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Mijmeringen van de voorzitter. 
 

Pinksterweekend, tussen de vrijdagwandeling en de tocht naar Scherpenheuvel nog eens naar 
zee gereden. Volgens de schatting 250 000 mensen extra naar zee. De parkingplaatsen waren 
dan ook zeer schaars. Allemaal kwamen ze uitwaaien al was het deze keer meer wegwaaien. 
Ook al was de zon beperkt van de partij. Zij kon de temperaturen niet hoger krijgen dan een 
schamele 18°C. 
Dan was het Hemelvaartweekend heel wat beter. Niet alleen aan de zee maar ook in Boppard 
aan de Rijn waar 50 pinguïns genoten van het wandelaanbod, het lekkere eten in het hotel en 
de aangename sfeer die er in het stadje heerste. Ook de weergoden waren ons gunstig gezind. 
Droog en zonnig weer en temperaturen die zondag al boven de 30°C opliepen. Alle 
ingrediënten waren aanwezig om er een geslaagde vakantie van te maken. Nu op naar de 
volgende vakantie, Harrachov. Momenteel zijn we nog met 42 deelnemers. Een aantal 
ingeschrevenen hebben, om medische redenen, moeten afhaken. Langs deze weg, een spoedig 
herstel. 
De wandeltochten dan. De federatie vraagt onze tochten in te geven voor half juni. Dat is 
ondertussen gebeurd. Er zijn geen noemenswaardige veranderingen. Enkel onze Netetocht 
valt een week later omdat de voorziene datum op Hemelvaartsdag viel. De Netetocht, dit jaar, 
was met iets meer dan 900 deelnemers een succes. Door de drogere periode konden we de 
wandelaars een iets ander parcours aanbieden. Dit werd door heel veel wandelaars opgemerkt 
en we mochten dan ook heel veel complimentjes ontvangen. Bij deze: Parcoursbouwers en 
afpijlers een dikke proficiat en bij uitbreiding aan alle medewerkers een dikke “Dank u wel” 
voor deze organisatie waar we met zijn allen heel fier mogen op zijn. 
Tijdens de Netetocht is er wel gebleken dat we dringend nood hebben aan parkingwachters. 
Vandaar een oproep aan onze leden. Als u zich geroepen voelt om de ploeg van de 
parkingwachters te versterken graag een seintje aan mij of Cyriel.  
De voorbereidingen van onze zomertocht “De 50 km van het Hageland” zijn in volle gang. 
Ook hier is er voor de grote afstanden een nieuw parcours uitgetekend. Voor de wandelaars 
van de 50 km wordt het een hele uitdaging om niet alleen de afstand maar ook de vele 
hoogtemeters te overbruggen. Ook de kortere afstanden beleven alle aspecten van het mooie, 
golvende Hageland. Spijtig dat toeristische diensten zo weinig aandacht hebben voor de extra 
promotie die we voor het Hageland maken. Voor de organisatie zullen we weer beroep 
moeten doen op een hele reeks medewerkers. Als er leden zich geroepen voelen om mee te 
werken aan één of meerdere organisaties, geef maar een seintje.  
Verderop, eind augustus, organiseren we onze eerste molentocht vanuit Wolfsdonk. We 
willen de wandelaars kennis laten maken met de Langdorpse bossen in hun volle groene 
glorie. Natuurlijk staat de Heimolen centraal en zoeken we de bloeiende heide op die her en 
der tevoorschijn komt. 
Ondertussen zitten de studerende (klein)kinderen in de eindfase van hun examens. Daarna 
kunnen ze samen met ons genieten van een deugddoende vakantie. Een vakantie in binnen- en 
buitenland die iedereen wel verdiend heeft. We duimen voor een lange niet te warme zomer 
met enkel in de nachtelijke uurtjes de broodnodige regen. Een utopie? Dromen mag. 
Tot ergens onderweg. 
Fons 
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Wandelkalender Juli-Augustus 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. 
 
 
 
Donderdag 4 juli VOS Schaffen 

Berkenhof 
Turnhoutsebaan 119     Molenstede 

4-6-12-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 6 juli 
Zondag 7 juli 
Trofee Harten vijf 

Halewijn Zoutleeuw vzw 
Gemeenschapcentrum De Passant 
St-Truidensestwg1A    Zoutleeuw 

4-6-12-20-50 km 
 
06.00 – 15.00 uur 

Zondag 7 juli 
 
Stertocht 

WSV De Anjertrippers vzw 
Buurthuis De Locht 
Lochtstraat    Eksel 

4-7-12-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Woensdag 10 juli De Bollekens Rotselaar vzw 
MeubelenVerhaegen 
Grote baan 115       3130 Betekom 

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

Zondag 14 juli 
 
Eigen organisatie 

50 km van het Hageland 
PZ Gelrode Rillaarsebaan 134 
Wandelaars/helpers op post 

4-8-12-16-20-30-42-50 km 
 
06.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 20 juli 
 
 

WSV De Fonskes vzw 
Don Bosco centrum  
Ortolanenstraat 6     Kesssel-Lo 

4-6-12-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 21 juli 
Busreis 

De Trekvogels Boekhoute vzw 
Tegenbezoek 

6-12-18-20-24-32 km 
Zie verder in deze info 

Zondag 21 juli 
 
 

Toekers Bunsbeek vzw 
Parochiecentrum  
Kasteelstraat       Neerlinter 

5-7-10-14-21-30-42 km 
 
06.00 – 15.00 uur 

Zondag 21 juli 
 

WSV De Kadodders SKW vzw  
Pz Berk en Brem  
Sint- Michielsstraat        Keerbergen 

6-12-15-20-25 km 
 
08.00 – 15.00 uur 
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Zaterdag 27 juli 
 
Trofee Harten vijf 

Wandelend Paal vzw 
Spectrumcollege Campus Beringen 
Bogaarsveldstr 16   Beringen 

4-7-12-16-20-30-42-50 km 
 
06.00 – 15.00 uur 

Zondag 28 juli De Lummense Dalmatiërs 
Gildezaal Sint- Lambertus 
Hoogstraat 83  Lummen 

4-6-12-15-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Woensdag 31 juli De Bollekes Rotselaar 
MeubelenVerhaegen 
Grote baan 115     3130 Betekom 

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

Zondag 4 augustus WK Werchter vzw 
PZ Onder de Toren 
Markt 4      Haacht 

5-10-15-20-25-30 km 
 
06.30 – 15.00 uur 

Zaterdag 10 augustus 
 
 

Herentalse WV vzw 
Feesttent De Vesten 
Vest 3        2230 Herselt 

5-7-10-15-20-25 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zondag 11 augustus 
 
 

Ijsetrippers vzw 
Markthal  
Stationsplein     3090 Overijse 

4-6-12-18-24-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 18 augustus 
Antwerpen Wandelt 
Stertocht 

WC De Zandstappers vzw 
Zandfluiter   
Tulpenlaan 1      Wechelderzande 

4-7-12-17-22-27-35 km 
 
06.30 – 15.00 uur 

Zondag 18 augustus 
 
 

Boutersem Wandelt 
Gemeentelijke Feestzaal 
Kerkomsestwg 53 Boutersem 

4-8-12-16-20-24 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 24 augustus Sporton vzw 
Buurthuis  
Zandstraat13       Laakdal 

5-7-8-10-13 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 25 augustus 
Vlaams-Brabant 
Wandelt     Stertocht 

De Witloofstappers en -trappers 
Sporthal Kampenhout 
Zeypestraat 26 Kampenhout 
 

6-10-14-18-25-32-42-50 km 
 
06.30 – 15.00 uur 

Zondag 25 augustus 
 
 

Horizonstappers vzw 
Zaal Libbeke  
Gellenberg 16     Lubbeek 

4-7-10-15-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 27 augustus 
 
 
Eigen organisatie 

1e Molenwandeling 
Zaal Den Abt   
Wolfsdonk Dorp 20     Wolfsdonk 
Wandelaars en helpers op post 

5-8-12-16-20-28 km 
 
07.00 – 15.00 uur 
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Harrachov van 1 tot 10 augustus 

In de eerste helft van juli krijgt u van Intersoc de gegevens over de reis. Het juiste vertrekuur 
en plaats en allerlei andere nuttige informatie. We zijn momenteel  nog met 42 deelnemers. 
Mogelijk reizen er ook wandelaars mee die niet van onze club zijn. Misschien best wat 

Tsjechische Kronen meenemen voor 
tijdens de uitstappen.  We gaan zeker 
op uitstap naar Praag en naar het 
Boheemse paradijs Prachovské Skaly. 
Deze uitstappen gaan we in groep 
trachten te doen. Welke dag juist 
moeten we ter plaatse regelen. 
Mogelijk zijn er nog uitstappen die we 
samen kunnen doen. Dat zien we dan 
wel.Verder zijn er alle dagen 
wandelingen naar ieders 
mogelijkheden. Best is af te spreken 

om op een bepaalde dag zoveel mogelijk samen te wandelen. Breng uw goed humeur mee en 
we maken er een mooie wandelvakantie van. 

 
 
 

32e Zomertocht - 50 km van het Hageland 
De start van deze tocht wordt gegeven in de parochiezaal van Gelrode. Gelrode ook wel 
smalend het "strooien dorp" genoemd, is omringd door drie heuvels, de eikelberg, de ijzeren 
berg en de hondsheuvel. Het is de ideale startplaats om een van de mooiste gebieden van het 
Hageland te verkennen. Even uit het centrum richting Wezemaal, prijkt de Moedermeule 
boven de huizen uit. Het is een graanmolen die in 1667 in Mechelen gebouwd is en nadien in 
1833 gedemonteerd via de Demer overgebracht is naar Gelrode. Dit nostalgisch monument is 
zeker ingepast in ons parcours. Gelrode is ook nog gekend voor zijn perzikenteelt, een van de 
weinige plaatsen waar men dit fluweelzacht fruit rechtstreeks van de teler kan kopen. Naast 
perziken wordt er nog meerder fruit geteeld, in hoofdzaak appels en peren. 
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De kleinste afstanden blijven in Gelrode, ze passeren allemaal de Moedermeule. De 8 km 
vertrekt richting Hondsheuvel om dan verder uitgebreid de Wijngaardsberg te verkennen. Je 
kunt op deze afstand een oude muur, opgetrokken in plaatselijk ijzerzandsteen, bewonderen. 
Hij beschermde de wijnranken tegen de snijdende noordenwinden. In Wezemaal is er voor de 
8 km een welverdiende rustpauze voorzien. De 12 en 16 km wandelaars verlaten op de 
Hondsheuvel de 8 km om even verder het natuurreservaat "De Beninksberg" te bewandelen. 
Deze ijzerzandsteenheuvel troont 50 m boven de grond uit en is beschermd gebied sinds 1977. 
Het gebied wordt beheerd door Natuur en Bos. In Wezemaal maakt de 16 km nog een kleine 
lus bij, genieten van een rustpauze, en wandelen dan samen met de 12 km naar Gelrode. Het 
Natuurreservaat "De Wijngaardsberg", dat bezaaid is met fruitplantages en diverse 
kleinschalige natuurpareltjes, zorgt voor een aangename terugtocht. De grotere afstanden, 
vanaf 20 km vertrekken samen met de 12 en 16 km naar de Beninksberg en splitsen daar af 
richting Kortrijk - Dutsel. De 20 km rust daar en trekken door de Wingevallei naar de 
controlezaal in Wezemaal. Samen met de 8 km bereiken ook zij Gelrode. In Kortrijk - Dutsel 
krijgen de 30, 42 en 50 km vanuit de rustpost een mooie lus over de Molenberg te verwerken. 
Na deze lus stapt de 30 km samen met de 20 km naar Wezemaal. De 42 en 50 km wandelaars 
stappen via het kasteel van Horst naar Nieuwrode. Vanop de Kratenberg kunnen ze 
Nieuwrode uitvoerig bewonderen. In Nieuwrode wordt er gerust. De 42 km keert via het 
Houwaartsgat terug naar Kortrijk - Dutsel om dan samen met de andere afstanden naar 
Wezemaal te trekken. In Nieuwrode is er nog een mooie wandellus voorzien voor de 50 km 
wandelaars. Kriesberg en Mostingsbos zijn daar de aandachtstrekkers. Samen met de 42 km 
stapt de 50 km naar Kortrijk - Dutsel. Daar nog even genieten van de rust en dan verder met 
de andere afstanden naar Wezemaal en verder naar Gelrode. Hopelijk kunnen we genieten van 
een heerlijk wandelweertje en een gezellige aprés-wandeling met straffe wandelverhalen. 
Allen welkom op onze Zomertocht in Gelrode.                                                       

Zondag 21 juli Busreis naar Bassevelde 
We trekken op tegenbezoek naar de wandelclub De Trekvogels Boekhoute vzw. We nemen 
deel aan de 21e “Twee Landentocht” .Vertrekken doen ze vanuit de voetbalkantine “ De 
Klauwaarts” in Bassevelde. Verschillende afstanden waaruit we kunnen kiezen zijn, 6-12-18-
24 en 32 km. 

 Bassevelde is een deelgemeente van Assenede en 
ligt in het noorden van het Meetjesland  vlak bij het 
Nederlandse Zeeland. Veel bossen zoals wij ze 
kennen moeten we niet verwachten. De wandeling 
verloopt grotendeels over de landelijke wegen door 
de natuur, polders en dijken met lange bomenrijen. 
De langere afstanden flirten met de Nederlandse 
grens en wandelen door het gehucht Landsdijk of 
’s Gravenjansdijk.  De vele dijken zijn nog een 
overblijfsel van de periode dat Zeeland nog 

overspoeld werd door de Noordzee. Onderweg zien we 
ook enkele “wielen”. Nu ziet het eruit zoals een vijvertje. 

De put van de vijver is ontstaan door een dijkbreuk. Het water stroomt dan met grote snelheid 

wiel of kolk 
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naar beneden en vormt daar dan een put. Het “Wiel” of “Kolk” . Verder wordt het voor ons 
een ontdekkingstocht door een voor ons minder bekende streek. 

Voor elke afstand is er een rustpost voorzien. Zij zijn met een volle bus op de Vlaamse 
Wandeldag geweest. Nu is het aan ons om met een grote delegatie naar het Meetjesland af te 
zakken. 

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  Bassevelde en de naam 
van de deelnemers. Het bedrag moet voor 12 juli op onze rekening staan. 
 

  

Stertochten 
In de volgende twee maanden zijn er niet minder dan drie tochten waarop u op onze kosten 
kan gaan wandelen en u krijgt er nog enkele drankjes bovenop. 

Zondag 7 juli Eksel. 
WSV  De Anjertrippers organiseren er hun André Vanoppentocht. Een herdenkingswandeling 
ter ere van de stichter van hun club. Vertrekken doen ze vanuit Buurthuis De Locht, 
Lochtstraat in  3941 Eksel. We kunnen kiezen uit de afstanden van 4-7-12 en 20 km. 

Volgens de club wandelen we in de groenste gemeente van Vlaanderen. De wandelingen 
lopen grotendeels over onverharde wegen. Er is een vergunning om te wandelen door het 
militair domein en het domein Pijnven. Kortom een zeer afwisselende wandeling. 

Interesse in deze wandeling? Wij betalen voor u de inschrijving en twee basisconsumpties. 

 Zondag 18 augustus Wechelderzande 
Plaats van vertrek: Zandfluiter,  Tulpenlaan 1, Wechelderzande. 

Wandelclub Zandstappers vzw uit Wechelderzande viert zijn 25-jarig bestaan met de 
organisatie van “Antwerpen Wandelt”. Bossen en heide staan centraal op deze tocht in het 
hartje van de Kempen. Wechelderzande is een deelgemeente van Lille en ligt in de Antwerpse 
Kempen. Omstreeks 1900 was het dorp de verblijfplaats van vele kunstenaars onder wie 
Florent Crabeels, Adriaan Heymans en Jaak Rosseels (de Wechelse school). Het oude Gasthof 
de Keizer was hun geliefd toevluchtsoord. Heden ten dage telt Wechelderzande ongeveer 
4000 inwoners. Tijdens deze ‘Antwerpen Wandelt’ maken we kennis met de prachtige 
natuurgebieden die de gemeente rijk is. Deze groene wandeltocht begint met een ommetje 
rondom Hof d’Intere, een renaissancekasteel dat stamt uit 1649. Het huis fungeerde later als 
pastorie van 1688 tot 1964 en nadien als gemeentehuis tot de fusie in 1977. Sindsdien is het 
een gemeentelijk centrum met bibliotheek en park. Je kan tussen 13-18 u gratis een bezoekje 
brengen aan de kunstwerken die in de tuin uitzonderlijk tentoongesteld worden. We stappen 
verder richting bos. Eventjes verder splitsen de 4-7-11 km af om hun rustpost in de 
voetbalkantine op te zoeken. Via de smalle zandpaadjes op Moereind wandelt deze groep 
terug naar de startzaal. De 14-20-25-32 km stapt naar onze rustpost aan de Lilse Bergen. In 
Bersegem maken ze kennis met heide en nieuw aangelegde vennen. Ook zal je in de 
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omgeving loslopende damherten kunnen aanschouwen.  Nog wat verder passeert je de 
Achtzalighedenboom. Het is een grove den bekend omwille van zijn grillige vorm. De boom, 
genoemd naar de acht zaligsprekingen van Christus, dankt zijn naam aan het feit dat hij 
oorspronkelijk over het uitzonderlijke aantal van acht stammen beschikte. De precieze 
ouderdom kan nog niet met zekerheid bepaald worden, maar geschat wordt dat zijn vroegste 
bestaan dateert van rond 1850. Door vele stormen is de boom ondertussen zwaar beschadigd. 
Maar zoals je op de foto kan zien, staat hij nog steeds rechtop. Het wordt nu hoog tijd om 
even te rusten. Je zal hier kunnen genieten in open lucht van de natuur bij een drankje en een 
hapje. De 20-32 km maakt vanuit deze rustpost een lus langs de velden en bossen van het 
Rolleken en passeren daar de Duivelskuil. Na 6.3 km komen ze terug op de rustpost. Op de 
terugweg naar de startzaal maak je kennis met de echte Lilse Bergen. Hier is het eventjes 
klimmen. Maar al gauw kom je aan een groot bosmeer. Vervolgens volgen we het traject 
doorheen de vallei van de visbeek die hier een enorm waardevol en uitermate gevarieerd 
natuurgebied vormt. Droge en natte heide, gagelstruwelen, moerasbossen en hooilanden, je 
komt het er allemaal tegen. Het gebied omvat tientallen verschillende plantensoorten. Het 
hoeft dan ook geen betoog dat het er bruist van het leven. De aankomst is bijna bereikt voor 
de 14 en 20 km. De 25 en 32 km houden halt aan de voetbalkantine. Vandaar gaat het via 

bossen en weilanden naar hun 
laatste pauze aan het 
sportcomplex op de 
Pulsebaan. Nu volgt voor hen 
nog een laatste stukje natuur 
met de eeuwenoude beuken 
van Blommerschot in de 
nabije omgeving van het 
vliegveld Malle-Zoersel. De 
wandelweg brengt je in de 
Stille Kempen met zijn 
prachtige landduinen, 
afgewisseld met buntgras en 
rododendrons. Wie houdt van 
een stevige boswandeling 
afgewisseld met enkele 

prachtige natuurgebieden, moet zeker afzakken naar Wechelderzande. Bij warm weer zorgen 
de bossen voor de nodige verkoeling en bij koud regenachtig weer zorgen ze voor de nodige 
beschutting. Wij zorgen voor de nodige rustposten midden in de natuur zodat je bij mooi weer 
buiten kan genieten van de gezonde Kempische boslucht bij een drankje en een hapje. We 
hopen jullie allemaal te mogen begroeten in het hartje van de Kempen. 

Wij betalen voor u de inschrijving en 2 basisconsumpties. Aan u om van het beloofde 
wandelparcours te gaan genieten. 

 Zondag 25 augustus Kampenhout  
Wandelclub De Witloofstappers-en trappers viert dit jaar hun 10 jarig bestaan en zij maken 
van hun zomertocht iets speciaals. Tevens de regionale wandeldag” Vlaams-Brabant 
wandelt”. 
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Vertrekken doen ze vanuit  De Sporthal Kampenhout, Zeypstraat 26, Kampenhout. Keuze uit 
heel wat afstanden: 6-10-14-18-25-35-42-50 km. 

Het grootste gedeelte van het parcours is onverhard, bebost of maakt gebruik van veld - en 
zeer landelijke wegen. De kleinste afstanden wandelen langs de beboste oevers van de 

Molenbeek en doorkruisen het 
Weisetterbos. De 14 km verkent ook het 
Rotbos. De 18 km keert terug naar de 
sporthal via de vele trage wegen die 
Kampenhout rijk is en enkele delen van 
het natuurgebied Torfbroek. De grote 
afstanden wandelen via de 
deelgemeenten Berg en Nederokkerzeel 
in de richting van het “niemandsland” 
waar men de landende vliegtuigen van 
Zaventem kan spotten. De 42 en 50 km 
stappers krijgen nog een lus dicht tegen 
het vliegveld aan. De wandelaars 
doorkruisen één of tweemaal, afhankelijk 
van de gekozen afstand, het fantastische 
Silsombos. 

 Er is een speciale lus voor de GPS wandelaars(niet bepijld). Onderweg kan je enkele 
geocaches loggen. De GPS wandelaars verkennen het Kanaal Leuven – Dijle  en de haven van 
Kampenhout voor pleziervaartuigen. Er is een volledig verhard parcours voor andersvaliden 
van 6.5 km uitgestippeld over rustige, aangename straten en steegjes.  Ze passeren, net als 
heel wat andere afstanden, het Kasteel Ter Loonst, de Kampenhoutse golfterreinen en de 
befaamde Wilderse Dreef met meer dan 100 platanen. 

 Tot slot is er voor iedereen een gratis Witloofbier. Is er de klassieke catering maar ook een 
zuiderse foodtruck La Plancha. 

 Wij van onze kant betalen de inschrijving en twee basisconsumpties. Gaan we nog eens voor 
200 pinguïns op deze wandeltocht? 

 

Dinsdag 27 augustus 1e Molentocht - Wolfsdonk 
Nu de heide stilaan op zijn mooist bloeit, is het vanzelfsprekend om hier een wandeling te 

organiseren en ieder natuurminnende wandelaar te laten 
kennis maken met deze groene long tussen Gijmel en 
Wolfsdonk. Centraal te midden van deze groene oase 
heeft men in de 17de eeuw een molen neergepoot. Het 
betreft een staakmolen uit 1662 die in 1999 is 
gerestaureerd. De molen is nu eigendom van Natuurpunt 
en wordt op zondag, bij voldoende wind, regelmatig in 
werking gezet. Het natuurgebied rond de Heimolen 
noemt men de Molenheide. Het gebied is bezaaid met 
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onverharde paadjes en stille 
wegen en nodigt iedereen uit tot 
een fikse rustgevende 
wandeling. Alle afstanden met 
uitzondering van de 4 km, 
maken kennis met de 
Molenheide en zijn molen. Voor 
de 4 km hebben we in 
Wolfsdonk een rondwandeling 
over verkeersarme en goed 
begaanbare bospaden voorzien. 
De andere afstanden trekken 
door stille bossen en over 
zandduinen naar de Heimolen en 
zo verder naar de rustpost in 
Gijmel. De 12 km en 16 km zijn 
hier halfweg en keren veelal 
langs nieuwe trage wegen terug naar Wolfsdonk. Het wandelgebied is nog in volle expansie 
en in de toekomst gaan er nog vele, tot nu toe niet genummerde wegen, genummerd worden. 
Wat we alleen maar toejuichen.  

De 20 en 28 km krijgen naast dit moois ook nog een lus in het natuurgebied De Langdonken 
en of een lus in Wolfsdonk over de Rode Berg cadeau. De Langdonken een reservaat gelegen 
op de overgang van arme zandgronden van de Kempen en de rijkere leemgronden van het 
Hageland staat borg voor een grote verscheidenheid aan biotopen zoals: dottergraslanden, 
droge en natte heide, broekbossen, poelen enz. Het is dan ook een waar paradijs voor planten 
en insecten. Met de lus in Wolfsdonk verken je uitgebreid de Rode Berg. De Rode Berg is een 
overblijfsel van de Diestziaanzee en is begroeid met dennenbossen en loofbos met hier en 
daar kleinschalige landbouw. 

Deze wandeling is een nieuwe uitgave van WSC Langdorp, graag heten we jullie dan ook van 
harte welkom op 27/08/2019 in Wolfsdonk een gehucht van Langdorp. Vertrekken doen we in 
zaal Den Abt,  Wolfsdonk dorp 20, 3201 Wolfsdonk. 

 

 
Overlijden 

Ook nu zijn er weer een aantal leden die in de afgelopen periode een van hun ouders verloren 
hebben. 

Op 15 april overleed Yvonne Peeters  op 93 jarige leeftijd. Zij was de moeder, 
schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder van Marcel Goossens, Greet Luyten, 
Dietrich, Fran en Mauro. 
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Op 18 april overleed Paula Rens op 93 jarige leeftijd. Zij was de moeder van Paul 
Verduyckt en schoonmoeder van José Leers. 

 

24 mei overleed Remi Van Aerschot. Hij werd 91 jaar en was de vader van François 
Van Aerschot en de schoonvader van Mathilde Kerkhofs 

 

We wensen de getroffen families veel sterkte in de komende periode. 

 

Verslag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Wandel Sportclub Langdorp v.z.w. 
Maandag 29 april 2019  in het Secretariaat – Testeltsesteenweg te Langdorp   

 

Van de 38 vaste leden van WSC Langdorp vzw waren er 32 aanwezig en 2 volmachten. Er konden 
dus 34 stemmen worden uitgebracht. De voorzitter opent de vergadering om 19 u 45.  

 

1. Hij verwelkomt iedereen.  
2. De voorzitter leest de agenda van de vergadering voor. 
3. Het verslag van de vorige algemene vergadering wordt goedgekeurd. 
4. De secretaris meldt: 

Er zijn er 633 leden waarvan 298 mannen en 335 vrouwen. De trend    
    dat de club vervrouwelijkt zet zich voort! 
    In 2018 waren er 650 dus 17 meer. 

    We hebben 48 leden die 80 jaar zijn. 

    We hebben slechts drie  -18 jarigen. Twee minder dan vorig jaar. 

    85 leden hebben hun lidmaatschap nog niet hernieuwd. In 2018  :  83 
    Minder dan de helft van de leden wonen in groot Aarschot nl. 275. 

     We hebben 8 tochten met 10545 deelnemers en 419 medewerkers. 

    1225 eigen leden kwamen wandelen. Medewerkers en eigen wandelaars 1644. 
    1644 gedeeld door 8 tochten geeft eens statische deelname van de leden van 205,5 
of   
    ongeveer 1/3 leden komt gemiddeld naar de tochten. Dit is weinig! 

5. De penningmeester leest de voornaamste in- en uitgaven voor. 
We hebben een negatief saldo. 

De topper ivm de inkomsten is de mars der Zuiderkempen. De tochten en lidgelden 
zijn de voornaamste inkomsten. 
Helpers- en ledenfeest, drukwerk, busuitstappen en stertochten zijn de grote 
uitgaven.  
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6. De begroting van 2020 wordt voorgedragen. Deze is vergelijkbaar met die van dit 
jaar!  
Jan Eeckhout en Willy Ooms hebben de boekhouding op 8 april gecontroleerd. Ze 
hebben verschillende steekproeven van zowel facturen, onkostennota’s, banken en 
boekhoudrekeningen uitgevoerd. . 
De boekhouding is vorig jaar correct uitgevoerd.  

7. Hierna wordt de ontlasting gevraagd voor de penningmeester en alle bestuursleden.  
Hierop was geen enkele negatieve reactie. 

8. De voorzitter licht de bestuursverkiezing toe. Er zijn twee nieuwe kandidaten nl.: 
      Chris Braes en Annie Van Ouytsel 

   Er is één herverkiesbaar bestuursmandaat nl.: 
   Cyriel Hendrickx 
   Ieder vast lid krijgt één stembriefje (of meerdere als er volmacht wordt gegeven). 
   De stemming gebeurt door het aankruisen van het bolletje onder Ja = ja , Ne = neen 
of Oh =  
   onthouding. 

9. Er wordt een kiescollege van 2 aanwezige vaste leden samengesteld. Jan Van 
Gronsveld en Jan Van Eeckhout kiezen vrijwillig voor deze taak. 

10. De stembriefjes worden uitgedeeld. 
 

 
Pauze : de stemmen worden geteld 

 
 

11. De stemmen zijn geteld: Iedereen is ( her)verkozen ! 
         
    Cyriel Hendrickx       34 ja stemmen 

                 Chris Braes                34 ja stemmen 
                 Annie Van Ouytsel    33 ja stemmen      1 neen stem 

   Deze bestuursleden aanvaarden hun mandaat.   
12. Clubnieuws: 

De voorzitter leest de data van de geplande tochten van 2020 voor. 
Volgend jaar gaan we terug naar de Moezel nl. in Ernst. Het groot verlof is nog een 
vraagteken. 

13. Er zijn ingestuurde agendapunten. 
*Is het niet mogelijk dat de parkeerwachters een speciaal bord met steel kunnen 
krijgen? 
We gaan zo’n bord maken! 
*Kunnen de parkeerwachter gebruik maken van clubregenjassen? 
Bij regenweer zullen de jassen worden meegenomen. 
*Is het niet mogelijk om een grijpstok voor afval te krijgen bv. bij de verkenning. 
Er wordt al één stok uitgedeeld aan de aanvraagster. Drie zijn er nog ter 
beschikking. Dank zij ‘mooimakers’ 

14. Het lidgeld dat wordt afgedragen aan de federatie is verhoogd met € 2. 
Volgend jaar zal het inschrijvingsgeld  € 1,5 en € 2 bedragen. 
Aan Walk On doen ongeveer 30 clubs mee. Gezien de meeste clubs in Oost- en 
West  Vlaanderen liggen, is het voor ons minder interessant. Volgend jaar zouden 
zo’n 50 clubs deelnemen. 
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‘Te gekke wandeling’ zou samenwerken met de federatie.  
Trail walking: is een lange afstandswandeling van minimum 60 km. met 
bagagevervoer en eten. Dit is vooral voor jongeren. 
Diest – Aarschot wordt Diest –Langdorp. Het laatste stuk langs de Demer was saai. 
Als iemand een startlocatie (liefst met keuken) voor de zomertocht in het 
industriepark kan bekomen, laat het ons weten! 

 

Verslag door Guido Van Loo 
 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
Van  13 mei 2019 om 19u 

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

• De voorzitter verwelkomt iedereen. 
•  De penningmeester overloopt de in- en uitgaven van maart en april. 

De mars der Zuiderkempen is nog niet compleet. 
Deelnemers en inschrijvingen: 
Paul Gerard 12 
Monchau 95 
Puurs  45 
Averbode      171 
Boppard  50 + chauffeur 
Schravenwezel 43 
Stevensweert 61 
In de toekomst zal de penningmeester het algemeen overzicht opsturen per mail naar 
ieder bestuurslid. 

• Tochten 2020 
4 februari Begijnendijk – Baal. 7u vertrekken tot 17u 
1 maart (mars)  Aarschot – Langdorp – Rillaar –Wolfsdonk. Walk On mag komen! 
We zouden  een Trail Walking kunnen organiseren. We doen het dit jaar niet. 
18 april (panorama) Gelrode – Nieuwrode. We zouden ze bloesemtocht kunnen 
noemen. Hopelijk staat de daslook in bloei! Aankomst tot 17u30. 
28 mei (netetocht) Herselt – Bergom. We gaan vertrekken in de parochiezaal ipv in de 
voetbalkantine. 
12 juli (zomertocht) Gelrode – Wezemaal-Kortrijk Dutsel – Nieuwrode. We zouden 
bagagevervoer doen voor de lange afstand (50 km). Voor deze tocht moeten er meer 
afpijlers helpen. 
25 augustus (molentocht)  Wolfsdonk – Gijmel fanfarezaal 
17 oktober(Tienbunder) Rillaar - Bergvijver    
6 december (Sinterklaas)  Langdorp – Gijmel 
De inschrijfprijs wordt € 2 ipv €1,5 ( niet leden). 
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Voorstel pannenkoeken: inschrijving + pannenkoeken + koffie aan €4 of €4,5 (niet 
leden): We gaan dit niet doen. De spaarkaart blijft!  

• De stad heeft een verenigingengids. De secretaris zal de gegevens van onze club 
beheren. 

• De eerste dag in Boppard krijgen we ontbijt tussen 9 en 9u30.De laatste dag krijgen 
we soep + schnitsel of forel  + kartoffelen voor €13. Voorlopig heeft de chauffeur nog 
geen kamer. 

• Voor volgend jaar zijn er voorstellen om naar Zuid Tirol te gaan.(€48) 
Ook voor Slovenie, Oostenrijk – Mellau. 

• De vrijdagwandeling van 17/5 gaat niet door. Gaan wel door: 
24/5   Gelrode - Betekom 
7/06   Ourodenberg – Herselt 
14/06 Houwaart – Nieuwrode 
21/06  Gelrode – Wezemaal 

• Voor de Netetocht is er een probleem met de weg In Herselt naar Olen. De afpijling 
moet worden herbekeken. 
We komen op 22/5 samen om 14u. 
De helpers worden overlopen. 
De bakker komt om 6u30. 
In Bergom moet er worden gekuist! Eventueel met de machine. 

• Het copiemachine is aan vervanging toe. Er wordt contact opgenomen met de 
leverancier. 
 
 
Einde : 22u10 
Verslag : Guy Van Loo 
 
 
 
 
 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
Van  27 mei 2019 om 19u30 

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

• De voorzitter verwelkomt iedereen. 
•  De penningmeester overloopt de in- en uitgaven van maart en april. 

De mars der Zuiderkempen is nu compleet. 
De Netetocht is nog niet volledig! 
De laatste dag in Boppard kan er gekozen worden voor forel of schnitsel. 
In de bus zal er lijst rondgaan om te kiezen voor forel of schnitsel. 

• Ad Rem verspreidt gratis reclamebladen met ½ reclame en ½ tekst van de vereniging. 
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Wij zouden hierop ingaan voor de sinterklaastocht. Dan is het ook het moment voor 
ledenwerving. 
De secretaris neemt terug contact op met Ad Rem. 
Hij heeft ook folders gekregen voor Walking Parimaribo 2020. 

• Voor Stevensweert heeft Nathalie haar programma klaar. We zouden van Heppenaert 
naar Stevensweert stappen ( of omgekeerd). 
De korte afstand is een 8 km. Deze vertrekt om 10u15. 
De lange afstand vertrekt om 9u45. 
Voor de middag kan er soep worden besteld. Dit wordt besteld in de bus.  
2 bussen = 2 papieren.  
Voor het cadeau krijgen ze spekken &wijn. 

• Op de Netetocht was de drank te warm. 
De man van de brood promo is 3 uren gebleven. Hij was een vervanger en moest nog 
naar Gent. Hij mag gerust terugkomen. 
In 2020 blijven we in de kantine. 

• Op 18 april 2020 nemen we Wezemaal i.p.v. Geldrode. 
De zomertocht 2020 wordt Holsbeek i.p.v. Wezemaal. 

• In Boppard gaan we de eerste dag langs da andere kant van de Rijn. 
De andere grote en kleine wandelingen worden besproken. 

• Hier en daar worden wijzigingen aan gebracht aan de vrijdagnamiddagwandellingen 
2019-2020. O.a.: 
22/11 wordt Testelt – Averbode. 
27/12  wordt Aarschot – Langdorp = winterwandeling 
20/1 Begijndijk valt weg. 
24/1 wordt Wolfsdonk –Testelt 
7/2 gaan we naar de Arend. 
20/3 wordt Wolfsdonk – Herselt 

• Het zal in december – januari druk worden!  
6/12 vrijdagnamiddagwandeling, 7/12 afpijlen, 8/12 sinterklaastocht, 9/12 eventueel 
pijlen afhalen, 27/12 winterwandeling met eventueel de pijlen hangen en afhalen 
1/1 zottekestocht, 5/1 Leuven – Aarschot  met eventueel een verkenning 
24/1 vrijdagnamiddagwandeling, 25/1 ledenfeest 

• Voor de zomertocht zijn de plannetjes gemaakt. 
De ijskar is besteld. € 1 per bol. 

• De namen van de nieuwe bestuursleden moeten op de web site komen. 
• Na de vervanging van de toner werkt het copymachine weer prima zonder strepen. 

 
Einde : 22u20 
Verslag : Guy Van Loo 

 

Netetocht 
 
Totaal aantal deelnemers (clubleden) 772  
Aantal niet-aangesloten wandelaars 123  
Aantal andere en buitenlandse clubs 9  
Subtotaal 904  
Aantal medewerkers 37  
Totaal 941 
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Loreley 
 

Ich weiß nicht, was soll es 
bedeuten Daß ich so 
traurig bin, 
Ein Märchen aus uralten 
Zeiten, 
Das kommt mir nicht aus 
dem Sinn. 
Die Luft ist kühl und es 
dunkelt, 
Und ruhig fließt der Rhein; 
Der Gipfel des Berges 
funkelt, 
Im Abendsonnenschein. 
 
Die schönste Jungfrau 
sitzet 
Dort oben wunderbar, 
Ihr gold'nes Geschmeide 
blitzet, 
Sie kämmt ihr goldenes 
Haar, 
Sie kämmt es mit 
goldenem Kamme, 
Und singt ein Lied dabei; 
Das hat eine wundersame, 
Gewalt'ge Melodei. 
 
Den Schiffer im kleinen 
Schiffe, 

 Ik kan de betekenis niet 
bepalen waarom ik zo 
verdrietig ben.  
Een fabel uit oud tijden.  
Laat mijn geest geen rust.  
De lucht is koel en is donker. 
De top van de berg glanst  
In vervagende zonnestralen. 

  

 

 

Het mooiste meisje zit  
Daarboven, zo wonderlijk. 
Haar gouden sieraden 
schitteren;  
Ze kamt haar gouden haar.  
Ze kamt met een vergulde 
kam. 
En zingt daarbij een liedje.  
Het heeft een 
wonderbaarlijke, geweldige 
melodie. 

De bootsman aan boord van 
zijn kleine bootje, verrukt 
van wilde pijn.  
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Ergreift es mit wildem 
Weh. 
Er schaut nicht die 
Felsenriffe. 
Er schaut nur hinauf in die 
Höh'. 
Ich glaube, die Wellen 
verschlingen. 
Am Ende Schiffer und 
Kahn. 
Und das hat mit ihrem 
Singen, 
Die Loreley getan. 

Heeft geen oog voor het klif. 
Hij heeft alleen oog voor de 
hoogte.  
Ik denk dat de golven hem 
zullen verslinden  
Zowel boot als man.  
En dat met haar krachtige 
stem, was gedaan door de 
Loreley 

 

  
 

 

 

 

 


