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Mijmeringen van de voorzitter. 
Dit is weer het laatste pinguineke van 2019. Ik herinner me nog goed de paniek die er was bij 
de overgang naar een nieuw millennium. Dat is nu vrijwel 20 jaar geleden. Nog maar eens een 
bevestiging dat de tijd snel voorbij gaat. 

Een nieuw jaar brengt ook in het wandelwereldje heel wat veranderingen met zich mee. Dat 
we twee euro meer moeten afdragen aan de federatie heeft u misschien al wel ergens 
vernomen. Voor 2020 nemen we die verhoging als club op ons. Wat u wel zal merken is de 
inschrijfprijs. Vanaf volgend jaar is de verplichte inschrijfprijs immers 1.50 euro voor leden 
en 2 euro voor niet-leden. Denk er ook aan om uw lidgeld tijdig te vernieuwen. Lidkaarten 
2019 zijn volgend jaar niet meer geldig. Vanaf 2020 zijn het pvc lidkaarten. Men ziet dus 
dadelijk dat u uw lidgeld nog niet heeft vernieuwd. 

Ondertussen worden er al stilaan plannen gemaakt voor volgend jaar. Een aantal busreizen al 
dan niet tegenbezoeken. Ook staan er al twee meerdaagse reizen op de planning. Samen met 
onze eigen organisaties en de vrijdagwandelingen zal ook 2020 weer een goed gevuld 
werkingsjaar worden. 

Zo ver zijn we nog lang niet. De Tienbundertocht staat voor de deur. De weersvoorspellingen 
zijn nog wat onzeker. Hopelijk verkondigt rampenweerman Frank niet te veel extremen zodat 
we een normale deelname hebben op onze wandeltocht. Ook het parcours van de 
Sinterklaastocht ligt vrijwel vast. Verder mag u nog een aantal keren op onze kosten gaan 
wandelen, drinken en zelfs smullen. Busreizen zijn er nog naar de Leiestreek net voorbij Gent 
en de laatste dag van het jaar brengen we een bezoek aan de grootste club van België. 
Zottegem, met zijn meer dan 1200 leden, verwacht ons aan de Bevegemse vijvers voor hun 
wafelentocht. Wafels inderdaad, lekkere, warme Brusselse wafels in de eindejaarsperiode. 
Hopelijk kunnen we het jaar afsluiten met meer dan de beschamende 39 deelnemers op onze 
busreizen. 

 Ik doe nogmaals een oproep aan leden die al veel kilometers op hun teller staan hebben om 
zich in te schrijven voor de nieuwjaarsvieringen. Verder in deze pinguïn kan u meer info 
vinden. Als u niet in aanmerking komt voor de vieringen dan komt u zeker in aanmerking 
voor ons ledenfeest. Hou alvast zaterdag 25 januari vrij. 

Elk jaar stellen we vast dat er een aantal leden hun lidgeld, om welke reden dan ook, niet 
vernieuwen. Voor hen is het tijd om afscheid te nemen. Zij ontvangen heden hun laatste 
pinguineke. Het gaat jullie goed. 

Startplaatswijzigingen gaan we enkel nog in ons pinguineke vermelden van clubs in de buurt 
waar we van verwachten dat er veel pinguïns naartoe gaan. Startplaatswijzigingen van clubs 
uit gans België kan u vinden op de website van de federatie onder wandelkalender/ lastminute 
berichten. 

Ondertussen  kunnen we volop genieten van de mooie herfstkleuren. Wandelen door de 
afgevallen bladeren. De winter is op komst. Ook die heeft weer zijn charmes.                  
Geniet ervan. 

Fons. 
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Wandelkalender november - december 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 november 
Startplaatswijziging 
Stertocht  

Trip-Trap Kumtich 
Via School Waaiberg 43-45 
Tienen 

4-9-13-19-22 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 10 november De Gruun Zipkes 
GC Ijzermael    Monseigneur 
Raymaekerstr 10     Westmeerbeek 

4-6-10-14-20 km 
 
06.00 – 15.00 uur 

Zondag 10 november Wandelclub Tornado vzw 
Gildezaal  
Dorpplaats         Boortmeerbeek 

5-10-15-20 km 
 
07.30 – 15.00 uur 

Maandag 11 november 
 
 

Sporton Deurne-Diest 
SOK   
Hasseltsebaan  43   Deurne-Diest 

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

Maandag 11 november 
 

Herentalse wandelclub 
Parochiecentrum   
Goorstraat 11      2200 Morkhoven 

5-7-10-15-20 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 16 november 
  
Stertocht 

De Pompoenstappers vzw 
MPI De Mast   
Pater Damiaanstraat      Kasterlee 

4-6-12-18-25 km 
 
07.00 -15.00 uur 

Zondag 17 november 
 
 

K.V.R.   VL BT vzw 
Ontmoetingscentrum Genadedal 
Velderblok 2A      Kessel-Lo 

4-6-11-15-20 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zondag 17 november 
Busreis 

Postiljon Merelbeke 5-9-12-15-18-21 km 
Zie verder in deze info 

Zondag 17 november 
 
 

Horizon Donk 
Amandinacollege 
St Truiderstwg     Herk–De-Stad 

4-9-13-21 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zondag 24 november 
 
Startplaatswijziging !!! 

Vriendenkring paracommando 
Gemeenschapscentrum Bosstraat 
28   3012 Wilsele 

4-6-10-15-22 km 
 
07.30 – 15.00 uur 

Zondag 24 november 
 
 

De ijsetrippers Overijse 
RBS Het Groene Dal 
Willem Matstraat        Hoeilaart 

4-6-12-18-24-30 km 
 
07.30 – 15.00 uur 
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Zaterdag 30 november 
 
 

VOS Schaffen vzw 
OC Scafnis 
St.Hubertusplein    Schaffen-Diest 

4-6-12-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 1 december 
 
 

Wiekevorstse Stappers 
Café Sportbar Gemeente centrum 
Herenthoutseweg 13     Hulshout 

5-10-15-20-25-42 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 3 december Bavostappers Zittaart 
Buurthuis Veerle-Heide 
Zandstraat 13     Laakdal - Veerle 

5-7-10 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 7 december De Kleitrappers vzw 
PZ Heilig Hart  
Eeuwfeestlaan 60     Lier 

6-12 km 
 
14.00 – 19.00 uur 

Zondag 8 december 
 
Allen op post!! 

Sinterklaastocht  
Parochiezaal Langdorp 
Vernieuwen lidmaatschap 

5-8-12-15-20-25-30 km 
 
07.30 – 15.00 uur 

Zaterdag 14 december 
 
 

De Grashoppers Keiberg vzw 
St Norbertuszaal   
Blauberg 21   Blauberg-Herselt 

7-10-12-16-20-25-30-42 km 
 
06.30 – 15.00 uur 

Zaterdag 14 december WSP Heverlee 
Koninklijk Atheneum  
Redingenstraat 90     Leuven 

4-6-12 km 
 
13.00 – 18.00 uur 

Zondag 15 december 
 
Stertocht 

WC Aviat Sint-Truiden 
Parochiezaal De Kajaan 
Grevensmolenweg 34 Sint -Truiden 

7-10-13-20 km 
 
08.00 – 14.30 uur 

Zondag 15 december 
 

De Bollekes Rotselaar vzw 
Montfortcollege 
Aarschotsesteenweg 39   Rotselaar 

4-6-10-12-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 21 december Wandelclub Opsinjoorke Mechelen 
Zaal de Loods 
Douaneplein        Mechelen 

5-10 km 
 
15.00 – 21.00 uur 

Zondag 22 december 
 
Startplaats wijziging !!! 

 RBK Antwerpen 
Cadx aanlegsteigers voor Flandria 
Kattendijkdok -Oostkaai 22 

3-4-5-6-8-11 km 
 
10.00 – 19.00 uur 

Zondag 22 december 
 
 

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

4-6-12-20 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zondag 29 december 
Busreis 

Wsv Egmont Zottegem 
 

6-8-12-18-24-32 km 
Zie verder in deze info. 

Zondag 29 december 
 

WSV Holsbeek 
Voetbalkantine VK Holsbeek 
Verhaegenstraat      Holsbeek 

4-6-12-20-26 km 
 
07.00 –15.00 uur 
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Vrijdagnamiddagwandelingen. 
Vertrek 13.30 uur 

8/11/19  Gelrode - Aarschot Parking Sportschuur 
22/11/19 Testelt - Averbode Testelt kerk 
06/12/19  Gijmel - Wolfsdonk Gijmel kerk  
27/12/19 Aarschot - Langdorp Grote Markt Winterfeest 

 

Stertocht 38ste Pannenkoekentocht 3 november 2019 
 

Wandelclub Trip Trap Kumtich organiseert op 3 november 2019 haar 38ste 
Pannenkoekentocht. 

Startplaats VIA-school, Waaiberg 43-45, 3300 Tienen. Ruime parking op de 
verschillende speelplaatsen. 

De 3 km brengt de wandelaar via de vernieuwde groene vesten van Tienen naar het rustige 
Vianderpark met zijn visvijvers.  

De 6 km volgt de oude Vesten 
richting Tiense Suikerfabriek. Je zult 
in dit seizoen de waterdamp al van 
ver uit de schouw zien komen. 

Daarna volgt ze de Gete richting 
Mulkwijk om via het station naar het 
centrum af te buigen. 

In het centrum wandel je over de 
grootste markt van België en langs 

het Suikermuseum. 

De 9 km volgt de 6 km naar de Mulkwijk maar maakt 
daar een ommetje door de Grijpen om ook door het 
centrum weer terug te keren. 

De 13 km vertrekt zoals de 6 en de 9 km via de Vesten 
richting Suikerfabriek. 

Aan de Mulk buigt ze af naar de rustpost in Oorbeek. 

Na de rust kan men dan kiezen tussen twee extra 
lussen OF terugkeren langs het riviertje de Mene naar 
het station van Tienen en dan door de stad terug naar 
de aankomstplaats. 
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18 km: vanuit de rustpost maak je een extra lus van 5 km naar de Marollenkapel in 
Hoegaarden van waaruit je een zicht hebt over heel 
de streek. 21km: een extra lus van 8 km brengt je 
van aan het rustpunt door de Menevallei naar de 
vijvers in Hoksem.  
De Mene en de Jordaan zijn twee zijbeken van de 
Grote Gete.   

De kerktoren van Hoksem draagt zowel een kip als 
een haan ! 

Wie na 21 km nog niet moe is kan vanuit Oorbeek 
beide extra lussen doen. Dan heb je die dag 26 km 
gestapt. 

Ieder zijn keuze: de korte afstanden blijven in en 
rond Tienen. 
De langere parcours bieden meer natuurgebied aan. 

In de startplaats kan je genieten van de heerlijke bekende pannenkoeken. 

We wensen je veel wandelplezier. 

Tot zo ver de info van Trip Trap. Als u overtuigd bent om in Tienen te gaan wandelen betalen 
wij voor u de inschrijving, een portie pannenkoeken en er nog een koffie bovenop. Geniet 
ervan. 

 

Stertocht Zaterdag16 november Duivelskuilwandeling te 
Kasterlee 
 
U mag op onze kosten gaan wandelen bij de pompoenstappers in Kasterlee en u krijgt er nog 
twee basisconsumpties bovenop. We ontvingen een zeer gedetailleerde info waar we niets 
meer aan hoeven toe te voegen. Ik hoop daar een hele delegatie pinguïns te mogen zien. 
 
Onze laatste wandeling van het wandeljaar 2019. We hopen op een grote opkomst en mooi 
weer. Wij zullen u met heel veel plezier ontvangen.  
Vertrekplaats: MPI De 3 Master Pater Damiaanstraat 10 Kasterlee.  
Vertrekuren: Vanaf 07.00 uur tot 15.00.  
Afstanden: 4-6-12-15-18-25 km. 
Vervoer: Zoals gewoonlijk voorzien transport van het station. 
Om 08.40– 09.40 –10.40 Trein vanuit Antwerpen- Herentals. Graag vooraf een seintje. 
Terug 14.20 – 15.20 – 16.20 – 17.20 naar Herentals en Antwerpen. 
Contact: Herman Luyten 0470 47 08 39 
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De Duivelskuil in Kasterlee... Voor de 
enen een plas modder, voor de anderen 
een luguber kerkhof, een oord van 
verderf en onheil... daarom organiseert 
De Kastelse wandelclub 'De 
Pompoenstappers' op zaterdag 16 
november nog eens een 
'Duivelskuilwandeling', onze laatste 
wandeling van 2019.  
Deze herfstwandeling vertrekt in het 
MPI De 3 Master in de Pater 
Damiaanstraat in Kasterlee en er zijn 3 
rustposten voorzien. Goor en de 

Molenstraat (Atletiekclub). 
We maken van aan de start een lus van ongeveer  7 km voor de grootste afstand in de omgeving 
van de Kleine Nete, de Watermolen en Oosteneinde. Daarna stappen we met alle afstanden over 
het Provinciaal Domein. De 4 km en de 6 km gaan al gauw splitsen. De 6 km gaat dan naar 
Goor waar de rustpost gelegen is. De kleinste afstand de 4 km keert terug naar de start. Alle 
andere afstanden gaan langs de Rulheide en de Zandschel richting Molenstraat. 
Waar de volgende rustpost gelegen is, de atletiekclub. Na genoten te hebben van de rust 
wandelen we verder door de koningsbossen naar Goor de volgende controle. Hierna nemen alle 
afstanden de weg naar de aankomst, door de mooie bosomgeving en de Duivelskuil. 
 
De Hoge Mouw is een Provinciaal groengebied in het hartje van de Kempen waar naaldbomen, 
zandduinen, vennetjes en heidevelden het uitzicht domineren. Het is een prachtige locatie voor 
ontspannen wandelingen, ritjes met de mountainbike of te paard. De talrijke paden zijn goed 
gemarkeerd. Het 104 ha grote domein ligt op de Kempische Heuvelrug en is vooral bekend om   
‘Kabouterberg’ waar kinderen zich helemaal kunnen uitleven tussen de vreemde luchtwortels 
van de naaldbomen. De grillige wortels steken ver boven de zandduinen uit waardoor er een 
sprookjesachtige en zelfs griezelige sfeer ontstaat.  

Over deze put (niet zomaar een put), 15 meter van de 
wandelroute, zijn al heel wat tot de verbeelding sprekende 
verhalen geschreven. Het eerste dateert wellicht al uit 
1571 toen Lieske Coolbonders zelfmoord pleegde door 
zich in de put te verdrinken nadat ze door de duivel zelf 
werd achtervolgd. Lieske was de bastaarddochter van 
Katrien Coolbonders die door een Spaanse edelman werd 
verkracht. De edelman werd door Katrien’s echtgenoot 

vermoord. Het lijk werd eerst in de Duivelsput gegooid en later in de buurt ervan begraven. In 
1695 zou een man uit Reusel opgehangen zijn geweest aan een galg op de Hoge Mouw en later 
in de Duivelskuil begraven. 60 jaar geleden werden in de kuil vele scherven van lijkurnen 
opgegraven wat doet vermoeden dat er hier een prehistorische begraafplaats moet geweest zijn. 
De kuil is niet altijd even goed zichtbaar. Vooral als hij droog staat ben je er voorbij voor je het 
beseft en veel is er niet aan te zien. Pas als er water in staat valt hij beter op en komt de 
verbeelding ook makkelijker op gang. Kortom, stof genoeg voor bijgelovige verhalen…. 

Wij hopen u daar te ontmoeten en wensen u een aangename wandeling. 
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Busuitstap naar Drongen zondag 17 november 
 
We nemen er deel aan de 27ste Leiewandeling van de wandelclub Postiljon Merelbeke. 
Ze starten in de school “Don Bosco” Baarledorpstraat in Baarle-Drongen, 
Baarle is een gehucht van Drongen. De startplaats is zo gekozen dat de Leie centraal staat in 
de verschillende afstanden. 
De deelnemers hebben de keuze uit 6 – 9 – 12 – 15 – 18 en 21km. 
Alle afstanden gaan langs de kerk richting de Leie tot de achterzijde van de parking aan de 
autostrade waar er een eerste splitsing komt, waarbij de afstanden 15 - 18 en 21 km van een 
langer traject langs de Leie kunnen genieten. Even verder vervoegen de 6 - 9 en 12 km hen en 
lopen samen naar de rustpost in Drongen Centrum. Alleen de 6 km gaat niet zo ver mee maar 
keert aan de Beelaertmeersen terug naar de startplaats.  

Vanaf de rustpost maken de 18 
en 21km een lus naar de Assels 
aan de Ringvaart en de 21km 
zet alleen zijn tocht verder naar 
de Drie Leien om via het 
station terug de rustpost te 
bereiken. 
De terugweg gebeurt 
gezamenlijk naar Varendries 
waar de 9 km al vlug de 6 km 
vervoegt. De overige afstanden 
gaan vandaar samen richting 
Halewijn en komen dan via 
Wijkbos terug bij de kleine 

afstanden en samen gaan ze terug naar de startzaal.  
Een wandeling veelal in de natuurgebieden die deze omgeving rijk is. In een rustige omgeving 
niet zo ver van Gent en de 118 m hoge KBC toren die hoog boven de omgeving toornt.  
  
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  Drongen en de naam van 
de deelnemers. Het bedrag moet voor 8 november op onze rekening staan. 
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Zondag 8 december 2019: 40 ste Sinterklaastocht - 
Langdorp en Gijmel   
Met veel plezier organiseren we dit jaar voor de 40ste keer onze 
Sinterklaastocht. De traditionele afsluiter van het wandeljaar met 
als decor: bossen, heuvels, heerlijke panorama's en hopelijk een 
maagdelijke witte demervallei. Je hebt een mooie keuze aan 
kronkelende, verrassende wandelpaadjes tussen Langdorp en 
Gijmel. Ook dit jaar kan je zowel in Langdorp als in Gijmel 
inschrijven voor een tocht van 5-8-12-15-20-25 en 30 km. Zowel in 
Gijmel als in Langdorp is er een korte goed begaanbare wandeling, 
zonder controle, van 4 à 5 km voorzien. Alle andere afstanden, 
uitgezonderd de 4 en 5 km, kunnen minstens één maal genieten van 
een goed verzorgde controlepost. In Langdorp vertrek je niet vanuit 
de parochiezaal maar vanuit zaal Demervallei! Parkeren kan nog 
wel aan de parochiezaal. Je kunt alle afstanden aanvatten in beide 
vertrekposten. Bij niet te veel modder staat er ook een lus in het 
natuurgebied De Langdonken op het programma. Een heerlijk wandelgebied dat door velen 
gesmaakt wordt. In Langdorp wordt er een lus door de weidse Demervallei gepland. Tussen 
deze lussen kan er naar hartenlust gecombineerd worden met kilometers en parcours. Gijmel, 
dat bij het Brabantse Aarschot behoort, bezit een typische Zuidkempische omgeving. Stille 
dennenbossen met kronkelende paadjes spelen hier de hoofdrol. In Langdorp kunnen we 
genieten van een meer open Hagelands landschap en een sterk meanderende Demer die de 
vallei in twee verdeeld. Hopelijk kunnen de vroege wandelaars weer genieten van een mooie 
zonsopgang boven de Demervallei, misschien versierd met een laagje sneeuw. Zij die dit 
gemist hebben kunnen in de late namiddag genieten van een al even mooie zonsondergang. 
De beide vertrekzalen zijn zeer ruim en gelden tevens ook als rustposten.  

 

 

Stertocht zondag 15 december 
“Kerstsfeer in Sint-Truiden” 

 
Proef de kerstsfeer, in de abdijstad Sint-Truiden, de Trudostad in hartje Haspengouw, 
wandelen langs de bezienswaardigheden van de stad, de mooie grote markt en het stadshuis, 
de O.L. Vrouwkerk, de abdijtoren, het stadspark, het Begijnhof en het Speelhof en genieten 
van de truiense kerstmarkt in het centrum. Van 14 tot 16 december staat er een 
gezellige kerstmarkt op de Groenmarkt, de hele periode lang kun je gezellig schaatsen op de 
schaatbaan maar er is ook een Kerstlounge. 
Sint-Truiden, dat is Trudo, de Frankische edelman die rond 650 een abdij bouwde. De 
abdijstad groeide met een begijnhof, een minderbroedersite en nog veel meer unieke 
monumenten. 
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Stadhuis met belfort          Unesco-werelderfgoed 
 
Het stadhuis is gebouwd in de 18e eeuw rond de 
middeleeuwse hal en haltoren of belfort. De toren herbergt 
een gerestaureerde beiaard met 50 klokken en staat op de 
lijst van UNESCO-wereld erfgoed. Vóór de toren staat het 
perron, symbool van de stedelijke vrijheden in het 
prinsbisdom Luik. Op het gelijkvloers is het 
bezoekerscentrum van Toerisme Sint-Truiden gevestigd. 
 
Minderbroedersite ; Zij kwamen op blote voeten... 

Reeds in het midden van de 13e eeuw kwamen de minderbroeders naar onze gewesten. De 
site, op 50 meter van de Grote Markt, bevat een kerk, klooster, kloostertuin en museum en is 
uniek in Vlaanderen. 
 
Begijnhofsite : Een rustige plek net buiten het stadscentrum 
Het Sint-Agnesbegijnhof van Sint-Truiden is UNESCO-werelderfgoed. Het werd gesticht in 
1258 op grond, geschonken door Abt Willem van Rijkel. 
 
Kasteeldomein 't Speelhof 
Langs het begijnhof werd in de 16e eeuw het Speelhof ingericht als ’speelhuis‘ voor de abdij. 
 
Abdijtoren  :   Historisch baken 
De abdijtoren is hét historische baken van de stad. Al klimmend ervaar je de kracht van 
duizend jaar bouwgeschiedenis. Na 196 treden, geniet je van een adembenemend panorama 
over stad en streek. 
 
Stadspark- en vesten 

Wandel op het tracé van de stadsomwalling, in de 11e 
eeuw gebouwd door Adelardus II en in 1675 door 
Lodewijk XIV ontmanteld. Het stadspark is aangelegd 
op de vervallen stadswallen. 
Tijdens de wintermaanden is Sint-Truiden een gezellige 
stad om te vertoeven. Gedurende de wintermaanden 
wordt het centrum van onze Trudostad ondergedompeld 
in een hemels verlicht en magisch winterdecor. 
Afstanden: 7 - 10 - 13 - 20 km.  
Vertrek: De Kajaan Grevensmolenweg 34. 3800 Sint-

Truiden 
Van harte welkom in onze Trudostad op zondag 15 december 2019 
Wandelclub AVIAT Sint-Truiden vzw  
Ook voor deze tocht betalen we de inschrijving en krijgt u er twee basisconsumpties bovenop. 
Zien we mekaar in Sint-Truiden ? 
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Voor de liefhebbers van een specialleke 

 
Het Regionaal Bestuur Antwerpen van Wandelsport Vlaanderen organiseert ‘Antwerpen in de 
winter’. Zij zijn al enkele jaren zoekende naar een startzaal. Dit jaar ontvangen ze de 
wandelaars op de aangemeerde boten ‘Flandria 24’ of ‘Festina Lente’ aan de Cadx-
aanlegsteiger (Kattendijkdok Oostkaai nr. 22) en niet op het adres zoals het in de walking 
staat. Met een shoppingbiljet raak je goedkoop in Antwerpen Centraal. Vandaar met tramlijn 
24 tot halte Cadix. De ligging van de vertrekplaats zorgt er voor dat er dit jaar ook in de haven 
kan gewandeld worden. Hieronder de puzzel van de verschillende mogelijkheden. 

Kies je richting Stad, dan is er keuze 
tussen 3 km of 5 km of 6 km. Wil je wat 
van de haven zien, dan kun je 4 km of 7 
km kiezen, met zelfs het Kerkschip op dit 
pad. Om Park Spoor Noord te verkennen 
en te ontdekken is er de (andere) 5 km. 
Er is ook een mogelijkheid om de lussen 
“Kerkschip” en “Park Spoor Noord” te 
combineren (8 of 11 km). Elke 
wandeling heeft eigen 
bezienswaardigheden en is aangepast, 

waar nodig, voor de minder mobiele wandelaar. Lus 1 (3-5 of 6 km) gaat eerst langs het 
Museum aan de Stroom (bezoek het dakterras tot 22.00 uur) om vervolgens, Villa Tinto door 
te wandelen. Na een bezoek aan de Kloostertuin van de Sint Pauluskerk gaat de 3 km terug 
naar de aankomst. Om die te bereiken wandel je nog voorbij de tuin van de kunstacademie, 
Stadswaag, Hessenhuis en Willemdok. De andere afstanden gaan eerst naar de Sint 
Pauluskerk (bezoek tuin) en de kerk tot 17.00 uur. Hierna gaat de 5 km richting Kerstmarkt en 
Grote Markt maar eerst het Vleeshuis. Na de kerstmarkt kunnen de wandelaars van de 5 km 
de Sint Carolus Borromeuskerk, stadsbibliotheek bewonderen om dan samen met de 3 km 
naar de aankomst te slenteren. De 6 km gaat na de Sint Pauluskerk richting Het Steen alvorens 
ook aan de kerstmarkt te komen (ander kant). Daarna gaat men door het mooie kleine straatje, 
Vlaaykensgang genoemd, naar de Vrijdagmarkt waar het Plantin & Moretusmuseum is 
gevestigd. Het vervolg van de wandeling gaat dan naar de Groenplaats om daarna terug aan te 
sluiten bij de andere afstanden. Lus 2 (5 en 7 km) gaat richting het Havenhuis. Maar alvorens 
daar te komen gaat men eerst voorbij het Red Star Line museum en de Belvedere (nieuw park 
met een mooi uitzicht op de rede van Antwerpen) om dan aan de Royerssluis te splitsen. De 7 
km gaat hier een lus maken van ongeveer 2,5 km rond de mooie vijver van het Noordkasteel 
om terug te komen aan de sluis. Samen bewonderen ze dan het Havenhuis om daarna aan het 
Kerkschip te komen. Daar is een bezoek aan het museum mogelijk voor slechts 1,00 euro en 
men kan er rusten. Na de pauze wandelen ze voorbij het Houtdok en het Cadixplein naar de 
aankomst. Lus 3 is heel kort in het beschrijven van de bezienswaardigheden. Deze lus gaat 
naar het Park Spoor Noord. Dit park was vroeger het rangeerstation van de spoorwegen. De 
loodsen die er nog staan waren de herstellingsdiensten gevestigd voor de locomotieven. Nu 
zijn het vooral hallen waar aan sport kan gedaan worden. Verder wandel je nog over de 
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voetganger- en fietsbrug die over de leien gaat. Lus 4 is een combinatie van lus 2 en 3 met een 
verbinding naar de andere zodat er 8 of 11 km kan gewandeld worden. Laatste afstempeling 
kan tot 21 uur. 

 

Winterfeest 2019 stad Aarschot 

 
Ook dit jaar nemen we deel aan het winterfeest. Meer bepaald op vrijdag 27 december. We 
organiseren dan onze vrijdagwandeling met start van aan ons hutje op de Grote Markt. Zoals 

steeds vertrekken we om 13.30 uur in groep voor ca 
11 km. We hebben dus een hutje ter onze 
beschikking dat we bemannen vanaf 13.00 uur tot 
ca.23.00 uur. De wandeling situeert zich tussen 
Aarschot en onze thuisbasis Langdorp. Aankomst is 
voorzien omstreeks 17.00 uur. Vermits er de dag 
daarvoor een lampionnentocht voorzien is gaan we 
geen avondwandeling meer voorzien. We blijven 

wel in ons hutje om u culinair te verwennen . Onze bestuursvrouwen gaan zich wagen aan 
gewokte noedels met kip. Geen maaltijd porties maar wel voldoende om eens lekker te 
snoepen. Een speciaal pinguïn likeurtje wordt ook voorzien. Zeker de moeite om eens af te 
komen. Meer dan 600 leden, wij verwachten dan ook wel een hele kolonie pinguïns. 

Zondag 29 december Busreis naar Zottegem. 
De laatste busreis van het jaar gaan we wafelen eten…. en wandelen natuurlijk ook. We 
vertrekken vanuit het sportcentrum Bevegemse vijvers in Zottegem. We kunnen kiezen uit de 
afstanden van 6-12-18-24 en 32 km. WSV Egmont Zottegem is met zijn ca 1300 leden de 
grootste wandelclub van België. Zij waren dan ook met meer dan 100 wandelaars op onze 
Vlaanderen Wandelt in Aarschot. Hun wafelentocht is de 16de en laatste organisatie in 2019. 

Een korte beschrijving van het parcours. Het rolstoelparcours en de 6 km maken een tochtje in 
de omgeving van de startzaal. De 12 km zoekt het ietsje verder en krijgt er een rustpost in 
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Erwetegem bij. Vanaf de 18 km komt er nog een 
rustpost bij in Sint-Goriks-Oudenhove. Voor de 24 km 
is een lus voorzien in Sint-Goriks en de 32 km doet er 
nog een lus bovenop in Erwetegem. Alle deelnemers 
worden onderweg vergast op een gratis glühwein op 
vertoon van hun geldige inschrijfkaart. Er is een zeer 
ruime start - en aankomstzaal. Plaats genoeg om te 
genieten van een lekkere Brusselse wafel die u door 
ons wordt aangeboden. Meer info kan u enkele weken 

ervoor vinden op de website van de club. Een gelegenheid om te laten zien dat ook wij een 
grote club zijn. Misschien toch nog eens gelegenheid om met 2 bussen naar het Oost-Vlaamse 
Zottegem te trekken? 

 

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  Zottegem  en de naam 
van de deelnemers. Het bedrag moet voor 20 december op onze rekening staan. 
 

          

Zottekestocht woensdag 1 januari 2020 
 

Mocht de volgende pinguïn u niet tijdig bereiken. Toch al 
onze eerste organisatie in 2020. 
Enkel voor leden van WSC Langdorp vzw 
Traditioneel de eerste dag van het nieuwe jaar, onze 
zottekestocht.  
Om het jaar op een gezonde en ontspannende manier te 
beginnen worden jullie tegen 09.00 uur verwacht aan de 
kerk van de Gijmel.  We maken een wandeling van ca 12 

km met een rust ergens halfweg de wandeling.  
Deelname is gratis. 

Overlijden 
We vernemen het overlijden, op 83 jarige leeftijd, van Leonie Putteneers. Echtgenote van 
Jos Van Hemelen. Zij was de moeder en schoonmoeder van onze leden Luc Van Hemelen en 
Narine Grigoryan 

Op 29 september overleed Alouis Vermeulen. Weduwnaar van Henriette Laeveren. 
Alouis werd 87 jaar en was de vader en schoonvader van onze leden Brigitte Vermeulen en 
Hubert van Aarle 
 
We bieden de getroffen families onze deelneming aan en wensen hen veel sterkte in de 
komende periode. 
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Moezelweekend van donderdag 21 mei tot zondag 24 mei 
2020 
Deze maal terug naar de Moezel meer bepaald het dorpje Ernst. 

Ernst :Oude vakwerkhuizen en grote kerk.                                                                              
Het wijndorp Ernst ligt ongeveer 5 
kilometer van het beroemde en drukke 
Cochem. Het ligt op linkeroever van de 
Moezel en strekt zich over een volle 
kilometer uit. Het dorp wordt 
gedomineerd door de grote kerk, de 
Pfarrkirche St. Salvator die gebouwd 
werd in het midden van de 19e eeuw. 
 
Net als zoveel dorpen langs de Moezel is 
de wijnbouw de hoofdactiviteit van de 
bewoners. Dit gebeurt hoofdzakelijk op 
de grote Valwiger Berg aan de andere 
kant van de Moezel. De Ernster Winster, 

die het grootste deel van deze berg in bezit hebben, leveren een voortreffelijke wijn af. 

 

Tot zover een korte beschrijving van het dorp. Het nabij gelegen stadje Cochem is wel door 
iedereen gekend en zal in een van de wandelingen bezocht worden. Zeker op het programma 

is de wandeling van de Wilde Endert. 
Een wandeling vanuit Ulmen naar 
Cochem langs het riviertje de Endert. 
Zie hiernaast. Deze wandeling werd in 
2019 uitgeroepen tot de mooiste 
wandeling van Duitsland. Verdere info 
over mogelijke wandelingen krijgt u in 
het voorjaar na de verkenningen. We 
verblijven in hotel Pollmanns.      
www.hotel-pollmanns.de  Moselstrasse 
53 56814 Ernst bei Cochem is het 
adres. Een vrij groot hotel met ca 80 
kamers vlak bij de Moezel gelegen. 

We verblijven in half pension. Ontbijt bij aankomst en een middagmaal op zondag 
inbegrepen. Er is een gastenkaart voorzien met gratis openbaar vervoer. De shoppers kunnen 
makkelijk naar Cochem. Busvervoer inbegrepen kost deze reis 250 Euro p.p. in een 
tweepersoonskamer. 287.5 Euro voor een eenpersoonskamer. Er zijn 22 dubbel en 6 
enkelkamers voorzien. In de bus kunnen eventueel meer mensen mee. Er moet dan nog wel 
plaats zijn in het hotel. Schrijf daarom zo snel mogelijk in door storting van 100 Euro per 
persoon op rekening nr BE38 9731 8049 1772 van WSC Langdorp met vermelding Ernst 
Uiterste datum van inschrijving is 1 maart 2020. 
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Reis naar Flims Zwitserland van 23 sept. tot 1 okt. 

Er schijnt dan toch voldoende belangstelling te zijn voor deze reis naar het Zwitserse Flims. 
Flims ligt in het departement Graubünden . Afstand vanaf Aarschot ca 800 km. Makkelijk te 
overbruggen met een dagreis. 

Vera Verbeeck, de promotor van Intersoc zal op  woensdag 6 november om 19.00 uur in ons 
secretariaat wat extra toelichting komen geven over deze reis. In afwachting hebben we al wat 

voor u opgezocht.  

We verblijven in Grand Hotel 
Surselva aan de rand van het woud 
en vlak bij het turkooisblauwe 
Caumameer. Hotel comfort: 
Zonneterras, bar, lift. Belevenis 
bad en wellness met sauna en 
stoombad. Gratis Wifi in het hele 
hotel. Ruime kamers met flat-
screen-tv, kluisje en schrijftafel. 
Badkamer met douche of bad, 
wastafel, wc en haardroger. 
Dagelijks onderhoud van de 

kamers. Kortom een comfortabel hotel waar ca 125 gasten kunnen verblijven. 

Zoals ook in de vorige jaren zijn er wandelingen naar ieders vermogen en kunnen, steeds 
onder begeleiding van een ervaren(?) wandelbegeleider. Zo is er de Rheinschlucht, de Grand 
Canyon van Zwitserland. De 4-meren-wandeltocht,Trutg du Flem (een wandeling over zeven 
bruggen), Laaxersee, Unesco bergkam wandeling(zware hooggebergte toer) 

Mogelijke uitstappen: Het Oostenrijkse Bregenz, de dwergstaat Lichtenstein, Zwitserlands 
oudste stadje: Chur. 

Zoals dit jaar spreken we zoveel mogelijk af om de uitstappen gezamenlijk te doen. Ook voor 
de wandelingen gaan we trachten af te spreken om zo veel mogelijk gezamenlijk te blijven. 
Stappers bij de stappers. Genieters bij de genieters.  

We verblijven in een all-in formule aan de prijs van 939 Euro. Singel kamers is een toeslag 
van 144 Euro. Bij boeking voor 1 december krijgen we 10 euro korting. (Wordt dus 929 Euro) 

U kan inschrijven bij de voorzitter. Stuur een mailtje. U krijgt dan een inschrijfformulier 
toegemaild dat dan weer ingevuld moet terugbezorgd worden (kan via scanning) U kan ook 
nog inschrijven op de voorstellingavond van 6 november. Kan eventueel ook nog later. Maar 
alleszins voor 1 december. Opgelet vermits de plaatsen in het hotel beperkter zijn dan bij de 
vorige uitstappen beschikken wij maar over ca 30 plaatsen. Snel inschrijven is de boodschap. 
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Gevierde clubleden 
 

Elk jaar is er de viering van verdienstelijke wandelaars. Ook in januari  2020 zijn er weer 
zulke vieringen. 

Wat zijn nu verdienstelijke 
wandelaars. Dat zijn wandelaars die in 
de loop van 2019 de kaap van 20 000 
km hebben overschreden of een 
veelvoud van 20 000. (40 000, 60 000, 
80 000, 100 000, 120 000 en zo 
verder). Voor de leden die korte 
afstanden wandelen kan men ook voor 
het overschrijden van 1000 
wandelingen of een veelvoud ervan 
worden gevierd. U kan maar voor één 
van beide gevierd worden. Toch nog 

benadrukken dat het overschrijden van die getallen in 2019 zou moeten gebeurd zijn. Indien 
dat reeds een aantal jaren gebeurd zou zijn moet men wachten tot er weer een veelvoud van 
20 000 km of 1000 wandelingen wordt overschreden. 
Leden die denken in aanmerking te komen melden dit aan ons secretariaat ten laatste tijdens 
de Sinterklaastocht op 8 december. Graag persoonlijk aanmelden. 
 
Concreet: de gevierde mag gratis deelnemen aan de nieuwjaarsviering/etentje op vrijdag 24 
januari 2020. Deze viering zal doorgaan in de parochiezaal van Wezemaal. De partner en een 
aantal bestuursleden komen ook mee, zodat u bij bekende mensen zit. Zij betalen een bijdrage 
van € 40 per persoon. De gevierde ontvangt  een klein geschenkje, een oorkonde en een foto 
van die overhandiging. Wat hem of haar eeuwige roem oplevert.  
Vorig jaar hadden we maar 2 personen die zich aangemeld hebben. Bij die 650 leden moeten 
er toch meer zijn die aan de voorwaarden voldoen. Het is nu aan u om u aan te melden. 
 

40 punten 2019. 
 

Nog even de afspraken betreffende de 40 punten herhalen: 
Dit jaar hebben we niet een bepaald kledingstuk de inruilbon blijft van toepassing. Deze bon 
is persoonlijk en kan niet samengevoegd worden met de bon van uw partner. 
In de loop der jaren hebben we een serieuze voorraad kleding opgebouwd. De dames T-shirts 
zijn ondertussen geleverd evenals een nieuwe voorraad kousen. We denken dan ook 
voldoende in stock te hebben om iedereen uit meerdere stukken te kunnen laten kiezen. Mocht 
er onverhoopt toch niets meer in uw maat zijn dan misschien iets in een andere maat voor uw 
partner. Een leuk geschenkje voor onder de kerstboom? 
Hoe gaat alles nu concreet in zijn werk. 
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Vanaf woensdag 9 oktober tot en met de Sinterklaastocht krijgt u bij het inleveren van een 
volledig ingevuld 40 punten formulier een inruilbon ter waarde van 20 Euro. Op deze bon 
wordt uw naam ingevuld en u moet deze ook ondertekenen bij ontvangst van de kleding. Deze 
bon is beperkt geldig. Laatste dag van inruiling is maandag 27 januari 2020. Daarna is de bon 
niet meer bruikbaar. 
Er wordt ook geen geld teruggegeven op deze bon. Als u iets kiest van vb. 16 Euro wordt er 
geen 4 Euro teruggegeven. U kan eventueel nog wel iets van een kleine waarde bij kiezen en 
de meerprijs bijleggen. 
Wanneer u minstens 20 punten heeft, kunt u een bon bekomen a rato van het aantal punten 
maal 0,50 Euro 
Tijdens de Sinterklaaswandeling is ons secretariaat  open van 08.00 uur tot 17.00 uur. U kunt 
er lidgeld vernieuwen, 40 puntenkaart inruilen en een nieuwe meenemen. U kunt er tevens de 
inruilbon dadelijk innen. 
Nieuwe puntenkaarten zijn pas beschikbaar vanaf de Sinterklaastocht. 
 
 Opgelet!! Laatste datum van inleveren 40 punten formulier: Zondag 8 
december. Daarna worden de formulieren niet meer aanvaard. 
 
 

LIDGELD 2020 
Op 1 oktober 2019 is een nieuw werkjaar begonnen, en dit betekent ook: 
vernieuwing van het lidmaatschap. De lidkaarten en ook de Walking in 
Belgium zijn pas op 7 november beschikbaar. Lidgeld vernieuwen kan 
dus maar vanaf woensdag 13 november. 
 
Hoeveel kost het?  
Een heel jaar lid zijn van de grootste wandelclub van Vlaams-Brabant, en tevens verzekerd 
tegen ongevallen op weg naar, tijdens, en op weg van een wandeltocht, kost 15,00 euro voor 
1 persoon, 30 euro voor twee personen, en vanaf het derde lid van hetzelfde gezin 
bijkomend 10,00 euro per persoon. 
  
Hoe uw lidgeld betalen? 
Het liefst van al hebben wij dat het lidgeld in de hand betaald wordt: tijdens de openingsuren 
van het secretariaat of tijdens onze Sinterklaastocht, want dan kunnen wij u meteen uw 
nieuwe lidkaart meegeven, en uw gratis wandelkalender.  Maar betaling langs de bank kan 
natuurlijk ook op nr. BE10 1460 5347 2704  met vermelding “lidgeld 2020”  en de namen  
van de leden. Nieuwe leden melden zich echter bij de secretaris, met opgave van hun 
(officiële) voornaam, familienaam, adres, geboortedatum, rijksregisternummer en 
nationaliteit. 
Bewijs van lidmaatschap 
Als bewijs van betaling van uw lidgeld ontvangt u een nieuwe  lidkaart .  Wie in de hand 
betaalt (zie hierboven) ontvangt deze lidkaart onmiddellijk.  Wie langs de bank betaalt krijgt 
ze achterna gestuurd (doen wij niet zo graag, want dit vraagt bijkomend werk, en een 
postzegel, maar even goede vrienden!). 
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Een aanrader: betaal uw lidgeld ten laatste op 30 december. De huidige lidkaart 
is maar geldig tot 31 december 2019. Wanneer u gaat wandelen na die 
datum wordt u niet meer herkend als lid en moet u de inschrijfprijs van 
niet-leden betalen.  
U ontvangt dan bovendien, per gezin, gratis de Walking in Belgium 2020.  
Opgelet: deze kalender kan u zelf afhalen zolang hij beschikbaar is, hij wordt u 
niet opgestuurd! 
 
 
 
 
 

Openingsuren secretariaat november- december 
Wegens de verwachte drukte door lidgeldvernieuwing, passen we de openingsuren van ons 
secretariaat wat aan. 
Woensdag 13 november open vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur. 
Maandag 25 november open vanaf 17.30 uur tot 19.30 uur  
Zondag 8 december open van 8.00 uur tot 17.00 uur 
Woensdag 11 en maandag 30 december zijn er de gewone openingsuren. 
Voor diegenen die niet graag aanschuiven: De rustigste periode is de zondagnamiddag 
 

Nieuwe lidkaart 2020 
 

De belangrijkste wijziging is dat de lidkaart vanaf 2020 niet meer op gewoon papier afgedrukt 
wordt, maar een degelijke PVC-lidkaart geworden is. De keuze voor een hardere kaart was al 
langer een idee maar is versneld geworden door de problemen met de slechte kwaliteit van de 
huidige lidkaarten. Deze PVC-lidkaart dient 2 jaar gebruikt in plaats van nu elk jaar een 
nieuwe kaart. Uiteraard zal de kaart voor 2021 pas geldig zijn na betaling van het lidgeld voor 
2021. De PVC-kaart is gekleefd op een adresdrager, een lidkaartbrief vergelijkbaar met wat 
we nu al kennen. Naast de PVC-lidkaart staan alle gegevens waarover we momenteel 
beschikken. Via de brief wordt aan de leden gevraagd om deze gegevens te controleren en 
eventuele wijzigingen of aanvullingen aan de club kenbaar te maken.  

Hoe zien die PVC-kaarten er uit? De kaarten hebben de grootte van een gewone bankkaart. 
Daarop staat het clubnummer, de clubnaam, voor- en familienaam van het lid, het lidnummer 
en de barcode. Het adres staat niet meer op de lidkaart. Adreswijzigingen moeten nog wel 
doorgegeven worden aan de secretaris van de club. 

Hoelang is de huidige lidkaart 2019 geldig? De lidkaart 2019 is geldig tot 31/12/2019! Wie 
dus volgend jaar in januari met zijn oude lidkaart (2019) gaat wandelen, zal geen ledenkorting 
meer krijgen.  Uiteraard kunnen mensen nog hernieuwen in de loop van januari, februari, 
maart, … maar zolang ze niet hernieuwd hebben, worden ze aanzien als niet-lid.    
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Nieuw wandelboekje 
 

Samen met de nieuwe lidkaart krijgt ieder lid ook een wandelboekje. Aan dit wandelboekje is 
een spaaractie gekoppeld. Wat houdt de actie in? 
Het lid gaat wandelen en neemt dit wandelboekje mee. Na de wandeling wordt het 
wandelboekje afgestempeld door de organiserende club. Opgelet!!! Enkel wandeltochten 
van WSVL worden aanvaard. 
Na 15 tochten kan een regenponcho bekomen worden of men kan doorsparen tot 25 
wandeltochten en een rugzak verkrijgen. Er dient dus een keuze gemaakt voor een gadget; het 
is niet zo dat men eerst spaart voor de 15 tochten om later door te gaan voor de 25. De leden 
kunnen beginnen met sparen vanaf ze het wandelboekje in hun bezit hebben, dus ook al in 
2019. Dus hoe eerder men zijn lidgeld hernieuwt, hoe eerder men stempels kan verzamelen.  
Waar en wanneer bekomt men het gadget? 
De gadgets kunnen afgehaald worden op één van de onderstaande evenementen van 
Wandelsport Vlaanderen vzw. Men toont het wandelboekje en de pagina “ontvangst gadget” 
wordt afgestempeld. Het wandelboekje kan het lid behouden en men krijgt het gadget. 
 
5 Regionale wandeldagen 2020 
• Antwerpen Wandelt Antwerpen 29 maart 2020 
• Oost-Vlaanderen Wandelt Herzele 3 mei 2020 
• Vlaams- Brabant Wandelt Zaventem 10 mei 2020 
• Limburg Wandelt Lummen 23 augustus 2020 
• West-Vlaanderen Wandelt Ieper 12 december 2020 
Vlaanderen Wandelt 2020 op zondag 26 april in Koksijde of Asse 
Wandelbeurs 2020 op zaterdag 26 en zondag 27 september in Mechelen 
 
Dit zijn de enige data en locaties waar het gadget af te halen is! Gadgets worden niet 
verstuurd en kunnen niet afgehaald worden op de federatie secretariaten. 
 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
Van  12 augustus  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 secretaris heeft de factuur bij van het staatsblad voor de penningmeester. 

Hij heeft  een uitnodiging voor een cursus Route You bij. 
Macro maakt reclame en we zouden een procentje krijgen bij aankoop. 
Sint Niklaas heeft een aantal brochures opgestuurd. 
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• De Colruyt blijft 3% geven. 
• Volgens de penningmeester is de Netetocht compleet. 

De zomertocht nog niet. Er moet nog een afrekening komen van 2 zalen. 
Hij overloopt de in- en uitgaven van juni en juli. 
Bij nazicht van de drank rekening van  Kortrijk Dutsel, blijkt dat alles juist is. 
Hij heeft de belastingen ingevuld. 
Wie van het bestuur gaat er mee naar Sint Niklaas? 
Basseveld : 36 deelnemers 

• Jonas van Fitclass kwam uitleggen om deel te nemen aan hun programma om 
fitter en gezonder te worden. 
Eerst wordt een test afgelegd. € 25 vermindering voor clubleden. 
Daarna geven ze een beweegplan voor 12 weken. 
De training, in groep van 24, werkt met een doorschuifsysteem op toestellen; 
met muziek. 
Prijs clubleden: € 44 i.p.v. € 49. 
Bij inschrijven : € 20  voor de clubkas. 

• De secretaris zal 360 Walkings 2020 bestellen. 
• Een laatste nazicht van de tochten wordt gedaan voor de Walking 2020. 
• Voor het helpersfeest wordt de menu in het Sparrenhof van 6/10 genomen. 
• Natuurpunt houdt op 27/10 een trailwalking . 

De stertocht naar Trip trap wordt uitgesteld naar 3/11. 
• Voor het zomerverlof 2020 worden de reizen van Intersoc bekeken. 
• Voor de molentocht komt de bakker om 6u45. 

Zelf komen we samen op 13u de maandag. 
 
Verslag : Guy Van Loo 

 
 
 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
Van  30 september  om 19u40. 

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

 
• De voorzitter verwelkomt iedereen. Paul is ziek en Bart is op reis. 
• Fons heeft bij wijze van oefening het UBO register ingevuld. 
• Volgens de penningmeester is de zomertocht nog niet helemaal afgerekend. 

De molentocht ook nog niet. 
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Hij overloopt de in – uitgaven van augustus 
Er zijn al 112 spaarkaarten voor pannenkoeken binnen. 
Helpersfeest : 75 helpers 

• De gidsen voor de vrijdagnamiddagwandelingen zijn gekend. 
• Voor de 40 punten wordt er kledij bijgekocht. 
• Het lidgeld bij de federatie wordt verhoogd met €2. Wij verhogen niet en 

behouden € 15 + gratis Walking. 
In november krijgt ieder nieuw lid een wandelboekje. Bij 15 stempels = 15 
tochten, bekomt men een poncho; bij 20 stempels een degelijke rugzak. 
Het is ofwel een poncho ofwel een rugzak. Af te halen op de regionale of 
Vlaamse wandeldag of op de wandelbeurs. 

• Op 24 januari is er nieuwjaarsviering. Kandidaten die vele km’s of een 
aantal tochten (1000) hebben, mogen gratis mee. Vanuit het bestuur zijn er 2 
gevierden nl. Paul en José. De aanvraag en voorwaarden komen in het 
volgend pinguineke. 

• Het lidgeld voor 2020 is te betalen van begin november tot 31/12/2019, 
omdat na december het lidgeld niet meer geldig is. Vroeger was de lidkaart 
voor het volgend jaar geldig tot 28 februari. Vanaf dit jaar is de lidkaart 
2019 slechts geldig tot 31/12. 

• Voor het winterfeest van 13/12 – 31-12 zijn er een aantal nieuwe 
activiteiten. Onze winterwandeling van 27/12 zal een 
vrijdagnamiddagwandeling worden. Gevolg : eerder 10-11 km. i.p.v. 9km. 

• De voorstelling van Flims –zomervakantie – zou kunnen op 6-13-14 
november. Vera wordt hiervoor gevraagd. De juist datum komt in het 
pinguineke. 

• 16/11  Kasterlee en 17/11 Drongen = stertocht en busreis. Deze blijven. 
Drongen zou mooi zijn, vooral langs de Leie. 

• De lidkaarten zijn pas op 7 november beschikbaar. Daarom open we het 
secretariaat hiervoor op 13/11 reeds om 13u 30 tot 16u. 
Op 25/11 reeds van 17u30 tot 19u30. In december op 11/12 en 30/12 = 
gewoon. 

• Trip trap Kumtich krijgt een stertocht met koffie en pannenkoeken. 
• De prijzen van de drank blijft ongewijzigd. 
• Voor de Tienbundertocht worden de medewerkers overlopen. 

De wei voor de parking moet nog worden aangevraagd. 
Arenbergbier gaat € 2,6 kosten met een witte jeton. 
De gemeente vraagt een plannetje met een GPX file. Dit is een probleem. 
We komen samen op 18/10 om 13u30. 
De bakker komt om 6u30. 

 
 
 
Verslag Guy Van loo 
Einde 22u 40 
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Een man in een luchtballon is verdwaald' Hij zakt wat 
en ziet een vrouw op de begane grond lopen 
Hij roept haar toe: “Ik heb vrienden van mij beloofd over een uur 
bij hen te zijn, maar ik heb geen idee waar ik nu ben'' 
De vrouw roept terug: 
“U bevindt zich in een ballon op ongeveer tien meter boven de begane 
grond. U zit tussen de 51 en 52 graden noorderbreedte en tussen de 5 
en 6 graden westerlengte.” 
“U bent zeker informaticus?” zegt de man. 
“Inderdaad, hoe weet u dat?” vraagt de vrouw.  
Zegt de man: “ U heeft me technisch een perfecte uitleg gegeven, maar 
ik heb nog steeds geen idee wat ik met deze informatie moet doen en ik 
heb nog steeds geen idee waar ik ben. En in alle eerlijkheid, u hebt me 
niet veel geholpen en u hebt me bovendien nog eens kostbare tijd doen 
verliezen.” 
“En u bent manager neem ik aan?” antwoordt de vrouw. 
“Klopt, hoe weet u dat?” 
“ Wel, u weet niet waar u zich bevindt, noch waar naartoe moet. Een 
grote massa lucht heeft u gebracht waar u nu bent.  
U heeft een belofte gedaan waarvan u geen idee had hoe u die moest 
nakomen; maar u verwacht dat mensen die onder u staan uw problemen 
oplossen. 
Het feit is dat u in precies dezelfde situatie zit als 5 minuten geleden; 
alleen is het nu ineens mijn fout.” 
 
 
 



23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   



24 
 

 
 
 

 Hoe kan het goed gaan met onze economie als: 
 
de tabakshandelaar de sigaar is 
de bakker zijn brood niet meer verdient 
de herenmode de das is omgedaan 
de lampenverkopers de toekomst duister in zien 
de scheepvaart de wind uit de zeilen is genomen 
de timmerman niet meer weet van welk hout pijlen te maken 
de houthakker het bijltje er bij neergelegd heeft 
de horlogemakers de tijd willen terugzetten 
de confectie-industrie er een mouw moet aan passen 
de tuinders knollen voor citroenen hebben gekocht 
de binnenschippers aan lager wal geraakt zijn 
de chauffeurs de macht over het stuur kwijt geraakt zijn 
de wegen aan belasting bezweken zijn 
de badmeesters het hoofd niet meer boven water kunnen houden 
de bierbrouwers uit een ander vaatje moeten tappen 
in de bioscopen het doek gevallen is 
de kwekers op zwart zaad zitten 
de schoorsteenvegers uit hun dak gaan 
de stratenmakers op straat staan 
de mijnbouw zijn eigen graf graaft 
de NMBS het spoor bijster is 
de luchtvaartmaatschappijen uit de lucht vallen 
de metselaars in de put zitten 
de caféhouders het zat zijn 
de kappers met de handen in het haar zitten 
de boeren uit het veld geslagen zijn 
de helderzienden het niet meer zien zitten... 
alleen bij de wapenindustrie zit er nog schot in de zaak 
 


	Ernst :Oude vakwerkhuizen en grote kerk.                                                                              Het wijndorp Ernst ligt ongeveer 5 kilometer van het beroemde en drukke Cochem. Het ligt op linkeroever van de Moezel en strekt zich ...
	Tot zover een korte beschrijving van het dorp. Het nabij gelegen stadje Cochem is wel door iedereen gekend en zal in een van de wandelingen bezocht worden. Zeker op het programma is de wandeling van de Wilde Endert. Een wandeling vanuit Ulmen naar Coc...
	We verblijven in half pension. Ontbijt bij aankomst en een middagmaal op zondag inbegrepen. Er is een gastenkaart voorzien met gratis openbaar vervoer. De shoppers kunnen makkelijk naar Cochem. Busvervoer inbegrepen kost deze reis 250 Euro p.p. in een...

