Maar de
temperaturen. Half oktober, ons helpersfeest, 25° C !! Het zijn waarschijnlijk de laatste
stuiptrekkingen. Toch kunnen we nu al zeggen “zo een zomer hebben we nog niet gehad”
Ons helpersfeest was wederom een geslaagde bijeenkomst. Negentig deelnemers konden
genieten van het overheerlijke menu dat de mensen van Gasthof Ter Venne wederom voor
ons klaargestoomd hadden. Het is daar al gezegd, maar ik wil het hier nog eens herhalen hoe
dankbaar we zijn voor de grote schare medewerkers die er mee voor zorgen dat onze
organisaties piekfijn in orde zijn. Bij deze aan ieder van u een dikke merci.
Sinds september zitten er twee mensen extra aan onze vergadertafel. Chris Braes en Annie
van Ouytsel willen onze bestuursploeg komen versterken. Officieel kunnen ze pas aangesteld
worden op de volgende algemene vergadering. Toch zullen ze vanaf nu hun steentje bijdragen
en voor verjonging zorgen binnen het bestuur. Voor de geïnteresseerden er zijn nog plaatsen
vrij. U bent meer dan welkom.
Ik wil tevens een oproep doen aan onze wandelaars met wat anciënniteit. U heeft
waarschijnlijk al heel wat kilometers op de teller staan of u heeft al veel tochten gewandeld.
Jaarlijks organiseert de federatie een viering voor die leden. Meer info hierover kan u vinden
verderop in deze info. De viering gaat dit jaar door in de parochiezaal in Wezemaal.
Misschien toch eens een gelegenheid om u op te geven als gevierde. Ik verwacht een seintje
van jullie.
Momenteel zijn we aan het nadenken over het programma van volgend jaar. Er zijn niet alleen
de tegenbezoeken, de regionale - of Vlaamse wandeldagen maar willen ook een aantal eigen
organisaties toevoegen. Nog eens een bezoek aan het Nederlandse Stevensweert met de
bijhorende maaltijden en de enthousiaste gidsen. Mogelijkheden genoeg daar in de
Maasvlakte. Heeft u zelf al eens in een gebied gewandeld waarvan u dacht: hier is het de
moeite om eens met de club te komen. Laat het ons weten.
2019 nadert met rassenschreden. We hebben nog een tweetal busreizen in kerstsfeer. 1
december is geen wandel maar een slenterreis. Slenteren over een van de grootste en mooiste
kerstmarkten van Duitsland. Genieten van al dat lekkers en van de Duitse “Gemütlichkeit”. 15
december zijn het dan weer de kerststallen. Meer dan 100 kerststallen in de wijk Kiekenhaag
in Stekene samen met de sfeervolle verlichting onderweg zorgen voor een heel andere
beleving van de kerst. Januari wordt dan weer een maand van de klassiekers. De
Zottekestocht, Leuven -Aarschot en het hoogtepunt ons jaarlijks ledenfeest op zaterdag 26
januari. Ook deze keer zal “3 of us” aanwezig zijn.
Ondertussen zijn we bijna november. Traditioneel de maand dat we de overledenen
herdenken. De afgelopen twee maanden moesten we afscheid nemen van drie van onze leden.
Nog meer leden verloren een van hun ouders. Stappend door de afgevallen bladeren
misschien eens het moment om te mijmeren over de eindigheid van het leven. Maar vooral
denken aan al de mooie momenten die we in datzelfde leven kunnen beleven.
Geniet van wat nog komen gaat en tot ergens onderweg.
Fons
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Wandelkalender november - december 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.
Vrijdag 2 november

WSV Wandelend Paal vzw
Bezoekerscentrum Webbekoms Broek
O Vanaudenhovenlaan 48 3290 Diest

Zaterdag 3 november

Zondag 4 november
Stertocht
Zondag 4 november

Zondag 4 november

Zaterdag 10 november
Busreis
Zaterdag 10 november

Zondag 11 november

Zondag 11 november

Zaterdag 17 november

Zondag 18 november
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WSV De natuurvrienden zoersel
Zaal Zonneputteke
Zonneputteke
Zoersel
Singelwandelaars
Sporthal E. Soens
Singel 57
Strombeek -Bever
De Gruun Zipkes
GC Ijzermaal Monsegneur
Raymaekerstr 10 Westmeerbeek
Trip – Trap Kumtich
Kantine Eva ’s Tienen
Sint-Barbarastraat 7 Kumtich
WSV Land van Rode
Balegem
Herentalse wandelclub
Parochiecentrum
Goorstraat 11
2200 Morkhoven
Sporton Deurne-Diest
SOK
Hasseltsebaan Deurne-Diest
Wandelclub Tornado vzw
Gildezaal
Dorpplaats
Boortmeerbeek
De Pompoenstappers vzw
MPI De Mast
Pater Damiaanstraat
Kasterlee
K.V.R. VL BT vzw
Ontmoetingscentrum Genadedal
Velderblok 2A Kessel-Lo

4-7-12-20 km
07.00 – 15.00 uur
6-12-20-25-30 km
08.00 – 15.00 uur
8-12-16-20-25-32 km
07.30 – 15.00 uur
4-6-10-14-20 km
07.00 – 15.00 uur
4-9-13-19-22 km
07.00 – 15.00 uur
6-10-14-18-21 km
Meer info verder in deze
info.
5-7-10-15-20 km
08.00 – 15.00 uur
4-6-10-14-16-20 km
07.00 – 15.00 uur
5-10-15-20 km
07.30 – 15.00 uur
4-6-12-18-25 km
07.00 -15.00 uur
4-6-11-15-20 km
08.00 – 15.00 uur

Zondag 18 november

Zondag 25 november

Zondag 25 november

Zaterdag 1 december
Busreis
Zaterdag 1 december

Zondag 2 december

Dinsdag 4 december

Zaterdag 8 december

Zondag 9 december
Allen op post!!
Zaterdag 15 december
Busreis
Zaterdag 15 december
Trofee Harten vijf
Zaterdag 15 december

Zondag 16 december

Zondag 23 december
Startplaats wijziging !!!
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Horizon Donk
Amandinacollege
St Truiderstwg Herk–De-Stad
Vriendenkring paracommando
Kwartier de Hemptinne
Hertogstraat 184
Heverlee
De ijsetrippers Overijse
RBS Het Groene Dal
Willem Matstraat
Hoeilaart
Kerstmarkt Essen
Duitsland

4-9-13-21 km

VOS Schaffen vzw
OC Scafnis
St.Hubertusplein Schaffen-Diest
Wiekevorstse Stappers
CaféSportbar Gemeentelijk centrum
Industriepark 3 2235 Hulshout
Bavostappers Zittaart
Buurthuis Veerle-Heide
Zandstraat 13 Laakdal - Veerle
De Kleitrappers vzw
PZ Heilig Hart
Eeuwfeestlaan 60 Lier
Sinterklaastocht
Parochiezaal Langdorp
Vernieuwen lidmaatschap
De Smokkelaars Stekene
Uitstap Hulst
Kerststallentocht
De Grashoppers Keiberg vzw
St Norbertuszaal
Blauberg 21 Blauberg-Herselt
WSP Heverlee
Koninklijk Atheneum
Redingenstraat 90 Leuven
De Bollekes Rotselaar vzw
Montfortcollege
Aarschotsesteenweg 39 Rotselaar
RBK Antwerpen
Site van het Seefbier Indië straat 21
Antwerpen

4-6-12-20-30 km

08.00 – 15.00 uur
4-6-10-15-22 km
07.30 – 15.00 uur
4-6-12-18-24-30 km
08.00 – 15.00 uur
Zie verder in deze info

07.00 – 15.00 uur
5-10-15-20-25-42 km
08.00 – 15.00 uur
5-7-10 km
07.00 – 15.00 uur
6-12 km
14.00 – 19.00 uur
5-8-12-15-20-25-30 km
07.30 – 15.00 uur
Meer info verder in deze
info.
6-10-12-16-20-25-30-42-50
km
07.00 – 15.00 uur
6 -12 km
13.00 – 18.00 uur
4-6-10-12-20 km
07.00 – 15.00 uur
4-5-6-9 km
6 km komt langs station
Antw. C.
14.00 – 19.00 uur

Zondag 23 december

Zondag 30 december

WSV De Fonskes vzw
Bouwdewijnstadion
Diestsesteenweg 288 Leuven
WSV Holsbeek
Voetbalkantine VK Holsbeek
Verhaegenstraat
Holsbeek

4-6-12-20 km
08.00 – 15.00 uur
4-6-12-20-26 km
07.00 –15.00 uur

Vrijdag wandelingen
Datum

Omloop

Vertrek 13.30h

9/11/18

Langdorp-Gijmel

Parking achter zaal Demervallei

16/11/18

Houwaart - Tielt

Parking centrum Houwaart

23/11/18

Gelrode - Wezemaal

Oude jongensschool Gelrode

7/12/18

Gijmel-Langdorp

Gijmel Kerk

14/12/18

Kortrijk-Dutsel - Nieuwrode

Parking centrum kortrijk -Dutsel

21/12/18

Wolfsdonk – Blauberg

Wolfsdonk kerk

Stertocht
Regionale Wandeldag Vlaams-Brabant Wandelt 4 -11-2018 een organisatie
van de Singelwandelaars Strombeek-Bever
Vertrek en aankomst: Sporthal E.Soens, Singel 57, Strombeek-Bever. Kinderen – 12 jaar:
gratis. Vertrekken kan vanaf 7.30 uur, laatste aankomst om 18.00 uur. Gelegenheidsrestaurant
in Strombeek: Vol-au-vent met frieten.
We ontvingen uitgebreide wetenswaardigheden en een parcoursbeschrijving:
Strombeek-Bever is een deelgemeente van Grimbergen sedert de fusie van 1977. Het
verstedelijkt Strombeek ligt binnen de Brusselse ring en het gehucht Bever ligt gescheiden
van het centrum door de A12 grotendeels buiten de ring. Parking C, waar de geplande bouw
van het nationaal voetbalstadium voor veel controverse zorgde en er uiteindelijk niet komt,
ligt grotendeels op Strombeeks grondgebied. Ernest Soens was tot aan de fusie burgemeester
van de zelfstandige gemeente Strombeek-Bever en verzette zich tegen de talentelling. Door de
fusie met Grimbergen werd een aanhechting met Brussel vermeden.
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Bij vertrek aan de Sporthal E. Soens komt men al na een paar honderd meter via een
voetgangerstunnel onder de Ring in Grimbergen, in de wijk Potaarde waar vroeger de
Brusselse pottenbakkers hun potaarde vonden. Men passeert een witgekalkte vierkant hoeve
uit de 17de eeuw: het “Potaarde hof”. Links ontwaart men ook de gebouwen van de
koffiebranderij Douwe Egberts maar deze site sluit vóór het einde van dit jaar. Verder volgen
we de Maalbeek die hier de grens met buurgemeente Meise vormt. Men komt zo aan de
vervallen en oudste watermolen van Grimbergen: ’s
Gravenmolen (anno+- 1200). Deze deed dienst als
banmolen: de bewoners van het graafschap waren
verplicht hier hun graan te laten malen. Hij brandde af in
1991 en is nu in privébezit. We volgen de Maalbeek en
komen zo in het centrum van Grimbergen, aan de
bijgebouwen van de abdij met de volkssterrenwacht
MIRA, opgericht in 1967 door pater Pieraerts. Hier is ook
de Astroclub van Frank Deboosere gevestigd. Daarnaast
bevindt zich feestzaal
“Fenikshof” onze rustpost. De paters van de abdij, die deze zaal aan
de gemeente verhuren, zijn van plan hier hun eigen Grimbergenbier
te brouwen en dus moet de gemeente op zoek naar een nieuwe
feestzaal. Het vermaard Grimbergen bier wordt nu
gebrouwd door brouwerij Alken-Maes, de kaas en
paté gemaakt door kaasmakerij Lindenhof.
Grimbergen, “Parel van
Brabant”, telt met zijn
deelgemeenten Strombeek-Bever, Beigem en
Humbeek ongeveer 37000 inwoners en wordt
gerekend tot de streek “Brabantse kouters” en de
groene gordel. De Norbertijnen bouwden hier een
abdij in 1128 die een zeer bewogen geschiedenis
heeft gekend, ze
werd verschillende
keren vernietigd
en afgebrand maar
ze verrees telkens als een feniks terug uit haar as. Naast de
abdij, op het dorpsplein, staat de abdijkerk Sint Servaas, in
1999 verheven tot basiliek. De Sint-Servaas basiliek is een
der mooiste barok monumenten uit ons land. Het interieur is
verbazend mooi, met zwart en wit marmer, biechtstoelen,
preekstoel, orgel, communiebank, hoogkoor in prachtig
houtsnijwerk. Ook
de sacristie is zeker een bezoek waard. Elke zondag
wordt de hoogmis opgeluisterd door het abdijkoor
met Gregoriaanse gezangen. De beiaard met zijn 49
klokken met huidig beiaardier Twan Bearda strooit
op zon- en feestdagen in het beiaardseizoen en ook
bij speciale gelegenheden zijn klanken uit over het
Grimbergs landschap. Op en rond het dorpsplein
ziet men verschillende huizen met gevels uitde 18
de eeuw. Om terug te keren naar de startplaats in Strombeek gaat men door het Prinsenbos.
Een groene oase midden in het dorp, met het voetbalveld van KSC Grimbergen, iets verder de
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ruïnes van het 17de -eeuws Prinsenkasteel met slotgracht. Dit kasteel diende in de 2de
wereldoorlog als munitiedepot voor de Duitsers en werd bij de aftocht in brand gestoken. Iets
verder: het guldendal met het M.O.T. of het museum voor oudere technieken gevestigd in de
gerestaureerde hoeve van het Prinsenkasteel. De 8 km wandeling vertrekt+/- rechtstreeks van
het Guldendal naar Strombeek.
De 12 km wandelaars splitsen af en komen op het hoogste punt van Grimbergen en ontwaren
links, bij goed zicht, de Sint-Rombouts toren van Mechelen en rechts het Atomium en de
skyline van Brussel. Het wandelparkoers verlaat eventjes Grimbergen om langs het
Tangebeekbos en de wijk “het Voor “van Koningslo-Vilvoorde maar sterk aanleunend bij
Strombeek naar de startzaal terug te keren.
Vanaf de rustpost in Grimbergen gaan de wandelaars die voor de afstand 16, 20, 25 en 32km
kiezen verder langs de pittoreske Maalbeek, en komen voorbij de zijkant van de
Charleroyhoeve, een gerestaureerde voormalige pachthoeve van de abdij, gedeeltelijk omwald
en gebouwd in de 17-18de eeuw. De naam verwijst
naar Karel II, koning van Spanje en de Nederlanden,
vandaar de naam: hof van “Charles--Roy “. Iets verder
komen we aan de Liermolen, een graanmolen ook
daterend uit dezelfde periode. Het is een afdeling van
het M.O.T., de molen is bedrijfsklaar en regelmatig
worden er maaldemonstraties gegeven. Zie ook de
bakoven en het depot voor karren en wagens. Iets
verder langs de beek en natuurgebied komt men aan
de Tommenmolen, waar ook een afdeling van
hetM.O.T. gevestigd is. Het molengebouw dateert uit de
16de eeuw en werd grondig verbouwd in de 19de. Zie
ook de bakoven en de rosmolen, een molen aangedreven
door 1 of 2 paarden. Indien men voor 20 km gekozen
heeft wandelt men verder naar het Lintbos. Dit jonge bos,
met verharde wandelwegen, ligt op een deel van het
vliegveld van Grimbergen dat in 1939 als militair
hulpvliegveld aangelegd werd. Bij de invasie werd het
gebruikt en verder uitgebouwd door de luftwaffe. Hier
heeft men een prachtig zicht op de Basiliek en de kerk van Beigem. De 25 en de 32 km
wandelaars wandelen verder naar de “Verbrande Brug”, een wijk
van Grimbergen waar een bijkomende rustpost voorzien is. De
brug overspant het zeekanaal Brussel-Schelde maar dankt zijn
naam aan het feit dat de houten brug, kort na zijn bouw in 1577,
door de in Vilvoorde gelegerde Spanjaarden in brand werd
gestoken om te verhinderen dat de Geuzen langs deze kant
konden aanvallen. De 32 km wandelaars doen er nog een lus bij
langs het kanaal (ook kanaal van Willebroek genaamd), richting
Humbeek en langs het Lintboskasteel, een overblijfsel van het 16-17e- eeuwse waterkasteel.
Voormalige Dame van Lint was Hélène Fourment, 2de echtgenote van Rubens.
Overtuigd ? Wij betalen de inschrijving en er nog twee basisconsumpties bovenop.
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Busreis Balegem zaterdag 10 november
We nemen er deel aan de 31e Pannenkoekentocht te Balegem. We zijn de wandelclub “Het
Land van Rhode” nog een tegenbezoek verschuldigd. Balegem is een dorpje in OostVlaanderen en een deelgemeente van Oosterzele. We ontvingen onderstaande beschrijving.
Voor amper 7 euro kan u dit alles gaan bewonderen.
Start: Parochiecentrum, Poststraat 48
Afstanden: 6-10-14-18-21 en 26 km
Inschrijving: 1.50 €, korting leden wandelclub
Starten van 8 tot 15 uur
Einde wandeling: 17 uur
De 5 km is een totaal afzonderlijke lus met start
en aankomst in de startzaal en is volledig verhard.
Ook de 26 km maakt eerst kennis met deze lus.
Zij starten langs de “Watermolen uit 1442” Het
rad draait nog, maar het huis is tegenwoordig in
gebruik als woonhuis. Strikt genomen is het geen
molen meer: want het gaande werk werd volledig verwijderd, zodat er niet gemalen kan
worden. Wel een idyllisch plekje.
Dan begeven we ons naar de wijk Issegem waar we eerst “De kapel onder de Linde”
ontmoeten.
Barokke sokkelkapel onder een oude linde. Gewitte bak- en zandstenen pijler met zadeldak.
Gevelsteen met jaartal 1637. O.-L.-Vrouwebeeldje met Kind, afgesloten met een ijzeren
traliedeurtje. Halfronde grijze, natuurstenen stoep van 3 treden.
Deze kapel, aan de voet van een eeuwenoude boom, dateert wellicht uit 1637.
Even verder passeren we de “Stokerij Van Damme” nog de enige landbouwstokerij in de
Benelux. Zij kweken nog zelf het graan dat gebruikt wordt
om de jenever te stoken, vandaar hun slogan “Van korrel tot
borrel”. Na de stokerij begeven we ons richting
Visschersmolen of Windekemolen, die in het voorjaar
volledig gerestaureerd werd. Nu gaan we richting startzaal.
De 10 km maakt gebruik van bovengenoemde lus en trekt na
de rust richting Broek en passeert de site van de Zandgroeve,
hier wordt nog steeds Balegemse Zandsteen ontgonnen die
meestal gebruikt wordt om Middeleeuwse gebouwen te
restaureren. In de groeve zijn nog steeds heel veel
haaientanden terug te vinden. Na de zandgroeve gaan we
richting Guillotinemolen. Hij wacht reeds lang op een
restauratie.
De overige afstanden volgen even de 10 km tot Broek en stappen op rustige wegen richting
Oombergen waar ze de rustpost bereiken na 8 km.
De 18, 21 en 26 km maken nu een lus richting Hillegem van respectievelijk 3,5 en 6 km,
grotendeels op onverharde wegen.
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Na deze lus keren ze terug naar de start langs Oombergenbos, dwarsen de N42 en keren zo
terug langs de zandgroeve, zij kunnen van dichtbij zien hoe de groeve er uitziet. Zij vervoegen
hier de andere afstanden en bereiken de startzaal na 7 km.
Na de wandeling kan je uiteraard genieten van onze ter plaatse vers gebakken pannenkoeken.

Goed nieuws voor de deelnemers van deze busuitstap. Wij betalen voor
ieder van u een portie pannenkoeken.
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 Balegem en de naam van
de deelnemers. Het bedrag moet voor 2 november op onze rekening staan.

Zaterdag 1 december Kerstmarkt Essen.
Het moet niet altijd wandelen zijn. Deze maal
gaan we slenteren. De kerstmarkt in Essen zou
een van de mooiste van Duitsland zijn. De
eerste 104 leden die inschrijven kunnen met
ons mee voor de prijs van 10 Euro. De anderen
kunnen spijtig genoeg niet mee. De komst van
autobussen moet lang op voorhand
aangevraagd worden en is beperkt in aantal.
Tijdig inschrijven is de boodschap.
Onderstaande promotie tekst vonden wij voor
u:
De 46ste internationale kerstmarkt ESSEN telt wel 250 leuk gedecoreerde kraampjes en is
daardoor een van de grootste en mooiste van Duitsland. Onder een fonkelend net van 450000
lichtjes is deze kerstmarkt wel het best om in de (voor)avond te bezoeken. Te midden van de
feestelijk opgesmukte kraampjes is dit alles een heel speciale belevenis.
Ook de middeleeuwse markt is de moeite waard. Bij de 'Hohe Dom' worden door
toneelspelers een kerstspel opgevoerd. Geniet van een ritje in de "Bellevue". Op 56 meter is
de "Bellevue" het hoogste mobiele reuzenrad ter wereld. In gesloten gondels geniet u 's
avonds van de lichten van de stad.
Voor personen die iets minder goed kunnen wandelen , kunnen best beginnen in
Hauptbahnhof om dan rustig de kerstmarkt op te gaan, eventueel terrasje doen en eindigen aan
Porschplatz waar ze de U bahn ( metro ) kunnen nemen terug naar Hauptbahnhof.
Hauptbahnhof ligt paar meters hoger dan Porschplatz en zo is er een lichte daling.
Met 1000 + 1 cadeau-ideeën en culinaire specialiteiten van over de hele wereld doet de
internationale kerstmarkt Essen zijn naam eer aan.
Peperkoek, glühwein en paradijsappels. Met de hand gesneden kerststallen, sierlijke Adventpiramides, wierookbomen en bijenwaskaarsen - een wandeling door Essen's Kerstmarkt zal de
sfeer voor Kerstmis bepalen met zijn geuren, kersttraktaties en prachtige geschenken. Volgens
de naam biedt de International Christmas Market Essen ook exotische items van over de hele
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wereld: sculpturen uit Afrika, handwerk uit Rusland of
metalen borden voor de Amerikaanse fans.
De kerstmarkt nodigt je ook uit voor een wereldreis op culinair
gebied: of het nu gaat om Arabische falafel, Poolse bigos,
Franse pannenkoeken of Nederlandse poffertjes - hier krijgt
iedereen waar voor zijn geld.
Vertrek parking Demervallei 10.00 uur. Terug omstreeks 21.30
uur. Inschrijven doe je door 10 Euro te storten op rekening
BE10 1460 5347 2704 met vermelding Essen en de naam van
de deelnemers. Het bedrag moet voor 23 november op onze
rekening staan.

Zondag 9 december 2018: 39ste Sinterklaastocht - Langdorp en Gijmel
De traditionele afsluiter van het wandeljaar
met als decor: bossen, heuvels, heerlijke
panorama's en hopelijk een maagdelijke witte
Demervallei. Je hebt een mooie keuze aan
kronkelende, verrassende wandelpaadjes
tussen Langdorp en Gijmel. Ook dit jaar kan
je zowel in Langdorp als in Gijmel
inschrijven. In Langdorp vertrek je vanuit de
zaal Demervallei!
Je kunt alle afstanden aanvatten in beide
vertrekposten (met uitzondering van de 5 km). Bij niet te veel modder staat er ook een lus in
het natuurgebied De Langdonken op het programma. Een heerlijk wandelgebied dat door
velen gesmaakt wordt. In Langdorp wordt er een lus door de weidse Demervallei gepland.
Tussen deze lussen kan er naar hartenlust gecombineerd worden met kilometers en parcours.
Gijmel, dat bij het Brabantse Aarschot behoort, bezit een typische Zuid Kempische omgeving.
Stille dennenbossen met kronkelende paadjes spelen hier de hoofdrol. In Langdorp kunnen we
genieten van een meer open Hagelands landschap en een sterk meanderende Demer die de
vallei in twee verdeeld. Hopelijk kunnen de vroege wandelaars weer genieten van een mooie
zonsopgang boven de Demervallei, misschien versierd met een laagje sneeuw. Zij die dit
gemist hebben kunnen in de late namiddag genieten van een al even mooie zonsondergang.
De beide vertrekzalen zijn zeer ruim en gelden tevens ook als rustposten.
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Busreis zaterdag 15 december Stekene en Hulst.
Voor deze uitstap trekken we naar het grensgebied met het Nederlandse zeeland. De
Smokkelaars uit Stekene organiseren er hun 17de Kerststallentocht. We kunnen kiezen uit de
afstanden 6-9-12 km.Vertrekken doen we vanuit het centrum van Stekene met zijn sfeervolle
kerstverlichting. Naargelang de gekozen afstand wandelen we ook over de landelijke wegen
rondom het dorp. Ook hier vinden we her en der wat
kerststalletjes. Langs het kanaal zorgen kaarsjes
voor afbakening van de weg. Breng toch zeker en
vast een zaklamp mee. Fluoricerende kleding is een
aanrader. Na de rust komen we in de wijk
Kiekenhaag. Hier vinden we meer dan 100 unieke
kerststalletjes. Huis per huis aan beide zijden van
een straat kan u genieten van een afwisseling van
kerststalletjes. In de vertrekzaal in kerstsfeer is er
muzikale omlijsting.
Een unieke beleving die alleen tot zijn recht komt als het donker is. Vandaar dat we met de
wandeling pas in de vooravond kunnen vertrekken.
Tijd genoeg dus om eerst nog even te gaan shoppen in
de pakweg 250 handelszaken of een korte wandeling
te gaan maken in het vestingstadje Hulst op een
boogscheut (10 km) van Stekene.
Bij aankomst in Hulst bent u enkele uren vrij. U kan
vrij rondwandelen. Grote handelzaken zijn vlakbij.
Sommige medicijnen zijn merkelijk goedkoper in de
Nederlands apotheken. Vergeet zeker de plaatselijke horeca niet. Voor de liefhebbers maken
we een korte wandeling over de vesten rondom het centrum om dan ook nog wat door het
centrum in kerstsfeer te kuieren. De wandeling zal ongeveer 5 km zijn.We voorzien daarna
nog wat tijd om de horeca te steunen. We vertrekken om 16.00 uur in Hulst naar Stekene
Vertrek parking Demervallei 12.00 uur. Terug omstreeks 21.30 uur. Inschrijven doe je door 7
Euro te storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding Stekene en de naam van
de deelnemers. Het bedrag moet voor 7 december op onze rekening staan.
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Harrachov 1 tot 10 augustus 2019
Momenteel hebben al 47 leden
ingeschreven. Er zijn nog wat kamers
ter onze beschikking. Vera Verbeeck,
de promotor van Intersoc heeft een
voorstelling komen geven.
Hooggebergte is er niet. Bergen rond
de 1200 m hoog kunnen ook al voor
zware wandelingen zorgen. Voor de
wintersporters, er zijn zelfs
springschansen voorzien. Er zijn heel
wat uitstappen voorzien zodat we de
mooiste plekjes van de omgeving kunnen ontdekken. De natuur in de omgeving lijkt
schitterend. Het hotel is vanaf dit jaar volledig in beheer van Intersoc. Zowel in de kamers als
in de foyer werden alle meubelen vernieuwd. Zodat het geheel een frisse indruk geeft. Voor
de twijfelaars, u heeft nog even tijd maar tegen 1 december moet ik de namen doorgeven. U
mag in de loop van december nog een brief/mail van Intersoc verwachten om het voorschot te
betalen. Toch nog even aan herinneren dat er een soepele en gratis annulatieverzekering is. U
hoeft zich dan ook geen zorgen te maken over de lange tijd die er nog overblijft vooraleer we
vertrekken. Als u beslist heeft laat dan maar iets weten en bezorg mij het inschrijfformulier uit
ons vorige pinguineke.

Winterfeest 2018
Ook dit jaar organiseert de stad Aarschot van 14 tot 31 december weer haar winterfeest.
En net als vorig jaar doen we weer mee. Vrijdag 28 december is onze dag.
In de namiddag organiseren we een begeleide wandeling voor groot en klein met vertrek om
13.30 uur. Bedoeling is dat we vanaf de Grote Markt een wandeling maken van ca 8 km. We
gebruiken ons secretariaat als rustplaats.
Om 19.00 uur maken we nog een begeleide wandeling, met toortsen voor de liefhebbers, van
ca 1.5 uur door het centrum in kerstsfeer. Een uitgebreid programma wordt later via de media
medegedeeld.
Vertrekken en aankomen doen we aan een hutje op de Grote Markt dat we die dag ter onze
beschikking hebben. Dat hutje is vanaf 13.00 uur bemand en het is de bedoeling om daar wat
drank of snuisterijen te verkopen. U bent dan ook heel de namiddag en avond welkom.
Ook niet wandelaars zijn welkom om te komen genieten van Aarschot in eindejaarsfeer.
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Zottekestocht maandag 1 januari 2019
Enkel voor leden van WSC Langdorp vzw
Traditioneel de eerste dag van het nieuwe
jaar, onze zottekestocht.
Om het jaar op een gezonde en ontspannende
manier te beginnen worden jullie tegen 09.00
uur verwacht aan de kerk van de Gijmel. We
maken een wandeling van ca 12 km met een
rust ergens halfweg de wandeling.
Deelname is gratis.

Gevierde clubleden
Sinds twee jaar in Wandelsport Vlaanderen is
de viering van verdienstelijke wandelaars.
Elk jaar tijdens de nieuwjaarsvieringen in de
regio’s worden ook de verdienstelijke
wandelaars gevierd.
Wat zijn nu verdienstelijke wandelaars. Dat
zijn wandelaars die in de loop van 2018 de
kaap van 20 000 km hebben overschreden of
een veelvoud van 20 000. (40 000, 60 000,
80 000, 100 000, 120 000 en zo verder).
Voor de leden die korte afstanden wandelen
kan men ook voor het overschrijden van
1000 wandelingen of een veelvoud ervan
worden gevierd. U kan maar voor één van
beide gevierd worden. Toch nog
benadrukken dat het overschrijden van die
getallen in 2018 zou moeten gebeurd zijn. Indien dat reeds een aantal jaren gebeurd zou zijn
moet men wachten tot er weer een veelvoud van 20 000 km of 1000 wandelingen wordt
overschreden.
Leden die denken in aanmerking te komen melden dit aan ons secretariaat ten laatste tijdens
de Sinterklaastocht op 9 december. Graag persoonlijk aanmelden.
Concreet: de gevierde mag gratis deelnemen aan de nieuwjaarsviering/etentje op vrijdag 18
januari 2019. Deze viering zal doorgaan in de parochiezaal van Wezemaal. De partner en een
aantal bestuursleden komen ook mee, zodat u bij bekende mensen zit. Zij betalen een bijdrage
van € 40 per persoon. De gevierde ontvangt een klein geschenkje, een oorkonde en een foto
van die overhandiging. Wat hem of haar eeuwige roem oplevert.
Vorig jaar hadden we maar 2 personen die zich aangemeld hebben. Bij die 650 leden moeten
er toch meer zijn die aan de voorwaarden voldoen. Het is nu aan u om u aan te melden.
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40 punten 2018.
Nog even de afspraken betreffende de 40 punten herhalen:
Dit jaar hebben we wel een bepaald kledingstuk aan 20 euro, de sweater met kap, maar de
inruilbon blijft van toepassing. 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 dit jaar aangevuld
met petjes, sweaters met een kap. De dames T-shirts zijn ondertussen geleverd. We denken
dan ook 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 maandag 29 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 28 januari 2019. 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 kan
er lidgeld vernieuwen, 40 puntenkaart inruilen en een nieuwe meenemen. U kan er tevens de
inruilbon dadelijk innen.
Nieuwe puntenkaarten zijn pas beschikbaar vanaf de Sinterklaastocht.
Opgelet!! Laatste datum van inleveren 40 punten formulier: Zondag 9 december.
Daarna worden de formulieren niet meer aanvaard.

Openingsuren secretariaat - Vernieuwen lidgeld
Om de lidgeldvernieuwing en de verdeling van de 40 punten beloning wat vlot te laten
verlopen passen we de openingsuren van ons secretariaat wat aan in november.
We zijn geopend op woensdag 14 november tussen 14.00 en 16.00 uur.
Op maandag 26 november zijn we een halfuurtje vroeger geopend. U kunt vanaf 18.00 uur bij
ons terecht.
Zondag 9 december tijdens de Sinterklaaswandeling is het secretariaat geopend van 8.00 tot
17.00 uur.
De 2de woensdag van december valt dit jaar op 12 december en zijn we geopend van 14.00 tot
16.00 uur.
De laatste maandag valt op oudjaar. Het secretariaat zal daarom geopend zijn op maandag 17
december van 18.30 uur tot 19.30 uur.
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Mogelijkheden genoeg om uw 40 puntenformulier binnen te brengen en uw lidgeld te
vernieuwen.
Leden die graag nieuwe naamklevers laten aanmaken. Sturen best enkele dagen op voorhand
een mailtje naar onze secretaris Wandelsecr@yahoo.co.uk . Zij zullen dan op deze dagen ter
beschikking liggen.
U hoeft ook dit jaar geen formulier of naamklevers voor het ziekenfonds mee te brengen. Via
de federatie beschikken we over een formulier dat voor ieder ziekenfonds geldig is. Zelfs voor
de spoorwegen. Samen met uw lidkaart ontvangt u zo’n ingevuld formulier.

LIDGELD 2019
Op 1 oktober 2018 is een nieuw werkjaar begonnen, en dit betekent ook:
vernieuwing van het lidmaatschap. De lidkaarten en ook de Walking in

Belgium zijn pas op 9 november beschikbaar. Lidgeld vernieuwen kan
dus maar vanaf woensdag 14 november.
Hoeveel kost het?
Een heel jaar lid zijn van de grootste wandelclub van Vlaams-Brabant, en tevens verzekerd
tegen ongevallen op weg naar, tijdens, en op weg van een wandeltocht, kost 15,00 euro voor
1 persoon, 30 euro voor twee personen, en vanaf het derde lid van hetzelfde gezin
bijkomend 10,00 euro per persoon.
Hoe uw lidgeld betalen?
Het liefst van al hebben wij dat het lidgeld in de hand betaald wordt: tijdens de openingsuren
van het secretariaat of tijdens onze Sinterklaastocht, want dan kunnen wij u meteen uw
nieuwe lidkaart meegeven, en uw gratis wandelkalender. Maar betaling langs de bank kan
natuurlijk ook op nr. BE10 1460 5347 2704 met vermelding “lidgeld 2019” en de namen
van de leden. Nieuwe leden melden zich echter bij de secretaris, met opgave van hun
(officiële) voornaam, familienaam, adres, geboortedatum, rijksregisternummer en
nationaliteit.
Bewijs van lidmaatschap
Als bewijs van betaling van uw lidgeld ontvangt u een nieuwe lidkaart met de vermelding 2019.
Wie in de hand betaalt (zie hierboven) ontvangt deze lidkaart onmiddellijk. Wie langs de bank
betaalt krijgt ze achterna gestuurd (doen wij niet zo graag, want dit vraagt bijkomend werk, en een
postzegel, maar even goede vrienden!).
Een aanrader: betaal uw lidgeld voor 1 januari 2019, dan is u al met Nieuwjaar in

orde met de verzekering; u ontvangt dan bovendien, per gezin, gratis de Walking
in Belgium 2019. Opgelet: deze kalender kunt u zelf afhalen zolang hij
beschikbaar is. Hij wordt u niet opgestuurd!
Vanaf januari wordt er overal gescand. Zorg dat u net zoals uw ID kaart ook uw
lidkaart bij u heeft. Geen lidkaart wil zeggen geen lid u betaalt dan een hogere
inschrijfprijs.
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Overlijdens
Een rubriek die we liever niet in ons clubblaadje zetten. De afgelopen periode hebben we
echter moeten afscheid moeten nemen van drie van onze leden. Vijf leden verloren ook een
van hun ouders.
Op 11 augustus overleed ons lid Jan Lievens op de leeftijd van 76 jaar. Vele jaren
vertegenwoordigde hij onze club vanuit zijn woonplaats Geel .
Op 22 september moesten we afscheid nemen van Magda Cumps. Magda werd 73 jaar. Zij
had nog graag haar 74ste verjaardag gevierd in januari 2019. Het heeft niet mogen zijn. We
zullen Magda herinneren als de vrouw die op onze buitenlandreizen naast het wandelen ook
zeer veel interesse had voor het cultuurgebeuren in de plaatsen die we bezochten.
Drie dagen later overleed Herman Heylen op 2 maanden voor zijn 75ste verjaardag. Herman
was een van de medestichter en bezieler van de club. Enkele jaren later werd hij met hart en
ziel voorzitter van de Landelijke Gilde en werd zijn inbreng in de club wat minder. Al zorgde
hij er wel voor dat vele leden van de Landelijke Gilde ook lid werden bij ons en ook
daadwerkelijk gingen, en nu nog gaan wandelen. Op ons ledenfeest was er steevast een tafel
voor Herman en zijn ploeg. Vrijwel op al onze organisaties was hij aanwezig. De afgelopen
periode ging het wandelen wat minder. Een kop koffie met ontbijt komen nuttigen was er wel
steeds nog bij. We zullen Herman zeker missen.
Fik Tuyteleers en Margriet moesten op 19 augustus afscheid nemen van hun vader/
schoonvader Leon. Leon werd 95 jaar.
François Stevens verloor zijn vader op 21 september. Fons Stevens werd 84 jaar
Willy Bosmans, Nelly en Marijke moesten dan weer afscheid nemen van
moeder/grootmoeder Elza Van Der Veken. Elza werd 90 jaar.
Roger Bergen, de vader van Margot Bergen en de schoonvader van Ivo Beyens overleed op
13 oktober. Roger werd 91 jaar.
Op 13 oktober werden Fik Tuyteleers en Margriet van Hissenhoven wederom geconfronteerd
met een overlijden. Deze maal overleed Jef Van Hissenhoven de vader van Margriet op de
leeftijd van 97 jaar.
Wij wensen al de naasten veel sterkte toe.

Nieuwtjes uit de federatie.
Volgend jaar zijn er wat wijzigingen bij het
organiseren van wandelingen:
- Vooreerst het scannen van de lidkaarten. Vanaf volgend jaar wordt het scannen overal
toegepast. Het is daarom zeer belangrijk steeds uw lidkaart bij u te hebben. Geen lidkaart bij,
wil zeggen geen lid. U betaalt dan de inschrijvingsprijs van een niet lid. U ontvangt ook geen
inschrijfkaart meer maar een ontvangstbewijs. Deze hoeft ook niet meer in de bus gestoken te
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worden. Niet leden ontvangen nog wel een inschrijfkaart en moeten die nog in de doos aan de
uitgang deponeren.
- Vermits het niet meer nodig is om naametiketten te kleven zal u bij bestelling nog slechts 1
blad ontvangen (33 klevers) Deze heeft u in sommige gevallen nog nodig zoals in Wallonië en
bij stertochten.
- In 2019 is er geen eenvormigheid meer voor de inschrijvingsprijs voor de wandeltochten. De
inschrijfprijs voor leden en niet leden wordt vermeld in de Walking en varieert tussen 1.10
Euro en 1.50 Euro voor leden. Voor niet leden wordt dat 1.50 Euro tot 2.50 Euro. De
verhoging is wat streekgebonden. Vlaams Brabant en Limburg blijft over het algemeen
1.10/1.50 Euro. Antwerpen 1.20/2.00 Euro. Oost - en West Vlaanderen 1.50 /2.50 Euro.
Opletten dus als u zich aan de inschrijftafel aanmeldt. We gaan ervan uit dat er in 2020 terug
meer eenvormigheid komt.
- Starturen. Alle clubs zijn akkoord gegaan met het charter om vroeg starten tegen te gaan.
Vanaf 2019 mag er niet meer vroeger gestart worden dan het uur dat in de Walking vermeld
staat. Wij vragen dan ook uw medewerking om de starturen te respecteren en niet meer dan
een kwartier voor het officiële start uur in de vertrekzaal aanwezig te zijn.
-Lidkaarten. De lidkaarten vanaf 2019 zijn maar geldig tot 31 december 2019. Er is geen
overgangsperiode meer zoals nu. Het is aan u om het lidgeld tijdig te vernieuwen.

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur
Van 24 september 2018 begin : 19u45
Aanwezig: Fons Leys, Cyriel Hendrickx, Paul Verduyckt, Roger Voet, Ingrid Blockx, José
Leers, Guido Van Loo, Jef De Win, Corrie Martens
Verontschuldigd : Bart Daems
Genodigden: Chris Braes, Annie Van Ouytsel
•

•
•
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De voorzitter verwelkomt iedereen. Vooral Chris en Annie.
Hij heeft een gedenkschooteltje van Budgenbach met daarin enkel snoepjes.
Wandelclub Kadish heeft op 11 november een wandeltocht voor het goede doel. Ze
vragen voor sponsering.
Hij heeft een aantal doodsbrieven bij: Magda Cumps, Tuyteleers (vader van Vic), Jan
Lievens, Stevens ( vader van François).
Ardenne fruitwater biedt sponsering aan voor een evenement in de vorm van gratis
flessen.
De secretaris heeft een steen bij met daarop een grote en twee kleine slakken. Dit
omdat we de meeste deelnemers hadden bij de wandeltocht bij de club ‘ de slak’.
Het duurt natuurlijk een tijdje eer zo’n slakken hier zijn!
De penningmeester geeft een overzicht van de in- en uitgaven van juni, juli en
augustus.

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

De prijzen van de drank gaan omhoog vanaf 2019.
Gewoon drank € 1,4
Zware bieren € 2,4
Ice tea: prijs afhankelijk van de grote van de fles(jes)
Taart en koeken € 1,6
Naar de kerstmarkt van Essen kunnen er maar 2 bussen gaan. Dus 104 wandelaars.
Vol is vol! Vertrek 10 u ; terug 19u30.
Balegem : 10 november
Kerststallenwandeling Stekene + Hulst 15 december. Vertrek 10u naar Hulst. Vanaf
16u naar Stekene.
Bart vroeg om de diabetische tocht in het pinguineke te zetten.
Momenteel zijn er 82 deelnemers voor het helpersfeest.
De viering van leden met 20.000 km op de nieuwsjaarreceptie in Wezemaal moet in
het pinguineke komen. Roger en Ingrid zijn al kandidaat.
Van de winterwandeling hebben we van de stad nog niets vernomen. Paul neemt
contact op met de toeristische dienst.
Het secretariaat is open woensdag 17/12 en op de sinterklaastocht 9/12.
26 november gaat het 1 uur vroeger open.
Geen secretariaat op 24 en 31 december.
17 december is het bestuursvergadering.
Vanaf 2019 worden er 33 naamklevers afgeleverd (ipv 99). Vanaf dan verdwijnen de
inschrijfkaarten voor leden.
Het lidgeld blijft € 15.
De bons voor de 40 punten zijn gemaakt.
Er zijn kousen ( 100 stuks) geleverd in Halen. Cyriel zal die meebrengen.
De brouwer komt ’s avonds met de mars der Zuiderkempen reeds het leeg goed
ophalen.
De rustpost is niet in de Gijmel maar in Rillaar.
Voor Harrachov zijn er al 41 ingeschreven.
het Hemelvaartweekend valt laat nl. 30 mei.
Voorstel om naar Witlich te gaan.
Er komt geen najaarsvakantie.
Volgend jaar doen we de zottekestocht en op 6/1 Leuven – Aarschot.
We nemen contact op met Nathalie voor een wandeling in het voorjaar in
Stevensweert.
Voor onze tochten nemen we Arenbergbier als streekbier. Indien de zaaluitbater dit
toelaat!
Voor de Tienbundertocht komen we de vrijdag bijeen om 12u30 en we beginnen met
pompoenen te snijden.
De bakker komt om 6u30.
De controle is in Ter klasse.

Verslag : Guy Van Loo
Einde : 23u15.
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Dat is nu eens echt boerenverstand!
Een landbouwer laat 17 paarden na aan zijn drie zonen.
In zijn testament verdeelt hij de erfenis als volgt:
Mijn oudste zoon de helft van alle paarden
Mijn tweede zoon een derde van alle paarden
Mijn jongste zoon een negende van alle paarden
Daar het onmogelijk is om 17 paarden te delen door 2, door 3 of door 9,
beginnen de problemen tussen de drie zonen.
Op een gegeven ogenblik beslissen ze ten einde raad om hun buur Dirk,
ook een landbouwer, wiens intelligentie ze al lang bewonderen, om raad te vragen,
in de hoop dat die een oplossing kan vinden.
De boer neemt het testament en leest het aandachtig, na enkele ogenblikken gaat hij thuis
zijn eigen paard halen en voegt het toe aan de zeventien andere.
Nu staan er 18 paarden in de wei.
Vanaf nu wordt het mogelijk voor de erfgenamen om tot de verdeling over te gaan,
zoals voorzien in het testament van hun vader.
De oudste neemt de helft van de 18 paarden = 9 paarden
De tweede neemt een derde van de 18 paarden = 6 paarden
De jongste neemt een negende van de 18 paarden = 2 paarden
Samen hebben ze nu, 9+6+2=17 paarden
Er blijft 1 paard over, dat van Dirk, die het terug mee naar huis neemt.
En nu jullie.....
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