Mijmeringen van de voorzitter
Als ik dit schrijf zijn we al bijna half februari. Vooral ‘s avonds is het al heel goed merkbaar
dat we op weg zijn naar het voorjaar. Buiten is het nog een beetje winterweer. Winterweer
hadden we ook tijdens onze Konijntjesbergtocht. Het bleef echter droog zodat we het
verhoopte aantal wandelaars mochten ontvangen. Meer dan 1000 wandelaars die hebben
genoten van een prachtige, koude maar droge winterwandeling. Hopelijk zijn we nu
vertrokken voor een normaal wandeljaar met geen te slechte weersomstandigheden tijdens
onze organisaties. 2017 was dat zeker niet. Regen of grote hitte hebben er voor gezorgd dat
we amper 8500 wandelaars mochten ontvangen op onze reguliere organisaties. Het
gemiddelde van de afgelopen jaren lag 3000 deelnemers hoger. De organisatie van
Vlaanderen Wandelt heeft er voor gezorgd dat we toch nog 15500 wandelaars mochten
begroeten en maakte op die manier ons jaar toch nog goed. Vlaanderen Wandelt is dit jaar
voor andere organisatoren. Wij beperken ons tot een bezoek aan de organisatie in Brasschaat.
Onze eerste organisatie zonder onze vaste parcoursbouwer is vlot verlopen. We hebben
ondertussen een grote schare afpijlers en voorlopig coördineren Jos Willekens en ikzelf de
tochten. De mars der Zuiderkempen wordt volledig gecoördineerd door Jos. Een hele klus
want voor het eerst na vele jaren verzorgen we terug een 50 km tijdens de Mars Der
Zuiderkempen. Deze organisatie maakt deel uit van de trofee Harten Vijf en eveneens van het
WalkOn criterium. Bij het federatieblad zat ook een heel katern met de volledige uitleg over
dit criterium. Tijdens de stertocht in Zoersel kan je reeds een eerste stempel veroveren. Amper
vijf stempels geven al een kans voor een mooie prijs. Zeker meedoen dus. Ook wij
organiseren tijdens de Mars wat extra’s. Elk uur worden er prijzen verloot onder de
deelnemers. Deze tocht zou ook een promotietocht moeten zijn voor de wandelsport. Ik nodig
jullie dan ook uit om zo veel mogelijk kennissen en vrienden mee te brengen. Ook de jeugd is
meer dan welkom. De – 12 jarigen kunnen trouwens gratis deelnemen. Vele leden hebben al
laten weten dat ze willen meewerken. Als de weergoden meezitten zullen we er een
superorganisatie van maken.
Maart wordt een drukke maand met op 11 maart Limburg wandelt in Peer. Een week later
trekken we op tegenbezoek naar Maasmechelen. Vermits het een zaterdag is hebben we de
mogelijkheid om een bezoek te brengen aan Maasmechelen Village. Op 1 april was er een
stertocht voorzien naar Beverlo. Deze gaan we even uitstellen om iedereen de gelegenheid te
geven om deel te nemen aan de wandeling in het nabije Nieuwrode.
Wat de meerdaagse reizen betreft. Voor Alken aan de Moezel heeft het hotel laten weten dat
ze nog een kamer voor ons vrij hebben. Sint Moritz is volzet en ook voor Winterberg lopen de
inschrijvingen binnen. Wilje nog genieten van een late zomer vakantie? Schrijf dan zeker in.
Tot slot nog een oproep. Ergens in de verslagen kan u lezen dat er in het bestuur nog 4
plaatsen vrij zijn. Heb jezin om de ploeg te komen versterken. Aarzel dan niet en laat zeker
iets weten. Nieuwe mensen hebben nieuwe ideeën. Dat kan alleen maar de werking van de
club ten goede komen.
Ondertussen doen we verder met de mensen die we hebben. Een hele schare medewerkers
helpen er mee voor zorgen dat onze organisaties prima verzorgd zijn. Aan ieder van u heel
hartelijk dank.
Fons

Wandelkalender Maart-April 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
Dinsdag 27 februari

Donderdag 1 maart

Zondag 4 maart

Eigen organisatie
Donderdag 8 maart

Zondag 11 maart
Stertocht

Zondag 11 maart

Zondag 11 maart

Donderdag 15 maart

Zaterdag 17 maart
Busreis
Zondag 18 maart

De Bollekens Rotselaar
Meubelen Verhaegen
Grote baan 115
3130 Betekom
WSV IVAS Itegem vzw
Parochiezaal
Schoolstraat 28
Itegem
MARS DER ZUIDERKEMPEN
Trofee Harten vijf
Sint-Jozefscollege
Bekaflaan 65
Aarschot
Vos Schaffen vzw
Den Amer
Nijverheidslaan
Diest
Wandel mee Bruegel vzw
Limburg Wandelt
PC Kloosterstraat Peer
OF Onmoetingscentrum Den Tichel
Sint-Trudostraat 76 Wijchmaal
WSV Berchlaer
‘t fort Koningshooikt
Donderheide 3
Koningshooikt
Horizonstappers Lubbeek
Parochiezaal Pellenberg
Kortebergstraat
Pellenberg
Herentalse WV vzw
Voetbalkantinne FC Linda-Olen
Kattestraat 7
Olen
WSV De heikrekels Maasmechelen
PTS Eisden
Europaplein 36
Eisden
WSV Neteland Duffel
Parochiezaal

4-6-8-10-12-14-16-20 km
07.00 – 15.00 uur
5-7-8 km
07.00 – 15.00 uur
5-8-12-15-20-30-42-50 km

06.30 – 15.00 uur
4-6-12-20 km
07.00 – 15.00 uur
4-8-12-16-20-25-32-42 km
06.30 – 15.00 uur

4-6-12-16-22 km
07.30 – 15.00 uur
4-7-10-15-20-30 km
07.00 – 15.00 uur
5-7-10-12-15-17-22 km
08.00 – 15.00 uur
4-6-12-19 km
Zie verder in deze info
6-12-15-20-30 km

Leemstraat 15
Zondag 18 maart

Zondag 18 maart

Zondag 18 maart

Donderdag 22 maart

Zondag 25 maart

Donderdag 29 maart

Zondag 1 april

Woensdag 4 april

Zondag 8 april

Dinsdag 10 april

Zaterdag 14 april

Eigen organisatie
Zondag 15 april

Zondag 15 april

O-L-V-Waver

WSV Wandelend Paal
Zaal Sint-Baaf
Padbroekweg 1 Heusden Zolder
WSV Holsbeek vzw
CC Het Buurthuis
Dorp 7
Nieuwrode
Boutersem sportief
Cultuur Centrum
Kerkomsesteenweg 55 Boutersem
De Gruun Zipkes
Parochiezaal Sint-Norbertus
Blauberg 21
Herselt
De Grashoppers Keiberg
CC Den Egger
A.Nihoulstraat 74 Scherpenheuvel
De Lustige stappers
Zaal Demervallei
Langdorpsestwg 319 Langdorp
Globetrotters Hageland
Zaal De Veldbazuin
Dorp
Nieuwrode (Holsbeek)
Trip-trap Kumtich vzw
Ten Hagendhome
St Truidense Stwg 492 Hakendover
Sporton Deurne-Diest
S.O.K.
Hasseltsebaan
3290 Deurne-Diest
De bollekes Rotselaar
Meubelen Verhaegen
Grote baan 115
Betekom
Panoramatocht
Parochiezaal Gelrode
Rillaarsebaan 134 Gelrode
Wandelaars/helpers op post
Old Time Stappers Veltem
Warotzaal
Warotstraat
Winksele
Herentalse WV vzw
Den Engel
Kerkstraat 17 Vorselaar

07.30 – 15.00 uur
4-6-12-16-20-30-42 km
07.00 – 15.00 uur
4-6-12-20 km
07.00 -15.00 uur
4-8-12-20-25-30 km
07.00 – 05.00 uur
5-7-9 km
08.00 – 15.00 uur
5-7-10-13-16-20-25-30 km
07.00 – 15.00 uur
5-8-12-18-26 km
07.00 – 15.00 uur
4-6-12-16-21-30 km
07.00 – 15.00 uur
5-6-7-8 km
07.00 – 15.00 uur
5-7-13-20-25-32-43 km
07.00 – 15.00 uur
4-6-8-10-12-14-16-20 km
07.00 – 15.00 uur
4-8-12-16-20-30 km
07.00 - 15.00 uur
2-4-6-8-12-16-20-30 km
06.30 – 15.00 uur
5-10-15-20-25-30-42 km
07.00 – 15.00 uur

Zondag 22 april

Zondag 29 april

WK Werchter vzw
De Wal
Walstraat
3118 Werchter
Vlaamse Wandeldag Vlaanderen
Wandelt Te Brasschaat

5-8-12-15-20-25-30 km
07.00 – 15.00 uur
4-7-10-14-18-21-25-30 km
Zie verder in deze info

Busreis

Vrijdagnamiddagwandelingen.
Datum

Omloop

Vertrek 13.30 uur

9/03/18

Gelrode-Wezemaal-Gelrode

Oude jongensschool Gelrode

23/03/18

Wit Toreke- Moorsem- Wit Toreke

Parking Meetshoven

06/04/18

Aarschot- Gijmel- Aarschot

Sporthal Demervallei

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

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.

Overlijden
Eind vorig jaar vernamen we het overlijden van Gaby Byens. Gaby werd geboren te Zichem
op 9 juli 1949 en overleed op 18 december 2017. Zij was de echtgenote van Willy De Kock
en de moeder van Sara.
We wensen de ganse familie veel sterkte.

Zondag 4 maart 2018: 44 ste Mars der Zuiderkempen.
Trofee Harten Vijf -WalkOn criterium
Traditioneel wordt de start gegeven in de vertrekken van het
Sint-Jozefscollege gelegen aan de boorden van de Demer. De
laatste Hagelandse heuvels zijn hier begroeid met
dennenbossen, heide en vereenzaamde berken. Het gebied
strekt zich noordelijk uit tot aan de Nete in Westerlo en
oostwaarts tot aan de grens met Limburg. Het is bezaaid met
kleine diverse natuurgebieden, in deze regio is onze Mars der
Zuiderkempen ontstaan. De belangrijkste
landschapselementen in deze regio zijn de heidegebieden. Nog
talrijk aanwezig, zij het dan in versnipperde vorm. Het zijn
cultuurlandschappen die ontstaan zijn in de middeleeuwen. De
arme zandgronden van de Kempen waren niet geschikt voor
het telen van gewassen. Schapen hoeden bleek wel een
lonende bezigheid te zijn, struikheide was hun voedsel en
groeide gemakkelijk op de schrale zandgronden. Rond 1830
na de Belgische onafhankelijkheid, kwam een groot gedeelte van
de Zuiderkempen in bezit van de adellijke familie de Merode die
het gebied gebruikte voor intensieve houtwinning. Door dit
eenzijdig beheer verdwenen er veel planten en dus ook de
heidegebieden. Vooral de snelgroeiende sparsoorten waren een
succes en gedijden goed op zandgronden. Natuurpunt en Natuur
en Bos namen, via de Vlaamse landmaatschappij in 2004, 1500
hectaren bos en heide over en zijn nu de belangrijkste beheerders
van de natuurgebieden in onze Zuiderkempen. Uitheemse
plantensoorten worden onverbiddelijk gekapt en waar nodig
inheemse aangeplant. Regelmatig worden beheerswerken
uitgevoerd zodat de heide in oppervlakte weer kan toenemen. De belangrijkste
natuurgebieden hebben we in ons wandelparcours ingepast. Je hebt een keuze uit de volgende
afstanden: 5-8-12-15-20-30-42-50 km. Ook voor onze vrienden rolstoelers is er een mooi
parcours voorzien. Voor alle afstanden is er minstens één
rustpost voorzien. Ook voor de rolstoelers! Om je keuze te
vergemakkelijken volgt hieronder een korte beschrijving
van de natuurgebieden die wij aandoen.
De Blakers: typisch heidecultuurlandschap in beheer door
Natuurpunt. Regelmatig worden er met behulp van
schaapskudden beheerswerken uitgevoerd. De Meren:
heidevennen, gelegen in de dennenbossen tussen Gijmel en
Varenwinkel. Zeer geliefd bij trekvogels. De Molenheide:
typisch heidelandschap met nog werkende windmolen.

Demervallei: een van de breedste valleien van België. Hooilanden struwelen en elzenbossen,
zeer geliefd bij weidevogels.
Achter Schoonhoven: gelegen in de Mottevallei, broekbossen, moerassen en hooilanden.
Wolfsdonk: klein rustig dorpje gelegen op de grens van Hageland en Zuiderkempen. De 30-42
en 50 km genieten hier van hun tweede rustpost. De Rodeberg en Weefberg: beboste heuvels
uit ijzerzandsteen. Averbode: niet alleen gekend voor haar mooie abdij, lekkere ijsjes en de
vele religieuze getuigenissen. Maar ook voor haar uniek wandelgebied. De talrijke natuurlijke
heidevennen spelen de hoofdrol. De regio behoort tot het wandelgebied "De Merode" en is het
grootst aaneengesloten wandelgebied van Vlaanderen. Graag bezoeken we met de ultra hikers
deze regio. In de Abdij zal er voor hen een aangename rustpost voorzien zijn.

Kunst greep

ook door onze leden

Van zondag 4 maart tot zondag 11 maart organiseert het Damiaaninstituut al voor de 21de keer

de tentoonstelling “Kunst greep”

Zoals jullie weten schuilt er heel wat talent in onze club. Een van onze leden – Astrid Van
Lierop, de ontwerpster van de cover van ons infoblad – stelt, samen met vele anderen, ook dit
jaar weer tentoon in het Damiaaninstituut te Aarschot.
Misschien zijn er ook nog andere leden vertegenwoordigd en bij hen willen we ons dan ook
graag verontschuldigen als we ze niet vermelden.

Kunst greep is alle dagen tussen 13.30 en 16.30 uur gratis te bezoeken.
Het thema dit jaar is “lente”.

Sterwandeling:
Zondag 11 maart Limburg Wandelt te Peer
Een organisatie van Wandel mee Breugel. Er zijn twee vertrekplaatsen. Het parochiecentrum
van Peer in de Kloosterstraat of het Ontmoetingscentrum de Tichel Sint- Trudostraat 76 in
3990 Wijchmaal. Kiezen kan uit 4-8-12-16-20-25-32 en 42 km
Starten mogelijk vanaf 6.30 uur.
We wandelen door de
Dommelvallei. Je vindt er
elzenbroekbossenA, hooilanden,
weilanden, kleine visvijvers,
rietvelden en nog veel meer. De
hoger gelegen delen bestaan
hoofdzakelijk uit met houtkanten
omzoomde akkers en enkele
dennenbossen. Die grote
verscheidenheid aan landschapstypes zorgt voor veel verschillende dier- en plantensoorten.
De Dommelvallei is zonder meer een parel in de Kempen, ideaal voor een afwisselende en
ontspannende wandeling. In Resterheide ga je op zoek naar de bronnen van de rivieren de
Dommel en de Zwarte Beek. In Grote-Brogel dwalen we dan weer door de bosrijke
omgeving. Een afwisselende wandeling waar iedereen wel zijn gading kan vinden.
Het is een sterwandeling. Dat wil zeggen: wij betalen de inschrijving en er nog een
basisconsumptie bovenop. Vergeet de kaart achteraan niet uit te knippen. Veel wandelplezier.

Busreis: Eisden -Maasmechelen
Nationale Parktocht op Zaterdag 17 Maart 2018.
Met vertrek P.T.S Eisden met de afstanden van 4, 6, 12, 16, 19 km
De 4 km, is geschikt voor rolstoelgebruikers. De tocht gaat door de tuinwijk, ook wel lokaal
de cité genoemd.
Deze wijk werd gebouwd door de Eisdense steenkoolmijn voor de mijnwerkers en wordt
bestempeld als één der mooiste tuinwijken die Vlaanderen bezit. Als je wil kan je onderweg
zelfs nog meer geschiedenis opsteken door de Mijnwerkerswoning' te bezichtigen. Het huis is
volledig ingericht zoals in de jaren dertig van de vorige eeuw, het is een typische
arbeiderswoning waar alle elementen uit die tijd aanwezig zijn; een reis in de tijd en zeker aan
te bevelen! Een ander stuk erfgoed is de Sint-Barbarakerk, "Mijnkathedraal" van Eisden, het
is een monumentaal bouwwerk met een massieve toren van 53 meter, en tevens het hart van
de tuinwijk.

De glasramen zijn geïnspireerd op die van de kathedraal van Chartres.
De 6km loopt verder door het bos. Het bos met de hoge dennenbomen, de mooie
wandelpaden, de schitterende uitzichten heeft voor iedereen wat te bieden. Wandelen in een
bos is bovendien een gezondheidskuur door de zuurstofrijke lucht, niet te versmaden dus!
Voor de afstanden 12, 16, 19 km is er een controle voorzien, waarna de wandeling verder
gezet kan worden over mooie bospaden. De 19 km maakt een lus tot op het hoogste punt van
Maasmechelen: je beklimt het hoogste natuurlijke punt van de Hoge Kempen 104 meter. Bij
helder weer krijg je hier een schitterend uitzicht over de Mechelse Heide en de grindwinning .
GENIET VAN JE WANDELING.
Tot zover de promotie die de club maakt
voor haar wandeltocht. Voor de
shoppers: Maasmechelen Village
bevindt zich op ca 2.6 km van de
vertrekzaal. We voorzien voldoende tijd
zodat de liefhebbers kunnen kennis
maken met de beroemde winkel site. We
vragen onze Werner om de shoppers
naar de Village te brengen. We pikken
hen weer op als we de terugreis aanvangen.
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 Eisden en de naam van de deelnemers.
Het bedrag moet voor 9 maart op onze rekening staan.

Zaterdag 14 april Panoramatocht te Gelrode
Een andere datum voor deze tocht geeft de parcoursbouwers de kans om de ontluikende
fruitboombloesems te laten bewonderen. Natuurlijk worden de fascinerende uitzichten
eveneens behouden. De 50 km wandelaars konden hun hartje al ophalen tijdens de Mars Der
Zuiderkempen zodat we ons nu beperken tot 30 km.
Vertrekken doen we traditioneel vanuit de parochiezaal van Gelrode waar we kunnen kiezen
uit 4-8-12-16-20 en 30 km .
De kortste afstand is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en laveert door de straten van
Gelrode centrum. De 8 km wandelaars hebben deze maal de keuze: ze maken een lus, zonder
rust, langs de Moedermolen, de fruitboomgaarden, de Middelberg en naar het natuurreservaat

Vorsdonkbos- Turfputten.
Hier kan de vroeg bloeiende
bloemenpracht bewonderd
worden. Langs de Eikelberg
keren we terug. Zij die liever
een rustpunt hebben
onderweg nemen de lus naar
Nieuwrode. Door verhardeen onverharde holle wegen
trekken naar het Rot. Even
verder wandelen we over de
Kraterberg met zijn mooi
uitzicht op de dorpskern van
Nieuwrode. We dalen af naar
het centrum waar we kunnen genieten van een verfrissend biertje of misschien eens van oma’s
vers gemaakte soep. Na een verkwikkende rust klimmen we terug de Kratenberg op en
wandelen we langs de kortste weg naar de vertrekzaal. De 12 km stappers maken in het eerste
gedeelte een ommetje langs de Hondsheuvel met zijn hondenkerkhof en het Klarenbos voor
zij het Rot bereiken waar ze zich bij de 8 km stappers voegen. Op de terugweg doen zij net
voor Gelrode een ommetje door s-Hertogenheide. De lange afstandswandelaar trekken in
Nieuwrode de N223 over en genieten van de prachtige vergezichten over het Hageland. We
wandelen richting Hofheide door het gehucht Langaard . Het imposant groene Mostingbos is
niet meer toegankelijk. We wandelen er dan ook langs om al snel zien we het Tienbundersbos
opdoemen. We wandelen er deze maal niet door maar lopen er langs met aan onze linkerzijde
het bos en aan de rechterzijde de uitgestrekte boomgaarden. Even verder bereiken we de
Kriesberg met uitzichten tot ver in het Hageland. Door holle wegen dalen we af naar de rust in
Nieuwrode. Alle afstanden keren samen terug richting Gelrode. De grootste afstanden maken
nog een rondwandeling door s-Hertogenheide vooraleer de aankomst te bereiken. Hier kan je
nog genieten van vers gebakken pannenkoeken met een heerlijk geurende koffie. Voor de
bierliefhebbers: De dranken staan koel. Wij wensen u een fijne wandeling.

Zondag 29 april Vlaanderen Wandelt te Brasschaat
Dit jaar wordt er op 2 plaatsen de Vlaamse Wandeldag “Vlaanderen Wandelt” georganiseerd.
Toeval of niet vorig jaar was de eerste letter van de organisatiesteden een A. Aarschot en
Aalst.
Dit jaar is het een B. Brakel en Brasschaat. Wij kozen voor Brasschaat in het noorden van
Antwerpen. WK Noordergouw organiseert in samenwerking met de gemeente Brasschaat
deze wandeldag. Vertrekken doen we vanuit een ruime tent met 1200 zitplaatsen in het
Peerdsbos en we kunnen kiezen tussen 4 -7-10-14-18-21-25 en 30 km
Een korte samenvatting uit de brochure. Meer info vind je op www.vlaanderenwandelt.be
Kom op zondag 29 april wandelen in een park vol leven met speelse fonteinen, unieke bomen,
lieflijke dieren en prachtige lanen. Of wat denk je van een rustige wandeling in een van de
oudste bossen van Antwerpen? Het Peerdsbos is ook toegankelijk voor kinderwagens en
rolstoelgebruikers. In domein De Mick breng je een bezoek aan de kinderboerderij en ontdek
je het Sprookjespad. Op zoek naar een stoer parcours? In een noordelijke uithoek van

Brasschaat vind je de verborgen parel! Hier treed je in de voetsporen van militairen en het
vliegwezen en wandel je in een uniek heidelandschap met heel wat militair erfgoed. Breng
een bezoek aan het Gunfire Museum of geniet van een panoramisch uitzicht over het
vliegveld. Park van Brasschaat, erfgoedlandschap. Samen met het Peerdsbos vind je hier 30
km aan dreven en wandelpaden. Ze nemen je mee naar verhalen die teruggaan uit de 15de
eeuw. Waar het ooit begon met een hel- en hemelhoeve omringd door velden en akkers vind
je nu prachtige gebouwen, monumenten, vijvers, fonteinen en vooral veel groen. Je kan hier
heerlijk nagenieten van een wandeling in één van
de vele horeca zaken aan de rand van het park.
Aan het badhuisje kan je nog steeds met een
bootje varen zoals ze dat al deden kort vóór
WOI. Tijdens de lente staat de rozentuin in bloei.
Aan de hertenweide kan je lieve dieren
bewonderen. Bij de fonteinen voor het kasteel
kan je heerlijk picknicken en voor kinderen is er
een zee van plaats om te spelen in één van de
speeltuinen of op de grasvelden aan de
Hemelhoeve en het Kasteel van Brasschaat.
Gunfire Museum Van de voorlader van Napoleon tot de helikopter en drone. Gunfire: is een
militair museum gebouwd rond de artillerie en pantservoertuigen. De artillerie is vanaf het
ontstaan van het kamp van Brasschaat het legeronderdeel dat bepalend is voor wat er in het
kamp gebeurde. We kunnen dan ook beroep doen op heel wat plaatselijk aanwezige kennis en
vrijwilligers. Deze lokale voedingsbodem is ook de reden van het ontstaan van een museum.
belevenis tijdens Vlaanderen wandelt: gratis bezoek aan het museum tussen 11 en 16 uur.
Historisch vliegveld: Van schietveld tot vliegveld. Dit verhaal kan je ontdekken in ‘Den
Toren’. Deze oude controletoren wordt momenteel ingericht met een tentoonstelling en opent
in april 2018 voor het grote publiek. Het begint allemaal in 1820 met de komst van de eerste
militairen met schietoefeningen op de Brasschaatse Heide en de ontwikkelingen in de
artillerie. Je ontdekt er hoe de natuur, de militaire aanwezigheid en de luchtvaartactiviteit dit
gebied gevormd hebben. Sinds 2000 is de ecologische waarde van het vliegveld en haar
omgeving erkend. Belevenis tijdens Vlaanderen wandelt: gratis bezoek aan ‘den Toren’
tussen 11 en 16 uur.
Militair Erfgoed:Naast een bezoek aan natuurdomein het Klein Schietveld, het Gunfire
Museum of ‘Den Toren’ is er nog heel wat meer militair erfgoed te bewonderen in
Brasschaat. Het fort uit 1911 behoorde tot de buitenste fortengordel rond Antwerpen. De
ruwbouw was af in 1911. Momenteel overwinteren er een 700- tal vleermuizen, vooral
watervleermuizen en franjestaarten. Dit
fort behoort tot de top 3 van de
vleermuizenforten in Vlaanderen. Tussen
het fort van Brasschaat en Schoten kan je
een schans vinden uit de periode 19101912. Ze maakte net als het fort deel uit
van de buitenlinie rond Antwerpen. De
forten lagen 10 km uit elkaar met
daartussen telkens om de 5 km een schans.
De schans werd in WO II ingenomen door
de bezetter. Nadien kwam het gebouw in

privéhanden en werd dit een dancing. De schans vind je aan de Pauwelslei 18. De
Antitankgracht werd gegraven in de periode 1937-1939. Het is een kunstmatige waterloop die
een grote kwartcirkel rond Antwerpen maakt van noord tot oost. De breedte varieert van 6 tot
18 meter. De diepte bedraagt 2 meter en de lengte is 33 km van Zandvliet tot Oelegem. Zij
werd deels gegraven in de buurt van een uitgebreid loopgravennetwerk uit WO I. Langs de
oevers kom je regelmatig restanten van militaire bouwwerken tegen. Het doel van de gracht
was de opmars van Duitse tanks en rollend materiaal naar Antwerpen te stoppen. Nu de
dreiging van het duwvaartkanaal weg is, kan de gracht verder evolueren naar een groene straat
die verschillende natuurgebieden en bossen met elkaar verbindt en de migratie van dieren en
planten mogelijk maakt.
50 tinten groen: Naast het Klein Schietveld en het Park van Brasschaat zijn er heel wat meer
parken en bossen te ontdekken. Domein De Mick grenst aan de kinderboerderij Mikerf en aan
het bos De Inslag. Je vindt er zonneweiden, een grote vijver, zeldzame bomen en een
geklasseerde torenpoort.
Nog eens massaal inschrijven? Een ideale gelegenheid om te laten zien dat we bij de grootste
wandelclubs van België behoren.
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 Brasschaat en de naam van de
deelnemers. Het bedrag moet voor 20 april op onze rekening staan.

Moezelweekend van 10 tot
13 mei.
Een mooi groepje, we zijn met 48 ingeschrevenen.
Veel kunnen we over het programma nog niet
vertellen. De verkenningen gebeuren pas begin
april. Op het verlanglijstje staan een wandeling
aan het nabij gelegen Rijnstadje Boppard en
natuurlijk ook de hangbrug in Mörsdorf. De
andere wandelingen zullen zich situeren in de
nabijheid van Alken.
Het saldo moet nog betaald worden. Zoals eerder afgesproken is de prijs 250 per persoon. U
betaalde reeds 100 Euro. Blijft dus nog 150 Euro per persoon te betalen. De deelnemers die
verblijven in een eenpersoonskamer betalen nog 195 Euro per persoon. Graag het saldo voor
20 april op onze nieuwe reisrekening BE38 9731 8049 1772

Meerdaagse wandelreis Winterberg van 2 tot 6 september 2018
In de afgelopen periode hebben we een heel aantal nieuwe leden mogen ontvangen. Vandaar
hernemen we de tekst uit het vorige pinguineke nog eens. Er hebben zich ondertussen 24
leden ingeschreven. We hebben dus nog wat plaatsen vrij. Inschrijven kan door het voorschot
van 115 Euro te storten. Graag storten voor 31 mei. We verblijven in hotel Hessenhof Am
Waltenberg1. www.hotel-hessenhof.de

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
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 door 115 Euro per persoon te storten voor 31 mei met mededeling
Winterberg.
Graag storten op de nieuwe reisrekening BE 38 9731 8049 1772

OPROEP AAN ALLE LEDEN VAN WSC LANGDORP DIE BEREID
ZIJN MEE TE DENKEN OVER HET BELEID VAN DE CLUB, EN DE
JAARLIJKSE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING(EN)
BIJ TE WONEN.
De vzw-wetgeving voorziet dat bepaalde beslissingen tijdens een algemene vergadering
slechts bij aanwezigheid van 2/3 van de leden kunnen worden genomen. Voor wat onze club
betreft betekent dit dat zo een 420 (!) leden zouden dienen aanwezig te zijn. Dit is natuurlijk
onmogelijk, zodat de club bijna zou worden lamgelegd. Een mogelijkheid om hieraan te
verhelpen was in de statuten van onze club een opdeling van de leden te maken tussen een
beperkt aantal “vaste” leden en “toegetreden” leden. Alle leden zijn “toegetreden leden”;
de “vaste leden” zijn de leden die stemrecht bezitten binnen de Algemene Vergadering;
van hen verwachten wij dat zij de jaarlijkse Algemene Vergadering (en uitzonderlijk:
een Buitengewone Algemene Vergadering) bijwonen. De “toegetreden” leden kunnen de
Algemene Vergadering wel bijwonen, maar hebben er geen stemrecht, en hebben ook
rechtstreeks niets met de rechtspersoonlijkheid van de vzw te maken. Beide categorieën
hebben wel dezelfde rechten in onze Wandelclub. Onze club telt op dit ogenblik ca 50 vaste
leden.
Hoe kan je vast lid worden?
Onze leden hebben steeds de mogelijkheid om “vast lid” te worden, en kunnen zich dan ook
kandidaat stellen als “vast lid”, door het invulformulier achteraan in dit info-blad ten laatste
op 31 maart 2018 ingevuld te overhandigen aan een bestuurslid. De kandidatuur wordt
goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De leden die zich nu kandidaat stellen zijn
stemgerechtigd op de Algemene Vergadering van 23 april 2018 (zie verder in dit blad)
En, als je daar behoefte toe voelt, ontslag nemen als vast lid kan door dit gewoon te melden
aan de secretaris of de voorzitter. Dan wordt je opnieuw “toegetreden lid”. (Lidmaatschap
vervalt uiteraard automatisch als je op 1 januari geen lidgeld betaald hebt.)
Vragen hierover kan je stellen aan de secretaris of eventueel voorzitter.

Jaarlijkse Algemene Vergadering
De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Wandel Sportclub Langdorp v.z.w. zal
gehouden worden op maandag 23 april 2018 te 19.30 uur in ons Secretariaat –
Testeltsesteenweg te Langdorp – centrum.
Agenda :
1. Verwelkoming.
2. Doornemen agenda
3. Goedkeuring verslag van de vorige Algemene vergadering (verschenen in het
infoblad van mei-juni 2017)
4. Beknopt jaarverslag 2017 van het Secretariaat
5. Jaarverslag van de Penningmeester – Voorstelling begroting 2018
6. Verslag van de kascontrolecommissie
7. Kwijting van de bestuurders WSC Langdorp vzw
8. Aanpassing statuten.
9. Toelichting in verband met de bestuurssamenstelling
10. Samenstelling van een kiescollege van 2 aanwezige vaste leden
11. Stemming vernieuwing bestuursmandaat en verkiezing nieuwe bestuursleden.
Vernieuwing: Guido Van Loo en Jef De Win Nieuwe kandidaten:
PAUZE – telling van de stemmen
12. Uitslag bestuursverkiezingen
13. Club nieuws
14. Ingestuurde agendapunten
15. Mededelingen en varia
Deze agenda zal aangepast worden volgens de door de leden ingestuurde
agendapunten. De aangepaste agenda zal medegedeeld worden bij de aanvang
van de Algemene Vergadering.
Toelichting bij de agenda:

Punt 7. :
1) Een mandaat in de Raad van Bestuur loopt over 4 jaar en is hernieuwbaar (art. 11 Statuten) volgens
de statutair voorziene beurtrol. Dit jaar zijn Guido Van Loo en Jef De Win uittredend als bestuurslid.
Ze zijn allen herverkiesbaar en kandidaat om nog even verder te doen .
2) Artikel 8 van onze statuten bepaalt dat de vereniging wordt beheerd door een onbezoldigde raad
van bestuur van ten minste vijf en maximum 14 leden.

3) Er is – buiten de (her)verkiezing van 2 bestuursleden bedoeld in punt 1) hierboven - nog 4 mandaten
van lid van de Raad van Bestuur onbezet. Alle leden (zowel vaste leden als toegetreden leden) die ten
minste 21 jaar oud zijn en ten minste 3 jaar onafgebroken lid zijn van onze vereniging kunnen zich
kandidaat stellen. Schriftelijke kandidaturen (naam, voornaam, geboorteplaats en –datum, adres)
moeten ten laatste toekomen bij de secretaris op 31 maart 2018. Wie interesse heeft, maar nog
twijfelt kan hierover gerust contact opnemen met een van de bestuursleden.

Punt 12: Vaste leden kunnen punten ter bespreking schriftelijk en ondertekend laten geworden
aan de secretaris ten laatste op 31 maart 2018 Enkel de tijdig, schriftelijk ingestuurde,
geargumenteerde en ondertekende punten die door ten minste twee vaste leden zijn ondertekend
zullen op de Algemene Vergadering besproken worden. (art. 23 statuten.)

Nog enkele bepalingen uit de statuten:
HOOFDSTUK IV. - Algemene Vergadering
Art. 17. De Algemene Vergadering wordt gevormd door de vaste leden, die er stemrecht
hebben. Toegetreden leden worden toegelaten op de Algemene Vergadering, evenwel zonder
stemrecht.
Art. 18. Ieder vast lid heeft één stem op de Algemene Vergadering. Er kan met volmacht
gestemd worden; elk vast lid kan slechts over één volmacht beschikken.
Art. 19. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het
aantal aanwezige leden, behalve in de gevallen waar de wetgeving VZW het anders voorziet, en de
gevallen in deze statuten bepaald.

ALLE LEDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM! Enkel de “vaste leden” hebben
stemrecht; de andere (“toegetreden”) leden mogen echter wel meeluisteren en
vragen stellen (en mee een pint drinken).
Deze Algemene Vergadering is niet alleen wettelijk verplicht, het is ook een
middel voor de leden om ideeën aan te brengen en om de werking van de Raad
van Bestuur goed- of af te keuren. Uw aanwezigheid is een steun voor het
bestuur, en u kan er ook gezellig tussen pot en pint (gratis) met uw
wandelvrienden van gedachten wisselen.

OPROEP REKENINGCOMMISSARISSEN
Overeenkomstig artikel 21 van de statuten moeten 2 rekeningcommissarissen de
rekeningen van de club over het afgelopen boekjaar nakijken en hierover verslag
uitbrengen op de Algemene Vergadering.

Wij zoeken langs deze weg 2 à 3 vaste leden van onze club om de rekeningen
van 2017 te komen controleren in het Secretariaat op maandag 19 maart te
18u30 en dienvolgens tijdens de Algemene Vergadering op maandag 23 april
2018 hierover verslag uit te brengen.
Gelieve uw kandidatuur hiervoor ten laatste op 5 maart 2018 te melden aan
Cyriel Hendrickx of Fons Leys.

Verslag raad van bestuur van 18 december 2017

Aanwezig: Fons Leys, Cyriel Hendrickx, Corrie Martens, Paul Verduyckt, Roger Voet, Ingrid
Blockx, José Leers, Guy Van Loo, Jef De Win
•
•
•

•

•
•
•

De vergadering begint om 19u45. De voorzitter verwelkomt iedereen.
Lucien heeft officieel zijn ontslag ingediend.
Briefwisseling voorzitter : De verzekeringsgroep NBA heeft nieuwe modaliteiten toe
gestuurd. De premie blijft onveranderd.
De penningmeester gaf de in- en uitgaven van november.
De Sinterklaastocht is nog niet compleet. Gezien de slechte opkomst zal er weinig winst
zijn.
Op de Blauberg waren er 124 pinguïns. Slechts 104 stertochten!
Het helpersfeest op 14/10 is voor het Sparrenhof gereserveerd.
Wie van het bestuur gaat er mee naar Kortrijk?
Winterfeest:
We komen samen om 9u.
Paul en Guy pijlen de wandeltocht af. Zij hangen ook de plakaatjes van de zoektocht.
In het hutje staan Brigitte, Josephine en Anni tijdens de tocht.
Corrie zorgt voor 2 tafels.
We serveren koffie, thee, choco, soep, water, pils, glühwein, jenever aan € 2.
De kinderen krijgen een beloning. José zorgt voor een gepaste beloning.
Het lokaal en het hutje moeten worden versierd.
De fakkels worden aan het hutje verkocht aan € 2 en aangestoken op de parking.
Er moet iets voorzien worden om de fakkels te doven.
Jef leidt de fakkeltocht en 2 bestuursleden lopen achteraan (met fluohesjes).
Ingrid heeft een nieuw ontwerp gemaakt voor de spaarkaart.
Er zijn 3 nieuwe afpijlers na een degelijke vergadering van 13/12.
Meestal zullen de afpijlers gaan verkennen op vrijdag.
Jos zal in de toekomst de splitsingen maken.
Ingrid of /en Roger maken de menu’s voor het ledenfeest.

•
•

Wie zich geroepen voelt om een Facebook aan te maken voor de club mag dit gerust
doen!
De overschotten (zoals met de Sinterklaastocht) zouden kunnen worden verkocht, bv. na
15u., aan een verminderde prijs.

De vergadering eindigt om 22u40.
Verlag door Guy Van Loo

•

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur
Van 29 januari 2018 begin : 19u30

Aanwezig: Fons Leys, Cyriel Hendrickx, Paul Verduyckt, Roger Voet, Ingrid Blockx, José
Leers, Guido Van Loo, Jef De Win, Corrie Martens, Bart Daems
•
•
•

•

•
•
•
•

De voorzitter verwelkomt iedereen.
We zijn met 10 bestuursleden. Er kunnen er nog steeds 4 bij.
De voorzitter heeft al een aantal gesprekken gedaan met mogelijke kandidaten.
Hij heeft de factuur van Bpost bij.
Eindelijk, na meer dan een maand, heeft hij zijn persoonlijk pinguineke thuis
gekregen!
Het winterfeest heeft een klein financieel verlies geleden. Er is echter nog veel
materiaal van over!
De zaal + orkest voor het ledenfeest 2019 is vastgelegd.
De penningmeester overloopt de in- en uitgaven van december/jaar 2017.
Hij heeft een plannetje bij van het parcours in Remouchamps. De hoogtelijnen staan
kort op mekaar. Het zal pittig worden!
Voor de Walk On op 4 maart is er een flyer gemaakt. Fons gaat vragen of hij ze mag
uitdelen op de lagere school van Bekaf.
De flyer is vooral bedoeld om niet-leden aan te trekken. We zouden ze ook kunnen
leggen in het cultureel centrum, dienst toerisme, uitdelen op de vrijdagwandelingen.
Er is een gratis tombola voorzien met o.a. groenten.
In het Laatste Nieuws is een persbericht verschenen over de club. Mooi geschreven!
Misschien moeten we de konijntjesbergwandeling wisselen met de begijntjestocht!
Zo zou er meer variatie van het wandelgebied kunnen komen.
De spaarkaart voor de weekwandelingen is af. We geven ze af bij de inschrijving aan
de (geïnteresseerde) wandelaars.
Voor de 40 punten moet er kledij bij worden aangekocht. Vooral kleinere spullen om
bij te passen.
Voorstellen: muts, sjaal, pull met lange mouwen, topje, petje, beenbeschermers….
De onverkoopbare kledij zouden we kunnen wegschenken.

•

•

Voor de mars der Zuiderkempen zijn er 4 controleposten + startplaats. Nl. : Gijmel,
Wolfsdonk, Averbode abdij, Langdorp.
We gaan Danone vragen om sponsering.
Er komen reeds 3 bussen.
Voor de konijntjesbergtocht kunnen we Rillaar pas om 16u30 klaar zetten.
We komen maandag samen om 14u.
De bakker komt om 6u30.

Einde 22u.20
Verslag: Guy Van Loo

Konijntjesbergtocht:
Aantal gescande wandelaars:
totaal aantal deelnemers (clubleden): 849
aantal niet-aangesloten wandelaars:
170
aantal andere/buitenlandse clubs:
0
algemeen totaal :
1019
Aantal inschrijfkaarten :

1031

TAAL / WOORDSPELINGEN
Mensen die nooit wat geven, daar krijg ik wat van.
Een man maakt je eerst het hof en leidt je dan om de tuin.
Toen ik de prijs van de sla zag, kreeg ik een krop in de keel.
De "cursus lassen voor beginners" is afgelast.
Bij de slankheidsclub zijn drie nieuwe leden aangekomen. Maar er zijn er ook drie afgevallen.
Er valt iets over te zeggen, als je niets te zeggen hebt.
Een van de twee drielingen vierde op de vijfde van de zesde maand zijn zevende verjaardag.
Als je niet buiten roken kunt, ga dan maar buiten roken.
Edelachtbare, als u wilt dat ik rechtsta, zal ik mij daarbij neerleggen.
Wat doen weekdieren in het weekend?
Het grote aantal werkongevallen in de houtzagerij wordt veel te gemakkelijk door de vingers gezien.
Bij de geboorte van hun eerste kind worden man en vrouw op slag ouder.
Roken: het blijft een teer onderwerp.
Beroepskeuzeadvies: Word bokser, meer kans op slagen.

Wij zijn de spruiten nog
uit liefde gemaakt,
meestal in het donker of
met het licht uit...
Geboren in de jaren 19401960 , of sommigen (die
nog taaier zijn) nog iets
vroeger.
Wij waren de sterken uit
de jaren '40 , 50 en 60
Vooreerst hebben wij een
normale geboorte
overleefd,
met moeders die rookten,
en of dronken gedurende
hun zwangerschap.
Zij namen aspirines, aten
vinaigrette saus,
mayonaise en desserten
en zij werden
niet getest op suikerziekte
of cholesterol.
En na dat trauma werden
wij op onze buik
te slapen gelegd in
kinderbedden
geverfd met mooie
blinkende loodverf.
Er waren geen
kindersloten op de deuren
en als wij met de fiets
reden hadden wij
basketbal petten op en
geen helmen.
Als baby of kind reden wij
mee op de schoot van
moeder
in auto’s zonder gordels,
kinderstoelen of
opblaasbare kussens.

Wij dronken putwater of
water van de kraan en
geen water
uit een plastic fles.
Wij aten taartjes, wit
brood, echte boter, spek
met eieren
en beukennootjes en
walnoten die al op de
grond lagen.
Wij dronken warme
chocolademelk met echte
suiker erin.
We hadden geen last van
obesitas.
WAAROM ?
Omdat wij steeds buiten
speelden.
Daarom!!
Wij verlieten de woning ’s
morgens vroeg om naar
school te FIETSEN
(er waren toen geen
moeders die ons met de
auto even konden
brengen),
of om heel de dag te
spelen in de frisse lucht
en dit op voorwaarde dat
we avonds bij donker thuis
waren.
(of als de straatverlichting
begon te branden)
Onze ouders wisten
helemaal niet waar we
uithingen.
We hadden geen gsm
maar we hadden ook
Dutroux nog niet
meegemaakt.
We hadden "vuile kleren
om te spelen"

Wij hadden uren nodig om
ons speelgerief zelf te
maken.
Wij vielen uit bomen,
sneden ons,
braken af en toe een arm,
been of een tand,
We gingen appels en peren
"plukken"
en er waren daar geen
gerechtelijke vervolgingen
voor,
om iemand daarvoor de
schuld te geven.
Als we dan toch gepakt
werden,
dan kregen we een pak
slaag en
thuis hielden wij wijselijk
onze mond.
We speelden met stokken
als degen, een deksel van
de vuilbak als schild,
katapulten, slingers, boog
en rieten pijlen met vooraan
een grote nagel...
We maakten van oude
messen, goede
werpmessen
en oefenden ons op een
boomstam
of een oude vogelenpikdoel
uit het café.
Ondanks da men ons
vertelde
dat wij ons ogen konden
verliezen
of ons gingen kwetsen met
die dingen
hebben wij dat allemaal
overleefd.

