
 

We zijn donderdagavond voor onze Panoramatocht. De weersvoorspellingen beloven een 
koude maar droge dag. Betere vooruitzichten dan met onze Mars Der Zuiderkempen. Een 
druilige voormiddag zorgde er voor dat het aantal deelnemers niet boven de 1700 geraakte. 
Uiteindelijk wel een mooi resultaat. Zij die aanwezig waren hadden veel lof over de puike 
organisatie. Verderop in deze info kan u een mail vinden van een clublid. Deze mail kan ik 
alleen maar beamen. Aan ieder van u, een dikke merci voor uw hulp. 

Die mail doet me er aan herinneren om een oproep te doen aan u allen om ook eens achter uw 
pc te kruipen en een verslagje te schrijven van een wandeling, clubuitstap, clubwandeling, of 
iets anders dat met de wandelsport te maken heeft. Zo’n verslagje geeft een andere dimensie 
aan ons clubblad. Ik denk nu bijvoorbeeld aan onze narcissenwandeling in Monschau. Hoe 
hebt u deze uitstap beleefd. Voor taalfouten hoeft u niet bang te zijn. Enkele mensen lezen de 
teksten na en zetten de t,d en dt wel op de juiste plaats. Gelukkig lezen ze ook mijn teksten 
na! Trouwens verbeteraars bedankd.(Fons, het is wel met een t ) 😊😊 

 De volgende twee maanden hebben we weer heel wat op het programma staan. Eind april is 
er nog de busreis naar De Vlaamse Wandeldag in Puurs. Drie weken later trekken we naar het 
noorden van het land waar de Bosgeuzen hun Consciencetocht organiseren. Zij beloven een 
wandeling over onverharde wegen. Aan ons om dat te gaan ontdekken (en een verslagje over 
te schrijven). De meerdaagse wandelreis naar Boppard is volzet. Half juni trekken we naar de 
Nederlandse Maasvallei. Stevensweert is ons ondertussen al bekend. Onze gidsen zorgen deze 
maal voor een wandeling in lijn. Dat geeft de mogelijkheid om een heel ander gedeelte van de 
vallei te ontdekken. Ze hebben zelfs de mogelijkheid voorzien dat ook Anni met de rolstoel de 
11 km kan wandelen. Vermits er maar twee gidsen zijn is er geen kortere wandeling voorzien. 
Ontbijten en avondeten kunnen we nuttigen bij Int Bookx. Nu nog duimen voor goed 
wandelweer. 

Tot zover de busuitstappen. Naast de traditionele vrijdagwandelingen is er ook nog onze 
wandeling naar Scherpenheuvel en van Diest naar Langdorp deze keer. We ondervonden dat 
er steeds minder interesse was om dat laatste stukje langs de Demer te bewandelen. Vandaar 
dat we het ook weggelaten hebben en een stukje meer door de bossen zullen wandelen. 

U heeft het waarschijnlijk al wel gemerkt. Dit jaar is het inschrijfgeld niet overal hetzelfde. 
Dat geeft soms wat discussies aan de inschrijftafel. Eigenlijk zou je telkens in de Walking 
moeten kijken welke inschrijfprijs er gevraagd wordt. Deze situatie zal zich enkel dit jaar 
voordoen. Vanaf volgend jaar wordt de prijs terug eenvormig. Al zal het dan wel 1.50 euro 
zijn voor leden van een wandelclub. Niet-leden betalen vanaf 2020 2 euro. Nog meer 
prijsverhogingen. Het lidgeld wordt vanaf volgend jaar met 2 euro per persoon verhoogd.  

Dat is allemaal nog toekomst. Laat ons eerst genieten, wandelend door de ontluikende natuur. 
De lange juni avonden; al dan niet met een barbecue. De zon in zijn volle glorie en af en toe, 
liefst ’s nachts, een malse regenbui zodat de gazon en de moestuin er weer netjes bijliggen. 

Geniet ervan en tot ergens onderweg. 

Fons 



 

Wandelkalender Mei- Juni 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. 
 
Woensdag 1 mei VOS Schaffen vzw 

Gildenzaal 
Pastorijstraat     3290 Schaffen 

4-6-8-12-20-30 km 
 
7.00 – 15.00 uur 

Woensdag 1 mei WC Zandstappers 
Mollenhof 
Lichtaartsesteenweg 1   Poederlee 

4-7-12-15-20-25-35 km 
 
06.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 4 mei Boutersem Wandelt 
Buurthuis Willebringen 
Willebringsestr 137   Willebringen 

4-7-10-12-20 km 
 
07.30 – 15.00 uur 

Zondag 5 mei WSV DE Fonskes vzw 
Ave Regina  
Klein park 1        Lovenjoel 

4-6-12-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 5 mei WSV De Kadodders vzw 
BelOrta       Mechelsesteenweg 120 
St-Katelijne-Waver 

6-11-16-20-30 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zondag 12 mei 
 
Stertocht 

Wit Blauw Scherpenheuvel 
Sporthal Averbode 
Vorststraat 55 Averbode 

5-8-13-20-30-35 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 16 mei Herentalse WV vzw 
Zaal Onder De Toren  
Hoge dreef        Bergom Herselt 

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

Zaterdag 18 mei 
Zondag 19 mei 
 

Wandelend Paal vzw 
CVO De Oranjerie  
Boudewijnvest 3          3290 Diest 

4-7-12-15-18-20-25-30 km 
Zondag ook 35-42-50 km 
06.00 – 15.00 uur 

Zondag 19 mei 
Busreis 

Bosgeuzen Voorkempen  
‘s Gravenwezel 

Zie verder in deze info 

Zondag 19 mei WSP Heverlee-Leuven vzw 
Gemeentelijk ontmoetingscentrum 
Bierbeekstraat 8 B  Blanden 

5-12-16-20-25 km 
 
07.30 – 15.00 uur 



Donderdag 23 mei Eigen organisatie Netetocht 
Voetbalkantine De Vrijheid 
Asbroek 3       Herselt 

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

Zondag 26 mei 
 
startplaatswijziging 

KVR Vlaams Brabant vzw 
Heilig Hartinstituut 
Naamsesteenweg 355   Heverlee 

3-5-7-10-13-16-20-28-35 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 30 mei Globetrotters Hageland vzw 
Zaal “Sint Denijs” 
 Haldertstraat 11     Houwaart 

4-8-12-16-21-25 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 2 juni 
 

De Bollekes Rotselaar 
Montfortcollege 
Aarschotsesteenweg 39  Rotselaar 

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

Donderdag 6 juni De Horizonstappers vzw 
Zaal Santro  
Tiensesteenweg        Binkom 

4-7-7,5- 8 km 
 
08.00 – 16.00 uur 

Zaterdag 8 juni WC De Grashoppers vzw 
GC De Egger 
Pastorijstraat     Scherpenheuvel 

4-6-10-12-15-20-25-30-42 km 
 
06.30 – 15.00 uur 

Zondag 9 juni 
 
 

Wandelclub Tornado vzw 
Zaal Onder Den Toren   
Markt     3150  Haacht 

5-8-12-15-20-25-32-42 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Maandag 10 juni Sporton vzw 
SOK  
Hasseltsebaan 43        Diest  

5-8-13-18-21 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Maandag 10 juni Scherpenheuvel 
Zie verder in deze info 

Eigen organisatie 

Zaterdag 15 juni 
Busreis  

Stevensweert Nederland 
Organisatie Nederlandse gidsen  

Zie verder in deze info 

Zondag 16 juni 
 
 

WSV IVAS ITEGEM vzw 
Parochiezaal  
Schoolstraat 28        2222 Itegem 

4-8-10-13-17-20-27-33-42-50 
km 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 16 juni Trip-Trap Kumtich vzw 
Mariadalinstituut 
Klein Overlaar 3        Hoegaarden 

4-6-12-17-21-26-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 20 juni Bavostappers 
Kantine FC Netezonen 
Rundershoek 32    Eindhout 

4-7-10-14-16-17-23-26-33 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 20 juni WSV De Kadodders vzw 
Jeugdhuis Kerkenbos  
Kerkenbos 11       Muizen 

5-10-14-20 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zondag 23 juni Den Engel Leuven vzw 
Voetbalkantine KHO Bierbeek 
Speelpleinstraat        Bierbeek 

5-7-9-12-15-25 km 
 
06.30 – 15.00 uur 

Zondag 23 juni Diest – Langdorp 
Zie verder in deze info 

20 km 
Eigen organisatie 



Zondag 23  juni 
 

WSV Horizon Donk 
OC De Link 
Linkhoutstraat 194    Linkhout 

4-8-12-15-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 29 juni WC Gedoviba vzw 
Terrein FC Gedoviba 
Gerheze 1       OLV Olen 

3-6-13-21-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 30 juni 
 

WSV Holsbeek 
Voetbalkantine VK Holsbeek 
Verhaegenstraat      Holsbeek 

4-6-12-20-26 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

 
 
 
 

Vrijdagnamiddagwandelingen. 

Hieronder kan u de voorziene vrijdagwandelingen vinden tot eind juni. Noteer de data in uw 
agenda.  

 
 
 

Stertocht Averbode zondag 12 mei 
 

We zijn onze vrienden van Wit Blauw Scherpenheuvel nog een tegenbezoek verplicht. We 
kozen voor hun tocht met vertrek vanuit de sporthal in Averbode. 

 
Averbode ligt op het kruispunt waar de 3 
provincies samenkomen. Het ligt op de grens 
van de Zuiderkempen met het Hageland. 
Averbode, dan denk je aan de bossen, heide 
en vennen. De wandeltocht loopt op een deel 
van het Merode knooppuntennetwerk, waar 
grote werken plaatsgevonden hebben. De 
natuur herstelt zich daar nu stilaan. De 
wandeltocht gaat via kleine wandelpaadjes 
door verschillende gemeenten. Er is een grote 

variatie van verschillende wandelafstanden, 5-8-13-20-30-35 km. Alle wandelafstanden 
hebben 1 of meerdere verzorgde rustposten. De kleinste afstand, 5 km is veelal verhard en dus 

Datum               Omloop      Vertrek 13.30 uur 

24/05/19 Gelrode -Betekom Oude jongensschool Gelrode 

07/06/19 Ourodenberg- Herselt Parochiezaal Ourodenberg 

14/06/19 Houwaart- Nieuwrode Centrum Houwaart 

21/06/19 Gelrode - Wezemaal Oude jongensschool Gelrode 



het best geschikt voor kinderwagens en rolstoelen. De omgeving is door iedereen wel gekend. 
Veel moeten we daar niet aan toevoegen. 
Wij betalen voor u de inschrijving en een basisconsumptie er boven op. Aan u om massaal 
aan deze wandeling deel te nemen. 
 
Zondag 19 mei busreis naar ’s Gravenwezel 
 
We brengen een tegenbezoek aan de 41ste Consciencetocht bij de Bosgeuzen- Voorkempen in 
’s Gravenwezel. 
We kunnen kiezen uit 6-9-12-16-21-27 km. De langere afstanden kunnen we binnen het 
tijdsbestek niet rond krijgen. Zij beloven ons een natuurgericht parcours met een maximum 
aan onverharde wegen. Door het privédomein de Scheut. Langs ’t Groot Kasteel, ’t Kattenhof 
en La Garenne. Het vele lentegroen in het Picardiëbos en het Drijhoekbos. Dit alles vinden we 
terug in de uitgebreide parcoursbeschrijving. 

Voor de 41ste keer 
reeds staat de 
Consciencetocht van 
wandelvereniging De 
Bosgeuzen in de 
steigers. Net zoals bij 
vorige edities is de 
natuurgerichtheid en 
de overdosis aan 
onverharde wegen de 
absolute troef van deze 
lentetocht. Naar 

jaarlijkse traditie toveren de Bosgeuzen ook dit jaar weerom enkele wandel-verrassingen uit 
de mouwen, of….beter de wandelschoenen. Met een keuze uit maar liefst 8 afstanden geldt 
het motto ‘voor elks wat wils’ zodat elke deelnemer ten volle kan genieten van al het moois 
dat de Parel der Voorkempen aan wandelaars te bieden heeft. De 6/9/12/27 en 40 km- 
wandelaars trekken al meteen vanaf de start de natuur in. Via het Zevenbunderstraatje en het 
Kwikaardstraatje, het gaat hier dan om onverharde veld-boswegen, gaat het langs grazige 
weitjes en voorbij een majestueuze tot privé-woning omgebouwde bunker (eertijds ooit een 
dancing geweest). De 6 km-stappers worden dan uitgezwaaid terwijl de overige afstanden 
kiezen voor een prachtig kronkelpad langsheen domein Botermelck- La Garenne. Met recht 
het meest imposante natuurgebied in de omgeving dat met zijn 450 ha drie gemeenten 
omhelst (Schoten, Brecht en Schilde) en waarin naast het meer algemene ree-wild ook wel 
damherten, edelherten en everzwijnen vertoeven. Nabij de Antitankgracht, gekend om zijn 
omringende, veelal zeldzame fauna en flora, nemen de 9 km-stappers voor even afscheid. 
12/27 en 40 krijgen nog een prachtige brok natuur onder de schoenzolen. De met 
rododendrons bezaaide Nieuwgoeddreef, een fraai bospad langsheen de Rinkven-golf en 
wegeltjes doorheen het Zandbergenbos brengen hen bij hun eerste rustpost Schuttersgilde 
SintJoris. Na verpozing gaat het over brede boslanen waarbij de zondag-golfers van zeer nabij 
in het vizier komen. De 9 km pikt de draad terug op en flaneert mee via bosdreven. 
Verbroedering met de 6 km-stappers is dan aan de orde. Het frisse lentegroen brengt de 
6/9/12/27/40-routes in het clublokaal van de Bosgeuzen. De zogenaamde Smidse waar 
eertijds de hoefsmid van het Groot Kasteel zijn werkplaats had. Dit Groot Kasteel is 



trouwens, nadat de nodige natjes en droogjes lever en maag in optima forma hebben gebracht, 
het volgende mikpunt van de Consciencetocht. De 16/21/33-stappers, rechtstreeks vanaf de 
startplaats komende, vervoegen hier de 27 en 40 stappers. Terwijl de 3 kleinste trajecten hun 
eigen weegs gaan trekken de 5 grootste afstanden op wandelavontuur. Eerst genieten, 
flanerend langs de hofgracht, van de imposante burcht die hier de omgeving beheerst. Het 
dubbel omwalde kasteel zou dateren van de 13de eeuw. Ooit was het de residentie van de 
Graven de Woutere. Hierdoor kreeg de oorspronkelijke gemeentenaam Wesel of Wesele, de 
toevoeging 's Graven. In de 14e eeuw werden twee imposante ronde hoektorens bijgebouwd, 
waarvan er echter slecht één bewaard bleef. Eigenaar is reeds vele jaren de wereldbekende 
antiquair Axel Vervoordt. Na het Schildevoetpad lonkt privaat domein van de Paters van 
Scheut. Een uniek en ongekend brokje pure natuur met graspaadjes, de Zwanebeek, 
bruggetjes en onvermoede doorsteekjes liggen in het verschiet. Via Boomkwekerij 
Plantenhuis verlaten we het magnifieke domein. Zigzagwegeltjes doorheen ‘t Picardiëbos 
brengen de stappers bij de Antitankgracht en vervolgens bij de volgende rustpost visclub 
De Zonnebaars. De 16 km houdt het dan voorlopig voor bekeken terwijl 21/27/33 en 40 zich 
kunnen vergapen aan de alom aanwezige natuur. Zij kiezen na het Breeveldpad en Renier 
Sniederspad voor verscholen slingerpaadjes en boswegeltjes. De 33 en 40 doen er dan wat dat 
betreft nog een extra scheutje bovenop. De Groot Schijn Voorgracht leidt hen voorbij de Sint-
Jozefkapel tot de Lievekenshoeve alwaar de beentjes even onder de tafel kunnen gestoken 
worden. De rustpost wordt trouwens uitvalsbasis voor een eigenzinnig lus van een kleine 7 
km die de 33 en 40 km globetrotters over de Hendriksvoort en voorbij het vleermuizen-Fort 
van Oelegem voert. Vervolgens nog gekronkel doorheen de Halse bossen tot zij weerom 
voornoemde rustpost bereiken. De Vlust, een voormalige watermolen en de Lemmekensweg 
brengt hen terug bij de collega’s van de 21 en vervolgens 27. Samen gaat het door bos, bos en 
nog eens bos. Terug bij De Zonnebaars gekomen mag ook de 16 km-route mee de tocht 
verder zetten. Nu gaat het stilaan richting aankomst al staat er toch nog heel wat wandelgenot 
op het programma. Panorama-veldwegen brengen de stappers bij het gekende Schildestrand. 
Een waar mini-dorp die een mengeling van weekendhuisjes en tot woning omgebouwde 
bunkers van allerlei kunnen omvat. Dan volgt een ruim stuk naast de Antitankgracht met De 
Haar als leidraad. Vervolgens gaat het dan resoluut over de Ketelstraat met zijn Hofbeek en 
aanpalend aan het Gravinnenbos, een 14,3 ha groot domein dat vrij recent door Natuurpunt 
werd aangekocht. Even voorbij een uniek katten-standbeeld verbroederen de 16/21/27/33/40 
met 6/9/12 en duiken alle routes het Caterstraatje in. Toepasselijke naam voor dit smalle 
bospad want het komt voorbij het omwalde Catershof. Een kasteeltje dat eertijds bewoond 
werd door baron de Caters die een beroemd vliegtuigpionier was. Even voorbij het Gravenhof 
wordt een laatste bospad getrotseerd en komen de stappers, wellicht moe maar zeker voldaan, 
op de eindbestemming terecht waar zij natuurlijk, en dat hebben ze verdiend, rijkelijk door het 
Bosgeuzenteam verwend en in de watten gelegd worden. 
 
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 ‘s Gravenwezel en de 
naam van de deelnemers. Het bedrag moet voor 10 mei op onze rekening staan. 
 
 
 
 

 



Donderdag 23 mei 2019: 17de Netetocht – Herselt 
 

Zoals in voorgaande tochten zal ook dit jaar de lente het 
thema van de wandeling zijn. De Nete - en Laakvallei staan 
borg voor talrijke natuurgebieden. We doen vier 
natuurgebieden aan: De Rodhoek, Kwarekken, Varenbroek 
en Hertberg en als de weergoden ons goedgezind zijn ook 
nog een stukje Asbroek. De Nete en Rode Laak verbinden 
deze prachtige wandelgebieden, zij zijn dan ook de rode 
draad in onze wandeling. Vertrekken doen we in de 
voetbalkantine De Vrijheid, gelegen aan het vernieuwd 
sportcomplex Asbroek te Herselt. Van hieruit kan je 
aanvatten voor een plaatselijk tochtje van 5 of 8 km, 
regelmatig zal je kennis maken met mooie zichten op de 

dorpskern. Voor onze vrienden rolstoelers is er een apart parcours van ongeveer 4 km 
voorzien. De afstanden 12, 16, 20 en 28 km zoeken van hieruit de netedijk op en volgen de 
sterkstromende Nete stroomopwaarts tot ze het natuurgebied "De Rodhoek" bereiken. Dit 
gebied, beheerd door Natuurpunt, staat borg voor heel wat lentebloesems en vogelgezang. Je 
bent hier ook een eindje weg van het autoverkeer zodat alleen de lente hoorbaar is. Na dit 
hoogtepunt bereik je via de majestueuze beukendreven van de Kwarekken terug de Nete die 
ons verder naar Bergom leidt. In Bergom onder den toren hebben we een ruime controlepost 
voorzien, de 12 km - wandelaars hebben hier ongeveer 6 km op de stappenteller staan, zij die 

de 8 km in Herselt hebben gedaan, 16 km. Na rust 
mogen de 20 en 28 km-wandelaars proeven van het 
wandelparadijs " Het Varenbroek". Dit uniek 
natuurgebied, beheerd door Natuur en Bos, blijft een van 
de hoogtepunten van onze Netetocht. De Rode Laak 
doorklieft dit gebied en zorgt voor de nodige 
vochtaanbreng. Hopelijk staan speenkruid, dotterbloem 
en bosanemoon nog 
volop in bloei en zorgen 
ze weer voor mooie 

bloementapijten op onze terugweg naar de controlepost in 
Bergom. Na rust vatten ook zij samen met de andere afstanden 
de terugweg naar Herselt aan. Genietend van de statige 
beukendreven en stille dennenbossen van den "Den Hertberg" 
bereik je even later de dorpskern van Herselt. De mannen van 
het parcours hebben ook nu weer gezorgd voor zoveel 
mogelijk natuur en rustige wegen. De lente en de mooie 
natuurgebieden zorgen er ieder jaar weer voor dat deze 
wandeling, tot de topwandelingen van de Pinguïns mag 
bestempeld worden. Vertrekken doen we in de voetbalkantine van Herselt, gelegen aan de 
sportterreinen. Parking is er voldoende in de buurt van de voetbalkantine. Na de wandeling 
kan je genieten van een heerlijk drankje of iets anders om deze prachtige weekwandeling af te 
sluiten. 
 
 
 

 
 



Reis Boppard Hemelvaartweekend 30 mei-2 juni. 
 

Ondertussen heeft iedereen al wel zijn saldo betaald. Nog één belangrijk gegeven ontbreekt 
nog. 
We vertrekken op donderdagochtend om 6.00 uur. Valiezen laden doen we vanaf 5.45 uur. 
Als alles vlot verloopt hopen we tussen 9.00 en 9.30 uur aan te komen in Boppard. Hier wacht 
ons een ontbijt. Na het ontbijt vangen we aan met onze eerste wandeling. Bij onze terugkomst 
kunnen we de kamers betrekken. Neem zeker een picknick mee voor in de late middag. 
Avondeten is voorzien om 18.30 uur. 
De zondagochtend maken we eerst nog een wandeling. In de late middag voorzien we nog een 
warme maaltijd. Thuiskomst voorzien we tussen 19.00 en 20.00 uur. 
 Nu nog maar duimen voor droog weer. 

 
Voettocht naar Scherpenheuvel 

 
Eigen organisatie  – Enkel voor leden 
 
Een jaarlijkse traditie: Op Pinkstermaandag 10 juni gaat onze voettocht naar Scherpenheuvel  
weer door. 
Hopelijk kunnen we ook nu weer genieten van een prachtige zonsopgang in een frisgroene 
Demervallei.  
We vertrekken om 7.00 uur in groep aan ons secretariaat  (Oud Huis Verdonck)  te Langdorp. 
Iedereen kan meewandelen, de snelheid zal aangepast worden! 
 

  
We zullen ruimschoots op tijd zijn voor 
de mis van 10.00 uur. 
Zij die niet de volledige tocht willen 
maken, kunnen om 8.20 uur in Testelt aan 
het station aansluiten, we zijn daar 
ongeveer halfweg. Of om 8.35 uur aan de  
Spellenhut.  
 
De weg terug wordt afgepijld, zodat 

iedereen de terugtocht kan aanvatten op het uur dat hij verkiest. 
Tijdens de terugtocht kunnen de dorstige zich eventueel laven in de gekende natuurlijke stops 
te Testelt. 
 
De afpijling zal verwijderd worden vanuit Scherpenheuvel vanaf 12.00 uur. 
Zij die te lang in de mis of café gezeten hebben, of liever in groep mee terug wandelen, 
kunnen dan nog de pijlenplukkers vergezellen op de terugtocht. Afspraak om 12.00 uur aan 
het oorlogsmonument voor de basiliek. 
De afstand Langdorp  - Scherpenheuvel bedraagt ongeveer 11 km, de terugtocht ook 11 km. 
Vanuit Testelt(station)  is dit ongeveer de helft. 
 
Veel wandelplezier, tot dan! 
 
 
 



Geboorte 
 

Op 18 februari werd NOA geboren. Noa is het tweede kindje van onze leden Luk 
Verschooren en Evi Vranckx. Fiere grootouders zijn Ivo Vranckx en Dianne Willems. Een 
dikke proficiat aan de ouders en de grootouders. 
 
 

Zaterdag 15 juni Busreis naar Stevensweert NL 

Na het succes van twee jaar terug en op veler verzoek rijden we terug naar Stevensweert in 
Nederlands Limburg. Eigenlijk maar net over de grens. 
Stevensweert ligt samen met Ohé en Laak op een eiland dat door twee (voormalige) armen 
van de rivier de Maas gevormd wordt, het "Eiland in de Maas". De hoofdstroom van de rivier, 
waaraan Stevensweert ligt, vormt hier de natuurlijke markering van de grens met België en 
wordt daarom ook wel Grensmaas genoemd. De andere arm is de Oude Maas. 
Tegenwoordig is dat eiland niet alleen door de Oude Maas, maar ook door het Julianakanaal, 
min of meer afgesloten van het vasteland; al zijn er bruggen. Ten noorden en ten oosten van 
Stevensweert zijn er bovendien in de tweede helft van de 20e eeuw plassen ontstaan ten 
gevolge van grindwinning. Het is langs deze plassen en de vele natuurgebieden er rondom dat  

we zullen wandelen.  
’s Ochtends  worden we 
verwacht in Int Brookx . Een 
restaurant midden tussen de 
Maasplassen nabij de 
jachthaven van Stevensweert. Er 
staat ons een broodjesmaaltijd te 
wachten. Hier maken we ook 
kennis met onze gidsen . De 
heer en Mevrouw  John 
Teunissen- Nathalie Didden. 
Nathalie is werkzaam in het 
kantoor van WSVL te Hasselt 
en dus goed op de hoogte van 

het wandelgebeuren. We laten ons dan ook verrassen door wat zij ons daar te bieden hebben. 
Schijnbaar hebben ze voor ons twee wandelingen in lijn in petto. Als dat zo is stappen we na 
het ontbijt terug op de bus naar het vertrek van de wandeling van een kleine 20 km of eentje 
van ca 11 km. Ook nu weer is er ergens halfweg een rust voorzien waar we eventueel onze 
meegebrachte boterhammen kunnen verorberen of voor de liefhebbers een soepje of een 
broodje met een streekprodukt (Boerensjonk).  Dit laatste te bestellen bij de heenreis op de 
bus. Er zijn maar 2 gidsen  er is dan ook geen kortere wandeling voorzien. 
Het einde van de wandeling is voorzien op het eilandje waar Int Brookx en onze bus terug op 
ons wachten. Hier wacht ons nog een avondmaaltijd. Het menu: Tomatensoep, Varkenshaasje, 
champignonroomsaus met warme en koude groenten + frietjes à volonté. Nagerecht is ijs met 
warme krieken en slagroom. Dranken zijn niet inbegrepen. 
Omstreeks 19.00 uur nemen we afscheid van onze gidsen. Aankomst in Aarschot is dan 
voorzien om 20.15 uur. Dit alles kunnen wij u aanbieden voor slechts 30 euro per persoon. 
Interesse? Schrijf dan zo snel mogelijk in. Mocht er veel belangstelling zijn, we gaan ons 
beperken tot maximum 2 bussen. 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Maas_(Limburg)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Julianakanaal
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiirZmLtPzRAhWHiRoKHbgYAJEQjRwIBw&url=https://sandrabrennand.com/2015/09/06/wandeling-langs-de-molenplas-stevensweert/&psig=AFQjCNE3bRDqdeIy_OcxA8xqEuLfpBNO5A&ust=1486502643473582


Vertrek parking Demervallei 07.30 uur. Terug omstreeks 20.15 uur. Inschrijven doe je door 
30 euro te storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding Stevensweert. Het 
bedrag moet voor 4 juni  op onze rekening staan. 

 
Zondag 23 juni:  Diest -Langdorp 

 
Eigen organisatie  – Enkel voor leden 
Deze oude klassieker van de mannen van Schoonhoven blijft in ons programma staan. Het is 
uiteindelijk een mooie wandeling die ons toelaat de Langdorpse bossen ook eens in volle 
zomer te kunnen bewonderen. De laatste jaren ondervonden we dat het stukje van Langdorp 
naar Aarschot nog maar weinig wandelaars kon bekoren. We beperken ons dan ook dit jaar tot 
Langdorp. Dat geeft ons de mogelijkheid onderweg een iets ander parcours te volgen en de 
wandeling te beperken tot ca. 21 km 
We rijden met de trein van Langdorp naar Diest. Net als vorig jaar voorzien wij 
tussenopstapplaatsen. 
De trein rijdt volgens onderstaande uurregeling vanuit de stopplaats Langdorp: 
Langdorp    08.52 uur   
Testelt        08.57 uur 
Aankomst in Diest: 09.05 uur 
Kostprijs per biljet vanuit Langdorp 3.00 euro. Key Card kost 24 euro. 10 mensen kunnen met 
dezelfde kaart reizen. Dus 2.40 euro per rit. 
 
Direct na aankomst in Diest vangen we aan met de wandeling.  

We maken tussenstops in 
Averbode  na ca. 9 km, een 
tweede in Wolfsdonk ( Den 
Arend) na ca. 15 km. Vandaar 
wandelen we naar Langdorp 
Daar hebben we ongeveer 21 km.  
We stappen in groep tegen een 
rustig tempo zodat we er een 
aangename wandeling van 
kunnen maken. 
De wandelaars die in Testelt  op 
de trein zijn gestapt omdat zij niet 
de volledige afstand tot in 
Langdorp wensten te wandelen 

kunnen aldaar hun auto of fiets terugvinden. 
  
Zorg dat je erbij bent! 
 

Overlijden 

We vernemen het overlijden van Melanie Verreycken. Echtgenote van Frans Bergen. Zij 
werd geboren op 18 juni 1926 en overleed op19 februari 2019. Melanie was de moeder van 
ons lid Magda Bergen en de schoonmoeder van onze secretaris Guy van Loo. 
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Op17 maart overleed Paula De Peuter, nog maar recent, weduwe van Roger Bergen. Zij 
werd geboren op 27 juni 1926. Paula was de moeder van ons lid Margot Bergen. 

 

Ons lid Sidonie Vermeylen overleed op 5 april. Zij zou op 1 mei 71 jaar geworden zijn. 
Sidonie was de echtgenote van André De Wachter. André en Sidonie zijn al heel veel jaren lid 
van onze club en zeer actieve wandelaars. 

We bieden de getroffen families onze deelneming aan en wensen hen veel sterkte toe in de 
komende periode 

 
Mail 
 
Hallo Fons 
 
’t Is de week van de vrijwilliger. 
Vandaag begin ik niet met u uit te schelden omdat we niet vroeg genoeg konden gaan 
wandelen. Hoe durven ze. Ik vind dat ongepast. 
 
Maar nu over de wandeling van vandaag. 
Een grote proficiat aan de parcoursbouwers. We hebben de 20 km gedaan en hadden de 
indruk dat er vele nieuwe stukken in lagen. 
Ook moet ik zeggen dat we vonden dat er veel minder onverhard in lag dan vroeger. Een 
dikke proficiat. 
 
Ik hoop dat je dat overbrengt aan deze personen welke hiervoor instaan. Ook zij mogen eens 
in de bloemekes gezet worden. 
Het is wel zo, dat we zonder deze vrijwilligers niet kunnen wandelen. Er zijn nog te veel 
mensen welke dat niet beseffen. 
 
Ook de personen welke instonden om de zalen proper en in orde te houden. Ook voor hen een 
dikke proficiat. Het was een plezier om te rusten in een propere zaal. 
Awel chapeau aan de ganse ploeg.  
 
Fons,  niet vergeten dit over te brengen. 
Groetjes 
Walter Heylen – Josée Dauwen. 
Tevreden wandelaars 
Content dat we bij zulk een prachtige club zijn aangesloten. 
 
Mars der Zuiderkempen 
 
Totaal aantal deelnemers (clubleden) 1172  
Aantal niet-aangesloten wandelaars 309  
Aantal andere en buitenlandse clubs 93  
Aantal medewerkers 79  
 
Totaal 1653 



Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
Van  25 februari 2019 om 19u40 

 
 
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 secretaris heeft een uitnodiging voor de regionale AV bij.  

UBO : alle bestuursleden moeten worden ingevuld voor 30 september.  
Wandelsport Vlaanderen heeft in 2018 : 62188 leden. 

• De voorzitter heeft de vraag gekregen van de Poolse gemeenschap dat we hun flyers 
willen leggen. 

• De penningmeester geeft een overzicht van de in- en uitgaven van januari 2019.  
Voor de begijntjestocht zijn alle rekeningen nog niet binnen. 
Boppard : 50 deelnemers + chauffeur. 
Opwijk: wie gaat van het bestuur mee? 

• Roger en Ingrid gaan naar de regiovergadering. 
Er wordt voorgesteld om de bijdragen te verhogen van €10 naar € 12. 
Een korting van € 0,50 ipv € 0,40 voor leden wordt ook voorgesteld. 

• De werkgroep ‘ knooppunten’ vraagt medewerking om hun knooppunten uit te 
breiden. Er is een vergadering op 14 maart om 18u30. Jef gaat er naar toe, samen met 
Fons. 

• Voor de AV hebben we 38 leden. Er zijn 3 vaste leden afgevallen omdat hun 
lidmaatschap niet is vernieuwd. 

• 24/3 gaan we Monschau met 8 bestuursleden verkennen. Vertrek : carpoolparking. 
• De vrijdagwandelingen zijn tot en met april in orde. 
• Als geschenk voor de bussen zouden we in de Colruyt een grote fles bier halen; met 

daaraan een lintje. 
• Tijdens onze tochten weten de niet- leden niet goed wat ze met hun startkaart moeten 

doen. Ingrid maakt een pancarte. 
• Voor de mars der Zuiderkempen kunnen we de controlezalen niet klaar zetten. 

Langdorp ½ zaal vanaf 16u. 
We komen de zaterdag samen om 13u. 
Vrijwilligers gevraagd om 6u30. 
De bakker komt om 5u45. 
Paul pijlt af vanaf het station. 
Aan de weide achter de parochiezaal zouden we best een lint spannen. 
Woensdag 27/2 wordt alles klaar gezet voor de vertrekzaal en de controlezalen. 

• Volgens de laatste geruchten zou de parking achter het station in het weekend gratis 
zijn. 



• In de publicaties van de stad zou voor de vrijdagwandelingen een vermelding mogen 
staan dat dit in samenwerking is met Wandel Sportclub Langdorp. 

 
Verslag : Guy Van Loo 
Einde : 22u05. 
 
 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
Van  25 maart 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 
 

• De voorzitter verwelkomt iedereen.  
• De secretaris heeft een roze brochure bij van think pink. Dit is een vzw tegen kanker. 

Zij organiseren walk, bike en run activiteiten. Ook in het buitenland. 
• De voorzitter heeft de overlijdensbrief bij van de moeder van Margo Bergen. 

Er is een pinguineke terug gekomen. De secretaris bezorgt het aan het lid. 
Volgend jaar valt hemelvaartweekend op 23 mei. De Netetocht wordt verplaatst naar 
28 mei. 

• Natuurpunt zal een week na de Tienbundertocht in 2020 ook een tocht organiseren. 
Hun tocht valt samen met de onze. Zij hebben ze verplaatst. 
We hebben een goede samenwerking met Natuurpunt! 

• Er worden verschillende voorstellen gedaan om andere zalen te huren bv. Westerlo, 
PZ Herselt. Dit geeft meer mogelijkheden om andere gebieden aan te doen. 

• Volgens de penningmeester was de begijntjeswandeling een goede wandeling. 
Oorzaak: de prijzen zijn verhoogd, er waren geen overschotten en veel wandelaars. 
De mars der Zuiderkempen is nog niet helemaal binnen. 
Hij overloopt de in – en uitgaven van februari. 
Pelt had 84 inschrijvingen.  
Opwijk 42, Boppard 50, Monchau 95. 

• Voor de trailwalktochten moeten de organiserende clubs geen €0,50 afdragen. 
Er is nog geen brochure! 

• Op de regiovergaderingen wordt er gevraagd om de inschrijvingen te verhogen. 
             VBO register invullen is uitgesteld tot september! 

• Jef & Fons zijn naar de vergadering geweest van de wandelknooppunten. 
Ze mochten wegen aanduiden die interessant zijn in Diest en Aarschot. In oktober 
komt er een ontwerp. In juni 2020 is de officiële opening. 

• Voor de AV zijn er punten binnen gebracht. 
De verkeerswachter zouden graag een aangepast bord voor de parking willen. 



Eventueel met een handvat. 
Zouden zij ook oliejassen kunnen krijgen? 

             Tangen voor het oprapen vuil zouden handig zijn. Fons heeft aan Mooimakers  
             gevraagd of zij er kunnen missen. Hij heeft nog geen antwoord gekregen. 
             De stembriefjes zijn al gemaakt. 
             Er zijn 38 vaste leden. 3 Leden hebben hun lidgeld niet meer betaald. 

• Hemelvaart 2020 is 21 mei. Er is een voorstel om naar Ernst te gaan 
Volgend jaar terug Oostenrijk? 
In het najaar 2019 komt er geen reis. Of misschien een weekend naar zee. 

• Monschau is verkend. 
• De data van de parcours worden vastgelegd. Ze komen in het pinguineke. 
• Vanaf volgend jaar zullen we geen 3 vrijdagnamiddagwandelingen meer doen; maar 

slechts 2. Eén voor ons eigen en eventueel één voor de stad. 
• De activiteiten voor de volgende maanden liggen vast. 

Ze zullen in het pinguineke komen. 
• Boppard : vertrek 6u 

Stevensweert 15/6 : maximum 2 bussen. Geen boottocht. Kostprijs €30. 
• Voor de panoramatocht krijgen we geen verkeersvrije Rillaarse baan. 

Gelijktijdig met de wandeling hebben de Rillaarse bikers een tocht. Zij komen na 
30km. op hetzelfde terrein. Tegen dan zijn de meeste wandelaars daar weg. Fons 
heeft contact opgenomen met de bikers. 
We zetten alles klaar de vrijdag om 13u30. 
De bakker komt om 6u45. 

             De medewerkers worden overlopen. 
• We moeten er op letten dat de tassen voor de koffie goed gevuld zijn. 

 
Einde : 22u50 
Verslag : Guy Van Loo 
 
 
 

 
 



Busreis Monschau 07-04-2019 
Met twee volle autobussen zijn we naar Monschau gereden. 

We hebben de wilde narcissen uitgebreid kunnen 
bewonderen. Die wilde narcissen veranderen de 
weiden in gele bloementapijten. 

Het zeer mooie weer met al een warme lentezon 
was mooi meegenomen.  
We hebben ons verdeelt in 3 groepen, de kleine 
afstand, de 12 km en de 20 km. Na de 
narcissenwandeling van 12 km wandelde de 
mensen van de 20 km nog tot in Monschau. 

Daarna was het nog aangenaam verpozen in het 
leuke stadje Monschau. Natuurlijk hebben we die 

bloemenpracht uitvoerig gedocumenteerd. Meer foto’s op onze website. 
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