
1 
 

Mijmeringen van de voorzitter. 

Weeral een zomer om niet snel te vergeten. Toch zeker juli met zijn hittegolven en de 
uitschieter van 41,8° C in Begijnendijk. Ondertussen is het weer genormaliseerd en krijgen 
we een afwisseling van regendagen met zonnige perioden. Typisch Belgisch dus. 

Tijdens onze zomertocht konden we genieten van een goed wandelweer wat resulteerde in 
bijna 2000 deelnemers. Meer dan 600 van die wandelaars waren niet aangesloten bij een 
wandelclub maar vonden toch de weg naar onze organisatie. Velen kwamen zich dan ook 
voorbereiden op de dodentocht. Op wat bevoorradingsproblemen in Wezemaal na, weer een 
mooie organisatie waar we fier mogen op zijn. Een dikke dank u wel aan eenieder die daaraan 
heeft meegewerkt. 

 Dan was er onze reis in volle zomerperiode naar Tsjechië. Bus – en GPS problemen maakten 
de heenreis wat avontuurlijk. Het verblijf in Harrachov was dan weer in orde. Ook de 
wandelingen en de excursies konden de 40 pinguïns bekoren. Al met al een geslaagde 
vakantie. Het Intersoc hotel in Oostenrijk zal pas in 2021 openen. In 2020 keren we dan nog 
eens terug naar Zwitserland. Eind seizoen is er een mogelijkheid om naar Flims te reizen. Een 
beperkte capaciteit. We moeten dus zeer snel weten hoeveel mensen er interesse hebben zodat 
we een optie op die plaatsen kunnen nemen vooraleer de inschrijving voor iedereen open 
komt. 

Zoals ieder jaar in september zorgen Silke en Guido weer voor Azalea plantjes verkoop. De 
opbrengst gaat naar “ Kom op tegen kanker”. Nog een specialleke, in deze info, is de actie 
van Fitclass naar jullie toe. Op vertoon van uw lidkaart krijgt u als lid een flinke korting 
wanneer u nog eens graag een inspanning wil leveren om uw conditie te verbeteren. 

Vanaf half oktober kan u uw 40 puntenformulier weer inleveren. We hebben nog steeds een 
flinke voorraad clubkledij. Misschien toch best nog even wachten. Tegen eind november 
wordt de collectie nog wat uitgebreid. 

Op 6 oktober hebben we weer ons traditioneel helpersfeest. Bij deze nodig ik alle 
medewerkers van het afgelopen jaar uit om mee te komen genieten van een heerlijke maaltijd. 
Laat maar iets weten als u wil deelnemen.  

Als er nog leden zijn die graag toetreden tot de schare helpers. Zeer graag, vele helpende 
handen maken het werk lichter. Geef maar een seintje. 

 Als deze info in de bus valt is de organisatie van onze eerste Molentocht  dichtbij. Een 
gelegenheid om in de Langdorpse bossen te komen wandelen in een volle groene 
kleurenpracht.  

Het einde van de schoolvakantie is dan in zicht. Kinderen en kleinkinderen zijn terug naar 
school. Alles valt terug in zijn plooi. Zonder dat we het beseffen sluipt de herfst naderbij en is 
de mooie zomer weer voorbij. Geen nood echter er zijn nog wel enkele nazomertjes op komst. 

Geniet ervan. 

Tot ergens onderweg. 

Fons 
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Wandelkalender september-oktober 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 1 september 
 
Trofee Harten vijf 

WC De Grashoppers 
Sporthal  
Vorststraat 55      Averbode 

6-8-10-12-15-20-25-30-42-
50 km 
06.00 – 15.00 uur 

Donderdag 5 september 
 

WC Tornado Boortmeerbeek 
PZ Haacht Station  
Neysetterstraat 5       3150 Haacht 

6-10 km 
4 lussen 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 8 september 
 
 

Wit Blauw Scherpenheuvel 
CC Den Egger       
A.Nihoulstraat 74   Scherpenheuvel 

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

Zondag 8 september 
 
 

KWB Schriek 
Parochiecentrum  
Leo Kempenaersstraat 16 Schriek  

5-9-12-16-20-25-35-50 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 12 september Trip-Trap Kumtich 
Zaal centrum  
Keibergstraat 54      Kumtich 

3-6-7-8 km 
Te combineren 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 14 september 
 

VOS Schaffen 
Kalendries 
Meldertsebaan 2   Meldert-Lummen 

5-8-12-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 15 september 
Busreis  

De Wase Steinbockvrienden Sint- 
Niklaas.         Tegenbezoek  

3-6-12-15-20-25-30 km 
Zie verder in deze info 

Zondag 15 september WSP Heverlee 
Go! Campus Woudlucht 
Prosperdreef 3   Heverlee 

4-7-12-20-30-35 km 
 
07.30 – 15.00 uur 

Dinsdag 17 september De Pompoenstappers vzw 
OC Lichtaart  
Schoolstraat           Lichtaart 

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

Donderdag 19 september 
 

Sporton Deurne Diest 
’t Schoolhuis   
Schoterheide 48     Tessenderlo 

7-10-17 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 22 september 
 

De Fonskes Leuven 
Cultureel Centrum ‘t Stichelke 
Keizerstraat     Lovenjoel 

4-6-12-20-30 km 
 
07.00 -  15.00 uur 
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Zondag 22 september 
 
 

Bavostappers Zittaart 
PZ  Meerhout-Zittaart 
Lindestraat 22     Meerhout-Zittaart 

4-7-12-15-19-25-33-43 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 24 september WC De Grashoppers 
Concordia  
Schuurweg 4       Testelt 

4-6-8-10 km 
Lussenparcours 
06.30 – 15.00 uur 

Zaterdag 28 september 
Zondag 29 september 

Wandelbeurs Nekkerhal   
Zie verder in deze info 

Zaterdag 28 september 
 
 

Ijsetrippers 
Zaal Den Elzas  
Elzasstraat          Huldenberg 

4-7-12-18-25 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 29 september 
 
Stertocht 

WSV IVAS Itegem 
Parochiezaal  
Ter Laeken 4      Booischot 

4-8-10-12-16-20-25-30-42 
km 
06.00 – 15.00 uur 

Zondag 29 september WSV Horizon Donk vzw 
Buurthuis   
Zelkstraat  16        Halen 

4-8-11-13-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 5 oktober De Lummense Dalmatiërs 
Zaal Sint-Jozef Thiewinkel 
Sint-Janstraat Lummen 

4-6-12-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 6 oktober 
 
 

De Lustige stappers Langdorp 
Parochiezaal   
Stationsstraat            Ramsel 

4-6-10-18-22-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 12 oktober De Bollekes Rotselaar 
Montfortcollege 
Aarschotsesteenweg 39  Rotselaar 

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

Zondag 13 oktober 
Busreis 

Pomona Trotters Welkenraedt 3-6-12-21 km 
Zie verder in deze info 

Zondag 13 oktober 
 
 

VOS Schaffen 
CVO De Oranjerie 
Boudewijnvest 5      Diest 

4-8-12-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 13 oktober WSV Neteland Duffel vzw 
Gemeentel. Techn.Instituut  
Rooienberg 20        Duffel 

6-12-18-21-30-42 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Woensdag 16 oktober Globetrotters Hageland vzw 
PZ Trefpunt  
Dorpstraat 12       Assent 

4-7-12-16 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 19 oktober 
 
Eigen organisatie 

15de Tienbundertocht 
Kortakkerzaal   Rillaar 
Wandelaars/Helpers op post 

5-8-12-16-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 20 oktober 
 
 

Wandelend Paal vzw 
PZ Sint-Paulus  
Diestersesteenweg 33      Paal 

4-7-12-16-20-30-42 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 20 oktober 
 
 

WSV Berchlaer 
Ontmoetingscentrum PC Ballaer 
Markt 27         Berlaar 

4-6-12-18-22-30 km 
 
07.30 – 15.00 uur 
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Donderdag 24 oktober Den Engel leuven 
PZ Haasrode 
Milsestraat 53     Haasrode 

6-12 km 
 
09.00 – 15.00 uur 

Zondag 27 oktober 
 
 

WK Werchter vzw 
Basisschool De Cocon   
Veldonkstraat 10      Tremelo 

4-8-12-16-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 27 oktober Herentalse wandelclub 
Parochiecentrum  
Boerenkrijglaan       Westerlo 

4-7-10-15-20-25-30 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

 
 
 

Vrijdagwandelingen  2019 -2020 
Datum               Omloop      Vertrek 13.30h 

20/09/19 Aarschot- Bergvijver Sporthal  Demervallei 

04/10/19  Rillaar-Bergvijver Parking Kortakker 

25/10/19  Gijmel - Langdorp Gijmel kerk 

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 

10/01/20 Nieuwrode – Kortrijk-Dutsel  Nieuwrode kerk 

24/01/20 Wolfsdonk- Testelt Wolfsdonk kerk 

07/02/20 Langdorp - Wolfsdonk Parking achter zaal Demervallei 

21/02/20 Aarschot -Rillaar Parking Demervallei 

6/03/20 Wolfsdonk - Herselt Kerk Wolfsdonk 

20/03/20 Ourodenberg - Aarschot Kerk Ourodenberg 

03/04/20 Gelrode –Wezemaal  Sportschuur Gelrode 

24/04/20 Wit Toreke - Baal Parking Meetshoven 

15/5/20 Herselt - Bergom Sporthal De Mix 

05/06/20 Ourodenberg - Herselt Parochiezaal Ourodenberg 

19/06/20 Gelrode - Nieuwode Sportschuur Gelrode 
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Zomerreis 2020 
Ook in 2020 is er weer een samenwerking  met Intersoc en WSVL om georganiseerde reizen 
te organiseren. Er zijn reizen voorzien naar Zinal, Leysin, Harrachov en Flims. De eerste 
bestemmingen hebben we al gedaan. Blijft er nog Flims over. Flims ligt in Zwitserland in de 
buurt van Liechtenstein, het Oostenrijkse Bregenzerwald en het stadje Chur. Het verblijf is 
voorzien in een recent aangekocht 5 sterrenhotel. De periode is van  woensdag 23 september 
tot donderdag 1 oktober 2020. De prijs all-in is 929 Euro bij inschrijving voor 1 december 
2019 

Het is een kleiner hotel met een capaciteit van max. 120 personen. Graag zouden we, liefst 
voor half september, vernemen wie er interesse heeft om mee te gaan. We kunnen dan deze 
plaatsen blokkeren zodat we zeker meekunnen. Vanaf  september kan immers iedereen vrij 
inschrijven. De geïnteresseerden van onze club kunnen dan nog later op het jaar definitief 
beslissen en inschrijven. 

Interesse? Graag een seintje aan onze voorzitter. 

 

ZONDAG 15 SEPTEMBER BUSREIS NAAR DE 
STEINBOCKMARS  IN SINT-NIKLAAS 

 
We rijden deze maal op tegenbezoek bij de Wase 
Steinbockvrienden. Vertrek en aankomst  : Land en 
Tuinbouwschool  Weverstraat 23, Sint-Niklaas. 
Deze school ligt ver buiten het centrum en in de 
groene omgeving rondom Sint- Niklaas. 
Onderstaande gegevens kregen we toegestuurd. 
Er zijn 7 wandelafstanden : 3,5 , 6 , 12, 15, 20, 25 en 
30 km. 
 
Alle afstanden gaan gezamenlijk langs de schooltuin naar het punt waar de 6 km en de 12 km 
ons verlaten en zich naar de rustpost in de Arkestraat begeven. 
 
De 12 km maakt hier een lus welke gaat langs de Dekpriem , Belsele Dorp , Oude Spoorweg 
van Waasmunster  tot de rustpost in de Arkestraat. 
 
De 6 km en de 12 km vervolgen nu gezamenlijk hun weg , onderweg zien we in het 
Rialfopark verschillende soorten dieren. Na het Van Eykpark  gaan we naar de aankomst. 
 
De 3,5 , 15 , 20  , 25 , 30 km, vervolgen hun weg langs de” SINTRA ” waarna we de Hoge 
Kouterwegel nemen , de 3,5 km verlaat ons hier vlug om binnen te lopen. 
 
De 15 , 20 , 25 en 30 km kunnen nu in de kuilstraat Het Hof Ter Spreess zien , hierna gaan we 
via verschillende wegels “ Sterrewegel “en bospaden naar de rustpost in SOMBEKE . 
 
De 25 en 30 km maken hier een mooie verkenning van omgeving langs verschillende paden 
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zoals de spoorzate , het Meersenpad, de Galgenwegel en Sterrewegel. 
 
Na  rust vervolgen 15 , 20 , 25 en 30 km via de  Sombeke Dries  ,heide van waasmunster , de 
heerweg en muizenberg, hier verlaat de 15 km ons en gaat naar de aankomst. 
 
Langs verschillende veldwegels gaan de  20 , 25 en 30 km   naar de Rustpost in de Arkestraat. 
 
De 30 km maakt hier tevens de lus van de 12 km. 
 
Na deze laatste rust lopen we naar de aankomst , onderweg kunnen we nog genieten van  het 
hierboven reeds beschrevene. 
 
Velen zullen van al dat wandelen  wel dorst gekregen hebben . In de aankomstzaal van “de 
Land en Tuinbouwschool “ kan men een natje en een droogje bekomen. 
 
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  Sint Niklaas en de naam 
van de deelnemers. Het bedrag moet voor 6 september op onze rekening staan. 
 

Stertocht  zondag 29 september. 

De wandelclub IVAS uit Itegem organiseert er haar 11de Bamiswandeltocht vanuit 
Booischot. 

De start is in de Parochiezaal: Ter Laken 4, 2221 Booischot.  
Er zijn niet minder dan 10 verschillende wandelafstanden mogelijk : 4, 6, 8, 11, 14, 18, 22, 
26, 33, 42 km. 
De kortste afstanden 4 en 6 km, geschikt voor alles op wieltjes, hebben tevens een rustpost. 
De grootste afstand heeft in de startzaal een lus richting Booischot station.  
Hierna volgen zij het parcours van de andere afstanden richting Het kasteel, de liniebrug of de 
linievijver, de Poer (visvijver).  
Langs de Grote Nete en door de Herenbossen gaat het naar de parochiezaal van Hulshout - 
1ste rustpost. De korte afstanden keren weer naar Booischot, verkort of lang langs het 
Bergske. 
Vanaf de 18 km wordt er richting en naar Wiekevorst gewandeld, sommigen verkort, anderen 

lang naar de 2de rustpost Het Goor gelegen 
aan de Wiekevorstse Goorweg.  
De wandelaars lopen terug langs het 
M.A.S.H. en door het prachtige gebied van de 
Goren, verkort of lang naar de parochiezaal 
van Hulshout.  
Vanuit Hulshout loopt het richting de 
Herenbossen en het Bergske, om langs de 
Grote Nete en zijn vallei de hofdreef van het 

kasteel te bereiken en zo terug te keren naar de parochiezaal van Booischot. 
  
In de startzaal kan je de broodjes, soep, warme drank, wat gerstenat of een frisdrank laten 
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smaken. Een deel van de opbrengst gaat zoals altijd naar de Vriendenkring van het 
Brandwondencentrum in Gent. 

Booischot is een gebied dat niet zoveel bewandeld wordt. Een unieke gelegenheid om met die 
streek kennis te maken. We betalen voor u de inschrijving en een basisconsumptie. 

 

Wandelbeurs 28 en 29 september 2019 
Plaats van gebeuren is de Nekkerhal in Mechelen. Openingsuren van 10.00 tot 17.00 uur. 

 

Voor de 2de keer organiseert 
onze wandelfederatie een 
eigen wandelbeurs.  De 
standruimte werd sterk 
uitgebreid waardoor er een 
heel aantal nieuwe exposanten 
kunnen deelnemen. Op deze 
beurs kan iedereen die graag 
wandelt kennis komen maken 
met de wandelsport in het 
algemeen. De verschillende 
clubs kunnen er via hun eigen 
regio promotie maken voor 
zichzelf en de wandeltochten 

die ze organiseren. Naast het wandelen zelf zullen er ook heel wat standhouders aanwezig die 
de wandelaar kunnen interesseren. Dat gaat dan van schoeisel, kleding en navigatietoestellen. 
Ook standhouders die wandelvakanties aanbieden zullen aanwezig zijn. Kortom een beurs 
met veel afwisseling ondanks dat alles op het wandelen gericht is. Voor de leden van WSVL 
vzw is de toegang gratis. Misschien zien we u daar ook. Wij zullen er alleszins ook zijn. 

 
 

Zondag 6 oktober. Helpersfeest 
De ondertussen jaarlijkse periode om onze helpers nog eens in de watten te leggen. Al wie het 
afgelopen jaar komen helpen heeft is welkom. 
Ook nu weer houden we het simpel. In de voormiddag kan u nog rustig calorieën gaan 
verbranden. Op de wandeltocht in Ramsel bijvoorbeeld  lekker dicht bij.  
 
Alle helpers worden uitgenodigd op 6 oktober om 16.00 uur in het 
Sparrenhof te Langdorp. 
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Programma: 
Aperitief  tussen 16.00 en 17.00 uur 
Menu:  

- Gegratineerde vissersschelp. 
- Roomsoep van 3 selders. 
- Kalfsmedaillon in ’t groen met champignons-madeirasaus. 
- Panna cotta met frambozencoulis. 
- Koffie 

Aangepaste dranken tijdens en na het eten. 
Dat alles is voor de helpers gratis. Partners van helpers mogen ook meekomen maar betalen 
dan wel een bijdrage van 40 euro via overschrijving op nr. BE10 1460 5347 2704 
Wil u graag deelnemen verwittig dan de voorzitter voor 22 september per mail, telefoon, 
mondeling of postduif. 
 

Busreis naar de 43e wandeltocht van Welkenraedt 
zondag 13 oktober  
 
We ontvingen onderstaande beschrijving en wat informatie over Welkenraedt. 
Wij kunnen kiezen uit volgende afstanden  :  3 - 6 - 12 - 21 Km  
Dit jaar lopen alle afstanden naar het Duitstalige gebied van België. 
Start is vanaf het "Centre Sportif"  en alle afstanden gaan via kleine wegen naar Lontzen-
Busch. 
 De 3 km gaan al snel terug naar de aankomst via de Dickenbusch. 
Van Lontze-Busch gaan de 6 km terug via Herbesthal waar de controle is. 
 

De 12 en 21 km trekken naar Lontzen 
via de mooie Annakapelle. In Lontzen 
is de controle plaats. 
De 12 km maken er een lus via de 
Donnerkul en komen terug naar het 
controle in Lontzen. 
 
De 21 Km gaan langs de Lontezner 
Heide naar Astenet via het Kastel van 
Thor, en wandelen verder tot het dorp 
van Hergenrath. (volgende controle) 

Van Hergenrath trekken wij terug naar Lontzen via het kasteel van Eynebourg in de gemeende 
Kelmis en de Gippenhaagerbusch. Aan de Donnerkul komen we weer samen met de 12 km en 
gaan terug naar Lontzen. Van daar wandelen wij tot Herbesthal waar de 6 km samen komen 
en dan terug naar de aankomst. 
 
En hier een beetje geschiedenis van Welkenraedt 
   
Welkenraedt (Nederlands:  Welkenraat, Ripuarisch: Wälekete) is een plaats en gemeente in de 
provincie Luik. De gemeente telt ruim 10000 inwoners. Met de twee buurgemeenten Baelen en 
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Bleyberg en het oosten van Voeren vormt ze de zogenaamde Platdietse streek. De plaats 
behoorde tot het oorspronkelijk gebied van het hertogdom Limburg. 
 
De oudere bevolking spreekt gedeeltelijk een Limburgs/Duits grensdialect en hoewel de 
gemeente officieel Franstalig is, is bij de vastlegging van taalgrens (in 1963) de mogelijkheid 
voor het instellen van Nederlandse of Duitse taalfaciliteiten opengelaten (artikel 16 van de Wet 
op het gebruik van de talen in bestuurszaken). Volgens artikel 3 van de Wet op het gebruik van 
de talen in het onderwijs (18 juli 1963) is er in Welkenraedt de mogelijkheid, het onderwijs in 
een andere dan de Franse taal te organiseren. 
 
Geschiedenis :    Tot de opheffing van het Hertogdom Limburg hoorde Welkenraedt tot de 
Limburgse hoogbank Baelen. Net als de rest van het hertogdom werd Welkenraedt bij de 
annexatie van de Zuidelijke Nederlanden door de Franse Republiek in 1795 opgenomen in het 
toen gevormde departement Ourthe. 
 

Vervoer: Welkenraedt is een klein 
spoorwegknooppunt aan de spoorlijn 37 (Luik 
– Aken) en spoorlijn 49 (Welkenraedt – 
Eupen), en het station Welkenraedt dankt een 
stuk zijn naambekendheid in Vlaanderen als 
bestemming van bepaalde treinen op de 
verbinding van de kust en Kortrijk, via 
Brussel naar het oosten van het land. 
 
 

Bezienswaardigheden:     
 
-Monument met de namen van de inwoners, die tijdens de twee wereldoorlogen vielen, 
gedeporteerd werden of als partizanen tegen de Duitsers vochten (kerngemeente Welkenraedt). 
-Huis Zimmermann (18de eeuw), gelegen in het centrum van Welkenraedt. 
-Sint-Janskerk uit 1880 (met één afbeelding van Het Laatste Avondmaal in het hoogkoor) te 
Welkenraedt. 
-Kasteel Ruyff (17de eeuw) te Hendrikkapelle. 
-Kasteel Baelen (uit 1737) te Hendrikkapelle. 
-Sint-Georgskerk (gotisch, met romaanse toren) te Hendrikkapelle. 
-Amerikaanse militaire begraafplaats te Hendrikkapelle. 
 
Vertrek parking Demervallei 07.30 uur. Terug omstreeks 17.30 uur. Inschrijven doe je door 7  
euro te storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding  Welkenraedt en de naam 
van de deelnemers. Het bedrag moet voor 4 oktober op onze rekening staan. 
 
 

Zaterdag 19 oktober 2019: 15de Tienbundertocht  
Vanuit het Brabantse Rillaar (Rietlaer), wat plaats aan het riet betekent, en bevolkt door een 
5000 tal inwoners, starten wij dit jaar ook weer met onze Tienbundertocht. We zijn het 
weekend van de trage wegen. Die wegen  zullen dan zeker niet ontbreken op de diverse 
parcoursen. 



10 
 

 
De 12 km bezoekt via het Rot en de Biezenhuiskes  het landelijk gehucht Bergvijver. Hier in 
de schaduw van de kapel van O.-L.-V. van Zeven Smarten, zal je hartelijk ontvangen worden 
door een schare enthousiaste pinguïnmedewerkers die je graag aan de nodige drank of een 
hartelijk hapje helpen. Je hebt hier ongeveer 6 km op de stappenteller staan. Het wandeltraject 
naar Bergvijver bestaat hoofdzakelijk uit rustige landelijke wegen en daar waar mogelijk, is 
gekozen voor onverharde wegen. Vele paadjes zijn nieuw en zorgen voor een aangename 
verfrissing van het parcours. De wandelaars die liever wat minder kilometers doen, kunnen op 
deze lus de afslag van 5 of 8 km nemen en rustig de tijd nemen om van de mooie 
postkaartzichten op Rillaar te genieten. In Bergvijver maken de Ultra Hikers nog wat km bij. 
Zij kunnen genieten van een lus die werkelijk alle aspecten bezit van een perfecte wandeling. 
Uiteraard moest het traject zoveel mogelijk verkeersvrij zijn, voldoende rust en natuur 
bevatten met af en toe wat klim - en daalwerk. Maar ook de nodige culturele aspecten zijn niet 
vergeten. Zo bezoeken we met deze lus een paar mooie plaatsjes in het stadsgedeelte van 
Aarschot. We verlaten  via een smal trappenpad Aarschot en klimmen naar een hoogte van 40 
meter, van hieruit kunnen we nog een laatste blik op Aarschot werpen eer we terug onze 
controlepost in Bergvijver bereiken. Op de terugweg naar Rillaar brengen we nog een bezoek 
aan het groene gehucht Speelhoven. Een mooi natuurgebied en landelijke wegen kleuren deze 
passage. Even later bereiken we Rillaar. Uiteraard mag je weer genieten van het mooie 
postkaartzicht op Rillaar voor je de startzaal bereikt. In Rillaar voorzien we ook een lus van 9 
km. Met deze lus trek je naar de oorsprong van deze wandeling, nl. "de Tienbunder". De 
Tienbunder is een heuvelrug ontstaan in de Diestiaanse tijd en bestaat hoofdzakelijk uit 
ijzerzandsteen. Deze stenen werden vroeger gedolven en men bouwde er huizen en kerken 
mee. Een landheer heeft destijds de heuvelrug beplant met in - en uitheemse bomen zodat wij 
nu kunnen genieten van deze unieke fauna en flora. Thans is de Tienbunder in beheer door 
Natuurpunt en alzo geniet dit gebied van een zekere bescherming tegen versnippering en 
privatisering. Bij het binnenlopen zorgen wij natuurlijk weer voor heerlijke uitzichten op 
Rillaar. We nodigen alle wandelaars uit om mee te genieten van dit heerlijk wandelsnoepje. 
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Trage Wegen Wandeling natuurpunt Aarschot 
 

Natuurpunt Aarschot organiseert dit jaar wederom haar trage wegen tocht. Weliswaar een 
week later maar dat heeft dan weer te maken met het feit dat wij onze Tienbundertocht 
organiseren in het weekend van de trage wegen. Twee tochten in hetzelfde weekend op het 

grondgebied van Aarschot zou 
teveel van het goede zijn. Vandaar 
dat zij een week later organiseren. 
Zij zijn via “trailwalk” aangesloten 
bij WSVLvzw waardoor wij ook een 
vermindering krijgen bij deelname. 
Hieronder kan u de perstekst vinden 
met alle gegevens.  
Alle pinguïns massaal naar het 
college?  
Op zondag 27 oktober 2019 
organiseert Natuurpunt Aarschot z’n 
tweede ‘Trage Wegen Wandeling’. 
Rode draad zijn nog steeds de Trage 

Wegen, die zoveel mogelijk in de verschillende wandelingen verwerkt werden. Het is 
algemeen bekend dat er zich vele wandelpareltjes onder deze paden bevinden, dus bereid je 
voor op een prachtig Hagelands wandeldecor.  Het aanbod werd bovendien gevoelig 
uitgebreid, en spreekt nu een nog groter publiek aan: zo kan je niet alleen kiezen tussen 4 
verschillende afstanden (7-12-18 en 28km), maar zijn de trouwe viervoeters ook meer dan 
welkom op de hondenwandeling (12km) die onder andere langs een recent geopende 
hondenlosloopweide passeert, komen de kids aan hun trekken op de “Crazy Kids 
Fotozoektocht ft. Pokemon” (aparte toer van 5km in en rond het stadscentrum) en kunnen 
geïnteresseerden tijdens het wandelen van een initiatie “Geocaching” genieten (7km) of een 
leuke kwis oplossen. Voor de twee langste afstanden is een uitgebreide bevoorradingspost 
voorzien. Start en aankomst in het St.-Jozefscollege, Bekaflaan 65, 3200 Aarschot, 
gelegen aan de oever van de Demer, waar je kan genieten van een uitgebreid gamma lekkere 
hapjes en drankjes. Heel ruime stadsparking ‘Demervallei’ vlakbij. Het startuur is vrij te 
kiezen vanaf 8u, aankomst uiterlijk om 17u. Voor de liefhebbers is er een 
gemeenschappelijke start van de hondenwandeling om 10u mogelijk. De wandeling wordt 
mee ondersteund door Wandelsport Vlaanderen VZW, en er is een unieke stempel voor het 
wandelboekje voorzien. 
Deelnameprijs: €2,5 (kinderen -12 , leden Natuurpunt en WSVL vzw leden: €1,5) 
 

40 punten 2019. 
 

Het jaar gaat snel. Vanaf woensdag 9 oktober kan u reeds uw 40punten beloning innen. 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. Toch moeten we 
onze voorraad aanvullen. Deze aanvulling zal pas half november beschikbaar zijn. Misschien 
best niet te snel zijn om uw formulier in te ruilen. We denken tegen die tijd dan ook 
voldoende in stock te hebben om iedereen uit meerdere stukken te kunnen laten kiezen. Mocht 
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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. 
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, kan 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 kan 
er lidgeld vernieuwen, 40 puntenkaart inruilen en een nieuwe meenemen. U kan er tevens de 
inruilbon dadelijk innen. 
 
 Opgelet!! Laatste datum van inleveren 40 punten formulier: Zondag 8 december. 
Daarna worden de formulieren niet meer aanvaard. 
 
 
 
We ontvingen van onze wandelgidsen onderstaand dankwoordje. 
 
Beste Fons en rest van uw bestuursleden, 
  
Wat was het een geweldige dag afgelopen zaterdag. Jullie groep kende veel gezelligheid. Top. 
Zoveel mooie complimenten, ondanks dat ik mij door het vele praten verlopen heb. Nogmaals 
mijn excuses hiervoor. Ik heb er werkelijk niet van kunnen slapen. 
Dit is mij nog nooit eerder overkomen en mag zeker nooit meer gebeuren. 
Nogmaals bedankt, voor het fijne gezelschap en voor de giften in ons spaarpotje! Hiermee 
kunnen we weer inktpatronen kopen en stickervellen om stickers te printen en een terrasje 
doen. 
  
Wandelroutes Stevensweert 
U kan bij google ingeven 'wandelroutes Stevensweert'. U krijgt dan alle knooppunten of er 
zijn wandelkaarten te koop bij het museum om diverse VVV-kantoren. 
 Veel plezier in Stevensweert, indien u in de toekomst een bezoekje, 
fiets- of wandelvakantie of gewoon komt genieten van ons mooie 
dorp en omgeving. 
  
 Lieve groetjes uit Stevensweert 
John en Nathalie 
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Overlijden 
Op  21 juni overleed Celine Bertels. Celine werd geboren in 1928 en was de weduwe van 
Leon Tuyteleers. 

Zij was de moeder van Fik Tuyteleers en schoonmoeder van Margriet van Hissenhoven. 

 

We vernamen ook het overlijden van Jos van Gompel op 6 juli. Hij werd geboren op 14 
april 1940. 

Jos was jarenlang een gewaardeerd helper op onze tochten. In de vertrekzaal stond hij altijd 
weer paraat om de berg afwas te lijf te gaan. Steeds met de glimlach en goedgemutst. Zoals op 
zijn rouwprentje stond “een prachtmens” 

We bieden de getroffen families ons medeleven aan en wensen hen veel sterkte toe. 

 
HARRACHOV  zomer 2019 
 

 
In Aarschot nog maar pas vertrokken 
Zijn wij al heel erg geschrokken 
Hé ! Daar scheelt iets aan die bus ! 
In Rillaar werd het stoppen dus. 
Het boenkt ! Het rammelt overal in ’t rond 
Er schuurt precies iets over de grond… 
Of hebben wij ne platte band  
Wat is hier eigenlijk aan de hand ? 
Ziehier het antwoord op uw vraag: 
Die bus die hing veel te laag ! 
Als ik mij niet vergis 
Was er met de ophanging iets mis … 
Het euvel werd tijdelijk opgelost 
Voorlopig van ’t geboenk verlost ! 

Verder rijden ! Zonder gezaag 
De zon tegemoet richting Praag. 
Nog vele, vele kilometers te vreten 
 
Een dutje doen, een boke eten… 
De weg is nog lang, wij korten hem in 
Dat is niet naar de bus haar zin. 
’t Werd rustiger rijden, door bos en veld 
Door dorpjes waar nog eenvoud geld 
Pas op ! Nen overweg ! Boenk ! Te laat ! 
Een stuk van de bus ligt daar op straat ! 
’t Is niet erg ! Wij rijden verder … plots ne 
stop 
Wij mogen met deze bus die brug niet op ! 
Te zwaar !  te breed ! Dan maar terug 
Bus te hoog voor die spoorwegbrug ! 
Met ons zware, brede, hoge bus 
Op zoek naar andere wegen dus 
Wegwijzers niet ! Reebokskes wel ! 
Wij voelden ons niet goed in ons vel … 
Fons en de chauffeur bleven ijzig kalm 
Niet het moment voor groot alarm 
Als de GPS het maar blijft doen 
Zijn wij ter plekke … morgennoen ! 
En plots ! Daar zie ! de grote baan ! 
Hier moeten wij rechts afslaan ! 
“Nog 19 km,” zegt de Fons 
Ne grote zucht ontsnapte ons !!! 
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’t Is negen uur ! Wij komen aan 
Op de parking zien wij één bus maar staan 
Handgeklap ! wij hebben het gehaald 
Die “ kweddelbus” heeft niet meer gefaald 
. 
Nog vlug iets eten en dan … ons kamer 
Toen kwam de man met de hamer … 
16 uur bus ! Dat is niet min 
Dat kruipt diep de kleren in ! 
Dag 2 
Betaalkaart laden ! Excursies boeken… 
Wij moesten het allemaal zelf uitzoeken ! 
Miserie ! Miserie ! … Een lange rij 
Daar stonden gelukkig specialisten bij ! 
“ Dat systeem dat trekt op niks !” 
“ Kom eens hier dat ik dat fiks !” 
Gezucht, gezeur, tedju! Miljaar ! 
Maar ’t kwam allemaal voor mekaar ! 
Dorpsverkenning ! Waterval ! 
Dit “oude paard” bleef toen op stal … 
Maar … ’s Middags. ’s Avonds… Hop, 

paardje hop 
Tweemaal APERO! Het kon niet op 
Och, iedereen was weer content 
En “dat oude paard” was ook present ! 
Dag 3 
Noodgedwongen in ’t hotel moeten blijven 
Te laat om nog in te schrijven 
De grote hoop is mee op reis 
Naar één of ander “Boheems paradijs” 

 
Rotsformaties ! Kloven ! Spleten ! 
Fons zal die uitstap niet rap vergeten 
Ja zeg, heb dat maar voor 
Fons kon door een smalle spleet niet door ! 
Fons moest een kleine omweg maken 
Maar hij zou er wel geraken 
Zo iets was mij ook gegund 
Ik had daar ook niet door gekund ! 

 
Dag 4 
Vandaag nog eens ne wandeldag ! 
En hoewel ik dat niet zeggen mag… 
Verrassingen waren niet uitgesloten 
Borrels werden uitgegoten ! 
Lekker ! Proef er nog maar één ! 
Een tweede proeven … want één is geen … 
Nog een drupke ! Da’s nummer drie ! 
Iemand was zat maar hij beweert van nie ! 
“De slimste groep” dat loopt nooit mis 
Wij doen mee aan ne quiss ! 
De 2de verrassing van die dag 
Wij gaan als quissers aan de slag. 
Brigitte en Els, sterk geflankeerd, 
Hebben schitterend gepresteerd 
Meedrijven in het peleton 
En toeslaan als het kon ! 
Toen Brigitte en Els, in de laatste ronde 
Praktisch ieder antwoord vonden 
Deden de Pinguins plotseling mee 
Voor de allerhoogste trofee ! 
Niet zo heel sterk begonnen 
Maar uiteindelijk toch gewonnen !!! 

PROFICIAT !! 
Dag 5 

 
Praag, dat is de gouden stad 
Die historisch heel wat te bieden had . 
Praag is één groot monument 
Toeristen worden er verwend 
Burcht, kathedraal, koninklijk paleis 
Geraak er maar eens uit wijs … 
Steegjes en gezellige pleintjes 
Terrasjes: hele grote, hele kleintjes 
Winkels vol kristal en glas 
Ik plantte mij op een terras ! 
Praag is helaas ook “die drukke” 
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Met de Moldau en de Karlsbrucke 
Sommigen zeggen: “ Ik kom eens weer !” 
Anderen zeggen : “ Ik nooit niet meer ! “ 

 
 
Dag 6 
Ne BBQ ! Altijd speciaal 
Dat weten wij allemaal 
Één ding is er maar erg: 
Hoe geraak ik boven op die berg ? 
De grote hoop doet dat te voet … 
Degenen met de meeste moed 
Aanderen doen ’t meer op ’t gemak 
En nemen de lift of “den bak” ! 
Een sneke brood, een kou patat 
Een blad salaad en een tomat 
Worst en ribbekes à volonté 
Rode of witte wijn ! Santé ! 
Een beetje gedronken … en ja hoor 
Er ontstond spontaan een koor 
Begeleid door trekzak en gitaar 
Uit volle borst zingen maar ! 
Wij zagen de lichtjes van de Schelde 
Die zo heel veel liefs vertelden 
Wij zongen over de purpere hei 
En van vrolijke vrienden dat zijn wij ! 
 
Dag 7 
Velen reden er mee 
Naar Janské Lazné 
Om er voor de noen 
Een boomtoppenwandeling te doen . 

 
Een enorme toren ! In cirkels berg op 
Van de wortels naar de top 

En dankzij de Jos 
Weten wij nu alles over het bos ! 
Naar beneden ! Te voet of door een buis… 
Ik vond die pijp niet pluis 
Maar Ronny en Julien, … onverveerd 
Hebben hun angst getrotseerd 
Zij hebben een Weesgegroetje gebeden 
Maar voor den “amen” waren ze beneden 

! 
De Cerna hora , de plaatselijke berg, 
Daar boven geraken was niet erg 
In zo’n “eitje” naar boven schommelen 
Goed om efkens in te dommelen . 
Te voet naar beneden, asfalt of bos 
Laat die Pinguins maar los 
En je kunt het niet beter verzinnen 
Dan maar juist voor de regen …BINNEN ! 
Dag 8,9 en 10 

 
Zelfs in Polen zijn wij gaan stappen 
Maar dat was alleen voor de “rappen” 
Heel de streek werd weer verkend 
Iedereen was wreed kontent 
Maar wat ik ook heb moeten horen: 
De gidsen liepen soms verloren … 
En als zo iets dan gebeurt 
Wordt daar niet over gezeurd 
Ne wandelaar doet met plezier 
Nen extra kilometer of vier ! 
Dank u Fons ! Dank allemaal ! 
Tot volgend jaar misschien … 
Bij leven en welzijn 
Wij zullen wel zien … 
Mia en Swa 
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Plantjesweekend ten voordele van kom op tegen kanker 
 
in samenwerking met de stedelijke welzijnsraad van Aarschot 
 
Vrijdag 13 en zaterdag 14 september 2019 
 
azalea's kosten 7 euro/stuk 
 
bestellen kan vanaf nu bij: 
Guido en Silke De Rijck 
Witte Bergenstraat 29, Aarschot 
016/56.23.56. 
of 
silkederijck@skynet.be 
 
De plantjes worden aan huis geleverd. 

ledenvoordeel 
 

Van Fitclass, een vzw die meer mensen wil aan het bewegen 
brengen, kregen we onderstaand voorstel voor onze leden. Ben je 
niet zeker of het iets voor u is? Het is  mogelijk, in een groepje of 
alleen een kennismakingsles aan te vragen. Neem hiervoor 
contact op met Jonas Metten   
 
Wij, FITCLASS, maken mensen fitter, actiever, gezonder en dus 
gelukkiger. Dit doen we in onze centra die zich bevinden in 
scholen. 
Overdag kunnen leerlingen van de school onze FITCLASS 
gebruiken en na de schooluren is FITCLASS  er voor iedereen 
die verantwoord fitter en gezonder wil worden. 
 

mailto:silkederijck@skynet.be
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We starten altijd met een FITADVIES, een meetmoment waarin we de conditie, lenigheid en 
lichaamssamenstelling vaststellen en daarop gebaseerd een individueel 12 weken beweegplan 
opstellen in combinatie met tips en advies om actiever en gezonder te worden. 
 
FITCLASSEN doe je dan twee keer per week een uurtje op afspraak, onder deskundige 
begeleiding van een coach en in kleine groepen op muziek. 
 
In Aarschot bevinden wij ons in de sporthal van  het Kamsa , Schoolstraat 2 3200 Aarschot 
 
Jij als lid van WSC Langdorp krijgt van ons een korting van 25 euro op het FITADVIES (je 
betaald dus 60 euro ipv 85 euro) op vertoon van je lidkaart. 
Verder krijg je ook een korting van 5 euro per maand bij een FITADVIES PLAN. 
Je betaald dus slechts 44 euro ipv 49 euro per maand. Bij dit plan, kom je twee keer per week 
FITCLASSEN onder begeleiding, maak je gratis gebruik van de FITCLASS app en krijg je 
iedere 3 maanden een nieuw FITADVIES. 
 
Onze oudste FITCLASSer is momenteel 84j, zo zie je maar dat er geen leeftijd staat op een 
fit, gezond en gelukkig leven! 
 
Ben je nieuwsgierig? Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen. 
www.fitclass.com 
0468/01.51.01 
jonas.metten@fitclass.be 
 
 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
Van  24 juni 2019 om 19u30 

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

• De voorzitter verwelkomt iedereen. 
 Annie is pas geopereerd aan de knie en kan daarom niet aanwezig zijn. 

• De secretaris heeft reclame bij van de macro. 
Hij heeft telefoon gekregen van de gemeente Holsbeek voor een nieuw 
plannetje omdat er wegenwerken zijn. Fons zal het plannetje hertekenen. 

• De voorzitter heeft een factuur bij voor de penningmeester. 
Hij heeft ook de overlijdensbrief bij van de vader van Vic Tuyteleers. 

•  De penningmeester overloopt de in- en uitgaven van mei. 
De Netetocht is nog niet volledig! 

http://www.fitclass.com/
mailto:jonas.metten@fitclass.be
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In de toekomst zouden de vakantiegangers best een annulatieverzekering  
nemen. Vroeger was dit in de hotels geen probleem, maar nu wel. Oproepen 
om een verzekering te nemen in het pinguineke mee vermelden. 

• In Stevensweert is de lange afstand verloren gelopen. De korte afstand heeft 
de horeca gesteund.  

• Ad Rem vraagt nu € 850 om een folder in Aarschot rond te delen. We gaan 
hierop niet in! 

• Omdat er 2 vrijdagwandelingen na mekaar buiten Aarschot vallen, gaan we er 
één verplaatsen naar een andere datum. 

• We zouden graag de zomertocht op 60 km. willen organiseren, maar het gaat 
niet bij gebrek aan afpijlers. De huidige afpijlers vragen ook kleinere 
afstanden. Er moeten  dringend - en zeker  voor grote tochten - afpijlers 
bijkomen. 

• Er is een flyer voor de molentocht gemaakt met een achtergrond. De 
vermelding voor een sticker € 0,30 mag weg.  
De flyer zal op licht papier worden gedrukt bv. wit, geel, licht blauw…. 

• In het najaar 2019 zal er geen reis zijn. 
• Als we de zomerreis 2020 zelf doen, dan moeten we ze zelf verkennen! 

In het najaar 2020 zouden we terug eens richting Luxemburg kunnen gaan. 
• De volgende vergadering gaat door op 12 augustus om 19u. 
• Voor de molentocht is er al een parkoersbeschrijving. 

De verantwoordelijke voor de bestelling van het bier in de Gijmel heeft een 
raming gevraagd voor het aantal. 

• Voor de zomertocht gaat Paul de verbanddozen halen bij de CM. 
In Kortrijk Dutsel moet er worden gekuist. 
Wezemaal niet. Hier komen de afstanden 9 km en meer. 
De helpers voor de controles worden besproken. Wie – Waar. 
Anita zal helpen bij de ijskar. De kar zal geplaatst worden op een plaats waar 
alle afstanden komen. 
Nieuwrode start om 8u30 tot 14u30. Hier komen alleen de 42 en 50 km.  
 
 
Einde : 22u20 
Verslag : Guy Van Loo 
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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. 

• 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 trailwalk . 

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. 
• De afspraken voor de medewerkers worden gemaakt. 

 
Verslag : Guy Van Loo 

 



20 
 

Weet je nog dat :  
  
Je moeder om vijf uur de patatten ging “jassen”. 
de bakker nog aan de deur kwam,  
je een liter melk los kon kopen bij de melkboer,  
je opbleef voor Cassius Clay,  
dat maandag thuis nog wasdag was,  
je salaris nog om de 14 dagen in een loonzakje werd uitbetaald,  
je iedere vrijdag in de teil gewassen werd met “sunlight”(sunlicht)zeep,  
je Charlie Chaplin en Laurel & Hardy nog op doek hebt gezien,  
Dat je twee keer per week de zinken vuilnisemmer buitenzette, 
je nog zondagse kleren hebt gedragen,  
je ouders een voorraad aardappels voor de winter insloegen, eigen kweek of van de 
“appelboer”, 
er nog een draaischijf op je telefoon zat,  
de baby's nog katoenen luiers droegen,   
je nog op rolschaatsen met vier wielen hebt gereden, 
een kolenboer eens per jaar eierkolen, cokes of briketten kwam brengen,  
je nog een taksplaat aan je fiets had.  
je nog geen zakjes chips kende.  
je ophield met voetballen als een politieagent de straat in kwam fietsen, 
je zilverpapier spaarde voor de negertjes in de missies,  
Je nog jaarlijks een hondenmedaille moesten kopen, 
je nonkel Bob en tante Terry nog hebt gekend,  
je moeder zegeltjes van Fort en Valois spaarde,  
je nog zonder gsm de deur uitging.  Het enige dat telde, was: “Voor donker thuis zijn!” 
,je prentjes uit de chocoladerepen ruilde op school, 
Weet je nog dat Je Artis- of Historiapunten verzamelde,  
je nog met glazen knikkers op de speelplaats de Ronde van Frankrijk speelde, 
je plastic voetballertjes spaarde bij de Coca Cola,  
je mens-erger-je-niet of halma aan de huiskamertafel speelde,  
je België op het Eurovisie Songfestival hebt zien winnen, 
je nog naar zwart-wit televisie hebt gekeken, naar Schipper naast Mathilde”,  
je moeder elke vrijdag de stoep schrobde, 
de uitgaansavond 's avonds om 8 uur begon en je vóór 12 uur thuis moest zijn, 
de scharesliep hebt gekend? 
dat je herderke of engelke mocht zijn in de processie, 
de “triporteur” nog bestond, 
je nog de trekbiljartjes eerst op de kermis hebt gekend? 
het verkeer midden op een kruispunt nog geregeld werd door een politieman, 
en dat er nog een ontvanger op tram of bus zat. 
 

 Weet je dat allemaal nog? 
 
  
 

 


