
 
 
 
 
 
 
    

 

    Wandel Sportclub Langdorp 

   wenst u prettige 

   Feestdagen !! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Gelukkig 2019  
Het bestuur van Wandel Sportclub Langdorp vzw wenst al zijn leden een 
voorspoedig 2019. Om het nieuwe jaar feestelijk te vieren nodigt het bestuur de 
leden uit op hun : 
Ledenfeest  van zaterdag 26 januari 2019 in Gasthof Ter Venne 
 
 Deuren open vanaf 18.00 uur                                       Aan tafel 18.30 uur 
 

Menu:   Familie buffet 

 
> Saladebar: Ansjovis / Kipblokjes 
                     Rucola /  Romeinse sla. 
                     Pijnboompitten / appelkappertjes / olijven /schilfers grana padano 
    Tomatensalade / Parelcouscous 
> Soepjes: -Tomatensoep met balletjes. 
                 - Cappuccino van gele veldwortel. 
> Warm buffet:- Pladijs dugléré (geconcaseerde tomaatjes). 
        - Zalm op gestoofde prei met mousselinesaus. 
        - Parelhoenfilet, bospaddenstoelen en citroen-thijmsaus. 
        - Steak met pepersaus. 
      Groenten assortiment.        Puree, frieten, kroketten 
> Desserten: Kleine zoetjes, chocomousse, panna cotta met rood fruit en                                            
jägerthee, Crèmeux van bramen met hazelnotensponscake, lemoncurd op crumble 
van citroenkoekjes, wilde kersen in likeur op krakende chocoladebodem, 
naranjacrèmeux op krokante melkchocolade, Majoraandessert, IJskar met warme 
chocoladesaus.  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 2018 geholpen 
hebben krijgen een korting en betalen slechts € 30,00. All-in !!! 
Storten voor 17 januari 2019 op rekeningnummer  BE10  1460  5347  2704 



Mijmeringen van de voorzitter. 
We zijn weeral vertrokken voor een nieuw jaar. Ik herinner me nog de grote zorg en zelfs 
paniek die er was bij de overgang naar het jaar 2000. Duizenden mensen hebben dat jaar oud 
naar nieuw “gevierd” op het werk. Bang dat men was dat de techniek de eeuwwisseling niet 
zou overleven. Nu al 19 jaar geleden !!. De techniek staat niet stil, ook niet in de 
wandelwereld. Vanaf januari is het overal scannen. Het is dus zeer belangrijk om steeds uw 
lidkaart bij te hebben. Zo niet betaalt u het inschrijfbedrag van een niet lid. Voor de 
vergeetachtigen er bestaat een app waarin al uw kaarten kunnen opgeslagen worden. U kan 
dan laten scannen via uw smartphone. Nieuw is ook het betalingsbewijs dat u ontvangt. Daar 
hoeft niets meer op ingevuld te worden en hoeft u niet meer in een box te steken bij de 
uitgang. De box blijft er wel staan voor de niet leden. Om misbruik te voorkomen. Het 
afstempelen van de boekjes en spaarkaarten gebeurt op vertoon van een inschrijfbewijs. 
Meerdere boekjes laten afstempelen? Dan moeten er evenveel inschrijfbewijzen getoond 
worden. Dan zijn er nog de vroegstarters. Het is de bedoeling om de vertrekzalen nog maar 
een kwartier voor de officiële vertrektijd te openen. Uit respect voor de tochtmedewerkers, 
respecteer deze uren. Hou er volgend jaar ook rekening mee dat de inschrijfprijzen niet meer 
overal hetzelfde zijn. Vlaams Brabant en Limburg behouden €1.10 . Regio Antwerpen is op 
veel plaatsen € 1.20 . Oost - en West - Vlaanderen variëren tussen €1.10 en €1.50. 
Tot zo ver de nieuwigheden. Laten we het even over ons jaarprogramma hebben. Niet minder 
dan 11 dag busreizen, 2 meerdaagse busreizen. Een tiental stertochten, 8 wandeltochten, nog 
enkele clubtochten en, niet vermeld in het jaarprogramma, nog eens 28 vrijdagwandelingen. 
Het is dus toch waar dat iemand een beetje zot moet zijn om in het bestuur te zitten van een 
wandelclub. Hoe dan ook, het is fijn samenwerken met die collega zottekes. Hoe zot we ook 
zijn, we kunnen dat niet realiseren zonder de grote schare helpers. Zowel aan de mensen van 
het bestuur als aan de medewerkers: Proficiat voor de goede organisaties en een dikke merci. 
Verderop vindt u nog een laatste oproep om uw lidgeld te vernieuwen. Elk jaar zijn er een 
aantal leden die dat om diverse redenen niet meer doen. Die lezen hier dan hun laatste 
pinguineke. Wij hopen dat u een aangenaam gevoel overhoudt aan uw lidmaatschap bij onze 
club. Aan diegene die nog willen blijven. Maak uw lidmaatschap zo snel mogelijk in orde 
a.u.b. 
Nog een weetje over onze busreizen. Voor Stekene waren we bij het afsluiten van de 
inschrijving met 61. We reserveerden dus 1 bus. De anderen konden met een auto mee. 
Tijdens en na onze Sinterklaastocht hebben nog een aantal leden laten weten dat ze eventueel 
nog meewilden. Als we alles samentellen zouden we met ca 75 geweest kunnen zijn. Reken er 
niet op dat er nog wel plaats zal zijn. We hebben voor deze reis heel wat mensen moeten 
teleurstellen. 
Als afsluiter van de nieuwjaarsvieringen. Eind januari is er weer ons ledenfeest met de 
traditionele ingrediënten waarop ik u allen uitnodig. Gasthof Ter Venne zal net als 3ofUS hun 
best doen om er een mooie avond van te maken. Als appreciatie naar onze medewerkers toe 
mogen zij ook dit jaar aan een gereduceerde prijs deelnemen.  
 
Mij rest nog u allen fijne feestdagen te wensen. Verder een goede gezondheid en veel 
wandelplezier in 2019. 
 
Fons 



Jaarprogramma 2019 
Dinsdag 1 januari Zottekestocht Eigen organisatie 
Zondag 6 januari Leuven - Aarschot Eigen organisatie 
Zondag 20 januari Hever  Stertocht 
Zaterdag 26 januari Langdorp Ledenfeest 
Zondag 3 februari Overpelt Busreis 
Dinsdag 5 februari Begijntjestocht Eigen wandeltocht 
Zondag 17 februari Heusden - Zolder Stertocht 
Zondag 3 maart Mars Der Zuiderkempen Eigen wandeltocht 
Zondag 10 maart Opwijk Busreis 
Zondag 31 maart Koersel Stertocht 
Zondag 7 april Monchau Busreis Eigen organisatie 
Zaterdag 13 april Panoramatocht Eigen wandeltocht 
Zondag 28 april Puurs Vlaamse Wandeldag Busreis 
Zondag 12 mei Averbode Stertocht 
Zondag 19 mei s Gravenwezel Busreis 
Donderdag 23 mei Netetocht Eigen wandeltocht 
Do 30 mei-zo 2 juni Boppard Duitsland Meerdaagse busreis 
Maandag 10 juni Scherpenheuvel Eigen organisatie 
Zaterdag 15 juni Stevensweert NL Busreis eigen organisatie 
Zondag 23 juni  Diest- Langdorp Eigen organisatie 
Zondag 7 juli Eksel Stertocht 
Zondag 14 juli Zomertocht Eigen wandeltocht 
Zondag 21 juli Bassevelde Busreis 
Do 1 tot 10 augustus Harrachov Meerdaagse busreis 
Zondag 18 augustus Wechelderzande Stertocht 
Zondag 25 augustus Kampenhout Stertocht 
Dinsdag 27 augustus Molentocht Eigen wandeltocht 
Zondag 15 september Sint-Niklaas Busreis 
Zondag 29 september Booischot Stertocht 
Zondag 6 oktober Helpersfeest Eigen organisatie 
Zondag 13 oktober Welkenraedt Busreis 
Zaterdag 19 oktober Tienbundertocht Eigen wandeltocht 
Zondag 27 oktober Tremelo Stertocht 
Zondag 3 november Tienen Stertocht 
Zaterdag 16 november Kasterlee Stertocht 
Zondag 17 november Drongen Busreis 
Zondag 8 december Sinterklaastocht Eigen wandeltocht 
Zondag 15 december Sint-Truiden Stertocht 
Zondag 29 december Zottegem Busreis 



Wandelkalender januari – februari 2019 

 
Zoals u weet zijn onze leden vrij te wandelen daar waar zij dat wensen.  Met onderstaande 
kalender willen wij hen helpen bij hun keuze.  Op wandelingen aangeduid met  
STERTOCHT kan u gratis inschrijven door de gepaste STERKAART op de achterflap van 
deze info uit te knippen, in te vullen en te overhandigen aan de inschrijving: u ontvangt er 
gratis een inschrijvingskaart voor alle clubleden die door u op de kaart vermeld werden.  Wij 
zorgen voor de betaling van alle inschrijvingen na het afsluitingsuur van die wandeling.  
BUSREIZEN worden verder in deze info besproken 
 
Dinsdag1 januari WSC Langdorp vzw 

Zottekestocht 
Vertrek Kerk Gijmel 9.00 uur 

Eigen organisatie  
Zie verder in de info 

Zaterdag 5 januari De Herentalse WV vzw 
Parochiezaal Sint Norbertus 
Blauberg 21    Herselt 

5-10-15-20-25-30 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zondag 6 januari Blijf Jong Genebos 
Ontmoetingscentrum Sint Jan 
Genebosstraat      Kwaadmechelen 

4-7-9-12-15-20 km  
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 6 januari De Leeuwerik Landen 
Voetbalkantine Sparta 
Karel de Grotelaan     3400 Landen 

5-8-15-21 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zondag 6 januari WSC Langdorp vzw  
Leuven – Aarschot 

Eigen organisatie 
Zie verder in deze info 

Donderdag 10 januari WSV Wandelend Paal 
Kantine A.C.Tervant 
Duistbosstraat   Paal (Tervant) 

4-7-12-16-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 12 januari De Lustige stappers  
Parochiezaal Herselt  
Vest 6    Herselt 

4-6-8-12-17 km  
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 13 januari Houtheimstappers Steenokkerzeel 
De Molekens  
Wambeekstraat 27    Steenokkerzeel 

5-8-12-14-17-19-22 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 19 januari 
 

VOS Schaffen  
Gildenzaal 
Pastorijstraat        Schaffen 

4-6-12-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 20 januari 
 
Stertocht 

Wandelclub Tornado 
Zaal Bosuil   
Bieststraat 233     Hever 

5-10-15-20 km 
 
07.30 – 15.00 uur   



Zaterdag 26 januari Ledenfeest 
Gasthof Ter Venne 

Eigen organisatie 
Zie verder in deze info 

Zondag 27 januari 
 

WSV Neteland Duffel vzw 
Parochiezaal 
Leo Kempanaerstraat 16     Schriek 

7-14-21 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 27 januari 
 
 

Den Engel Leuven 
Roosenberg  
Maurits Noestraat 13    Oud-
Heverlee 

5-10-15-20 km 
 
07.30 – 15.00 uur 

Dinsdag 29 januari 
 

WK. Werchter vzw 
Parochiezaal St-Martinus 
Kerkstraat 3        Wezemaal 

6-13-21-27 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 3 februari Globetrotters  Hageland 
Zaal ’t Jongensschool 
Blerebergstraat 4       Tielt-Winge  

4-6-12-16-20 km 
 
07.30 – 15.00 uur 

Zondag 3 februari 
Busreis 

Wandelclub De Bokkenrijders 
Overpelt.  Limburg Wandelt 

5-10-15-20-25-32 km 
Zie verder in deze info 

Dinsdag 5 februari 12de Begijntjestocht 
Parochiezaal Begijnendijk 
Wandelaars / helpers op post 

5-8-12-16-20-28 km 
 
07.30 – 15.00 uur 

Zondag 10 februari  WSP Heverlee vzw 
H. Hartinstituut 
Naamsesteenweg 355       Heverlee 

4-8-12-16-20 km 
 
7.30 – 15.00 uur 

Donderdag 14 februari Herentalse WV vzw 
Ontmoetingscentrum   
Smissenhoekstr 7       Zoerle-Parwijs 

5-10-15-20-25 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Donderdag 14 februari WSV Wandelend Paal vzw 
Sint Sebastiaansgilde  
Gildestraat 9        Koersel 

4-7-12-16-20-24 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 16 februari 
 
Trofee Harten Vijf 

Horizon Donk vzw 
OC De Link  
Linkhoutstraat  194       Linkhout 

4-6-9-13-20-30-42-50 km 
 
07.00 – 15.00 uur. 

Zondag 17 februari 
 
Twee startplaatsen 

WC de Bavostappers Zittaart vzw 
PC Bel Wijdbos 39   Geel(Bel)   Of 
Volkshuis  
Veldstraat 31    Meerhout 

4-7-12-18-25-32 km 
07.00 – 15.00 uur 
 
6-12-18-25-32 km 

Zondag 17 februari De Witloofstappers -en trappers 
Sporthal Berg- Kampenhout 
Torfbroeklaan 25  Berg 
 

6-10-14-20-25-32 km 
 
07.00  - 15.00 uur 

Zondag 17 februari 
 
Stertocht 

WSV De Dragonders Hasselt 
Harmoniezaal Heusden  
Kerkenblookstraat Heusden-Zolder 

4-8-12-20 km 
 
08.00 – 15.00 uur 



Zaterdag 23 februari WC Gedoviba  
Zaal de Vrede Lichtaartseweg 131 
Olen 

3-6-13-21-30-42 km 
 
06.00 -15.00 uur 

Zondag 24 februari Toekers Bunsbeek 
Zaal Glazuur  
Dries 7A      Glabbeek 

5-7-10-14-21 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 26 februari De Bollekens Rotselaar 
Meubelen Verhaegen  
Grote Baan 115     Betekom. 

4-6-8-10-12-14-16-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 28 februari WSV Ivas Itegem vzw 
Parochiezaal  
Kerkplein 1       Beerzel 

6-8-10-16-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

 
 

Vrijdagnamiddagwandelingen 
 

 
 

LIDGELD 2019 – LAATSTE OPROEP! 
 
Op 1 oktober 2018 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 9 januari 2019 van 14u 00 tot 16u00 of op maandag 28 
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 2019” en de namen van 
de leden. Opgelet! De wandelkalender wordt niet opgestuurd. 

Datum               Omloop      Vertrek 13.30 uur 
04/01/19 Gijmel- Vaerenwinkel Gijmel kerk 
18/01/19 Begijnendijk- Baal Dorpsparking (aan Okay) 
25/01/19 Wolfsdonk- Averbode Wolfsdonk kerk 
08/02/19 Langdorp - Wolfsdonk Parking achter zaal Demervallei 
15/02/19 Averbode – VVV Toren Parking Abdij 
22/02/19 Rillaar-Langdorp Parking Kortakker 



 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 2019. Wie in de hand betaalt (zie hierboven) ontvangt deze 
lidkaart onmiddellijk.  Wie langs de bank betaalt krijgt ze achterna gestuurd (doen wij niet zo 
graag, want dit vraagt bijkomend werk, en een postzegel, maar even goede vrienden!). 
 
 
 

Vrijdag 18 januari: Viering  verdienstelijke wandelaars 
Wat zijn nu verdienstelijke wandelaars. Dat zijn wandelaars die in de loop van 2018 de kaap 
van 20 000 km hebben overschreden of een veelvoud van 20 000. (40 000, 60 000, 80 000, 
100 000, 120 000 en zo verder). Voor de leden die korte afstanden wandelen, kan men ook 
voor het overschrijden van 1000 wandelingen of een veelvoud ervan worden gevierd. U kan 
maar voor één van beide gevierd worden. Toch nog benadrukken dat het overschrijden van 
die getallen in 2018 zou moeten gebeurd zijn. Indien dat reeds een aantal jaren gebeurd zou 
zijn moet men wachten tot er weer een veelvoud van 20 000 km. of 1000 wandelingen wordt 
overschreden.  
Leden die denken in aanmerking te komen melden dit aan 
onze secretaris of voorzitter voor 1 januari 2019.  
Concreet: de gevierde mag gratis deelnemen aan de 
nieuwjaarsviering/etentje op vrijdag 18 januari 2019. Deze 
viering zal doorgaan in de parochiezaal van Wezemaal. De 
partner en een aantal bestuursleden komen ook mee, zodat u 
bij bekende mensen zit. Zij betalen een bijdrage van € 40 per 
persoon. De gevierde ontvangt een klein geschenkje, een 
oorkonde en een foto van die overhandiging. Wat hem of haar 
eeuwige roem oplevert.  
Vorig jaar hadden we maar 2 personen die zich aangemeld 
hebben. Bij die 650 leden moeten er toch meer zijn die aan de 
voorwaarden voldoen. Het is nu aan u om u aan te melden. 
 

 

 

 



 

 

Ook dit jaar werden we weer gevraagd om aan dit evenement deel te nemen. Wandelen is 
onze core business. Dat tonen we dan ook op vrijdag 28 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 ganse dag bemand. We voorzien de nodige drankjes om 
de dorstigen te laven.  

Wandelen doen we over een afstand 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 bij aankomst op de grote 
markt. 

Wandelen in de 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 tegen 19.00 uur aan onze hut. Fakkels zijn ter beschikking aan 2,50 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. 

 
 
 



Zottekestocht dinsdag 1 januari 
 

Tradities zijn er om in eer te houden. Voor de 19de maal organiseren we voor onze leden deze 
wandeling. Vertrekplaats nog steeds kerk Gijmel. We 
verwachten  er een grote groep  “Zottekes” om 9.00 uur.  
Dwalend door de Langdorpse bossen  bereiken we café 
Den Arend, waar Maarten ons opwacht. 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 6 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 2,3 Euro per persoon. Breng gepast geld mee a.u.b. Een gewone rit kost 3.3 
euro. 

Door het heuvelend Hageland 
keren we terug naar Aarschot. 
In Leuven gaan we van het 
station naar het Provinciaal 
Domein, volgen even de 
vijvers en richten ons dan 
naar Kessel-Lo. De trappen 
staan dit jaar weer op het 
programma. Zij brengen ons 
naar de top van de Kesselberg 
waar we, bij open weer, 
kunnen genieten van een 
mooi uitzicht. Via de 

Lemmingsberg en de traditionele kasseiweg bereiken we na 9 km Holsbeek. De cafetaria van 
de sporthal wordt onze eerste halte. We wandelen dan nog ca. 9 km verder naar Gelrode via 
de flanken van de Benninksberg, het Hellegat en de hondsheuvel. We nemen onze rust na 18 
km. in de “stationsbuurt” van Gelrode. Café Sportwereld 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 uur hopen te bereiken. Totaal afstand 
22,5 km. Ook op deze organisatie worden enkel leden toegelaten. 



 

Stertocht Zondag 20 januari te Schiplaken. 
 

Wandelclub Tornado uit Boortmeerbeek organiseert er hun wintertocht vanuit zaal Bosuil 
gelegen aan de Bieststraat 233 te 3191 Hever . 
 
Je kan er kiezen uit volgende afstanden; 6 km. ( natuur wandeling ) zonder controle, ook voor 
rolstoelen mogelijk, 7 km. met rustpost, ook voor rolstoelen! 

11 km. 17 km., 22km. en 28km. 
De verschillende parcours gaan langs en 
door groene bossen en natuur, zoals 
steentjesbos, landgoed Terlinden, door 
het Sport Vlaanderen domein te 
Hofstade en de langere afstanden ook 
door natuur gebied “Vriesel Broek” 
Men kan zich op de ruime controle en 
rustpost tegoed doen aan koffie en taart, 
en de hongerigen kunnen er smullen 
van een lekker vers broodje met beleg. 
In de startzaal kan men daarenboven 
ook nog proeven van onze lekker 

stoofvlees met frietjes aan zeer vriendelijke prijs. 
Tot zover de promotie. Wij betalen voor u de inschrijving en een basisconsumptie. Wandelen 
moet u wel zelf doen. 
 
 

Zondag 18 februari Heusden Zolder 
 

In Heusden Zolder organiseren meerdere clubs. We brengen deze maal een tegenbezoek aan 
wandelclub WSV De Dragonders uit Hasselt. 
Zij vertrekken vanuit de Harmoniezaal Heusden Kerkenblookstraat Heusden -Zolder.  
We kunnen kiezen uit de afstanden 4-8-12 en 20 km. 
De naam van deze tocht, de vallei van de Mangelbeek, verwijst naar een natuurgebied. Het 
overgrote deel van de wandeling situeert zich dan ook in deze vallei. 
Het natuurgebied ‘De Vallei van de Mangelbeek’ ligt tussen de dorpscentra van Heusden en 
Zolder. De woonkernen groeiden historisch op twee getuigenisheuvels. Een tocht in de vallei 
van de Mangelbeek leid je langs afwisselende landschappen en laat je kennis maken met 
natuur en historie van weleer. Het natuurgebied is een deel van het landschap van de 
Mangelbeek. Wie er in dit gebied op uittrekt, kan zich aan de nodige nattigheid verwachten. 
Valleien zijn altijd moerassig. Bovendien ligt het deelgebied de Schansbeemden in een 
mijnverzakkingszone. De aanwezigheid van prachtige waterplassen, open moeras, 
elzenbroekbossen en venig berkenbos wijst op de waterrijkdom van het gebied. In het 
landschap ontdek je sporen van een kleinschalig agrarisch landschap zoals houtwallen, 
graslanden, hooilanden of akkertjes. Heel anders zijn de percelen met ruige natuur waar de 
Schotse hooglandrunderen het voor het zeggen hebben.  
Een andere bezienswaardigheid is het Kasteel Meylandt. 



 
Dit waardevol gebouw is momenteel de 
thuishaven van de gemeentelijke 
academie voor beeldende kunsten. Het 
adellijke leen Meylandt heeft een lange 
geschiedenis en wordt voor het eerst 
vermeld in 1385. Dan wordt het 'Hof 
ter Boeckt' genoemd. 'Milandt' wordt 
het eerst vermeld in 1603. In 1715 
komt het landgoed door huwelijk in 
bezit van Ridder Arnold de Theux. Hij 
laat het landhuis verbouwen tot een 
luxueus kasteel. In 1842 werd het 
aanzienlijk gewijzigd door Minister 

van Staat Bartelémy-Théodore graaf de Theux de Meylandt. De huidige vorm, in 
neoclassicistische stijl, dateert van de laatste verbouwing door zijn zoon Albert graaf de 
Theux de Meylandt in 1907. De gemeente Heusden kocht het landgoed in 1959. Het park is 
vrij toegankelijk; er is een losploopweide voor honden en in het visserslokaal 'De Blokhut' is 
het aangenaam toeven voor een tasje koffie of stevig biertje. Hier vertrekt ook de wandeling 
'Vallei van de Mangelbeek' en ontdek je op de monolieten in de boomgaard waarom hoogstam 
hier zeldzaam is. Het borstbeeld herinnert ons aan de belangrijkheid van zijn bewoner Graaf 
Barthélemy de Theux, minister van staat. Hij stond mee aan de wieg van ons huidige België, 
schreef mee aan de eerste grondwet en speelde een belangrijke rol bij de eerste koningskeuze.  
De moeite om naar Heusden te rijden? Wij betalen alvast de inschrijving en twee 
basisconsumpties. 
 
 
 

Begijntjeswandeling 5 februari 2019 
Door de wisseling van twee weektochten schuift deze wandeling naar de wintermaand. Ook 
nu richten we onze schreden naar Baal. De kortere afstanden blijven in Begijnendijk. Dwalen 
door het Bieheidebos. Een recreatiebos met vele onverharde paadjes. Verder gaan we naar het 
Kasteeltjesgoed en genieten van een afwisseling van vele veld- en boswegeltjes. De 5 km. is 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Door de ontsluiting van de vertrekzaal kunnen we wat 
nieuwe wegen ontdekken en een vernieuwd parcours aanbieden. 

De grotere afstanden gaan langs de Putten en 
het natuurgebied Papendel, een drassig 
natuurgebied met zijn knuppelpad naar Baal 
centrum. De 12/20/28 km. keren via de 
Balenberg met zijn Sven Nijs cyclingcenter, 
door een bos en het natuurgebied Roygaerden, 
terug naar de vertrekzaal in Begijnendijk. 
De 20/28 km. maakt vanuit Baal nog een lus 
van ca. 9 km. Deze maal wandelen we door 
Parkheide, langs de Veldonkhoeve trekken we 



naar het Leibos en via Bruggeneinde en het tolhuis bereiken we terug de rustpost. Een 
afwisseling van verharde- en onverharde wegeltjes. 

Openbaar vervoer. NMBS stopplaats Begijnendijk op 1 km. van vertrek. De lijn: nr. 160 enkel 
in de ochtend -en avonduren. 

 

Busreis zondag 3 februari: Limburg Wandelt in Pelt.       
Wij kregen onderstaande info over deze wandeltocht. Daar hoeven we niets aan toe te voegen. 
Aan u om in te schrijven. 

Vertrek: Parochiezaal Den 
Drossaerd, Parkstraat, 
Lindelhoeven-Overpelt. 

Afstanden:4-6-9-2-17-24-
32 km. 

Pelt is de nieuwe fusiegemeente die op 1 januari 2019 zal ontstaan uit de gemeenten 
Neerpelt en Overpelt. Nadat de 2 gemeentebesturen hierover een akkoord bereikten 
werd op 4 november 2017 de nieuwe naam bekend gemaakt. Ongeveer één derde 
van de stemgerechtigden bracht zijn stem uit voor de drie mogelijkheden: 

Dommelpelt, Pelt of Pelten. Meer dan 74 procent van de stemmen ging uiteindelijk naar Pelt. 
De fusiegemeente zal een oppervlakte hebben van 83,63 km² en meer dan 32.000 inwoners 
tellen. 

 
Als allereerste wandeltocht in Pelt mogen wij in ons jubileumjaar dus ‘Limburg Wandelt’ 
organiseren. Het 50ste jaar Wandelclub De Bokkenrijders Overpelt kan zo op een gepaste manier 
ingezet worden. Vanuit parochiezaal Den Drossaerd in Lindelhoeven laten we de wandelaars 
genieten van vooral de mooie natuur van Overpelt. 
 
Voor de jongsten is er de kidswandeling van ongeveer 4 km. met onderweg enkele leuke opdrachten 
waar dan een prijsje aan gekoppeld wordt. 
 
De 6 km. brengt de wandelaars naar het centrum waar zij in Campus TIO even een rustpauze kunnen 
inlassen. Via de Willem II- en de Hoevenstraat keren ze terug. Daarbij lopen ze langs 
de Molen van Leyssen of Leyssenmolen, een windmolen die in 1922 gebouwd werd 
door de molenaarsfamilie Leyssen, verwant met de familie Leyssen van de Bemvoortse 
Molen in Overpelt. De molen is een bovenkruier en werd gebruikt voor het malen van 
granen. In 1966 kocht de gemeente Overpelt de molen en liet hem restaureren. Tien jaar 
later werd hij echter aan een particulier verkocht, en ingericht als woning. 
 
Ook het parkoers van de 9 km. gaat die richting uit. Zij maken wel een ommetje via het  



Wandelpark Heesakkerheide dat werd aangelegd van 1969-1971.  In 1961 wilde de gemeente hier 
ook een arboretum aanleggen, wat echter maar gedeeltelijk tot stand gekomen is. Het park is gelegen 
op de westflank van de vallei van de Dommel en bestaat uit afwisseling van loof- en naaldbos. Het 
berken-eikenbos is het meest voorkomend. Een zeldzame plantensoort die men hier vindt is de rode 

bosbes. Naast de Sevenmolen bevindt zich hier ook het 
Molenmuseum dat speciaal voor ons die dag z’n deuren opent. Het 
museum heeft als thema van graan tot brood en behandelt het hele 
gebeuren van dorsen tot en met het bakken van het brood. De 
nadruk ligt uiteraard op het malen, waarbij reconstructies te zien 
zijn van een kweern (handmolen) 
en een hondentredmolen, die 

gebruikt werd om een karnton aan te drijven. Er is ook een 
dieselmotor aanwezig die in een meelfabriek werd gebruikt. Voorts 
bevat de verzameling een aantal historische weegtoestellen en andere 
meetinstrumenten, waaronder een weerstation. 
Na ongeveer 6 km. hebben ook deze deelnemers wel een moment van 
rust verdient en komen ook zij in Campus TIO aan, van waaruit ze dan dezelfde weg volgen als de 6 
km. 
De 12 km. gaat de andere richting uit. Zij lopen naar Holheide waar ze ongeveer halfweg hun 
rustpost bereiken in de parochiezaal die gekend is door onze Holventocht en Vliegdentocht.  
Ondertussen hebben zij wel het natuurgebied  ‘Het Plat’ doorkruist. De naam 't Plat betekent niet dat 
het gebied vlak is, maar wel moerassig of drassig. Je vindt er veel verschillende soorten landschappen 
met bijbehorende planten en dieren. De droge heide is een laatste restant van de grote heidevlakten 

van de achttiende eeuw en is nu Europees beschermd.  Verder is er nog 
de natte heide met dophei, zonnedauw en moeraswolfsklauw. Samen met 
de dennenbossen, de rietvegetatie, het elzenbroekbos, de gagelstruwelen, 
de wilgenstruwelen, de vijvers en vennen vormt ’t Plat de natuurlijke 
verbinding met het Hobos en het domeinbos Pijnven. 
 
Wie voor 17 km. kiest komt na 6 km. ook bij de eerste rust in Holheide 

via ’t Plat. Van daaruit 
gaat het voor hen dan naar Het Hobos, een begrip in Overpelt en omstreken en daar zijn een aantal 
goede redenen voor. Ten eerste is het landgoed, dat de afgelopen eeuw vrijwel ongewijzigd bleef, op 
zichzelf al van grote waarde. Tel daar nog eens de fascinerende geschiedenis van enkele markante 
ex-bewoners bij, en het is geen wonder dat het Hobos in heel Noord-Limburg tot de verbeelding 
spreekt. Het domein is ongeveer 143 ha groot.  Het landgoed Hobos bestaat uit 
een gevarieerd landschap van bossen, weilanden, boomgaarden, vijvers, 
houtkanten en een oud gebouwencomplex met een moestuin en parkelementen. 
Het landgoed vormt ook vandaag nog een uitzonderlijk gaaf en structureel 
geheel. Het onderging de afgelopen eeuw geen ingrijpende veranderingen. Op 
dit domein staat ook ‘ de mooiste boom van 2015’. 
Na 5 km. is voor deze wandelaars dan een tweede rust voorzien in ‘De 
Vliegden Oost’. Van daaruit is het dan nog ongeveer 6 km. stappen tot aan Den Drossaerd. 
 
24 km wandelen wil zeggen meelopen met de 9 km tot aan de rust in TIO, van daaruit richting 
Holheide waarbij zij langs het Mariaziekenhuis zullen gaan. De zogenaamde ‘koetunnel’ leidt hen 
onder de autoweg door en ook zij komen via ’t Plat op de rust in Holheide van waaruit ze samen met 
de 17 km. de rustpost Vliegden Oost bereiken. Om terug in Den Drossaerd te geraken moeten ze dan 
de pijlen  van de 12 km. volgen. 
 



Om aan 32 km. te geraken moet het traject van de 24 km. gevolgd worden. De extra kilometers 
worden gemaakt door een lus in Het Hobos. Rusten kan eerst in TIO, dan in de parochiezaal van 
Holheide en tenslotte in Vliegden Oost waar je na die lus een tweede keer kan verpozen.   
 
Wij wensen iedereen alvast veel wandelplezier. 
 

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 Pelt en de naam van de 
deelnemers. Het bedrag moet voor 24 januari op onze rekening staan. 
 

Busreis 10 maart Opwijk 
We willen er even uw aandacht op vestigen dat de busreis in maart reeds op 10 maart is. De 
inschrijftijd tussen het verschijnen van ons Pinguineke en het afsluiten van de inschrijving is dan vrij 

kort. Vandaar nu al deze oproep.  

We nemen die dag deel aan de voorjaarstocht van 
de wandelvereniging De Hopbelletjes van Opwijk. 
Mogelijke afstanden zijn 4-8-10-14-20 km. Meer 
details over het parcours zijn nu nog niet ter 
beschikking. Meer hierover in ons volgend 
clubblaadje. 

 

Vertrek parking Demervallei 08.00 uur. Terug omstreeks 17.00 uur. Inschrijven doe je door 7  
Euro te storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding Opwijk en de naam van 
de deelnemers. Het bedrag moet voor 1 maart op onze rekening staan. 
 

 

Hemelvaartweekend 30 mei t.e.m. 2 juni. 

Deze maal trekken we niet naar de Moezel maar naar de vlakbij  gelegen Rijn. We verblijven 
in hotel Rheinlust  Rheinallee 27-30, 56154 Boppard : https://rheinlustboppard-de.book.direct.  
Boppard ligt niet zo ver van Koblenz. De plaats waar de Rijn en de Moezel samenvloeien. 
Misschien de gelegenheid om tijdens ons verblijf eens naar die plaats te wandelen.. De 
verkenning van deze wandelvakantie moet nog gebeuren. In een van de volgende clubblaadjes 

hierover meer.  

Wandelmogelijkheden zijn er genoeg. Ook nu 
weer wandelen we in twee groepen met 
verschillende afstanden en snelheden. Indien 
mogelijk nemen we onderweg een rust zodat we 
deze vakantie op een ontspannende manier 
kunnen doorbrengen. We laten ons met de bus 
naar ginder brengen en ook ter plaatse kunnen 
we gebruik maken van deze dienst. 

https://rheinlustboppard-de.book.direct/


De prijs voor deze meerdaagse reis is 260 Euro per persoon op basis van een twee 
persoonskamer. Een eenpersoonskamer kost 30 Euro meer. In deze prijs is inbegrepen. 
Vervoer per bus, ontbijt bij aankomst. Verder verblijf in half pension en zondag middag nog 
een warme schotel vooraleer we huiswaarts keren. Annulatieverzekering is niet inbegrepen. 

Inschrijven doe je door een voorschot van 100 Euro per persoon te storten op onze 
reisrekening BE38 9731 8049 1772 met vermelding Boppard. Het bedrag moet voor 1 maart 
op onze rekening staan. 

 

Natuurpunt Aarschot 
 Tijdens onze wandelorganisaties wandelen we regelmatig door natuurgebieden van 
natuurpunt. We moeten dan telkens toelating vragen om doorgang te verkrijgen. Meestal is 
dat geen probleem zolang we maar over de bestaande paadjes lopen. Tijdens deze 
communicatie kregen we van natuurpunt de vraag om een oproep te doen voor vrijwilligers 
Zij zoeken nog vrijwilligers om de verschillende terreinen mee te helpen onderhouden. Heeft 
u interesse om enkele keren per jaar mee te werken. Neem dan contact op met Marcel Velle 
marcel.velle10@hotmail.be 

 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
Van  12 november  2018 begin : 20u45 

 
 
Aanwezig: Fons Leys, Cyriel Hendrickx, Paul Verduyckt, Roger Voet, Ingrid Blockx, José 
Leers, Guido Van Loo, Corrie Martens, Bart Daems 
Verontschuldigd : Jef De Win 
Genodigden: Chris Braes, Annie Van Ouytsel 

 
 

• De vergadering begint om 20u45 omdat de formulieren van de mutualiteiten nog 
moeten worden getekend en gestempeld. Daarna worden de twee formulieren aan 
mekaar geniet. Het bestuur  was daarmee van 18u30 reeds bezig. 

• De voorzitter verwelkomt iedereen.  
• Hij heeft en kunstwerk (laars) van Balegem bij. Wat blijven we doen met al die 

trofeeën? 
Hij heeft ook de overlijdensberichten – die in het pinguineke stonden- bij. 
Hij heeft ook een pancarte bij. Afstempeling gebeurt alleen aan de hand van de 
inschrijfkaart. 
Het copietoestel moet worden nagekeken. Het is waarschijnlijk vuil en genereert 
strepen.  
We worden uitgenodigd voor de AV van de cultuurraad. Wij zijn bij de sportraad. 

mailto:marcel.velle10@hotmail.be


• Penningmeester: 
Alles van de zomertocht is binnen. Niet van de Tienbundertocht. 
Hij bespreekt de in- en uitgaven van september en oktober. 
Het menu voor het ledenfeest moet worden gekozen. We zouden graag het vis- en 
vleesbuffet bestellen. Cyriel gaat na of dit kan! 

• 18 januari 2019 is er in Wezemaal de viering van wandelaars die 20.000 km. of 1.000 
tochten hebben gedaan. Roger en Ingrid komen hiervoor in aanmerking. Andere leden 
hebben zich hiervoor niet gemeld. 

• Op 29 november is er en vergadering in Steenhuffel. Het programma gaat o.a. de 
afstempeling, verkoopprijs en de vroeg vertrekkers. Cyriel gaat er naar toe. 

• De parcours voor de vrijdagnamiddagwandelingen zijn in orde. 
1/1 zottekestocht, 4/1 vrijdagwandeling en 6/1 Leuven-Aarschot liggen nogal kort bij 
mekaar. 

• We overlopen de busuitstappen en de stertochten voor 2019. 
• Voor de Sinterklaastocht hebben we voor parking in Langdorp het voetbalplein. Als 

het niet te nat is! 
De helpers worden bepaald voor de Gijmel. 

• De pijlen zouden langer moeten blijven hangen! 
• Borden ‘ U bent te ver ‘ zouden we kunnen plaatsen. 

 
Verslag : Guy Van Loo 
Einde : 23u55. 
 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
Van  26 november  2018 begin : 19u35 

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

 
• De voorzitter verwelkomt iedereen. 
• De penningmeester heeft alles van de Tienbundertocht binnen. 

Busreizen voorlopig: Essen 78 en Stekene 45 
• Alle ingeschrevenen voor de 20.000km. huldiging hebben hun uitnodiging 

gekregen. 
• Voor het helpersfeest hebben we gekozen voor het familiebuffet. 

De prijs: €30 helpers;  €40 leden-niet helpers;  €55 niet-leden. 
• Walk On werkt samen met Vayamoundo en Mooimakers. 

Op de Walk On tochten geeft de clown de stempels tot 16u. Hij moet een stand 
hebben. 
Kaarten: 5 stempels: korting in de webshop; 10 stempels : heuptas-rugzak;15 
stempels: waardebon €50. 



De meeste tochten gaan door in Oost- en West Vlaanderen zodat het moeilijk 
is om veel stempels te bekomen. 
Er zijn 33 tochten. 
Er is geen kidspad en de trekking van prijzen elk uur gaat ook niet meer door. 
In Overpelt is de trekking van de grote prijzen. 
10 cent van het inschrijfgeld gaat naar het goede doel Walking On bos. 

• Voor het winterfeest moeten we het hutje niet betalen! We hebben al personen 
die het hutje willen bemannen(bevrouwen).  
Het programma is hetzelfde als verleden jaar. 
De vrije wandeling vertrekt om 13u. Daarom moet het worden afgepijld. 
Bij de groepswandeling neemt de laatste de pijltjes af. 
Verleden jaar was er veel wind en de fakkels waren sneller op dan gepland. 

• De parcours voor de vrijdagwandelingen zijn in orde. 
Leuven –Aarschot moet nog worden verkend. Een rust is in de sporthal in 
Nieuwrode. Ingrid & Roger gaan vragen of de cafetaria dan open is. 

• De stertochten en busuitstappen worden voor 2019 gepland. 
• Voor de Sinterklaastocht kunnen we niets klaar zetten. 

We komen de zaterdag om 13u. samen om pompoenen te snijden.  
De bakker komt om 6u.30 en 6u.50. 
Het secretariaat begint om 8u.  
 

Verslag : Guy Van Loo 
Einde : 22u.40 
 

 

 

TIENBUNDERTOCHT 20 OKTOBER 2018 

 

Totaal aantal deelnemers (clubleden) 994  
Aantal niet-aangesloten wandelaars 204  
Aantal andere en buitenlandse clubs 13  
Subtotaal  1211 
Aantal medewerkers 40  
 
Totaal 1251 
 
 

SINTERKLAASTOCHT 9 DECEMBER 2018 

Totaal aantal deelnemers (clubleden) 914  
Aantal niet-aangesloten wandelaars 194 
Aantal andere en buitenlandse clubs 16  
Subtotaal 1124  
Aantal medewerkers 63 
  
Totaal 1187 



Geachte Inspecteur der Belastingen,  
  
Het spijt me u te moeten berichten, dat het voor mij onmogelijk is te 
weten of ik mijn belasting voor 2018 nog wel kan betalen. 
Mijn financiële positie is door de crisis en de bezuinigingsdrift zeer 
onoverzichtelijk geworden.  
Door de vele verschillende wetten en belastingen ben ik inmiddels zo 
terneergeslagen, uitgeput, uitgebuit en uitgeperst, dat ik niet meer weet waar ik aan toe ben. 
  
Men heeft mij genoodzaakt te betalen voor: 
 

BTW, 
Milieubelasting, 
Inkomstenbelasting, 
Vennootschapsbelasting, 
Loonbelasting, 
Onroerendgoedbelasting, 
Overdrachtsbelasting, 
Staatsbelasting, 
Straatbelasting, 
Rioolbelasting, 
Grondbelasting, 
Wegenbelasting, 
Verzekeringsbelasting, 
Beursbelasting, 
Weeldebelasting, 
Gemeentebelastingen, 
Dividendbelasting, 
Successiebelasting, 
Hondenbelasting, 
Vermakelijkheidsbelasting, 
Toeristenbelasting, 
Parkeerbelasting, 
Reclamebelasting, 
Roerendezaakbelasting 
en begraafplaatsrechten 

En verder voor: 
 
Tabaksaccijns, 
Benzineaccijns, 
Gedistilleerdaccijns, 
Zegelrecht, 
Registratierecht, 
Invoerrecht, 
Statistiekrecht, 
Reinigingsrecht 
en wat er nog meer aan 
rechten zijn. 
 
Ik ben verplicht bij te dragen 
aan: 
 
verplichte pensioenregelingen, 
alsook aan 
ziektegeldverzekering en 
zorgverzekering. 
 
Ik betaal ook netjes: 
 
Liggeld, 
Staangeld, 
Parkeergeld, 
Tolgeld, 
Schoolgeld, 
Inschrijfgeld 

Ik ben ook aangezocht of zelfs 
verplicht bij te dragen voor: 
 
Dierenbescherming, 
Kankerbestrijding, 
Astmafonds, 
Nierfonds, 
Leprafonds, 
Kinderbescherming, 
Geheelonthoudersbond, 
Rampenfonds, enz. 
  
Tevens is de druk groot om als 
steun te dienen voor: 
 
het Rode Kruis, 
het Vlaamse Kruis, 
Het Wit-Gele Kruis, 
en een regenboog van andere 
Kruizen 

 
 
Ik ben verplicht, verdacht, verhoord, ondervraagd, berispt, beboet, 
bekeurd, bestraft, bekeken, onderzocht, nagegaan, gecontroleerd, 
gezuiverd, ingesloten, uitgesloten, verwisseld, ontbonden, 
gecommandeerd, ingeschreven, uitgeschreven, doorgelicht, ingelicht, 
voorgelicht, opgelicht en heen en weer geschoven. 
  
 
 



Ik heb tot nu toe een groot deel van mijn leven doorgebracht met het 
invullen, uitschrijven, overschrijven, halen en bekrachtigen en 
tekenen van formulieren. 
 
Ik heb reeds honderden malen verklaard, dat ik ben geboren 
en waar en wanneer. 
Maar men schijnt mij slecht te geloven. 
  
Ook voor actiecomités, bonden, fondsen, verenigingen, clubs, 
instellingen, instituten, organisaties en stichtingen schijn ik een 
onuitputtelijke bron te vormen voor het verschaffen van GELD. 
  
Dat is dan misschien het betalen van milieuheffing op een biefstuk? 
Omdat het milieu vervuild wordt door de uitstoot van gassen door het rund. 
Dan voel ik, wat de volgende stap zal zijn, dat ik straks verplicht 
ben een snuffelpaal aan te schaffen voor in mijn huis. 
Om mijn eigen uitstoot te meten en daarover ook milieubelasting te betalen. 
  
Ik durf zelfs niet meer te lenen, om mijn bijdragen te kunnen betalen, 
dit bij gebrek aan vertrouwen in de banken, want : 
Wanneer mensen banken beroven, gaan ze naar de gevangenis. 
Wanneer banken mensen beroven, krijgen ze een bonus. 
 
 
Mijneer de Inspecteur, zoals u ziet, kan ik tot mijn spijt 
mij nauwelijks nog veroorloven om te leven, 
laat staan om nog meer te betalen. 
 
WAT KOMT ER NOG MEER ?  
       
                 Hoogachtend, 
      Een uitgeputte belastingbetaler 

 

Heerlijk ouder worden  
 
Drie collega’s zien elkaar na lange jaren weer:   
‘Wat doet gij zoal sedert ge in pensioen zijt?’  
De eerste zegt: ik reis en fotografeer veel. 
De tweede zegt: ik winkel en tuinier graag. 
De derde zegt: ik doe heel regelmatig opsporingswerk... 
Oh ja? Naar wat en waar? 
 
Iedere dag zoek ik mijn bril, mijn gebit, mijn hoorapparaat, mijn bretellen, mijn 
wandelstok, mijn sletsen, mijn gazet, mijn sleutels, mijn...  

 

 

 


