
Mijmeringen van de voorzitter 
Waar kan je deze zomermijmeringen beter mee beginnen dan met het weer. Al wekenlang 
overheerst de zon en zijn hoge temperaturen. Hitte records werden gebroken. Traditioneel 
werd deze periode afgesloten met donder, bliksem en veel regen. Het gras gaat weer terug 
groeien. De grasmachines kunnen weer voor de dag gehaald worden. De moestuinen kunnen 
terug wat opfleuren. De zomer van 2018 zullen we nog lang herinneren. Deze hoge 
temperaturen waren nefast voor het aantal deelnemers op de wandeltochten. Ook onze 
zomertocht had te lijden van de hoge temperaturen. Alhoewel het aantal deelnemers nog wel 
meeviel en hoger lag dan verwacht. De langeafstandswandelaars waren er wat vroeger bij. 
Onderweg hadden we een extra bevoorrading voorzien met fris water en snoeptomaatjes ( 
Dank u wel Rony van BelOrta!). Deze bevoorrading viel bij de deelnemers zeer in de smaak. 
Een ander fenomeen was het feit dat er tussen half negen en half tien meer dan 1000 
wandelaars vertrokken. Dat leidde  in de rustpost van Wezemaal tot bevoorradingsproblemen. 
Die werden weliswaar snel opgelost. Toch bleven enkele wandelaars op hun honger zitten. 
Waarvoor onze verontschuldigingen. Al bij al was deze zomertocht weer een prima 
organisatie. Iedereen die er heeft aan meegewerkt, een dikke 10 op 10. Dat geeft me de 
gelegenheid om al de helpers van het afgelopen jaar uit te nodigen op ons jaarlijks 
helpersfeest. We veranderen niets aan de formule. Enkel de menu passen we aan. Laat maar 
weten of u kan komen. 

Eind juli waren er de verkenningen in Winterberg. Bergop en bergaf bij temperaturen van 
rond de dertig graden, een vermoeiende week. De wandelingen waren echter zeker de moeite 
waard. Ook het hotel, gelegen in het centrum, was prima. Vlak voor het hotel is een gezellig 
pleintje met allemaal terrasjes. Na de wandeling meer dan tijd genoeg om daar van te 
genieten. Voor de liefhebbers zijn er ook talrijke boetiekjes waar de shoppers zich zeker 
kunnen uitleven. 

Nieuw is dat we wat extra vrijdagwandelingen gaan organiseren. De wandelingen die ook 
voor niet leden toegankelijk zijn vertrekken steeds uit Aarschot of een deelgemeente. 
Tussenin zullen we ook regelmatig een wandeling organiseren die vertrekt in een 
buurgemeente. 

In deze info  denken we al aan een wandelvakantie voor volgend jaar. De periode is ditmaal 
begin augustus in volle vakantieperiode. Bestemming Harrachov in Tsjechië. Het ondertussen 
al wat vertrouwde Intersoc is de organisator. Meer info hierover kan u verderop vinden. Voor 
de korte vakanties met het Hemelvaartweekend en het najaar hebben we nog geen 
bestemming. Misschien kunnen we wat inspiratie opdoen tijdens de wandelbeurs in Mechelen 
die de federatie organiseert. Deze beurs is gratis voor de leden van WSVLvzw, breng dus uw 
lidkaart mee. Allerlei standhouders bieden u informatie over alles wat met het 
wandelgebeuren te maken heeft.  

Tot slot nog even uw aandacht voor het prachtige initiatief dat Guido en Silke De Rijck al 
voor het 15de jaar nemen met de verkoop van de Azalea’s  plantjes ten voordele van Kom op 
tegen Kanker. Een 15 jarig jubileum dat wat extra verkoop verdient. Doen jullie ook mee? Zie 
dan achteraan. 

Tot ergens onderweg. 

Fons. 



Wandelkalender september-oktober 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 28 augustus 
 
 
Eigen organisatie 

10de Begijntjestocht 
Parochiecentrum  
Kerkstraat 3        Begijnendijk 
Wandelaars/helpers op post 

5-8-12-16-20-28 km 
 
07.00 – 15.00 uur 
 

Zondag 2 september WC De Grashoppers 
Sporthal  
Vorststraat 55      Averbode 

5-10-12-15-20-25-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 6 september 
 

WC Tornado Boortmeerbeek 
PZ Haacht Station  
Neysetterstraat 5       3150 Haacht 

10-6.3-6.5-6.9 km 
4 lussen 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 9 september 
 
 

Wit Blauw Scherpenheuvel 
CC Den Egger       
A.Nihoulstraat 74   Scherpenheuvel 

5-8-13-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 9 september 
 
Stertocht 

RWK De Morgenstond Humbeek 
Sporthal  
Nachtegaallaan 5     Humbeek 

6-12-20-25-30 km 
 
07.30 – 15.00 uur 

Donderdag 13 september Trip-Trap Kumtich 
Parochiezaal  
Ganzendries 29    Oplinter 

3-6-7-8 km 
Te combineren 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 15 september 
 

VOS Schaffen 
Kalendries 
Meldertsebaan 2   Meldert-Lummen 

5-8-12-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 16 september WSP Heverlee 
Go! Campus Woudlucht 
Prosperdreef 2   Heverlee 

4-7-12-20-30-35 km 
 
07.30 – 15.00 uur 

Dinsdag 18 september De Pompoenstappers vzw 
OC Lichtaart  
Schoolstraat           Lichtaart 

4-6-12-16-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Woensdag 19 september Boutersem Sportief 
Boerenzaal  
Malendriesstraat 18     Kerkom 

4-6-12-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 20 september 
 

Sporton Deurne Diest 
’t Schoolhuis   
Schoterheide 48     Tessenderlo 

5-10-15 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 23 september Butgenbach 
Busuitstap 

Zie verder in deze info 



Zondag 23 september 
 

De FonskesLeuven 
Cultureel Centrum ‘t Stichelke 
Keizerstraat     Lovenjoel 

4-6-12-20-30 km 
 
07.00 -  15.00 uur 

Zondag 23 september 
 
 

Bavostappers Zittaart 
PZ  Meerhout-Zittaart 
Lindestraat 22     Meerhout-Zittaart 

4-7-12-15-19-25-33-43 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 25 september WC De Grashoppers 
’t Laer  
Brabantsebaan 8        Zichem 

5-7-10-12-15-17-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 29 september 
Zondag 30 september 

Wandelbeurs Nekkerhal  Zie verder in deze info 

Zaterdag 29 september 
 
 

Ijsetrippers 
Zaal Den Elzas  
Elzasstraat          Huldenberg 

4-7-12-18-24 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zondag 30 september 
 
 

WSV IVAS Itegem 
Parochiezaal O.L.V. 
Bouwelsesteenweg 197     Nijlen 

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

Zondag 30 september WSV Horizon Donk vzw 
Buurthuis   
Zelkstraat           Halen 

4-8-11-13-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 7oktober 
 
 

De Lustige stappers Langdorp 
Parochiezaal   
Stationsstraat            Ramsel 

6-8-13-18-22-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 13 oktober De Bollekes Rotselaar 
Montfortcollege 
Aarschotsesteenweg 39  Rotselaar 

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

Zondag 14 oktober 
 
 

VOS Schaffen 
CVO De Oranjerie 
Boudewijnvest 3      Diest 

4-8-12-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 14 oktober WSV Neteland Duffel vzw 
Gildenhuis  
Stationsstraat 1        Duffel 

6-12-15-20-24-35 km 
 
07.30 – 15.00 uur 

Woensdag 17 oktober Globetrotters Hageland vzw 
PZ Trefpunt  
Dorpstraat 12       Assent 

4-7-12-16-20 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 20 oktober 
 
Eigen organisatie 

14de Tienbundertocht 
Kortakkerzaal   Rillaar 
Wandelaars/Helpers op post 

5-8-12-16-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 21 oktober 
 
 

Wandelend Paal vzw 
PZ Sint-Paulus  
Diestersesteenweg 33      Paal 

4-7-12-16-20-30-42 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 21 oktober 
 
stertocht 

WSV Berchlaer 
Ontmoetingscentrum PC Ballaer 
Markt 27         Berlaar 

4-6-12-18-22-30 km 
 
07.30 – 15.00 uur 

Donderdag 25 oktober Den Engel leuven 
PZ 
Milsestraat 53     Haasrode 

6-12 km 
 
09.00 – 15.00 uur 

Zondag 28 oktober 
 

WK Werchter vzw 
Basisschool De Cocon   

4-8-12-16-20 km 
 



 Veldonkstraat 10      Tremelo 08.00 – 15.00 uur 

Zondag 28 oktober Herentalse wandelclub 
Parochiecentrum  
Boerenkrijglaan       Westerlo 

4-7-10-15-20-25-30 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 30 oktober Wandelclub Boutersem Sportief 
Cultureel Centrum 
Kerkomsesteenweg 55    Boutersem 

4-6-8-10 km 
 
08.00 – 20.00 uur 

 
 

Vrijdag wandelingen seizoen 2018 – 2019 
 
Datum               Omloop      Vertrek 13.30h 

21/09/18 Aarschot- Bergvijver Sporthal  Demervallei 

05/10/18  Rillaar-Bergvijver Parking Kortakker 

26/10/18 Aarschot - Gelrode Sporthal Demervallei 

9/11/18 Langdorp-Gijmel  Parking achter zaal Demervallei 

23/11/18 Gelrode - Wezemaal Oude jongensschool Gelrode 

7/12/18 Gijmel-Langdorp Gijmel Kerk 

21/12/18 Wolfsdonk – Blauberg Wolfsdonk kerk 

04/01/19 Gijmel- Vaerenwinkel Gijmel kerk 

25/01/19 Wolfsdonk- Averbode Wolfsdonk kerk 

08/02/19 Langdorp - Wolfsdonk Parking achter zaal Demervallei 

22/02/19 Rillaar-Langdorp Parking Kortakker 

8/03/19 Wolfsdonk - Herselt Kerk Wolfsdonk 

22/03/19 Ourodenberg - Aarschot Kerk Ourodenberg 

05/04/19 Gelrode – Nieuwrode  Oude jongensschool Gelrode 

26/04/19 Wit Toreke - Baal Parking Meetshoven 

10/5/19 Wolfsdonk - Testelt Kerk Wolfsdonk 

24/05/19 Gelrode -Betekom Oude jongensschool Gelrode 

07/06/19 Ourodenberg - Herselt Parochiezaal ourodenberg 

21/06/19 Gelrode - Wezemaal Oude jongensschool Gelrode 

 
 
 
 
 



Vrijdagwandelingen september -oktober 

Op verzoek breiden we de vrijdagwandelingen wat uit en trachten we er elke maand drie te 
organiseren. Twee die vertrekken in Aarschot, meestal de eerste en derde vrijdag. Deze 
wandeling is in samenwerking met de Sportdienst en voor iedereen toegankelijk. De vrijdag 
tussenin vertrekken we vanuit een plaats buiten Aarschot. Dat is een clubactiviteit. 

 Vertrekken doen we steeds om 13.30 uur terug omstreeks 17.00 uur. 

21/09/18 Aarschot- Bergvijver Sporthal  Demervallei 

05/10/18  Rillaar-Bergvijver Parking Kortakker 

12/10/18 Bergom - Blauberg Kerk Bergom 

26/10/18 Aarschot - Gelrode Sporthal Demervallei 

 

 

Winterberg 2 tot 6 september 
 Het saldo zou u ondertussen al moeten betaald hebben. Wij hebben de verkenningen gedaan 
en kunnen u een mooi wandelprogramma aanbieden. Nog even herhalen dat we om 6.30 uur 
de valiezen laden en dan vertrekken naar hotel Hessenhof in het centrum van Winterberg. 
Opgelet!! Speciale regeling voor de valiezen. Bij aankomst worden de valiezen uitgeladen en 
binnen in het hotel geplaatst. Het personeel zorgt er voor dat de valiezen op de juiste kamers 
terechtkomen nadat deze gepoetst zijn. U dient dus een label te voorzien met uw 
kamernummer op. Op de Begijntjestocht van 28 augustus kunnen we u medelen welke kamer 
u heeft. Kan u niet komen kan u ook een mailtje sturen na 26 augustus. Valiezen waar geen 
kamernummer op staat blijven gewoon staan tot u terugkomt van de wandeling en u mag ze 
dan zelf naar de kamer brengen. Er is een lift 😊😊. 

Na aankomst gaan we dadelijk aan tafel voor een laat ontbijt. Na het ontbijt vertrekken we 
voor onze eerste wandeling. De Rauchlochweg, een rondwandelweg in Winterberg van 11.5 
of 8.5 km. Daarna kunnen we de sleutels(= kaart) van de kamer bekomen. 

Op maandag maken we een stukje van de Winterberger Hochtour. Van Altastenberg tot de 
Hillestausee in Niederfeld. Ca 18 km of vertrek van uit Silbach. Dan is het nog 11 km tot aan 
de Hillestausee.  Dinsdag maken we kennis met de Rothaarsteig en wandelen we van 
Willingen naar ons hotel 20 km. De korte afstandswandelaars brengen eerst een bezoek aan de 
Ettelsberg in Willingen. Niet te voet, maar we laten ons naar boven voeren met een lift. Na 
het bezoek stappen we terug de bus op. We laten ons afzetten in Küstelberg en stappen 9 km 
over de Rothaarsteig naar ons hotel. Onderweg zoeken we de bron van Ruhr. De rivier die 
haar naam gaf aan het industrieel rijke Ruhrgebied. Aankomen doen alle afstanden over een 
gedeelte van het Schluchtenpfad vlak bij het centrum. Woensdag verkennen we terug de 
Rothaarsteig. Deze maal vertrekken we vanuit Schanze voor een wandeling van 19.5 km. Bij 
vertrek vanuit de Albrechtsparkplatz is het nog 14 km. Onderweg op de Kahler Asten met zijn 
weerstation en museum, houden we een drinkstop en kunnen we genieten van de mooie 



uitzichten. Van hier is het nog een 6-tal km en net voor Winterberg klimmen we nog even 
naar de springschans waar de Winterbergers zo fier op zijn. 

Dan is het al de laatste dag. Na het laden van de valiezen maken we nog een korte wandeling 
naar het pittoreske plaatsje Elkeringhausen. 10 of 13 km. We drinken iets in Cafe Müller en 
keren dan via een ander gedeelte van de Schluchtensteig terug naar Winterberg. Om 14.00 uur 
worden we nog verwacht voor een warme schotel. Zonder fileproblemen zouden we dan 
omstreeks 20.00 uur in Aarschot moeten kunnen aankomen. 

U kan eventueel een lunchpakket bekomen. Kost 9 euro. Beter 
kan u naar de verschillende bakkers in de buurt of naar het 
vlakbij gelegen grootwarenhuis Edeka waar u alles kan 
verkrijgen al dan niet belegd. 

Zo bent u op de hoogte. Nu nog duimen voor droog weer!!!  

Stertochten 
 
Zondag 9 september RWK De Morgenstond Humbeek. 
 
 Deze club staat ook nog op onze lijst voor tegenbezoeken. Humbeek ligt niet zo 
onoverkomelijk ver vandaar deze stertocht. 
De club organiseert voor de 40ste keer de “Omloop Parel van het Pajottenland”. Vertrek vanuit 
de Humbeekse Sporthal gelegen in de  Nachtegaallaan . 

Kiezen kunnen we tussen 6 – 12 - 20 – 25 en 30 km.  
Alhoewel Humbeek op minder dan 20 km van 
Brussel ligt heeft ze haar landelijk karakter kunnen 
behouden. Als deelgemeente van Grimbergen zijn er 
heel wat mooie gebouwen te bewonderen. De 
Basiliek van Grimbergen, de abdij, enkele 
watermolens verspreid langs de Maalbeek en prachtig 
bewaarde hoeves maken deel uit van het groene 
landschap. Daarnaast zijn het Lintbos, het Gravenbos 
en het jaagpad langs het kanaal de groene longen van 
onze gemeente. Alles is dus aanwezig om enkele 

prachtige wandelparcoursen uit te tekenen.  
Het is aan ons om te ontdekken dat ze hun beloften waarmaken. Wij betalen voor u de 
inschrijving en er nog 2 basisconsumpties bovenop. 
 
Zondag 21 oktober Kastelentocht Berlaar. 
 Berchlaer organiseert er haar 29ste  Nete- en kastelentocht. Vertrekken doen ze vanuit het 
Ontmoetingscentrum PC Ballaer, Markt 27 te Berlaar. We kiezen uit volgende afstanden: 4-6-
12-18-22-30 km. 



De 4 en de 6 km zijn verhard en trekken rond de dorpskern. 
De anderen wandelen naar de rust in Bevel. Van hieruit keer 
je terug via Gestel of je gaat richting Herenthout met de 
Kruiskesberg en de Netevallei met zijn beemden en rustige 
wegen. Ook op deze wandeling wordt veel natuur beloofd. 
Inschrijven en een basisconsumptie betalen we voor u. 
Genieten van de wandeling is voor u. 
 

 
Busreis naar Bütgenbach zondag 23 september. 
 
We vertrekken vanuit het sport - en vrije 
tijdcentrum Worriken. De aangeboden 
afstanden zijn 4-7-12 en 20 km. Een 
organisatie van Wanderclub 
Bütchenbach. Een van de 10 clubs die de 
Duitstalige federatie nog rijk is. Worriken 
ligt aan het meer van Bütgenbach. 
Het Meer van Bütgenbach is 
een Belgisch stuwmeer op de rivier 
de Warche. Het meer ligt op het 
grondgebied van de gemeente Bütgenbach en heeft een oppervlakte van 120 hectare (of 1,2 
km²). 
De dam werd aangelegd van 1929 tot 1932 en heeft een hoogte van 23 m. De centrale kan 
jaarlijks ongeveer 2,2 miljoen KWH energie leveren en wordt uitgebaat door Electrabel. 

Er is een wandelweg rondom het meer van ca. 11 km. Een groot gedeelte daarvan wordt 
gebruikt door de verschillende afstanden. De 4 en de 7 km hebben een rust in het centrum. De 
12 en de 20 trekken wat verder naar Berg. Berg Plage ligt aan de overkant van het meer vanuit 
het vertrekpunt gezien. Kortom een wandeling door de mooie Oostkantons met het meer nooit 
ver uit de buurt. Voor de liefhebbers is er, naast de klassieke snuisterijen, ook spek met eieren 
te bekomen. 

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 Bütgenbach en de naam 
van de deelnemers. Het bedrag moet voor 14 september op onze rekening staan. 
 

Wandelbeurs 29 en 30 september 2018 
Plaats van gebeuren is de Nekkerhal in Mechelen. Openingsuren van 10.00 tot 17.00 uur. 

Voor de eerste keer organiseert onze wandelfederatie een eigen wandelbeurs. Op deze beurs 
kan iedereen die graag wandelt kennis komen maken met de wandelsport in het algemeen. De 
verschillende clubs kunnen er via hun eigen regio promotie maken voor zichzelf en de 
wandeltochten die ze organiseren. Naast het wandelen zelf zullen er ook heel wat 
standhouders aanwezig die de wandelaar kunnen interesseren. Dat gaat dan van schoeisel, 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stuwmeer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Warche
https://nl.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCtgenbach
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kilowattuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Electrabel


kleding en navigatietoestellen. Ook standhouders die wandelvakanties aanbieden zullen 
aanwezig zijn. Kortom een beurs met veel afwisseling ondanks dat alles op het wandelen 
gericht is. Voor de leden van WSVL vzw is de toegang gratis. Misschien zien we u daar ook. 
Wij zullen er alleszins ook zijn. 

 

Zondag 14 oktober: Helpersfeest 
De ondertussen jaarlijkse periode om onze helpers nog eens in de watten te leggen. Al wie het 
afgelopen jaar komen helpen heeft is welkom. 
Ook nu weer houden we het simpel. In de voormiddag kan u nog rustig calorieën gaan 
verbranden. Op de wandeltocht in Diest bijvoorbeeld of u kan uitgebreid de kieslijsten 
bestuderen alvorens u een bolletje inkleurt.  
 
Alle helpers worden uitgenodigd op 14 oktober om 16.00 uur in het 
Sparrenhof te Langdorp. 
 
Programma: 
Aperitief  tussen 16.00 en 17.00 uur 
Menu:  

- Krokante toast met visserssla en rucola. 
- Erwtenroomsoep met cheddarkorstjes. 
- Kalkoenfilet gevuld met appel, salie en pancetta. 
- Vanilleijs op ananas-tompoes. 
- Koffie 

Aangepaste dranken tijdens en na het eten. 
Dat alles is voor de helpers gratis. Partners van helpers mogen 
ook meekomen maar betalen dan wel een bijdrage van 40 euro 
via overschrijving op nr. BE10 1460 5347 2704 
Wil u graag deelnemen verwittig dan de voorzitter voor 30 
september per mail, telefoon, mondeling of postduif. 
 

 

 

 

Harrachov 1 tot 10 augustus 2019 
De vakantiemaanden zijn nog niet voorbij en we denken reeds aan onze volgende reis. Ook 
volgend jaar gaan we in zee met de mensen van Intersoc. We kozen voor Harrachov als 
bestemming en we gaan in volle vakantieperiode zodat de kinderoppassers ook de 
gelegenheid hebben om mee te gaan.  



 

Harrachov ligt aan het Reuzengebergte, de grootste toeristische trekpleister van Tsjechië en 
op enkele kilometers van de Poolse grens. Vanaf het hotel kan je prachtige wandelingen ma- 
ken in en rond het Reuzengebergte en ook met de fiets kan je hier schitterende plaatsen ver- 
kennen op de gemarkeerde fietspaden. 

 Formule: Intersoc-hotel: in een Intersoc-hotel word je verwend door gepassioneerde 
medewerkers, die je helpen in je eigen taal. Er is altijd medische verzorging aanwezig en een 
Belgische chef-kok bereidt dagelijks lokale en Belgische specialiteiten.  

 All-in: van 8 uur tot middernacht is er koffie, thee, 
chocolademelk, fruitsap en water. Van 11.30 uur 
tot middernacht geniet je van frisdranken, pils en 
wijn van het vat. 

 Gekende charmeservice: dagelijks aperitief, ’s 
avonds kan je heerlijk wegdromen bij live muziek 
en je benen nog eens strekken op de dansvloer 

 Rookvrij hotel en gratis wifi in het hele hotel. 
Inbegrepen in de prijs All-in verblijf inclusief 

busreis heen en terug. De facultatieve excursies en maaltijden op verplaatsing en eventuele 
inkomgelden reserveer je en betaal je ter plaatse. Busvervoer voor vijf halve dagexcursies zijn 
inbegrepen in de prijs. Periodes en deelnemingsprijzen: donderdag 1 tot zaterdag 10 augustus 
2019 voor 818 euro. De toeslag voor een single kamer bedraagt 153 euro. Vroegboekkorting 
voor 1 december 10 Euro 

 Verplaatsing: Afstand vanaf Brussel is 978 km. Comfortabele dagreis met de bus met 
regelmatige tussenstops  

Highlights: Gelegen aan het Reuzengebergte ● Budgetvriendelijke bestemming ● 
Binnenzwembad in het hotel ●Vele wandelpaden voor zowel ervaren wandelaars als echte 
genieters ● Kamers voor twee tot vijf personen • Kamers beschikken allemaal over een 
douche, wastafel en wc • Spa met sauna, bubbelbad, massagestudio (betalend) en infrarood- 
en stoomcabines • Bowlingbanen, tafeltennis en biljart. 

 Mogelijke wandelingen:  

- Mumlava waterval: één van de mooiste 
watervallen in Tsjechië van ongeveer 10 meter 
hoog. Vanaf het hotel zijn er verschillende 
wandelingen mogelijk naar deze prachtige 
waterval.  

- Certova Hova en Horeni Domk: wandeling 
van aan het hotel naar de top van de Certova 
Hova. Daarna een hoogtewandeling met mooi 
uitzicht op Harrachov en Rokytnice. 

-Tvaroznik en Szrenica: start aan het hotel naar de twee toppen van het Reuzengebergte op de 
grens met Polen.  



- Bron van de Elbe: mooie dagtocht die start aan de lift Medvedin in Špindlerův Mlýn. De 
Elbe ontspringt in het Reuzengebergte en mondt uit in de Noordzee. 

-Wandeling door Harrachov: halve dagwandeling langs de watervallen, de bierbrouwerij en 
de glasfabriek. 

- Stuwmeer Labska Prehrada: halve dagtocht langs het elegante stuwmeer van Špindlerův 
Mlýn.  

- Hruba Skala: ten zuiden van Turnov bevindt zich Hruba Skala, een natuurgebied vol met 
mooie zandsteen formaties. Tussen deze formaties ligt het indrukwekkende kasteel van Hruba 
Skala.  

- Wandelen op Pools- Tsjechische grens: wandeling met mooie uitzichten op de Jelenia Gora-
vallei en het Tsjechische Reuzengebergte. 

- Szklaraska Poreba: wandeling in Szklaraska Poreba ,een Poolse stad en skigebied aan de 
andere kant van het Reuzengebergte met als hoogtepunt de 13 meter hoge waterval Wodospad 
Szklarka. 

 Mogelijke excursies: 

- Praag: de gouden hoofdstad waarvan het oude centrum Unesco werelderfgoed is. Ook wel 
de stad van duizend torens genoemd. Bezoek o.a. het kasteel van Praag, de bekende 
Karelsbrug en de Joodse wijk.  

- Grotten van Bozkov: deze dolomietgrotten zijn de grootste en meest bekende van de 
Bohemen en bevatten o.a. een ondergronds meer.  

- Jelenia Góra: Poolse stad vol barokhuizen en arcadebogen. Je vindt er ook de 
warmwaterbronnen van Cieplice . 

- Špindlerův Mlýn: pittoresk bergdorpje, omschreven als de parel van het Reuzengebergte. Dit 
is een van de trekpleisters van de regio met een prachtige witte brug en een stuwmeer. 

Nog meer info ? Vera de promotor van Intersoc komt op dinsdag 2 oktober naar ons 
secretariaat. Vanaf 19.30 uur zal ze ook deze reis komen toelichten. Inschrijven doe je door 
het invulformulier achteraan  in deze info aan de voorzitter te bezorgen. Inschrijven kan ook 
op de info vergadering van 2 oktober. Laatste inschrijvingen worden aanvaard op de 
Sinterklaaswandeling van 9 december. Best wacht u niet zo lang. Enkel de eerste 50 zijn zeker 
dat ze meekunnen. Eventuele annulaties? Voor 9 december gewoon de voorzitter verwittigen. 
Daarna verloopt alles via Intersoc. Het verleden heeft ons geleerd dat zij zeer soepel zijn 
inzake annulatie. 

Zomertocht 2018 
Federatie # Personen % Totaal # Clubs 

WSVL 1319 73,52 120 

- 433 24.14 0 

FFBMP 39 2.17 16 

KWBN 3 0.17 1 

TOTAAL 1794  137 



Zaterdag 20 oktober 2018: 14de Tienbundertocht  
Vanuit het Brabantse Rillaar (Rietlaer), wat plaats aan het riet betekent, en bevolkt door een 
5000 tal inwoners, starten wij dit jaar ook weer met onze Tienbundertocht. 

 
De 12 km bezoekt via het Rot en de Biezenhuiskes  het landelijk gehucht Bergvijver. Hier in 
de schaduw van de kapel van O.-L.-V. van Zeven Smarten, zal je hartelijk ontvangen worden 
door een schare enthousiaste pinguïnmedewerkers die je graag aan de nodige drank of een 
hartelijk hapje helpen. Je hebt hier ongeveer 6 km op de stappenteller staan. Het wandeltraject 
naar Bergvijver bestaat hoofdzakelijk uit rustige landelijke wegen en daar waar mogelijk, is 
gekozen voor onverharde wegen. Vele paadjes zijn nieuw en zorgen voor een aangename 
verfrissing van het parcours. De wandelaars die liever wat minder kilometers doen, kunnen op 
deze lus de afslag van 5 of 8 km nemen en rustig de tijd nemen om van de mooie 
postkaartzichten op Rillaar te genieten. In Bergvijver maken de Ultra Hikers nog wat km bij. 
Zij kunnen genieten van een lus die werkelijk alle aspecten bezit van een perfecte wandeling. 
Uiteraard moest het traject zoveel mogelijk verkeersvrij zijn, voldoende rust en natuur 
bevatten met af en toe wat  klim - en daalwerk. Maar ook de nodige culturele aspecten zijn 
niet vergeten. Zo bezoeken  we met deze lus een paar mooie plaatsjes in het stadsgedeelte van 
Aarschot, het stadspark, de Demeroever met spreuken, we  passeren de Tielemansbrug.  We 
verlaten  via een smal  trappenpad Aarschot en klimmen naar een hoogte van 40 meter, van 
hieruit kunnen we nog een laatste blik op Aarschot werpen eer we terug  onze controlepost in  
Bergvijver bereiken. Op de terugweg naar Rillaar brengen we nog een bezoek aan het groene 
gehucht Speelhoven. Een mooi natuurgebied en landelijke wegen kleuren deze passage. Even 
later bereiken we Rillaar. Uiteraard mag je weer genieten van het mooie postkaartzicht op 
Rillaar voor je de startzaal bereikt. In Rillaar voorzien we ook een lus van 9 km. Met deze lus 
trek je naar de oorsprong van deze wandeling, nl, "de Tienbunder". De Tienbunder is een 
heuvelrug ontstaan in de Diestiaanse tijd en bestaat hoofdzakelijk uit ijzerzandsteen. Deze 
stenen werden vroeger gedolven en men bouwde er huizen en kerken mee. Het schollenkot 
 ( plaats waar men platte ijzerzandsteen kon vinden) bestaat nog steeds en kan ( indien 
mogelijk) ook bezocht worden op dit traject. Een landheer heeft destijds de heuvelrug beplant 
met in - en uitheemse bomen zodat wij nu kunnen genieten van deze unieke fauna en flora. 
Thans is de Tienbunder in beheer door Natuurpunt en alzo geniet dit gebied van een zekere 
bescherming tegen versnippering en privatisering. Bij het binnenlopen zorgen wij natuurlijk 



weer voor heerlijke uitzichten op Rillaar. Nog even zeggen dat deze lus niet kan ingekort 
worden. We nodigen alle wandelaars uit om mee te genieten van dit heerlijk wandelsnoepje. 

 

 40 punten 2018.  
 

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. Er komen ook 
nog dames T-shirts in de loop van november. 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 woensdag 10 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 kunt 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. 
 Opgelet!! Laatste datum van inleveren 40 punten formulier: Zondag 9 december. 
Daarna worden de formulieren niet meer aanvaard. 
 

 
Overlijden 

We vernemen het overlijden van Jean Corten. Jean werd geboren op 15 maart 1922 en 
overleed op 6 juli 2018. 

Hij was de vader en de stief(schoon)vader van onze leden Diane Corten, Luc Sterckx en 
Christianne De Bruyn. 

Sweater met kap  

 



Wij wensen de families veel sterkte toe 

Startplaatswijzigingen !! 

• Op zondag 26 augustus 2018 op de Kermistocht van de Lummense Dalmatiërs. De 
nieuwe startplaats is Zaal Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat, Lummen. 

• De Merelbeekse wandeltocht - Herdenkingstocht Maurice De Bruyne op zondag 2 
september 2018 verandert van startlocatie. De start is niet langer in de gemeentehallen 
MAAR WEL in het GITO-Technisch Atheneum Merelbeke, Potaardeberg 59 te 
Merelbeke.  

• De Euraudaxwandeling 25 km te Haaltert op zaterdag 15 september 2018 heeft een 
nieuwe startplaats omdat de oorspronkelijke zaal niet beschikbaar is. De nieuwe 
startplaats is in Café Ankerhof, huytstraat 36, 9450 Haaltert. Deze startplaats bevindt 
zich vlakbij de vorige startplaats.  

• De startplaats van de '23e Kroenkel door Autoloze zondag' op 16 september 
2018 werd onlangs gewijzigd naar het Beursplein te Brugge.  

• De 17de Spilzakkentocht op 27 september 2018 verandert van startlocatie. De nieuwe 
startplaats is in Casino De Bayerd, Kolonie 32, 2323 Wortel 

• Lummense Dalmatiërs. De herfstwandeltocht op 6 oktober 2018 verandert van 
startplaats. De tocht zal doorgaan in Zaal Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat, 
3560 Lummen.  

• Wandelclub Opsinjoorke Mechelen  meldt ons 2 startplaatswijzigingen:   
Maneblusserswandeling 7 oktober 2018   
School Busleyden Atheneum - Campus Botaniek, Augustijnenstraat 92, 2800 
Mechelen.  
Gouden Carolus Christmaswandeling 15 december 2018 
Zaal De Loods, Douaneplein z/n, 2800 Mechelen 

• Wegens omstandigheden wijzigt de startplaats van de Huguardistocht van wandelclub 
de Wegwijzer (4103) van woensdag 3 oktober 2018. De nieuwe startplaats wordt 
Jeughuis 't Paenhuys Stoopkensstraat 82/3 Hoegaarden 

• Zondag 21 oktober 2018 verandert de startplaats van de '30e Metrabus' van 
wandelclub 'Seciton Marche S.T.I.B. De nieuwe startplaats is 'Musée du Transport 
Urbain Bruxellois (MTUB), Avenue de Tervuren 364 b, 1150 Bruxelles  

• De Denderklokjes Lebbeke. De 11ste Heizijdetocht van 27 oktober 2018 is 
veranderd van startlocatie. De tocht start nu vanuit Heidehof, Heizijdestraat 20, 
Lebbeke.  

 

Bijkomende tochten 

• Op 1 september 2018 is er een bijkomende tocht ingepland van Wandelclub Egmont 
Zottegem. Oost-Vlaanderens Mooiste zal doorgaan vanuit Feestzaal Bevegemse 
Vijvers, Bevegemsevijvers 1 te Zottegem. Je kan kiezen tussen verschillende 
afstanden nl. 6, 12 en 18 km. Voor meer info: Patrick De Corte, 0474/21.01.97.  



• Noteer volgende bijkomende organisatie van nieuwe club Zonta Walking 
Team: Walk with me/ Walk with us op 30/09/2018. 

 

• De 31e Marche Internationale op zaterdag 1 en zondag 2 september 2018in Awirs 
zal NIET doorgaan. De organisatie van Les Globe-Trotters (LG158) 
werd geannuleerd.  

• De tocht van wandelclub Bindkracht (4104) op 15 september 2018 
wordt geannuleerd. Gelieve hier rekening mee te houden! De club neemt ook ontslag 
en zal niet meer organiseren in 2019.  

• De wandeltocht 'De Slag om Landen' op 14 en 15 september 2018 
wordt geannuleerd wegens organisatorische redenen. Deze tocht zal dus NIET 
doorgaan. Gelieve deze info te verspreiden 

• De 47e Marche Internationale des Trois Frontières in Plombières op zondag 16 
september 2018 zal NIET doorgaan! De organisatie van Marches des Trois 
Frontières (LG091) werd geannuleerd. 

• De 13de Infatigable automnale van wandelclub 'Les Infatigables de Jumet' op 29 
september 2018 werd geannuleerd.  

•  Het Marching Team 15 Wing Air Tpt Melsbroek lid WSVL 4045: woensdag 19-09-2018 werd 
geannuleerd 

Datumwijziging 
 

• Wandelclub Les Sans Soucis-Ghlin organiseert niet langer op zondag 7 oktober MAAR 
wel op zondag 16 september 2018 hun 'Marche d'Automne - 17e Mémorial Hilaire 
Debell'. 

• WSC Klavertje Vier Wortegem-Petegem. De 3e Rondom Ooike wandeling gaat NIET 
langer door op 13 oktober MAAR WEL op 6 oktober 2018.  

Geboorte 
Wij zijn blij u weeral een geboorte te kunnen melden 

Op 16 april 2018 werd Eloïse Grietens geboren. Zij is de dochter van ons lid Ine Alaerts. 
Eloïse was met haar 54 cm en 4040 gr al een flinke meid. 

We wensen de ouders en grootouders van harte proficiat. 

 



 

Wandelen in Sankt-Moritz 
 

Van “osschot” naar Sankt-Moritz, dus 

Da’s dertien uren in een bus ! 

Wat doe je zoal al die uren 

Behalve naar het landschap turen 

Of een klapke doen met de geburen… 

Zachte muziek, wij zijn nog moe 

Dus ons oogskes vallen toe. 

Sommigen lezen in een boekske 

Anderen knabbelen aan een koekske 

Och, je weet hoe dat gaat 

In zo’n bus is ’t vooraan warm en 
vanachter”kaad” ! 

 

Arlon ! Eerste stop ! 

Tweehonderd kilometer zitten erop ! 

De benen strekken ! Naar de toiletten ! 

Om ons dan parmantig neer te zetten 

Om ons “bokes” op te eten 

Wij hadden honger moet je weten. 

Met een kopje koffie of een glaasje thee 

Dat viel allemaaal goed mee 

Iedereen voelde zich in zijn schik 

Onder het opschrift: “S.V.P. hier geen 
picknick !” 

Geen paniek ! Niks te vrezen 

Want pinguins kunnen toch niet lezen ! 

Al bij al, zoals gepland 

Rond zes uur in Sankt-Moritz geland 

Hotel Stahlbad  staat ons wel aan 

Wij hebben al voor hetere vuren gestaan. 

Grote kamers … gene prul 

Beter dan die Leysinse ruimtecapcule ! 

En wij zijn hier niet alleen 

Acht volle bussen komen hierheen ! 

Vierhonderd wandelaars zullen deze week 

Rondtrekken in deze prachtige streek ! 

Mannen en vrouwen die komen stappen 

De zolen van onder hun schoenen 
trappen… 

Maqar Mia en ik, tot onze spijt 

Zijn momenteel buiten strijd … 

Maar, zegt Mia heel gevat: 

Swa, wij hebben het ons gehad ! 

 

Ik zeg, en dat meen ik potverdekke, 

Iedereeen komt hier aan zijn trekken 

’s morgens werd verzamelen geblazen 

Alleman rond de “wandelbazen “ 

Rugzak op ! Geschoeid ! Gespoord ! 

Met zonnehoedje zoals het hoort 

Dan ging ieder aan de slag 

Voor een hele of een halve dag … 

Met de bus een excursie doen 

In de voor-of in de achternoen… 

Zelfs iemand die bijna niks meer kon 

Ging naar ’t concert ; dronk van de bron. 



Ik zeg het nog eens potverdekke: 

Iedereen kwam hier aan zijn trekken ! 

 

Toch, als ik mij niet vergis, 

Liep er af en toe iets mis! 

In de bar bijvoorbeeld,… veel te druk ! 

Ne stoel bemachtigd ! Dan had je geluk ! 

’t is niet van datte of van ditte 

‘k heb pinguins op ne vuilbak zien zitten … 

Iemand had zich van uur vergist 

En zo de aperitief gemist 

Morgen beter ! Kwam goed op tijd 

Maar tot zijn allergrootste spijt 

Niks te drinken ! Niet te verkroppen 

Wel wortels en bloemkool om te soppen … 

 

Supporteren lijk zotten 

Voor elf miljonairs die kunnen sjotten ! 

Ons Duivels hadden niet te kiezen 

Tegen Engeland moesten zij … verliezen ! 

Voetballen en niet mogen winnen 

Kun je nog iets gekkers verzinnen ? 

Dus spelen maar met Janneke en Mieke 

Met dikke Popol en ros Lowieke 

Maar wij wonnen tegen de Britten ! 

Met 1 – 0 ! Ze hadden het zitten ! 

Hoera ! Ons zo geroemde kampioenen 

Verdienen nu nog meer miljoenen … 

 

Ik zeg, en da’s niet gelogen, 

De dagen zijn weer omgevlogen … 

Het weer was goed ! Gezellige mensen ! 

Wat kun je nu nog beter wensen 

Als je ’t mij vraagt 

Vakantie zeker wel geslaagd ! 

 

IEDEREEN nen dikke merçi 

Zo vergeet ik niemand nie … 

Allee ! 

Tot volgend jaar misschien 

Bij leven en welzijn 

Wij zullen wel zien  … 

 

Swa 

 

Sankt-Moritz, 24/6 tot 1/7/2018 
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•  
•  
•  

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  



Van  25 juni 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. Hij heeft een beschreven bord, voor deelname in 
van Ronse, bij. 

• De penningmeester geeft een overzicht van de in- en uitgaven van mei. 
De Netetocht heeft minder winst (procentueel) als verleden jaar. Oorzaak: minder 
inkomsten. 
We zouden de drankvoorraad beter moeten contoleren. Er is meer drank verbruikt in 
Bergom dan in Herselt. De drank is daar heel duur bv. kostprijs Duvel € 1.9. 
Sterkaarten Heusden: 69 inschrijvingen. 
Ronse: 65 inschrijvingen. 
Winterberg: 40 deelnemers. 
Wie van het bestuur gaat mee naar Butgenbach  op 23/9? 

• Voor de 40 punten wordt er kledij bijgekocht. 
2 soorten petjes  
pull met kap 
lichte bloesjes tot XL: alleen voor de dames 

• We zetten de data vast voor de vrijdagnamiddagwandelingen. We zullen een aantal 
vrijdagen reserveren voor alleen onze clubleden. 

• Fons deelt het programma uit voor de eerste dag. Dit programma zal in de bus worden 
gegeven. 

• De plannetjes voor Baal – Begijnendijk zijn klaar. Er is minder steenweg. Baal ligt 
open en blijft voorlopig een probleem. 

• Voor de zomertocht zouden we Arenbergs bier aanbieden. Alleen in de vertrekzaal. 
Pilsbier van het vat ipv in bakken! Geen ice tea. 
Paul en José zullen briefjes ronddragen dat er verkeershinder zal zijn. 
Tot nu toe komen er geen bussen. 
Zaterdag komen we samen om 13u. 
De bakker komt om 5u30. 

• De geboortepremie is niet gekend onder de leden. 
 

 
 
Verslag : Guy Van Loo 
Einde : 22u 20 
 



 

 
 

 

 

 

In samenwerking met de stedelijke welzijnsraad van Aarschot 

Voor de 15e keer in Groot-Aarschot 

Vrijdag 14 en zaterdag 15 september 2018 

 

azalea's kosten 7 euro/stuk 

 

Bestellen kan vanaf nu bij: 

Guido en Silke De Rijck 

Witte Bergenstraat 29, Aarschot 

016/56.23.56. 

of 

silkederijck@skynet.be 

 



 



 
 
 
 
 

  

 


