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Mijmeringen van de voorzitter. 

Het is eens wat anders. Een wandeling organiseren en uitgescholden worden voor het vuil van 
de straat. Ik was nochtans 43 minuten voor de officiële start aanwezig. Schijnbaar vinden de 
vroegstarters dat zij bepalen wanneer een wandeling aanvangt. Kwam daar nog bij dat het 
vertrek iets anders was dan vorige jaren en men direct aan de zaal links of rechts moest gaan. 
Een aantal was vruchteloos op zoek naar de weg waar vroeger de wandeling vertrok. Vlak bij 
de zaal hingen er aan beide zijden echter meerdere pijltjes die de weg aanwezen. Niemand die 
ze zag. Te donker zeker? Of moest men zich te druk maken in hun eigen ongelijk. Zelfs toen 
er enkele minuten later in het donker gestart werd en de splitsing duidelijk zichtbaar werd in 
het licht van de vertrekzaal werden de pijltjes, in het donker, niet gezien. Misschien toch niet 
zo verstandig om in het donker op een onbekend terrein te gaan wandelen. Na de excessen 
van de vroegstarters verliep alles vlekkeloos en mochten we meer dan 1100 wandelaars 
ontvangen. Een dikke dank u wel aan iedereen die tot deze puike organisatie heeft 
bijgedragen. 

Al vlug komen we aan onze Mars Der Zuiderkempen. Ook nu rekenen we op een grote schare 
medewerkers om deze tocht met wandelafstanden tot 50 km te organiseren. Dit is eigenlijk 
nog de enige tocht waar we vanuit Aarschot vertrekken. Met onze zomertocht zouden we ook 
graag uit Aarschot vertrekken. Een locatie in het centrum is uitgesloten wegens de triatlon die 
de Knoet op dezelfde datum organiseert. Een locatie in het industrieterrein zou ideaal zijn. Als 
er iemand zo’n locatie zou weten, geef maar een seintje. 

De meeste leden hebben ondertussen al wel hun lidmaatschap vernieuwd. Een 80 tal hebben 
besloten onze club te verlaten. Deels door ouderdom, ziekte of geen interesse meer. 
Anderzijds hebben we 50 nieuwe leden mogen verwelkomen zodat de teller van het 
ledenaantal op 622 komt te staan. In de loop van het jaar hopen we weer terug met een 650 
leden te eindigen. 

Bij deze nodig ik jullie uit op onze Algemene Vergadering op maandag 29 april. Alleen de 
vaste leden zijn stemgerechtigd. Iedereen is echter welkom. Ook als nieuw vast lid bent u 
welkom. Geef maar een seintje aan de voorzitter of de secretaris. Dit jaar hebben we twee 
nieuwe kandidaten Chris en Annie. Ze zijn ondertussen al helemaal ingewerkt. Hun 
verkiezing tot het bestuur zou dan alleen maar een formaliteit mogen zijn. Er blijven nog 2 
plaatsen open binnen het bestuur. Hebt u interesse maar zit u nog met vragen? Geen 
probleem, bel of vraag maar. 

In de twee volgende maanden zijn er 3 busreizen. We hebben natuurlijk nog heel wat 
tegenbezoeken te doen. Toch wilden we ook nog een eigen organisatie maken. De 
paasbloemen bloeien maar een beperkte periode. Vandaar begin april deze uitstap. We hopen 
op al deze uitstappen met een sterke delegatie naar de wandeltochten te gaan, zodat we 
kunnen laten zien dat we nog steeds de grootste club van Vlaams Brabant zijn. 

Ondertussen wordt het grondwaterpeil weer aangevuld en dromen we van mooie zonnige 
dagen. Dromen die vroeg of laat gaan uitkomen. Voor mijn part mag dat zeer snel komen. 

Tot ergens onderweg. 

 Fons 
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Wandelkalender Maart-April 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 
 
Zondag 3 maart 
 
 
Eigen organisatie 

MARS DER ZUIDERKEMPEN 
Trofee Harten vijf 
Sint-Jozefscollege 
Bekaflaan 65      Aarschot 

5-8-12-16-20-30-42-50  km 
 
 
06.00 – 15.00 uur  

Donderdag 7 maart Sporton VZW 
Buurthuis  
Zandstraat 13       Laakdal 

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

Zondag 10 maart 
Busreis 

WSV De Hopbelletjes Opwijk 
Familieheem Nijverseel  Opwijk 

Zie verder in deze info 

Zondag 10 maart 
 

WSV Berchlaer 
Gildezaal  
Gemeentestraat           2560 Nijlen 

4-6-12-16-22 km 
 
07.30 – 15.00 uur 

Zondag 10 maart 
 

Horizonstappers Lubbeek 
Parochiezaal Pellenberg 
Kortebergstraat          Pellenberg 

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

Donderdag 14 maart Vos Schaffen vzw 
Den Amer  
Nijverheidslaan         Diest 

4-6-12-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 14 maart Herentalse WV vzw 
Voetbalkantinne FC Linda-Olen 
Kattestraat 7      Olen 

5-7-10-12-15-17-22 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zondag 17 maart WSV Wandelend Paal 
Zaal Sint-Baaf 
Padbroekweg 1     Heusden Zolder 

4-6-12-16-20-30-42 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 17 maart WSV Holsbeek vzw 
CC Het Buurthuis Veldbazuin 
Dorp 7       Nieuwrode 

4-8-12-20-28 km 
 
07.00 -15.00 uur 

Donderdag 21 maart 
 

De Gruun Zipkes 
Parochiezaal Sint-Norbertus 
Blauberg 21      Herselt 

6-7-9 km 
 
06.00 – 15.00 uur 
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Zondag 24 maart 
 
 

De Grashoppers Keiberg 
’t Buurthuis Zandstraat 12 Laakdal 
OF  ’t Laar Brabantsebaan Okselaar 
 

6-12-17-20-25-30 km 
 
06.30 – 15.00 uur 

Donderdag 28 maart De Lustige stappers 
Zaal Demervallei  
Langdorpsestwg 319     Langdorp 

5-8-12-18-26 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 31 maart 
 
Stertocht 

Wandelclub Paul Gerard Beringen  
Voetbalkantine De Weerstand  
Sportlaan Koersel 

4-8-12-16-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 31 maart Globetrotters Hageland 
Zaal De Veldbazuin   
Dorp  5         Nieuwrode (Holsbeek) 

4-6-12-16-21-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 7 april 
Busreis 

Narcissenwandeling Monschau Eigen organisatie. 
Zie verder in deze info 

Zondag 7 april Sporton VZW 
S.O.K.        
Hasseltsebaan 43       Deurne-Diest 

5-7-13-20-25-32-43 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 9 april De Bollekens Rotselaar 
Meubelen Verhaegen  
Grote baan 115           Betekom 

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

Zaterdag 13 april 
 
 
Eigen organisatie 

Panoramatocht 
Parochiezaal Gelrode 
Rillaarsebaan 134     Gelrode 
Wandelaars/helpers op post 

4-8-12-16-20-30 km 
 
07.00  - 15.00 uur 

Zondag 14 april 
 

Old Time Stappers Veltem 
Warotzaal 
Warotstraat         Winksele 

4-6-8-10-12-16-20-25-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Woensdag 17 april 
Opgelet !!!!! 
Datumwijziging  

Trip-trap Kumtich vzw 
Ten Hagendhome  
St Truidense Stwg 492    Hakendover 

5-6-7-8 km 
 
07.00 – 1500 uur 

Zondag 21 april 
 
 

WK Werchter vzw 
De Wal        
Walstraat             3118 Werchter 

5-8-12-15-20-25-30 km 
 
06.30 – 15.00 uur 

Donderdag 25 april Toekers Bunsbeek vzw 
Zaal Servaas  
Kersbeek-Dorp 14 Kersbeek-Miskom 

4-6-7-8-13-14-15-21 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 28 april  
 
Busreis 

Vlaamse Wandeldag   Vlaanderen 
Wandelt Te Puurs 
 

4-7-10-16-21-30-42  km 
 
Zie verder in deze info 
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Vrijdagwandelingen: Vertrek om 13.30 uur 

 

 
Op verzoek van natuur en bos. 
 
Zondag 21 april Wandeling voor het goede doel. Stopdarmkanker.be  
Een organisatie van de Drie Haringen, in samenwerking met Natuur en Bos. 
Afstanden 5 of 10 km . Vertrek tussen 13.00 uur en 14.30 uur.  Inschrijving 4 Euro 
Startplaats Gempenmolen Kasteeldreef 2 Tielt- Winge 
 
 
Zondag 3 maart 2019: 45 ste Mars der Zuiderkempen. 

Trofee Harten Vijf -WalkOn criterium 
Een wandeldag zowel voor de genieters als de extra sportievelingen met zijn afstanden van 5-
8-12-16-20-30-42 en 50km. U bent welkom vanaf 06.00 tot 18.00 uur. Vertrekken kan tot 
15.00 uur. 
Traditioneel wordt de start gegeven in de vertrekken van het Sint-Jozefscollege gelegen aan de 
boorden van de Demer. De laatste Hagelandse heuvels zijn hier begroeid met dennenbossen, 

heide en vereenzaamde berken. Het gebied strekt zich noordelijk uit tot aan de Nete in Westerlo 
en oostwaarts tot aan de grens met Limburg. Het is bezaaid met kleine diverse natuurgebieden, 
in deze regio is onze Mars der Zuiderkempen ontstaan. De kleinste afstanden wandelen tussen 
Aarschot en Langdorp waar zelfs voor de kortste afstand, die ook toegankelijk is voor 
rolstoelgebruikers, een rust voorzien is. Daar er in Averbode geen rustpost beschikbaar was 

Datum Omloop Vertrekplaats 

08/03/19 Wolfsdonk - Herselt Kerk Wolfsdonk 

15/03/19 Sint Pieters Rode- Nieuwrode Kerk Sint Pieters Rode 

22/03/19 Ourodenberg - Aarschot Kerk Ourodenberg 

05/04/19 Gelrode – Nieuwrode  Oude jongensschool Gelrode 

26/04/19 Wit Toreke - Baal Parking Meetshoven 
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hebben we het parcours wat aangepast en pikken we nog een stukje Hageland mee. Via de 
Aarschotse “Grecht” bereiken we Schoonhoven, we wandelen langs het kasteel van 
Schoonhoven en verkennen uitgebreid de trage wegen van het Rot. In Rillaar nemen we onze 
eerste rust. Na rust vangen de liefhebbers van de 12 km de terugtocht naar Aarschot aan. Zij 
kunnen genieten van de mooie uitzichten over Rillaar en Aarschot, de rustige veldwegeltjes van 
Speelhoven en een verrassende Leiberg die ons even een Ardennengevoel bezorgt. Je mag nog 
even smullen van een prachtig uitzicht op Aarschot eer je via de markt en de Demer het 
eindstation bereikt. De 20, 30, 42 en 52 km sporen verder door naar Langdorp. De 
Konijntjesberg en het natuurgebied Achter Schoonhoven kleuren deze doortocht. Het gebied 
bestaat hoofdzakelijk uit broekbossen, moerassen, akkers, hooilanden, struwelen en 
elzenbossen en maakt deel uit van een van de breedste valleien van België nl. De Demervallei. 
In Langdorp is er een pauze voorzien. Na rust maakt de 20 km een ommetje en keert dan via de 
bossen van de Doornberg terug naar Aarschot. De 30, 42 en 50 
Stomen door naar Wolfsdonk. De vallei van de Laak en Demer 
zorgen voortdurend voor prachtige vergezichten en rustgevende 
momenten. Bij het verlaten van de vallei bevinden we ons in de 
Zuiderkempen, de droge zandgronden zijn hier begroeid met 
dennen, berk en heide. In Wolfsdonk, een rustig dorpje gelegen 
op de grens van Hageland en Zuiderkempen, rusten we. De 50 
km maakt hier nog een mooie lus richting Averbode en keren 
via de Rodeberg terug naar Wolfsdonk. De terugtocht naar 
Aarschot verloopt hoofdzakelijk via de mysterieuze paadjes van 
het Kabouterland en Molenheide. Ongetwijfeld ga je de Heimolen op je weg vinden en even 
verder een herdenkingssteen. Deze steen doet ons terug denken aan de vreselijke moorden die 
hier gebeurd zijn in de tweede wereldoorlog. Na de rust in Langdorp mogen de 42 en 50 km 
zich opmaken voor een onverharde terugtocht naar Rillaar, de Rommelaar en Demer staan hier 
borg voor. De laatste km maken we rond in Haterbeek en Speelhoven en eindigen doen we met 
de Leiberg en een mooi zicht op de stad Aarschot. 
In en rond de startplaats kan je een stand vinden van het WalkOn criterium in het gezelschap 
van de “Mooimakers”. De mooimakers is een vereniging die zich inzet tegen het zwerfvuil. 
Zowel preventief als daadwerkelijk opruimen van zwerfvuil. Het WalkOn criterium staat dit 
jaar in het teken van het milieu. Samen met de “Mooimakers” zorgen de wandelaars voor 
wandelparcoursen zonder zwerfvuil. 

Begijntjestocht 
 
Federatie  Personen  Clubs 
WSVL 910 112 

- 217 0 

FFBMP 16 10 

KWBN 10 1 

TOTAAL 1153 123 
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Busreis  Zondag 10 maart Opwijk 
We nemen die dag deel aan de 29ste Voorjaarstocht van 
de wandelvereniging  WSV De Hopbelletjes Opwijk 
vzw. Mogelijke afstanden zijn 4-8(8,8)-10(10,8)-
14(14,2)-20(20,1) km.  

Veel 
details 
over het 
parcours 
zijn er 
niet ter 
beschikking. We vertrekken vanuit het Opwijkse 
gehucht Nijverseel. 

Dit kleine dorpje wordt doorkruist door de N47 de steenweg die Asse met Dendermonde verbindt en is 
via deze weg dus makkelijk bereikbaar. 
De vertrekzaal bevindt vlak achter de kleine O.L.-Vrouw Midddelares kerk. 
We zitten hier ook vlak op de provinciegrens met Oost-Vlaanderen en de hoofdcontrole is dan ook 
gelegen in de buurgemeente Lebbeke. 
Vermeldenswaardig op het parcours is zeker het feit dat bijna alle afstanden de Leirekensroute zullen 
bewandelen of kruisen. 
Dit is nu een prachtig wandel/fietspad maar was vroeger voor de streek de vrij belangrijke spoorlijn 61 
die van Aalst naar Londerzeel liep. 
In de controleposten moeten jullie zeker de in Opwijk gebrouwen bieren Op-ale en Affligem eens 
proeven. Veel bossen moeten we in deze streek niet verwachten. De wandeling zal grotendeels over 
landelijke- en veldwegeltjes verlopen. De hopbelletjes heten ons alvast hartelijk welkom. 
 
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. 

 
Zondag 31 maart Stertocht Koersel 

Deze maal kozen we de Paul Gerardtocht van Wandelclub Paul Gerard Beringen uit voor een 
wederdienst en kan u daar op onze kosten gaan wandelen. 

 

Vertrekken doet deze wandeling vanuit de voetbalkantine De Weerstand in Koersel. De 
aangeboden afstanden zijn 4-8-12-16 of 20 km. Wandelen doen we door het groene Limburg 
met de Koerselse Heide als topper. Geen echte heide zoals de naam doet vermoeden maar 
vooral beboste percelen. De heuvels op deze heide zijn landduinen en om dergelijke gronden 
vast te leggen, plantte men naaldbossen. Ook de vallei van de Zwarte Beek wordt bewandeld. 

 Rusten doen we in ’t Lokaaltje, eveneens in Koersel. Zodat bijna alle afstanden een rust 
hebben. Zin in een natuurwandeling? Ga dan zeker naar Koersel. Wij betalen niet alleen de 
inschrijving maar ook nog een basisconsumptie. Tot in Koersel? 
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Zondag 7 april Busreis naar Monschau. 
 De Narcissenwandeling  in de buurt van Monschau is de essentie van deze uitstap. 
Een busreis die we zelf organiseren. We maken er dan ook iets speciaals van. Beginnen doen 
we in Kalterherberg. We worden daar om 9.00 uur verwacht in hotel Hirsch waar men een 
uitgebreid “Frühstück“ voor ons zou moeten klaargezet hebben. Na het ontbijt vertrekken we 
naar de 12 km lange Narcissen wandeling.  

Wat info over dit gebied:  
Het is een mooi gekleurd en zelden gezien natuurlijk 
schouwspel, wat zich in de lente in het Perlenbach- en 
Fuhrtsbachtal bij Monschau evenals in het Oleftal bij 
Hellenthal in de Eifel afspeelt: Rond de zes miljoen wild 
groeiende, kleine narcissen vormen een groot geel tapijt en 
kondigen de lente aan. Op een oppervlak van ongeveer 280 
hectare zijn ze te vinden; naast de Eifel zijn deze weiden 
met in het wild bloeiende narcissen alleen nog in de 
Hunsrück te vinden. 
Beschermd natuurgoed. 
Dit natuurgoed wordt gewaardeerd en verzorgd, de aanblik 
van deze sierlijke kleine planten in deze grote getale is 
gewoon onbeschrijflijk en erg mooi om te zien. Maar het 

was bijna afgelopen met de wilde narcissenweiden. Rond 600 jaar werd op deze weiden hooi 
voor de dieren gewonnen. In de tijd voor de lente werd met een speciaal irrigatiesysteem de 
graven gevuld en met het beekwater met zwevende deeltjes bemest. Op deze weide 
ontstonden door de eeuwen heen deze weiden, die zich tijdens de lente veranderen in een 
bloemenmeer en levensruimte voor tal van planten en dieren zijn. In de jaren '50 loonde het 
gebruik van het hooi zich echter niet meer. In plaats daarvan werden de dalweiden bebost met 
sparren. De groeiende sparrenbossen verdreven de weidebloemen en zodoende ook de 
diversiteit. Dankzij een initiatief van de NRW-Stiftung viel het gebied in 1976 tenslotte onder 
de natuurbescherming, om de weiden met de prachtige bloemen te beschermen. Door boeren 
wordt het gebied sindsdien extensief gebruikt; er mag niet meer bemest worden en wordt 
slechts één keer, laat in het jaar, gemaaid en de sparren werden verwijderd: Er ontstond weer 
ruimte voor de in het wild groeiende narcissen, de bergvenkel, bloemrijke vochtige- en 
moerassige weiden en Arnica rijke weiden met borstelgras. De diversiteit is weer 
teruggekeerd en vlinders, kevers en vogels voelen zich er weer op hun gemak. 
Zoals traditioneel wandelen we in twee groepen. Een groep beperkt zich tot de 12 km lange 
rondwandeling. Neem drank mee voor onderweg. Er is geen café onderweg. Met de bus rijden 
we verder naar Monschau waar iedereen vrij is om dit stadje te ontdekken. De lange afstand 
wandelaars doen er nog een schepje bij en wandelen verder door het Perlenbachdal naar 
Monschau. Tijd voor nog een drankje en terug naar Aarschot. De bedoeling is om omstreeks 
19.00 uur terug in Aarschot te arriveren. De plaatsen in hotel Hirsch zijn beperkt. Er kunnen 
op deze uitstap dan ook niet meer dan 90 leden mee.  
 
 
Vertrek parking Demervallei 06.45 uur. Terug omstreeks 19.00 uur. Inschrijven doe je door  
13 Euro te storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding Monschau en de naam 
van de deelnemers. Het bedrag moet voor 30 maart op onze rekening staan. 
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Zondag 28 april Busreis naar Puurs Vlaanderen Wandelt 
Zowel in Roeselare als in Puurs wordt er die dag een Vlaamse Wandeldag georganiseerd. We 
kozen voor een busreis naar Puurs. De aangeboden afstanden zijn 4-7-10-16-21-30 of 42 km. 

Puurs-Sint-Amands, gelegen in het hartje van Klein-Brabant -bekend als het Land van Stille 
waters-biedt een brede waaier van wandelpaden. Stap langs het Hof Ter Zielbeek, het Hof 
Van Coolhem; het fort Van Liezele met bijhorend het in 2018 nieuw aangelegde 
landschapspark, de Sint-Pietersburcht, het Tekbroek, het Munckbos en het Arboretum. Maar 
Puurs is nog zoveel meer. Wandel verder langs de oude spoorlijn, waar de stoomlocomotief je 
een onvergetelijke tocht bezorgt door het Scheldeland en Klein- Brabant. En niet te vergeten, 
Puurs waar de bakermat ligt van de asperge, de edele dame onder de groenten, die wekenlang 
wordt gevierd tijdens het Aspergefestival. 

Vertrekken doen we in de Sport- en Evenementenhal Binder Forum 4 te Puurs. Een korte 
beschrijving van de omlopen 4-7-10- km 

De wandeling vat je aan via het centrum en de Sint-Pieterskerk, ook wel de kathedraal van 
Klein-Brabant genoemd. Het is een indrukwekkend staaltje van verschillende bouwstijlen met 
zijn gloednieuwe beiaard in de 60 m hoge barokke kerktoren. Aan de zuidkant ontdek je de 
heerlijkheidspaal van de Sint- Bernardusabdij. Van hieruit verken je hoofdzakelijk langs 
rustige wandelwegen het Puurse hinterland en het Tekbroek. Het is het oudste groendomein 
van Puurs gelegen aan de rechteroever van de Vliet . 

Met het Fort van Liezele verken je 
wat verder het best bewaarde en 
meest complete fort van de 
Antwerpse fortengordel. Aan de 
hand van een boeiende 
tentoonstelling kom je meer te weten 
over de bewogen geschiedenis van 
het fort. Verscholen achter het fort 
ontvouwt zich een smaragdgroen 
landschap van laaggelegen weiden 
en vredig klaterende water. Houten 
paden brengen je er dichter bij de 
natuur. Dezelfde ervaring overvalt je 

in het Landschapspark  Fort Liezele, een recent aangelegde groenoase tussen JOC Wijland en 
het Fort van Liezele. 

16-21 km volgt in grote lijnen de kleinere afstanden. Waarna je Ruisbroek verkent, het Klein-
Brabantse dorp die op 3 januari 1976 getroffen werd door een verschrikkelijke waterramp. 
Het monument “De Waterhoek” geeft aan hoe hoog het water precies stond tijdens de 
overstroming. Het parkdomein Hof ter Zielbeek is de ideale plek voor een gezellige of stevige 
wandelingen. Via de brug over de Zielbeek wandel je zelfs helemaal tot het jonge bos 
’Ooievaarnest’. De plaats waar in vroegere tijden een oud waterkasteel was genesteld. Rustige 
landelijke wegen brengen je hierna naar Kalfort, dwars door de bakermat van de witte 
asperge. Het Hof van Coolhem ligt in een oud parkbos met omwalling. Het domein was ooit 
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eigendom van de cisterciënzers, kloosterlingen van de abdij van Hemiksem en omvat verder 
nog een oude boomgaard, dreven en akkerpercelen. De mix van natuur en cultuur zal de 
wandelaar zeker weten te verrassen.  

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 Puurs en de naam van de 
deelnemers. Het bedrag moet voor 20 april op onze rekening staan. 
 

Zaterdag 13 april Panoramatocht te Gelrode 
Vertrekken doen we traditioneel vanuit de parochiezaal van Gelrode waar we kunnen kiezen 
uit 4-8-12-16-20 en 30 km. 

De kortste afstand is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en laveert door de straten van 
Gelrode centrum. De 8 km 
wandelaars hebben de 
keuze: ze maken een lus, 
zonder rust, naar de 
Eikelberg. Genietend van 
het mooie uitzicht dalen 
we af langs de grot, 
flirtend langs de turfputten 
wandelen we naar 
Zallaken, het verste punt. 
Terugkeren doen we door 
een stukje privé bos om 
dan door de, hopelijk 
bloeiende, 
fruitboomgaarden en de 
Moedermolen de 
vertrekzaal te bereiken. 

Zij die liever een rustpunt hebben onderweg nemen de lus naar Nieuwrode. Door verharde- en 
onverharde holle wegen trekken we naar het Rot. Even verder wandelen we over de 
Kraterberg met zijn mooi uitzicht op de dorpskern van Nieuwrode. We dalen af naar het 
centrum waar we kunnen genieten van een verfrissend biertje of misschien eens van oma’s 
vers gemaakte soep. Na een verkwikkende rust klimmen we terug de Kratenberg op en 
wandelen we langs de kortste weg naar de vertrekzaal. De 12 km stappers maken in het eerste 
gedeelte een ommetje langs ‘s-Hertogenheide vooraleer bij de 8 km wandelaars aan te sluiten. 
Terugkeren doen we langs het Rot en de Hondsheuvel met zijn hondenkerkhof. Op de 
terugweg doen zij net voor Gelrode een ommetje door ‘s-Hertogenheide. De lange 
afstandswandelaar trekken  deze maal naar het beroemde kasteel van Horst. Gebrek aan 
financiën om de renovatie te betalen zorgen er voor dat het kasteel stilaan in verval geraakt. 
De natuur in de omgeving is aan het ontwaken en laat zich dan weer wel van zijn mooiste 
kant zien. Deze lus loopt dan ook vrijwel volledig door de natuurgebieden rondom het kasteel. 
Alle afstanden keren samen terug richting Gelrode. Hier kan je nog genieten van vers 
gebakken pannenkoeken met een heerlijk geurende koffie. Voor de bierliefhebbers: de 
dranken staan koel. Wij wensen u een fijne wandeling. 
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Hemelvaartweekend 30 mei t.e.m. 2 juni. 

Deze maal dus de Rijn. We verblijven in hotel Rheinlust, Rheinallee 27-30, 56154 Boppard.  
https://rheinlustboppard-de.book.direct. De verkenning van deze wandelvakantie moet nog 
gebeuren.  Deze verkenning is voorzien half april. Te laat om nog iets in de volgende info te 

schrijven. Het zal dus een 
verrassingsreis worden. 
Ondertussen hebben we al 
zoveel wandelmogelijkheden 
mogen ontvangen van de dienst 
toerisme dat het weekend 
hopeloos te kort zal zijn. Een 
topper schijnt een rit met de 
Hunsrückbahn (trein) tot 
Emmelshausen  te zijn. 
Vandaar te voet terug naar het 
16 km verder gelegen Boppard. 
Kostprijs van deze rit is niet in 
de prijs inbegrepen. Een 10 tal 
jaar terug deden we een stukje 

van de  Ehrbachklamm vanuit Löv aan de Moezel. Nu zouden we  deze terug kunnen doen 
vanuit de Rijn. De Rheinsteig, Rheingold, Elfenlay, Hasenkammer,Fünfseenblick.. Allemaal 
droompaden die we kunnen bewandelen. Wandelmogelijkheden zijn er genoeg. We laten ons 
met de bus naar ginder brengen en ter plaatse kunnen we gebruik maken van deze dienst. 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. Neem voor de eerste dag zeker voldoende drinken mee. Ook in 
Duitsland zijn er steeds minder cafés overdag open.  

Het hotel vraagt zes weken op voorhand 80% van het saldo. Daarom vragen wij u het saldo 
zijnde 160 euro per persoon voor een dubbelkamer en 190 euro voor een eenpersoonskamer 
tijdig te storten op onze reisrekening BE38 9731 8049 1772. Het bedrag op onze rekening 
graag ten laatste 15 april. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rheinlustboppard-de.book.direct/
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OPROEP AAN ALLE LEDEN VAN WSC LANGDORP DIE BEREID 

ZIJN MEE TE DENKEN OVER HET BELEID VAN DE CLUB, EN DE 
JAARLIJKSE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING(EN)  

BIJ TE WONEN. 
 
De vzw-wetgeving voorziet dat bepaalde beslissingen tijdens een algemene vergadering 
slechts bij aanwezigheid van 2/3 van de leden kunnen worden genomen. Voor wat onze club 
betreft betekent dit dat zo een 430 leden zouden dienen aanwezig te zijn. Dit is natuurlijk 
onmogelijk, zodat de club bijna zou worden lamgelegd. Een mogelijkheid om hieraan  te 
verhelpen was in de statuten van onze club een opdeling van de leden te maken tussen een 
beperkt aantal “vaste” leden en “toegetreden” leden.  Alle leden zijn “toegetreden leden”; 
de “vaste leden” zijn de leden die stemrecht bezitten binnen de Algemene Vergadering; 
van hen verwachten wij dat zij de jaarlijkse Algemene Vergadering (en uitzonderlijk: 
een Buitengewone Algemene Vergadering)  bijwonen. De “toegetreden” leden kunnen de 
Algemene Vergadering wel bijwonen, maar hebben er geen stemrecht, en hebben ook 
rechtstreeks niets met de rechtspersoonlijkheid van de vzw te maken. Beide categorieën 
hebben wel dezelfde rechten in onze Wandelclub. Onze club telt op dit ogenblik ca 50 vaste 
leden.   
 
Hoe kan je vast lid worden? 
Onze leden hebben steeds de mogelijkheid om “vast lid” te worden, en kunnen zich dan ook 
kandidaat stellen als “vast lid”, door het invulformulier achteraan in dit info-blad  ten laatste 
op 25 maart 2019 ingevuld te overhandigen aan een bestuurslid. De kandidatuur wordt 
goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De leden die zich nu kandidaat stellen zijn 
stemgerechtigd op de Algemene Vergadering van 29 april 2019 (zie verder in dit blad) 
 
En, als je daar behoefte toe voelt, ontslag nemen als vast lid kan door dit gewoon te melden 
aan de secretaris of de voorzitter.  Dan wordt  je opnieuw “toegetreden lid”. (Lidmaatschap 
vervalt uiteraard automatisch als je op 1 januari geen lidgeld betaald hebt.) 
 
Vragen hierover kan je stellen aan de secretaris of eventueel voorzitter. 
 
 
 
 

Jaarlijkse Algemene Vergadering 
De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Wandel Sportclub Langdorp v.z.w. zal 
gehouden worden op maandag 29 april 2019 te 19.30 uur in ons Secretariaat – 
Testeltsesteenweg te Langdorp – centrum.  
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Agenda :  
1. Verwelkoming. 
2. Doornemen agenda  
3. Goedkeuring verslag van de vorige Algemene vergadering (verschenen in het 
infoblad van juli - augustus 2018) 
4. Beknopt jaarverslag 2018 van het Secretariaat  
5. Jaarverslag van de Penningmeester – Voorstelling begroting 2019 
6. Verslag van de kascontrolecommissie 
7. Kwijting van de bestuurders WSC Langdorp vzw 
8. Toelichting in verband met de bestuurssamenstelling 
9. Samenstelling van een kiescollege van 2 aanwezige vaste leden 
10. Stemming vernieuwing bestuursmandaat en verkiezing nieuwe bestuursleden.  
     Vernieuwing: Cyriel Hendrickx     Nieuwe kandidaten: Chris Braes en Annie van 
Ouytsel 
 

  PAUZE – telling van de stemmen 
 

11. Uitslag bestuursverkiezingen 
12. Club nieuws 
13.  Ingestuurde agendapunten 
14.  Mededelingen en varia  
 
Deze agenda zal aangepast worden volgens de door de leden ingestuurde 
agendapunten.  De aangepaste agenda zal medegedeeld worden bij de aanvang 
van de Algemene Vergadering. 
 
 
Toelichting bij de agenda: 
Punt 7. :  
1) Een mandaat in de Raad van Bestuur loopt over 4 jaar en is hernieuwbaar (art. 11 Statuten) volgens 
de statutair voorziene beurtrol. Dit jaar is Cyriel Hendrickx  uittredend als bestuurslid.  
Hij is herverkiesbaar en kandidaat om nog even verder te doen. Chris Braes en Annie van Ouytsel 
stelden hun kandidatuur om onze bestuursploeg te versterken. 
 
2) Artikel 8 van onze statuten bepaalt dat de vereniging wordt beheerd door een onbezoldigde raad 
van bestuur van ten minste vijf en maximum 14 leden.   
 
3) Er is – buiten de (her)verkiezing van 1 bestuurslid bedoeld in punt 1) hierboven en twee nieuwe 
kandidaten - nog 2 mandaten van lid van de Raad van Bestuur onbezet. Alle leden (zowel vaste leden 
als toegetreden leden) die ten minste 21 jaar oud zijn en ten minste 1 jaar onafgebroken lid zijn van 
onze vereniging kunnen zich kandidaat stellen. Schriftelijke kandidaturen (naam, voornaam, 
geboorteplaats en –datum, adres) moeten ten laatste toekomen bij de secretaris op 25 maart 2019.  
Wie interesse heeft, maar nog twijfelt kan hierover gerust contact opnemen met een van de 
bestuursleden. 
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  Punt 12: Vaste leden kunnen punten ter bespreking schriftelijk en ondertekend laten geworden 
aan de secretaris ten laatste op 25 maart 2019  Enkel de tijdig, schriftelijk ingestuurde, 
geargumenteerde en ondertekende punten die door ten minste twee vaste leden zijn ondertekend 
zullen op de Algemene Vergadering besproken worden. (art. 23 statuten.) 
 
Nog enkele bepalingen uit de statuten: 
HOOFDSTUK IV. - Algemene Vergadering 

Art. 17.  De Algemene Vergadering wordt gevormd door de vaste leden, die er stemrecht 
hebben. Toegetreden leden worden toegelaten op de Algemene Vergadering, evenwel zonder 
stemrecht.  

Art. 18. Ieder vast lid heeft één stem op de Algemene Vergadering. Er kan met volmacht 
gestemd worden; elk vast lid kan slechts over één volmacht beschikken. 

Art. 19. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het 
aantal aanwezige leden, behalve in de gevallen waar de wetgeving VZW het anders voorziet, en de 
gevallen in deze statuten bepaald. 
 
ALLE LEDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM! Enkel de “vaste leden” hebben stemrecht; 
de andere (“toegetreden”) leden mogen echter wel meeluisteren en vragen stellen (en 
mee een pint drinken).  
Deze Algemene Vergadering is niet alleen wettelijk verplicht, het is ook een 
middel voor de leden om ideeën aan te brengen en om de werking van de Raad 
van Bestuur goed- of af te keuren.  Uw aanwezigheid is een steun voor het 
bestuur, en u kan er ook gezellig tussen pot en pint (gratis) met uw 
wandelvrienden van gedachten wisselen.  
 
 
 

  OPROEP REKENINGCOMMISSARISSEN 
 

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

Wij zoeken langs deze weg 2 à 3 vaste leden van onze club om de rekeningen 
van 2018 te komen controleren in het Secretariaat op maandag 8 april  te 18u30 
en dienvolgens tijdens de Algemene Vergadering op maandag 29 april 2019 
hierover verslag uit te brengen. 
 
Gelieve uw kandidatuur hiervoor ten laatste op 25 maart 2019 te melden 
aan Cyriel Hendrickx of Fons Leys. 
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VASTE LEDEN: indien u wenst VAST LID van WSC Langdorp vzw te worden en dus ook 
stemgerechtigd lid op onze Algemene Vergaderingen, vul dan onderstaand formulier in en 
bezorg het voor 25 maart 2019 aan één van onze bestuursleden, of maak u kenbaar via e-mail bij 
de secretaris of de voorzitter: 

De ondergetekende(n)  
 
………………………………………………………………………… (voornaam, naam) (meerdere 
namen mogelijk) 
 
Geboren te ………………………………………  op …../…./19….   , 
 
lid van WANDEL SPORTCLUB LANGDORP vzw 
 
ben kandidaat om opgenomen te worden als VAST LID bij WANDEL SPORTCLUB LANGDORP 
vzw. 
 
Datum      …. /…./2019 
Handtekening 
 
 
 

overlijdens. 

We vernemen het overlijden van Louisa Brabants echtgenote van Jean Sterckx op 15 
december 2018. 
Louisa was de moeder en schoonmoeder van onze leden Luc Sterckx en Christianne De 
Bruyn. 
 
Op 24 januari overleed Jules Smets echtgenoot van Josephine Wouters. Jules was de 
vader/schoonvader van onze leden Johan Smets en Monique Van de Brande. 
 
Totaal onverwacht overleed op 6 februari ons lid Christianne Smeesters op 71 jarige 
leeftijd. 
Zij was de levensgezellin van Walter Luyten. Eveneens lid van onze club. 
 
We wensen de getroffen families veel sterkte in de komende periode. 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
Van  17 december  2018 begin : 19u30 

 
 
Aanwezig: Fons Leys, Cyriel Hendrickx, Paul Verduyckt, Roger Voet, Ingrid Blockx, Guido 
Van Loo, Corrie Martens, Bart Daems, Jef De Win 
Verontschuldigd: José Leers 
Genodigden: Chris Braes, Annie Van Ouytsel 
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• De voorzitter verwelkomt iedereen. 
• De penningmeester heeft het lidgeld van natuurpunt betaald. 

Hij heeft ook een rekening van de kledij. 
De Sinterklaastocht is nog niet compleet. 
Hij overloopt de in-en uitgaven van november. 
Het ledenfeest is besteld. 

• Voor 2020 kost het hotel Pollmans aan de Moezel ongeveer hetzelfde als 
Boppart. 

• Trailwalking = langeafstand wandelen. Hier wordt de bagage gebracht naar een 
bestemming. Kostprijs €20, eten inbegrepen. 
 17/1 is er een infovergadering in Lummen. Jef en Fons gaan er naar toe. 

• Roger en Ingrid maken de menukaart voor het ledenfeest. 
De secretaris vraagt Sabam aan. 

• Tijdens de fakkeltocht van het winterfeest gaat Chris voorop en Ingrid, Roger 
sluiten de rij. 
Voor de wandeltocht gaat Paul en Chris de dag ervoor de pijlen hangen. 
Samenkomst 13u.30 aan het lokaal. 
De vrijdag komen we samen om 10u. 
Pijlen afdoen 14u.15. 
Kostprijs van de drank in het lokaal: €1,5 en € 2,5 

• Vrijdagwandeling Wolfsdonk – Blauberg : stop in Den Ijzer 
Gijmel – Varenwinkel: stop in de Schilders 
De zottekestocht = ok. 
Leuven – Aarschot moet nog verkend worden. Zaterdag 22/12 wordt dit 
gedaan met de trein van 8u.36. 

• Voor de weekwandelingen maken Ingrid en Roger de stempelkaarten voor 
pannenkoeken. 

• 40 punten: Vele pinguins weten niet goed welke kledij te kiezen. We moeten 
eens nadenken over een andere vorm. Bv. betaling ledenfeest. 

• Veel niet-leden komen naar de wandelingtochten. Waarom worden die geen 
lid? 

 
Verslag : Guy Van Loo 
Einde : 22u.10 
 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
Van  28 januari 2019 om 19u30 

 
 
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 
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• De voorzitter verwelkomt iedereen.  
• De secretaris heeft een folder van hotel Oberwirt in Sud Tirol bij. 
• De penningmeester geeft een overzicht van de in- en uitgaven van december 2018. Dit 

is tevens de cumulatieve lijst van de in - en uitgaven van 2018. 
• De Sinterklaastocht was geen goede wandeltocht. Zeker niet qua inkomsten. 

Het winterfeest had op de wandeling ongeveer 50 deelnemers. Dit was ook zo voor de 
fakkeltocht. 
Er zijn 235 stempelbladen binnen gebracht. 

 Gasthof ter Venne + orkest is reeds vastgelegd voor het ledenfeest ( 25/01/2020). 
 Er zijn 57 inschrijvingen voor Pelt op 3/2/19. 
 Zonder rekening te houden met de kostprijs van de drank, constateren we dat de zalen  
 duur zijn en steeds duurder worden.             

• Trailwalk = lange afstand wandelen. De bagage wordt gebracht naar een rustpost. Eten 
wordt aangeboden. Tochten van 60 of 30 km. Lidgeld € 20. 
Het is vooral een uitdaging voor jongeren.  
Er wordt een bijdrage gevraagd van de organiserende club van € 0,5. De club moet die 
bijdrage ook betalen voor de deelnemende wandelaar die niet meedoet aan de 
trailwandeling. 
We overwegen om dit in de zomerwandeling op te nemen. 

• De agenda van de AV komt in het pinguineke. We komen samen om 19u. om het 
lokaal klaar te zetten. 
Cyriel is herverkiesbaar. Chris en Annie zijn reeds kandidaat. Er kunnen nog 2  
bestuursleden bijkomen. 
8 april wordt de boekhouding nagezien. 

• *Bij de narcissenwandeling (7/4) in Monschau zouden we gaan ontbijten. Prijs tussen 
de 9 en 11 euro. We vragen € 15 inschrijfgeld. De wandeling moet nog worden 
verkend. 
*In Stevensweert (15/6) kunnen de kleine afstand een boottochtje maken en daarna 
wandelen. Het boottochtje is zelf te betalen (€8). 
Ontbijt en avondeten zit in de prijs begrepen. ’s Middags gebruiken we de eigen 
picknick. 

• Voor de begijntjestocht komen we de maandag samen om 13u30. 
Om 7 uur komt de bakker. 
De medewerkers worden overlopen.   

• Voor de mars der Zuiderkempen zou het kunnen dat de keuken veranderd. De vuren 
zouden elektrisch worden. Voor het bakken van pannenkoeken is dit een probleem. 
Misschien gasbekken meebrengen? 

• Er zouden op het ledenfeest niet- leden, die geen familie zijn van een lid, mee komen 
feestvieren. Dit zou niet mogen kunnen. 

 
 
verslag : Guy Van Loo 
Einde : 23u35. 
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