De leden van de raad van bestuur wensen u prettige
feestdagen
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Gelukkig 2018



Het bestuur van Wandel Sportclub Langdorp vzw wenst al zijn leden een
voorspoedig 2018. Om het nieuwe jaar feestelijk te vieren nodigt het bestuur de
leden uit op hun :

Ledenfeest van zaterdag 27 januari 2018 in Gasthof Ter Venne
Deuren open vanaf 18.00 uur

Menu:

Aan tafel 18.30 uur

Vlaamse avond

> Koud buffetje: Verschillende koude vleesgerechten.
> Soepjes: -Tomatensoep met balletjes.
- Posteleinenroomsoep.
> Warm buffet:- Koolvis op Oostendse wijze.
- Zalm op een bedje van venkel en bieslookschuim.
- De zeven zaligheden van het zwijntje.
- Steak met pepersaus.
Puree, frieten, kroketten
> Desserten: Mezekenstaart, chocomousse, Rijstpappen, Desserttaarten,
Ijsbuffet, koffie en thee
> Onbeperkt, aangepaste dranken.
Willy, Wendy, Jos of te wel : 3ofus spelen ten dans.
Inschrijven door storten van € 40,00 per persoon voor leden en van € 55,00
per persoon die een lid vergezelt. Helpers die in de loop van 2017 geholpen
hebben krijgen een korting en betalen slechts € 30,00. All-in !!!
Storten voor 18 januari 2018 op rekeningnummer BE10 1460 5347 2704
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Mijmeringen van de voorzitter
Als u deze info in de bus krijgt loopt 2017 op zijn laatste dagen. Het jaar waarin we 40 jaar
werden en de Vlaamse wandeldag organiseerden. Het jaar ook waarin bij bijna al onze
organisaties de weergoden niet mee zaten. De topper was onze Sinterklaastocht met slechts
925 deelnemers. Dat zijn er 1400 minder dan in 2016. Al bij al moeten we bewondering
hebben voor die 925 wandelaars die de extreme weersomstandigheden trotseerden.
Bewondering ook en dankbaar aan de vele medewerkers die het afgelopen jaar hebben
meegewerkt om onze organisatie vlot te laten verlopen. Een medewerker en bestuurslid in het
bijzonder moeten we zeker danken. Dat is Lucien die vele jaren parcoursbouwer was en er
voor zorgde dat onze club in gans Vlaanderen naam en faam kreeg voor zijn mooie
wandelparcoursen. Hij bezorgde ons de parcoursen van de afgelopen jaren zodat we op de
ingeslagen weg kunnen verder gaan. Het parcours voor de konijntjesbergtocht is klaar en
gebaseerd op een tocht uit het verleden. Lucien, namens alle pinguïns een dikke dank u wel en
geniet van wat er nog komen gaat.
Wat er voor ons komt kan u vinden in het jaarprogramma 2018. Weer een tiental busreizen
naar Vlaamse en Waalse clubs. We hebben getracht deze uitstappen zoveel mogelijk te
spreiden en vooral aandacht gehad voor de tegenbezoeken die we door de organisatie van de
Vlaamse wandeldag moreel verplicht zijn. Vandaar ook dat er reeds een groot aantal
stertochten gekend zijn. Neem daarbij onze eigen organisaties en we hebben een goed gevuld
jaarprogramma waarbij we zeker op de hulp van onze medewerkers mogen beroep doen. Mijn
oproep blijft van kracht: nieuwe bestuursleden zijn dan ook meer dan welkom.
Traditioneel zijn er in januari de Zottekestocht, Leuven – Aarschot en het ledenfeest. De
uitnodiging voor dit feest kan u hiervoor vinden.
We kozen dit jaar voor een speciale formule. Een Vlaamse avond. Een concept in buffetvorm
dat de mensen van Gasthof Ter Venne ontwikkelden. Iets duurder dan we gewend zijn maar
we zijn ervan overtuigd dat iedereen met een tevreden gevoel zal naar huis keren. Niet alleen
door het overvloedige en lekkere eten en drinken maar ook door de leden van 3 ofus die ons
muzikaal zullen verwennen. Toch nog een aandachtspunt. Het beginuur is 18.00 uur. Een 15tal minuutjes vroeger kan nog. Nog vroeger is onbeleefd en toont geen respect naar de
medewerkers toe van Gasthof Ter Venne. Hierbij een oproep, respecteer het afgesproken uur.
Er zijn voor iedereen voldoende zitplaatsen en ook de buffetten worden tijdig aangevuld.
Voor een aantal van u is dit de laatste pinguïn die u ontvangt. Al dan niet gewild uw lidgeld
niet vernieuwen heeft als gevolg dat u niet meer tot Wandel Sportclub Langdorp behoort.
Binnen enkele weken zal uw lidkaart 2017 niet meer geldig zijn. Wil u toch nog lid blijven?
dan kan u alsnog uw lidgeld vernieuwen tijdens de openingsuren van het secretariaat of via
overschrijving.
Voor de trouwe leden rest mij u nog een fijn wandeljaar 2018 te wensen. Geniet nog van de
komende feestdagen en… tot ergens onderweg.
Jullie voorzitter.
Fons
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Jaarkalender 2018
Maandag 1 januari
Zondag 7 januari
Zondag 21 januari
Zaterdag 27 januari
Zondag 4 februari
Dinsdag 6 februari
Zondag 25 februari
Zondag 4 maart
Zondag 11 maart
Zaterdag 17 maart
Zondag 1 april
Zaterdag 14 april
Maandag 23 april
Zondag 29 april
10 tot 13 mei
Maandag 21 mei
Donderdag 24 mei
Zondag 27 mei
Zondag 3 juni
Zondag 10 juni
Zondag 17 juni
24 juni tot 1 juli
Za 7 en zondag 8 juli
Zondag 15 juli
Zondag 22 juli
Zondag 12 augustus
Dinsdag 28 augustus
2 tot 6 september
Zondag 9 september
Zondag 23 september
Zondag 14 oktober
Zaterdag 20 oktober
Zondag 21 oktober
Zondag 4 november
Zaterdag 10 november
Zaterdag 1 december
Zondag 9 december
Zaterdag 15 december
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Zottekestocht
Leuven - Aarschot
Veldegem
Ledenfeest
Remouchamps
Konijntjesbergtocht
Antwerpen wandelt te Zoersel
Mars Der Zuiderkempen
Limburg wandelt te Peer
Eisden
Beverlo
Panoramatocht
Algemene vergadering
Vlaanderen wandelt te Brasschaat
Wandelvakantie Alken
Langdorp- Scherpenheuvel
Netetocht
Moerkerke
Heusden-Zolder
Diest- Aarschot
Ronse
Wandelvakantie St Moritz
Zoutleeuw
Zomertocht
Leest
Overijse
Begijntjestocht
Wandelvakantie Winterberg
Humbeek
Butgenbach
Helpersfeest
Tienbundertocht
Berlaar
Vl-Brabant wandelt te Strombeek-Bever

Balegem
Kestmarkt
Sinterklaastocht
Stekene

Eigen organisatie
Eigen organisatie
Busreis
Eigen organisatie
Busreis
Eigen organisatie
Stertocht
Eigen organisatie
Stertocht
Busreis
Stertocht
Eigen organisatie
Eigen organisatie
Busreis
Busreis
Eigen organisatie
Eigen organisatie
Busreis
Stertocht
Eigen organisatie
Busreis
Busreis
Stertocht
Eigen organisatie
Stertocht
Stertocht
Eigen organisatie
Busreis
Stertocht
Busreis
Eigen organisatie
Eigen organisatie
Stertocht
Stertocht
Busreis
Busreis
Eigen organisatie
Busreis

Wandelkalender januari – februari 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
Maandag1 januari

Zaterdag 6 januari

Zondag 7 januari

Zondag 7 januari

Zondag 7 januari

Donderdag 11 januari

Zaterdag 13 januari

Zondag 14 januari

Donderdag 18 januari
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WSC Langdorp vzw
Zottekestocht
Vertrek Kerk Gijmel 9.00 uur
De Herentalse WV vzw
Parochiezaal Sint Norbertus
Blauwberg 21 Herselt
Blijf Jong Genebos
Ontmoetingscentrum Sint Jan
Genebosstraat
Kwaadmechelen
De Leeuwerik Landen
Voetbalkantine Sparta
Karel de Grotelaan 3400 Landen
WSC Langdorp vzw
Leuven – Aarschot
Vertrek: Station Aarschot 7.36 uur
WSV Wandelend Paal
Kantine A.C.Tervant
Duistbosstraat Paal(Tervant)
De Lustige stappers Post Langdorp
Parochiezaal Herselt Centrum
Vest 6 Herselt
Houtheimstappers Steenokkerzeel
De Molekes Wambeekstraat 27
Steenokkerzeel
WSV Horizon Donk
De Rietbron
Sportlaan Halen

Eigen organisatie
Zie verder in de info
5-10-15-20-25-30 km
08.00 – 15.00 uur
4-7-9-12-15-20 km
07.00 – 15.00 uur
5-7-14-20 km
08.00 – 15.00 uur
Eigen organisatie
Zie verder in deze info
4-7-12-16-20 km
07.00 – 15.00 uur
5-7-12-17 km
07.00 – 15.00 uur
6-9-12-15-20-22 km
08.00 – 15.00 uur
4-6-8-10-14-16-18-20-24 km
08.00 – 15.00 uur

Zaterdag 20 januari

Zondag 21 januari
Busuitstap
Zondag 21 januari

Zaterdag 27 januari
Zondag 28 januari

Zondag 28 januari

Dinsdag 30 januari

Zaterdag 3 februari

Zondag 4 februari

Zondag 4 februari
Busreis
Dinsdag 6 februari

Zondag 11 februari

Donderdag 15 februari

Zaterdag 17 februari
Trofee Harten Vijf
Zondag 18 februari
Twee startplaatsen
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VOS Schaffen
Gildenzaal
Pastorijstraat
Schaffen
Wandelclub vier op een rij
Veldegem
Wandelclub Tornado
Zaal Bosuil
Bieststraat 233 Hever
Ledenfeest
Gasthof Ter Venne
WSV Neteland Duffel vzw
Parochiezaal
Leo Kempenaerstraat 16 Schriek
Den Engel Leuven
Roosenberg
Maurits Noestraat 13 Oud-Heverlee
WK. Werchter vzw
Parochiezaal St-Martinus
Kerkstraat 3
Wezemaal
WC Gedoviba
Zaal De Vrede
Lichtaartseweg 131 Olen
Globetrotters Hageland
Zaal ’t Jongensschool
Blerebergstraat 4
Tielt
Sougné-Remouchamps
KONIJNTJESBERGTOCHT
Demervallei Langdorp
Wandelaars / helpers op post
Samen uit Samen thuis vzw
OC Lillo Hortelstraat 21
Houthalen Helchteren
Herentalse WV vzw
Ontmoetingscentrum
Smissenhoekstr 7
Zoerle-Parwijs
Horizon Donk vzw
Zaal St. Trudo
Priesterse Heidestr. 8 Linkhout
WC de Bavostappers Zittaart vzw
PC Bel Wijdbos 39 Geel(Bel) Of
Volkshuis
Veldstraat 31 Meerhout

4-6-12-20-30 km
07.00 – 15.00 uur
6-12-18-21 km
Zie verder in deze info.
5-10-15-20 km
07.30 – 15.00 uur
Eigen organisatie
Zie verder in deze info
7-14-21 km
07.30 – 15.00 uur
5-10-15-20 km
07.30 – 15.00 uur
6-13-21-27 km
08.00 – 15.00 uur
3-6-13-20-30-42 km
06.00 -15.00 uur
4-6-12-16-21 km
07.30 – 15.00 uur
4-7-12-21-30 km
Zie verder in deze info
5-8-12-16-20-28 km
07.30 – 15.00 uur
4-7-12-16-21 km
08.00 – 15.00 uur
5-10-15-20-25 km
08.00 – 15.00 uur
4-6-9-13-20-30-42-50 km
07.00 – 15.00 uur.
4-7-12-18-25-32 km
07.00 – 15.00 uur
6-12-18-25-32 km

Zondag 18 februari

Zondag 18 februari

Donderdag 22 februari

Zondag 25 februari
Antwerpen Wandelt
Stertocht
Zondag 25 februari

Dinsdag 27 februari

WSP Heverlee
H.Hartinstituut
Naamsesteenweg 355
Heverlee
De Velpense Wandelaars
Zaal Trefpunt
Dorpstraat 12
Bekkevoort
Sporton vzw
Buurthuis
Zandstraat 13
2431 Veerle
WSV De natuurvrienden Zoersel
Sporthal Gemeenteschool
Achterstraat Zoersel
Toekers Bunsbeek
Glazuur
Dries 7A Glabbeek
De Bollekens Rotselaar
Meubelen Verhaegen
Grote Baan 115 Betekom.

4-8-12-16-20 km
07.30 - 15.00 uur
5-10-20 km
07.00 – 15.00 uur
5-7-10-17-20 km
07.00 – 15.00 uur
6-10-12-16-20-24-30-42 km
07.00 – 15.00 uur
5-7-10-14-21 km
07.00 – 15.00 uur
4-6-8-10-12-14-16-20 km
07.00 – 15.00 uur

Vrijdagnamiddagwandelingen.
Hieronder kan u de voorziene vrijdagwandelingen vinden tot eind juni. Door andere
organisaties zit er niet altijd een regelmaat in. Noteer de data in uw agenda.

Datum
05/01/18
19/01/18
02/02/18
23/02/18
9/03/18
23/03/18
06/04/18
27/04/18
25/05/18
08/06/18
22/06/18
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Omloop
Rillaar-Bergvijver-Rillaar
Gijmel-Varenwinkel-Gijmel
Aarschot-Gelrode-Aarschot
Langdorp-Rillaar-Langdorp
Gelrode-Wezemaal-Gelrode
Wit Toreke- Moorsem- Wit Toreke
Aarschot- Gijmel- Aarschot
Wolfsdonk- Averbode-Wolfsdonk
Aarschot-Bergvijver-Aarschot
Langdorp-Testelt-Langdorp
Gelrode-Betekom-Gelrode

Vertrek 13.30 uur
Parochiezaal Kortakker
Gijmel Kerk
Sporthal Demervallei
Parochiezaal Langdorp
Oude jongensschool
Parking Meetshoven
Sporthal Demervallei
Kerk Wolfsdonk
Sporthal Demervallei
Parochiezaal Langdorp
Oude jongensschool

Ook dit jaar werden we gevraagd om aan dit evenement deel te nemen. Wandelen is onze core
business. Dat tonen we dan ook op vrijdag 29 december. We nodigen iedereen uit om komen
kennis te maken met het wandelen. Vertrekken kan tussen 13.00 en 14.00 uur voor een vrije
wandeling of om 13.30 uur voor de groepswandeling. Verzamelen en gratis inschrijven aan
onze hut op de Grote Markt. Inschrijven is noodzakelijk voor de verzekering. Deze hut is
vanaf 12.30 uur en verder de ganse dag bemand en u kan er proeven van oma’s pompoensoep
met balletjes. We voorzien ook de nodige drankjes om de dorstigen te laven.
Wandelen doen we over een afstand van ca. 8 km met een rust in ons secretariaat. Voor de
– 12 jarigen is er onderweg een zoektocht. Tijdens de wandeling passeren we een aantal
borden met letters op. Daarmee kunnen ze een woord vormen dat verwijst naar onze club.
Deelnemingsformulier inleveren geeft hen recht op een geschenkje.
Wandelen in het donker geeft dan weer een speciale sfeer. Vandaar een avondwandeling door
het centrum van Aarschot in kerstsfeer. We voorzien een aantal fakkels, het is aan u om
fluorescerende kledij te dragen zodat we deze wandeling veilig kunnen beëindigen. Ook hier
weer verzamelen we tegen 19.00 uur aan onze hut. Fakkels zijn ter beschikking aan 2 Euro
per stuk. Fakkels worden pas verdeeld en aangestoken aan de toegang naar parking
Demervallei. Brandende fakkels zijn niet toegelaten op de Grote Markt.
Alle clubleden, al dan niet van groot Aarschot zijn welkom. Nu nog duimen voor een droge
en zonnige winterdag.
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Zottekestocht zondag 1 januari
Tradities zijn er om in eer te houden. Voor de zoveelste
maal organiseren we voor onze leden deze wandeling.
Vertrekplaats is nog steeds aan de kerk Gijmel. We
verwachten er een grote groep “Zottekes” om 9.00 uur.
Dwalend door de Langdorpse bossen bereiken we café
Den Arend. Na een ruime rust wandelen we terug naar de
Gijmel, waar we omstreeks 12.30 uur hopen aan te
komen. Deze wandeling is uitsluitend voor onze leden.

Zondag 7 januari Leuven – Aarschot
Traditioneel de zondag na nieuwjaar onze wandeling in lijn.
We vertrekken met de trein van 7.36 uur naar Leuven. Reizen doen we met een Key card.
Kostprijs is dan 2,2 Euro per persoon. Breng gepast geld mee a.u.b.
Door het heuvelend Hageland keren we terug naar Aarschot.
Een volledig aangepast parcours. De rustposten die we de afgelopen jaren gebruikten
zijn niet meer beschikbaar in 2018.
In Leuven gaan we van het station naar het Provinciaal Domein, volgen even de vijvers en
richten ons dan naar Kessel-Lo, gedeelte Beneden - Kessel. De trappen zijn dit jaar beperkt tot
een tiental. Een smal bospaadje brengt ons boven tot op de Kesselberg. Via de Lemmingsberg
en de traditionele kasseiweg bereiken we na 7,5 km Holsbeek. Men heeft ons beloofd dat de
Sporthal zou open zijn. We houden hier een sanitaire stop. De cafetaria is NIET OPEN. Breng
zelf een drankje mee. We wandelen dan
nog 7 km, door het hopelijk niet te natte
Dunbergbroek, verder richting
Blauwmolen. Waar we omstreeks 11.30 uur
hopen aan te komen. Hier mogen de
meegebrachte bokes verorberd worden. De
baas ging zelfs verse soep voorzien. Na een
ruime rust richten we onze schreden naar
Gelrode via de flanken van de
Benninksberg, het Hellegat en de
hondsheuvel. Deze maal nemen we onze
rust na 19 km in de “stationsbuurt” van Gelrode. Café Sportwereld oftewel de Jeppe is onze
gastheer. Een half uurtje later stappen we verder. We houden het deze maal vlak en wandelen
langs de spoorweg door het Elzenhof naar het station dat we omstreeks 14.30 hopen te
bereiken. Totaal afstand 22,5 km. Ook op deze organisatie worden enkel leden toegelaten.
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Dinsdag 6 februari 2018: 14de Konijntjesbergtocht - Langdorp
Kom genieten van een heerlijke wandeling ingericht door Wandel Sportclub Langdorp. Vrij te
vertrekken tussen 7.30 en 15.00 uur voor de afstanden van 5-8-12-16-20 en 28 km. Aankomst
dient u voor 17.00 uur te bereiken.
De start voor onze 14de Konijntjesbergtocht wordt gegeven in zaal Demervallei te Langdorp.
De 5 (toegankelijk voor rolstoelen) en 8 km blijven in Langdorp en kunnen genieten van
mooie uitzichten over de brede Demervallei, de vallei is een van de breedste van België. We
vangen aan met een typisch Kempisch Landschap. De fris ruikende dennenbossen tussen
Langdorp en Gijmel, staan borg voor een verkeersvrije, afwisselende tocht naar de sterk
meanderende Demer. Na genoten te hebben van de eerste lentebloesems in de vallei komen
we terug in de vertrekzaal.
De 12 km trekt richting Rillaar, maar eer ze de Demer oversteken mogen ze genieten van een
prachtig zicht op het kerkje van Langdorp. Misschien is dit wel het mooiste zicht van
Langdorp! Nu trekken we volop de kaart Demervallei. De vallei vormt de grens tussen de
zandige Kempen en het zandlemig
Hageland en staat borg voor een
verscheidenheid aan planten en flora.
Honden moeten hier dan ook zeker aan
de leiband blijven. We vertrekken
stroomafwaarts en flaneren langs de
beemden van Langdorp en
Schoonhoven. Ooit stond hier aan de
oevers van de Weerderlaak het SintLambertuskerkje van Weerde. Zij was
in de vroege middeleeuwen de
belangrijkste kerk van Langdorp. In de
17de eeuw is ze gesloopt, met de stenen heeft men later de stenen ommuring van het kerkhof
van Langdorp hersteld. We naderen nu stillaan Rillaar en krijgen een heerlijk zicht op de
toren van de Sint-Pieterskerk, een van de mooiste van het Hageland. Enkele fotoschots later
bereiken we de rustpost. Na de rust vangen we aan met het Konijntjesbergmoment. Deze berg
staat al jaren borg voor hemelse vergezichten over Rillaar en de Demervallei. Wanneer je
langs het met voorjaarsbloesems getooid natuurgebied, "Achter Schoonhoven" wandelt en
geniet van een adembenemende zonsopgang, bereik je al vlug de vertrekzaal.
In Rillaar trekken de wandelaars van de langste afstanden naar het Heiken. Dit met loofbomen
bebost gebied, staat garant voor talrijke onverharde paadjes die we gulzig in het parcours
hebben ingepast. De mooiste zichten op Rillaar vind je op dit parcours. We verlaten het
Heiken en gaan op zoek naar de pas geopende trage wegen. In het gehucht Biezenhuiskes
verkennen we tal van deze onverharde wandeljuweeltjes, ze leiden ons naar en langs malse
weiden, vruchtbare akkers en bottende fruitplantages. De trage wegen zorgen voor een ware
verfrissing van onze tocht en zullen zeker gewaardeerd worden door menig wandelaar. Via
een gezapige afdaling en rustige kerkwegen bereiken we terug Rillaar. De lus in Rillaar is
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ongeveer 8 km of 4 km lang en kan gecombineerd worden met de 12, 8 en 5 km in Langdorp.
Op die manier is er zelfs een 34 km mogelijk. Hopelijk is de zon op post zodat we weer
kunnen genieten van een adembenemende zonsondergang bij het binnenlopen van Langdorp
waar een schare behulpzame pinguïns u graag aan een heerlijk drankje, pannenkoeken, taart
of iets anders helpen.

Zondag 21 januari

Busreis Veldegem

Nog eenmaal naar West - Vlaanderen en dan laten we deze provincie even rusten. De mensen
van wandelclub vier op een rij kwamen met een zeer grote delegatie naar onze Vlaamse
Wandeldag. Het is de bedoeling om met een grote groep pinguïns het platte Vlaamse land te
gaan bewandelen zodat onze delegatie opvalt tussen de 2500 verwachtte deelnemers. We
kozen voor hun 30ste Wintertocht die deel uitmaakt van het Brugse Ommeland
Wandeltrofee.
De organisatoren lieten ons het onderstaande weten.
Start: Zaal basisschool ’De Stapsteen ‘ Koningin Astridstraat 2 in Veldegem
Kom genieten van het Veldegemse landschap en het bos. We hopen natuurlijk op een
fantastische en droge dag zodat we volop van de rust en het natuurschoon kunnen genieten!
Er zijn 4 afstanden uitgetekend voor jullie: 7km, 12km, 18km en 21km
Het belooft weer een prachtige natuurwandeling te worden.
De 6 km : we stappen bijna onmiddellijk een nieuwe wijk met prachtige huizen in en
doorkruisen daarna de “Steenovenwijk’. Dit is een wijk genaamd naar de plaats waar de
stenen voor de kerk gebakken werden. Achteraf werden die ovens weer afgebroken! We
stappen voorbij het stille kerkhof om even later onze rustplaats in ‘het sportcomplex ‘DE
BOSSERIJ ‘ te bereiken! Daarna wandelen we door een prachtige bomenlaan om verder
door een wijk in aanleg te trekken naar ons eindpunt.
De 12km wandelt naar een pad
waar een elektriciteitspaal pal in
het midden van een pad staat!
Langs dit pad nemen we enkele
schilderachtige hoeven waar.
Verder trekken we door een
beukendreef waar we een
lieftallig oud huisje opmerken.
Plots doemt het kasteel
‘Baesveld’ op waar we een echt
natuurpad induiken . We kruisen
de spoorweg en belanden kort
daarna in onze eerste rustpost
‘basisschool De leeuw’ . Daar kunnen we even gezellig keuvelen met andere vrienden
wandelaars. ( Hier maken de parcours van 18 km en 21 km een lus)
Daarna wandelen we richting’ St.Elooipad ‘om verder tussen landbouwgronden, bestemd
voor industriegrond, te wandelen. Langs de Krakkeweg waar we een oude kippenkwekerij,
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nu als opslagplaats voor caravans en
auto’s dienend, voorbij komen, slaan
we een privé pad in dat ons weer naar
de spoorweg brengt. Aan het kruispunt
staat een gedenkplaat van wielrenner
‘Wouter Dewilde ‘ die na een zware
val overleed! We naderen onze
nieuwe rustpost in ‘de Bosserij ‘ . Een
verfrissing, koud of warm, zal ons
zeker deugd doen.
We lopen daarna het tweede deel van
de 6km tot aan het eindpunt.
18km : zij volgen de 12km tot aan de eerste rustpost in ‘De Leeuw’ en trekken dan een lus
samen met de 21 km! We nemen de richting naar het industrieterrein “De Arend’ maar we
laten die deels links liggen om een graspad te nemen en verder op de spoorweg uit te komen.
Die wandelen we langs tot we de spoorweg kunnen dwarsen om zo de rustpost weerom te
bereiken. We volgen nu het tweede deel van de 12 km tot aan het eindpunt.
21 km; volgt hetzelfde parcours als de 18 km maar na de rust in ‘De Bosserij’ nemen ze de
richting van de jeugdterreinen “ ’t Kalf’ “ om hier een uitstekende natuur lus te maken.
Zeker de moeite waard!!! We trekken naar de ‘Hertoginnendreef ‘ waar we de romantiek
kunnen laten spreken. Via een bossluis beginnen we aan een prachtige laan waar we volop
van de stilte kunnen genieten. Even verder kunnen we de watertoren van Torhout zien . In de
Belledreef zien we een oude boswachterswoning veranderen in een modern gebouw. We
naderen de rustpost opnieuw en na een welverdiende rustpauze volgen we het tweede deel van
de 6,12,18 km tot het eindpint.
Hopelijk hebben jullie echt genoten van de rust en de stilte van het winterse landschap en
zijn jullie een mooie ervaring rijker geworden!!!
Vertrek parking Demervallei 08.00 uur. Terug omstreeks 17.30 uur. Inschrijven doe je door 7 Euro te
storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding Veldegem en de naam van de
deelnemers. Het bedrag moet voor 12 januari op onze rekening staan.

Nieuwjaarszingen
Nieuwejaarke zoete
Een varken heeft 4 voeten 4
voeten en ne staart dat is wel
een centje waard
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Hoog huis, laag huis Er zit een
gierige pin in huis

Oudjaar, Nieuwjaar Ik wens u
een gelukkig Nieuwjaar

Busreis zondag 4 februari Remouchamps
Het is een tijdje geleden, we keren dus nog eens naar de Ardennen. En ja, eigenlijk hopen we
op een mooi sneeuwtapijt. Sougné-Remouchamps is een plaats in de Belgische provincie Luik
en een deelgemeente van Aywaille. Het plaatsje is vooral bekend door de grotten van
Remouchamps en de heuvel La Redoute. Remouchamps ligt aan de Amblève en de
Ninglinspo.
Zoals de naam reeds doet
vermoeden, bestaat SougnéRemouchamps uit de
dorpen Sougné en Remouchamps.
Verder behoort onder meer het
dorpje Nonceveux nog tot de
deelgemeente.
Tot de opheffing van het
hertogdom Limburg hoorden
Sougné en Remouchamps tot de
Limburgse hoogbank Sprimont.
Net als de rest van het hertogdom
werden de plaatsen bij de annexatie van de Zuidelijke Nederlanden door de Franse Republiek
in 1795 opgenomen in het toen gevormde Ourthedepartement. Deze plaats behoorde tot de
gemeente Aywaille tot in 1919 toen Sougné-Remouchamps als zelfstandige gemeente werd
afgescheiden.
Bij de gemeentelijke fusies van 1977 werd Sougné-Remouchamps een deelgemeente van
Aywaille.
De natuurlijke parel van de provincie Luik, zijn de grotten van Remouchamps.
Ze zijn al sinds 1828 te bezoeken. Door de Grotten van Remouchamps wandelen is een
onvergetelijke ervaring in het hart van de Aarde. Het is de langste ondergrondse rivier in
Europa!
Ontdek de natuurlijke schatten zoals de stalagmieten en stalactieten die door de eeuwen heen
door de natuur zelf gevormd zijn.
We nemen er deel aan de “Marche des Gadlis dè péron d’Or” van de club met de
gelijknamige naam uit Remouchamps.
We kunnen kiezen uit de afstanden 4-7-12-21 en 30 km.
Het parcours is heuvelend en bosrijk, afwisselend met mooie vergezichten op de landelijke
wegen. Uitschieter is de Côte de La Redoute. La Redoute is een heuvel die vooral bekend is
als beklimming in de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik. De top van la Redoute ligt op
een hoogte van 292 meter. De heuvel van L-B-L heeft een lengte van 1650 meter. De
wielrenners zullen een hoogteverschil van 161 meter moeten overbruggen met steile stukken
van 22% en een gemiddelde van 9,5%. De heuvel heet niet voor niets Côte de la Redoute,
redouter betekent namelijk: vrezen, duchten. De vorige keren zat ook deze heuvel in het
parcours zij het dat we toen ergens halfweg op de beklimming terecht kwamen.
13

De andere kant uit hebben we de Ambleve. Ook deze rivier komen we enkele malen tegen op
onze wandeling. De mensen die liever niet zover wandelen kunnen zeker een bezoek brengen
aan de Grotten van Remouchamps. Deze grotten zijn in de weekends van januari geopend.
Vertrek: Parking Demervallei om 08.00 uur. Terug omstreeks 17.30 uur. Inschrijven doe je
door 7 Euro op onze rekening BE10 14 60 5347 2704 te storten. Naam van de deelnemers
vermelden a.u.b. Het bedrag moet op 26 januari op onze rekening staan.

Stertocht Zondag 25 februari
Antwerpen Wandelt te Zoersel
Deze tocht is de eerste van het wandelcriterium WalkOn 2018. Een criterium waarin ook onze
Mars Der Zuiderkempen kadert.
U mag er op onze kosten gaan wandelen en krijgt er nog een basisconsumptie bovenop.
Wat er te beleven valt? We laten de parcoursbouwers Eduard en Swa aan het woord:
Start: Beuk en Noot – Sporthal, Achterstraat, Sint-Antonius-Zoersel
Vertrek: 08.00 – 15.00u
Afstanden: 6 – 12 – TM – 20 – 25 – 30 – 40km.
Op zondag 25/2/2018 is het aan de Natuurvrienden Zoersel om zich te bewijzen als
organisator van de regionale wandeldag Antwerpen. We hopen iedere deelnemer, van gelijk
welke afstand, een aangename wandeling te bezorgen. De wandelaars van de 25 – 30 – 40km
zijn de enige die op één wandeling kunnen genieten van twee Trappistenkloosters. Iedere
wandelaar zal evenwel minstens één keer een Trappistenabdij tegenkomen op zijn pad. Een
gouden tip voor de grotere afstanden… neem twee plastieken zakken en een touwtje mee!
Onze bossen zijn op deze tijd van het jaar berucht voor hun plassen! Waar echt nodig
voorzien we een noodoplossing. Aan iedereen…, een leuke wandeling.
Abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth
In deze oase van rust wonen de zusters van de orde
van Trappistinnen. Hun voornaamste bezigheden
zijn het maken van liturgische gewaden, vlaggen
en afwasmiddel, zeep, badschuim, shampoo en
natuurlijke toiletzepen. De oorspronkelijke abdij
Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth was gevestigd in
Lier. In 1797, tijdens de Franse Revolutie, werd de
abdij opgeheven en verkocht. Alleen de
toegangspoort en de schuur bleven bewaard. In
1946 startten de ontginningswerken voor een nieuwe abdij op de Brechtse Heide. Op 25 juni
1950 trokken dertien zusters van de abdij van Soleilmont bij Charleroi zich definitief terug
achter de nieuwe abdijmuren. Op 25 juni 1986 kreeg de abdij de officiële erkenning dat ‘de
abdij in Brecht de voortzetting is van het oude Nazareth in Lier’.
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Abdij van Westmalle
Tijdens de Franse Revolutie ontvluchtte een groep monniken het Normandische klooster La
Trappe. Zij kwamen terecht in de Kempen waar ze een kleine boerderij, genaamd Nooit Rust,
toegewezen kregen van de bisschop van Antwerpen. De hoeve deed tot 1836 dienst als
klooster, waarna zij officieel een abdij
werd en de nodige gebouwen werden
opgericht (kerk, klooster,
gastenkamers). Sindsdien is het
complex nog verder uitgebreid met
onder meer een nieuwe koeienstal en
brouwerij, toegevoegd in de jaren 30
van de twintigste eeuw. De abdij wordt
nog steeds regelmatig gemoderniseerd.
Ze telde begin eenentwintigste eeuw
24 paters en broeders. De abdij
voorziet in het onderhoud van haar leden door verschillende activiteiten: een boerderij, een
kaasmakerij, een bierbrouwerij en het ontvangen van gasten.
Parcoursbeschrijving:
6km
Deze wandelaars vertrekken via de parking naar de Achterstraat waar ze even verder links
naar de Victorielaan gaan. Dan gaat het via de Frans van Looverenlaan en de Karel
Uyterhoevenlaan naar de Handelslei. Deze grote baan wordt het liefst gekruist aan de
verkeerslichten, om zo via de Jagersweg recht naar de Trappistenabdij te stappen. De
wandelaars lopen nu tot aan de hoofdingang en gaan hier dan naar links op de Raymond
Delbekestraat die hen verder leidt naar hun rustpost op de sporthal Bethaniën die ze bereiken
op 4.30km.
Na de rust vervolgen zij hun wandeling door het domein Bethanië tot op de Handelslei. Hier
gaat het naar rechts naar de verkeerslichten om dan via de Begijnenstraat de vertrekplaats
terug te bereiken. Totaal van 6,29km gewandeld!
12km
Zij lopen samen met de 6 km stappers naar de Trappistenabdij die ze, in tegenstelling met de
6km, volledig rondlopen. Op "Nooit Rust" splitsen ze weer weg van de 6 - 30 - 40 km om
naar hun rustpost te gaan, gelegen aan de Harmony aan het voetbalveld. Dit gebeurt door even
de Oude Liersebaan te kruisen om uit te komen op de Emiel Vermeulenlaan aan de
achterzijde van het voetbalveld.
Na de rust (op 6,82km) gaan zij dan even, met dubbel
richting, naar " 't Hemeltje" waar ze rechts naar
de Raymond Delbekestraat wandelen om dan links op het
einde de Watersrtaat te kruisen naar de Kotseheide. Op
Heidemolen gaat het nu links naar de Zandweg om aan het
Schuurke de Berkenheide in te lopen. Hier moeten de
wandelaars weer even opletten voor de drukke
Bethaniëlei, die ze oversteken. Dan gaat het via de
Elzendreef en de Knod naar Den Akker, hier naar de
Vrijgeweide en vervolgens de Heimeulenweg waar ze op
het eind hiervan de 6km weer ontmoeten en samen binnen lopen. Totaal van 12,43km
gewandeld!
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T. M.(Ten Miles)
Deze groep volgt de 12, daarna de 30-40km rond de Trappistenabdij en gaat hier nadien
verder met de 12km tot op de rustpost (8,13 km) en voorbij het "Hemeltje", daarna gaat het
voor hun via de Emiel Vermeulenlaan naar de begraafplaats van Sint Antonius-Zoersel. Via
de parking lopen ze naar de Welvaart en duiken zo het Molenbos weer in. Na wat gedraai
komen ze weer tevoorschijn aan de Waterstraat die ze voorzichtig oversteken naar de
Rinkvenlaan. Via de Vijverlaan en de Hoeklaan sluiten ze weer aan bij de 12km wandelaars
op Heidemolen. Samen lopen ze nu terug naar de vertrekplaats. Totaal van 16,09344 km
gewandeld!
20km
Deze sportievelingen volgen de 12 en 15km stappers al zeker tot aan de rust "Harmony"
(6,82km) en volgen de 15km tot op de Welvaart. Aan Lizzy Marsily splitsen ze zich af en
juist wanneer ze het parcours van de 12km bereiken gaan zij naar rechts. Voorzichtigheid is
hier geboden omdat je de andere wandelaars kan zien lopen. Extra borden worden hier
gehangen van "u wandelt op". Nu gaat het naar de tweede controle op Luycks en dit verloopt
via het Zandven, Drieboomkesberg, Sint Jansburg en de Grote Vraagstraat. De wandelaars
hebben er dan weer een extra 6,85km opzitten. Na de controle Luycks gaat het door een
privédomein naar de Kleine Vraagstraat die we volgen tot op de Rinkvenlaan. Via de
Vijverlaan en de Hoeklaan sluiten ze weer aan bij de T.M. wandelaars op Heidemolen. Samen
lopen ze nu terug naar de vertrekplaats. Totaal van 20.77 km gewandeld!
25km
Dit is een doorslag van de 20 km met één verschil, zij komen voorbij 2 abdijen.
Deze wandelaars doen een extra lus op Luycks. Zij verlaten het parcours van de 20km om na
controle via de achterzijde en via de Grote Vraagstraat naar de Korhoenlaan te stappen. Hier
gaat het verder naar de Sint Jobbaan die we verlaten aan de volgende rechtse zandweg. De
weg leid helemaal tot aan Marbelven en de Abdijlaan die we rechts volgen richting een
tweede keer Luycks. Zij hebben er hier een extra lus opzitten van 5,53km.
Na de tweede keer Luycks lopen ze samen met de 20km naar de startplaats terug. Totaal van
26,27 km gewandeld!

30km
Lopen met de andere afstanden naar de Trappistenabdij, voorbij de brouwerij splitsen ze zich
van de overblijven afstanden af (12-15-20-25km) en lopen verder op de Sint Pauluslaan tot de
Wijngaardstraat.
Hier gaat het scherp links de boskant in tot de eerste kruising. Weer een linkse draai brengt
ons terug naar de achterzijde van de Trappistenabdij en iets later sluiten deze wandelaars weer
aan met de 6km wandelaars om gezamenlijk de controle sporthal Bethanië te bereiken na
6,92km.
Na controle wandelen we met de 6km naar de Oude Liersebaan waar de 30km splitst en rechts
zijn weg verder zet. Op de Oude Liersebaan nemen we nu de Heidemolenbaan rechts die we
volgen om zo uit te komen op Drieboomkesberg en aansluiten bij de 20-25km wandelaars.
Samen bereiken ze dan Luycks.
De 30km hebben dan weeral 5,46km in de benen extra.
Deze 30km wandelaars doen ook een extra lus op Luycks. Zij verlaten de controle via de
achterzijde en via de Grote Vraagstraat naar de Korhoenlaan te stappen. Hier gaat het verder
naar de Sint Jobbaan die ze verlaten aan de Vaartdijk. Door bos en weide gaat het nu en dan
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doemt plots de Trappistinnenabdij links van deze wandelaars op. De weg leid helemaal tot aan
de Abdijlaan die we rechts volgen richting Marbelven en een tweede keer Luycks. Zij hebben
er hier een extra lus opzitten van 6,68km.
Na de tweede keer Luycks lopen ze samen met de andere afstanden tot aan het Kotsbos. Waar
de andere afstanden links afslaan gaan zij onverstoorbaar verder tot op de Bethaniëlei die ze
voorzichtig oversteken.
Dan gaat het via de Torfheidensedreef en de vele villa's naar de achterzijde van de
Catersdreef. We volgen deze tot op de Cirkellaan om langs de Kroondreef de controle
4Seizoenen te bereiken, met een extra 6,13km op de teller.
Na deze laatste rustpost gaat het van de Raymond Delbekestraat naar Torfhoeken waar we
links de Mathias Joostenlaan in wandelen. Een laatste rustgevende omgeving wordt afgesloten
met een wandeling door het domein Joosten om zich, na de Antwerpse steenweg te kruisen, te
storten op de laatste dicht bebouwde kilometers van deze tocht. Via Den Otter, Kloostertuin
en Achterstraat bereiken deze wandelaars na 4,43km hun einddoel. Totaal van 29,62 km
gewandeld!
40km
Deze atleten volgen netjes de 30km tot een eind op de Heidemolenbaan waarna ze
vastberaden afsplitsen om hun eigen weg te volgen. Zij wandelen door tot aan houtbedrijf
Mintjens te Westmalle. Hier gaat het dan via
de Hemelstraat naar de Sint Jobbaan. Ze kunnen aan de rechterzijde het steenfabriek
bewonderen maar moeten opletten dat ze de Geuzenstraat niet voorbij lopen aan de
rechterkant. Deze komt uit op de Heikantstraat en op het einde Sint Jansburg. Nu gaat het met
de 20-25-30 verder naar controle Luycks. Zij hebben weer 9,66km bijeen gestapt.
Na de controle gaat het ook via de achterzijde naar de Grote Vraagstraat waar ze echter
eventjes de Biezendreef induiken om langs de Noenheuvel weer op het parcours te komen.
Verder gaat het nu naar de Sint Jobbaan samen met de 25-30km, daarna alleen nog de 30km
om op de vaartdijk weer eigenzinnig hun weg te gaan. 400meter na de boerderij
(Halfvenweide)op de Sint Jobbaan gaan ze link naast de paardenweide het paadje in om na
1,15km rechts de begroeiing in te slaan. We lopen hier nu op een stukje privé en gedragen
ons. Links naast de boerderij vervolgen we de wandeldreef en komen zo op de Jan
Bruinegatheide met aan onze linkerzijde de Abdij van de Trappistinnen ook wel "Onze Lieve
Vrouw Van Nazareth" genoemd. Naast de muur van de abdij loopt het verder, ten einde links
tot op de Abdijlaan, Marbenven voorbij en weer aankomen op Luycks voor de tweede maal.
Dit is een lus van 9km.
Na de controle gaan de wandelaars samen met de 30km maar doen onderweg een klein lusje
langs de Caterskapel en Mathildedreef. Hopelijk verzuipen we onderweg niet! Paletten zijn
voorradig!
Zij pikken nadien de 30km stappers weer op en lopen met hen nog samen tot einde
Catersdreef.
Resoluut gaan deze atleten rechtdoor om via Schutbocht en Den Aard, de Singel en de
Kroondreef ook de rustpost 4Seizoenen te bereiken na 10,7km. Na deze rust lopen ze samen
met de 30km naar het eindpunt.
Totaal van 40,71 km gewandeld!
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Hemelvaart weekend 2018. Wandelvakantie in Alken
Momenteel zijn we met 44 deelnemers. Er zijn dus nog enkele plaatsen vrij. Late beslissers
kunnen nog snel inschrijven.
Een juist programma hebben
we nog niet. De verkenningen
gebeuren pas aanvang april.
Een wandeling aan -en op de
langste hangbrug doen we
zeker. Een bezoek aan het
nabijgelegen Boppard (zie foto)
aan de Rijn behoort tot de
mogelijkheden. Verder zijn er
nog veel wandelmogelijkheden
in de buurt van Alken.
Inschrijven door 100 Euro te storten op onze reisrekening BE 38 9731 8049 1772

Meerdaagse wandelreis Winterberg van 2 tot 6 september 2018
Ook in het najaar van 2018 organiseren wij een kort wandelreisje. Deze maal kozen we voor
het Toeristisch Stadje Winterberg in het Duitse Sauerland. Er was enkel de optie begin of eind
september. Winterberg is wat hoger gelegen. Daarom kozen we voor begin september zodat
we hopelijk nog iets kunnen meepikken van de zomerse temperaturen. We verblijven in hotel
Hessenhof Am Waltenberg1. www.hotel-hessenhof.de
Winterberg
Winterberg is een kleine stad in het hoge
Sauerland in het Rothaargebergte. De gemeente
Winterberg bestaat sinds een gemeentelijke
herindeling in 1975 naast de stad zelf uit twaalf
dorpen en gehuchten. Winterberg is het dichtst bij
gelegen wintersportgebied en ook het bekendste.
De stad Winterberg ligt op 670 meter hoogte op
een hoogvlakte. Winterberg wordt omgeven door
bergen met een hoogte tot 842 meter (de Kahle
Asten). Op deze bergen is het skigebied
Kahle Asten
Winterberg gevestigd. Het laagste punt van
Winterberg ligt op 414 meter in het Negerdal. Winterberg is in het jaar 1240 ontstaan met de
verlening van stadsrechten. De stad is volgens een omlijnd plan gebouwd, evenals de
buursteden Hallenberg en Schmallenberg. Aan het eind van de middeleeuwen sloot
Winterberg regelmatig met omliggende steden een verbond ter bescherming. In 1357 werd
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Winterberg door oorlogshandelingen verwoest. Winterberg was ook lid van de Hanze.
Eveneens aan het eind van de middeleeuwen verwilderde de regio Winterberg doordat veel
nederzettingen verlaten werden, pas rond 1600 herstelde zich dat. Anders dan zijn buursteden
had Winterberg vreemd genoeg niet veel te lijden van de Dertigjarige Oorlog (1618-1648),
maar ook de heksenvervolgingen gingen aan Winterberg niet voorbij. In 1993 is in
Winterberg een officiële gedenkplaat aangebracht voor de slachtoffers van deze zinloze
vervolgingen. Een voorbeeld dat veelvuldig door andere Duitse steden is nagevolgd.
Winterberg ontwikkelde zich vanaf de zeventiende eeuw tot een welvarende stad, omdat de
vele oorlogsperikelen aan de stad voorbijgingen. Toch bleven catastrofes als grote
stadsbranden Winterberg in 1759 en 1791 niet bespaard. Voor de herbouw na de laatste brand
werden de stadsmuren afgebroken en bredere straten aangelegd. In het begin van de twintigste
eeuw werd het skiën geïntroduceerd en dat was het begin van het toeristische succes van
Winterberg.
Tot de bezienswaardigheden van Winterberg behoren
de Sint Jacobuskerk en de vele vakwerkhuizen in de
oude stad. Verder trekken de Sint Georgeschans en
de evangelische kerk bekijks. In 2009 werd het
historische Bobhuis op de Winterberger Kappe door
brand verwoest, maar weer opgebouwd. In het
noordelijke deel van Winterberg bevindt zich het
kuurpark dat in de winter een ideaal rodelgebied is.
Een van de hoogste en zeker bekendste bergen van
het Sauerland, de Kahle Asten, ligt in Winterberg. Hierop ontspringt de grootste rivier van het
gebied, de Ruhr. Rond het bronnengebied van deze rivier bevindt zich een uitgebreid
wandelgebied. Door de gemeente Winterberg loopt het Europese langeafstandswandelpad de
E1. In Winterberg is ook het West-Duitse wintersportmuseum te bezoeken.
Bovenstaande info vonden we op een Nederlandse site. Het is de bedoeling dat we vele, zo
niet alle, bezienswaardigheden aandoen tijdens ons verblijf. De rode draad van deze
wandelweek is de Rothaarsteig een 115 km lange wandelweg door het Sauerland. We namen
een optie voor een 40 tal bedden. De kostprijs voor deze uitstap bedraagt 315 Euro per
persoon. Verblijf in een éénpersoonskamer kost 345 Euro. Hierin is begrepen verblijf in half
pension, laat ontbijt bij aankomst en middagmaal bij vertrek. Vervoer met de bus naar
Winterberg en uitstappen ter plaatse.
Inschrijven kan reeds door 115 Euro per persoon te storten met mededeling Winterberg.
Graag storten op de nieuwe reisrekening BE 38 9731 8049 1772
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LIDGELD 2018 – LAATSTE OPROEP!
Op 1 oktober 2017 is een nieuw werkjaar begonnen, en dit betekent ook:
vernieuwing van het lidmaatschap.
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, 30,00 euro voor twee personen,
en vanaf het derde lid van hetzelfde gezin bijkomend 10,00 euro per
persoon. Per gezin krijgt u, zolang de voorraad strekt, van ons een
wandelkalender gratis.
De mutualiteiten betalen het lidgeld terug. Samen met uw lidkaart ontvangt u
een document dat u aan de mutualiteit dient te bezorgen. Zij zullen dan de
betaalde som terugstorten.
Hoe uw lidgeld betalen?
Het liefst van al hebben wij dat het lidgeld in de hand betaald wordt: tijdens de
openingsuren van het secretariaat op woensdag 10 januari 2018 van 14u 00 tot
16u00 of op maandag 29 januari van 18.30 tot 19.30 uur want dan kunnen wij u
meteen uw nieuwe lidkaart meegeven, en uw gratis wandelkalender, indien u er
één wenst. Maar betaling langs de bank kan natuurlijk ook op nr. BE10 1460
5347 2704, met vermelding “lidgeld 2018” en de namen van de leden. Opgelet!
De wandelkalender wordt niet opgestuurd.
Nieuwe leden melden zich echter beter op het secretariaat of 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 van
Wandelsport Vlaanderen met de vermelding 2018. 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!).

20

Verslag raad van bestuur van 30 oktober 2017
Aanwezig: Fons Leys, Cyriel Hendrickx, Corrie Martens, Paul Verduyckt, Roger Voet, Ingrid
Blockx, José Leers, Guy Van Loo (later), Jef De Win
Afwezig : Lucien Luyten
•

De vergadering begint stipt om 19u30. De voorzitter verwelkomt iedereen.

•

Briefwisseling voorzitter :
-wie gaat er mee naar toneel ‘De Broeders’?
-bericht van Fintro dat bankkaart van de reisrekening werd tenietgedaan (rekening is
verhuisd naar andere bank)
-factuur van de post omtrent de boekskes
-van de drukker werd nog geen factuur ontvangen (druk/inpak/adressering/post)
-is de club geïnteresseerd in het organiseren van de Fietseling op 12/08/2018 : neen
-het sanitair van de sporthal wordt vernieuwd : of er interesse is van de club om zaken
in goede staat gratis over te nemen : neen

•

Financieel verslag :
-overzicht van onze begijntjestocht is compleet
-er werd al 205 € borg betaald voor de Mars der Zuiderkempen i 2018
-Cyriel overloopt de kastoestand en het dagboek van ontvangsten en uitgaven van
september
-bus Ichtegem : 47 deelnemers
-stertocht Paal : 90 deelnemers
-wie gaat mee met de bus naar Maria-Bachte-Leerne?

•

Helpersfeest 2018 :
-zal voorlopig doorgaan op 7 oktober 2018

•

Ledenfeest 2018 :
-zal doorgaan op 27 januari 2018
-menu : onze keuze valt deze keer op een ‘Vlaamse Avond’ t.t.z. Koud
buffet/Soepjes/warm buffet/desserten

•

Winterwandeling :
-we gaan in de namiddag voor wandeling van 8 km (afgepijld) met vrij vertrek tussen
13u en 14u en groepsstart om 13u30. Inschrijven gratis doch verplicht voor de
verzekering. Laatste binnenkomst 17u. Er zal op het parcours een zoektocht
georganiseerd worden voor de jeugd tot 12j
-avondwandeling in groep, max 5 km (1u30), vertrek om 19u onder aan de Delhaize,
met fakkelverkoop (2 €?)
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-de hut zal geopend zijn vanaf 13u tot 22 à 23u afhangend van het volk. We
overwegen verkoop van ‘Oma’s soep’, koffie/thee/warme chocomelk/frisdranken/pils,
eventueel jeneverkes of iets dergelijks. Eindbeslissing, ook omtrent verkoopsprijs,
wordt pas genomen de week voor de 29e als we zicht hebben op de voorspelde
weersomstandigheden en prijsafspraken met de verantwoordelijken van het
evenement.
-er is al een kandidaat om de hut te bemannen : Brigitte Vermeulen
•

Wandelvakantie najaar 2018 :
-zou doorgaan van 2 tot en met 6 september 2018 in het Sauerland.
-Fons heeft enkele hotelprijzen binnengekregen van de streek rond Winterberg. Er
werden er 3 weerhouden en meer in detail bekeken. Het Hessenhof in Winterberg
heeft voorlopig onze voorkeur maar we vragen nog nadere informatie

•

Spaarkaart :
-Fons maakte een eerste ontwerp van spaarkaart : 3 stempels van de 5
weekwandelingen geven recht op een basisconsumptie, 4 op pannenkoeken, 5 op
pannenkoeken en een basisconsumptie
-de kaart zou klaar moeten zijn tegen de eerste wandeling op 6 februari

•

Jaarprogramma 2018 :
-Er wordt een voorlopig jaarprogramma overlopen.

•

Sinterklaastocht :
-om de chocolade figuurtjes in te pakken spreken we af in het secretariaat op
donderdag 16 november om 13u30

Paul Verduyckt en Guy Van Loo
De vergadering eindigt om 23u00

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur
Van 27 november 2017 begin : 19u50
Aanwezig: Fons Leys, Cyriel Hendrickx, Paul Verduyckt, Roger Voet, Ingrid Blockx, José
Leers, Guido Van Loo, Jef De Win, Corrie Martens, Bart Daems
Afwezig: Lucien Luyten
•
•
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De voorzitter verwelkomt iedereen.
Hij heeft een flyer van de Gruun Zipkes bij. Zij maken de buurbewoners er attent op
dat er een wandeltocht voorbij zal komen. Geen slecht idee!
Fons is naar de cultuurraad geweest met als punten:
-Evenementen in de Uitdatabank zetten.
-Evenementen 6 weken op voorhand aanvragen.
-In de Klinker kan materiaal worden ontleend.

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

-Aarschot is een kindvriendelijke gemeente.
-De wijkkermissen worden opgewaardeerd.
-Inventaris lokalen.
-Winterfeest.
-Cc Gasthuis kan gratis voor de Aarschotse verenigingen.
-Een aantal gratis optredens in cc Gasthuis.
-De Van Cauwenbergprijs gaat naar Alternatief.
De secretaris heeft de opleidingssportkalender van Sport Vlaanderen bij. Deze
opleidingen geven soms meer subsidies.
De penningmeester geeft de in- en uitgaven van oktober.
De menu voor het ledenfeest is besteld. Leden betalen € 40, helpers € 30 en niet-leden
€ 55.
Helpersfeest : 14 oktober 2018.
Winterfeest: 29 december.
Er zijn al verschillende kandidaten voor het hutje.
De wandeling in de namiddag moet worden afgepijld.
Op 18/12 om 17u. gaan we kijken naar de Grote Markt.
’s avonds gaan we in groep wandelen met fakkels. Fons zorgt voor de fakkels.
We hebben nog rode lichtjes met armband. Als geschenk voor de zoektocht?
We hebben nog voldoende brieven, met daarop uitleg over de club, om uit te delen.
Guy maakt een ontwerp met daarop: naam, adres en e-mail. De wandelaars vullen dit
in voor de verzekering.
In het najaar gaan we naar Winterberg.
Ingrid heeft een ontwerp gemaakt voor de spaarkaart. Hier en daar zal ze er nog iets
aan veranderen.
Alleen op de laatste twee wandelingen worden er pannenkoeken gebakken.
4 deelnamens van de 5 geeft recht op pannenkoeken met koffie.
Gezien de vele eigen activiteiten (verkenning Winterberg, Zomertocht, St. Moritz)
doen we niet mee met ‘Walkon zomer vibes’.
Het nieuwe jaarprogramma wordt op punt gesteld. Voorlopig: 10 x bussen en 10
stertochten.
Het parcours van de konijntjesbergtocht is hetzelfde als vorig jaar.
13 december komen de afpijlers samen. Nieuwe kandidaten afpijlers gaan samen met
een gekende afpijler.
Fons en Jos zouden de splitsingen zetten.
De parking voor de Sinterkaaswandeling is het voetbalveld en de weide daar achter
(als het niet te nat is!).
Er is afgesproken dat in de Gijmel alles mag blijven staan.
We snijden pompoen de zaterdag om 13u.
Vertrek 7u30.
De helpers worden overlopen.
Paal en Horizon Opwijk zouden met de bus komen!
Jef zorgt voor EHBO dozen.
Er komen reeds 3 bussen voor de mars der Zuiderkempen.

Einde 23u.55
Verslag: Guy Van Loo
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Sinterklaastocht
Wandelsport Vlaanderen vzw
FFBMP
VGDS
Aantal niet-aangesloten deelnemers
Aantal andere/buitenlandse deelnemers
TOTAAL:

793
4
0
111
17
925

Nieuwjaarswensen
Het nieuwe jaar komt eraan

Wij wensen u:

Dat het nieuwe jaar
Rijk mag zijn aan
Mooie dagen,
En veel liefde, voorspoed
En geluk mag dragen.

Kriebeltjes in de buik
Engeltjes om je heen
Knuffeltjes in bed
Kaboutertjes in de
keuken
Eendjes in het bad
Roze olifantjes op het
behang
Maar vooral een
fantastisch mooi,
Gezellig en schitterend
jaar

Een nieuw jaar:
Bruisend en sprankelend,
Stralend en schitterend,
Gezond en gelukkig,
Zorgeloos en prachtig.
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