

Gelukkig 2020



Het bestuur van Wandel Sportclub Langdorp vzw wenst al zijn leden een voorspoedig 2020.
Om het nieuwe jaar feestelijk te vieren nodigt het bestuur de leden uit op hun :

Ledenfeest van zaterdag 25 januari 2020 in Gasthof Ter Venne
Deuren open vanaf 18.00 uur
Menu:

Aan tafel 18.30 uur

Familiebuffet

> Saladebar: Witloof, granaatappel / scampi
Cavaillon met zwartewoudham / Kippenblokjes.
Rode ui/tomaat / kappertjes / korstjes /Parmezaan
yoghurtdressing / mosterddressing
> Soepjes: -Tomatensoep met ballekens.
- Selderroomsoep met kruidenkaas.
> Warm buffet:- Visvangst van de week met preiroom.
- Zalmgebraad, spinazie, licht kerriesausje.
- Konijn met Aarschotse “Duc”.
- Varkenshaasje “Tirolienne”, choronsaus (gefrituurde ui, tomatenblokjes),
Groenten assortiment. Puree, frieten, kroketten
> Desserten: Geflambeerde flensjes “Suzette”, chocomousse, IJskar met warme chocoladesaus,
Appelstrudel met vanillesaus, tiramisu, kirschtorte, kokosrijst met mango, chocoladesoezen,
verse vruchtensalade, koffie en thee
> Onbeperkt, aangepaste dranken.
Willy, Wendy, Jos of te wel : 3ofus spelen ten dans.
Inschrijven door te storten van € 40,00 per persoon voor leden en van € 55,00 per
persoon die een lid vergezelt. Helpers die in de loop van 2019 geholpen hebben krijgen
een korting en betalen slechts € 30,00. All-in !!!
Storten voor 16 januari 2020 op rekeningnummer BE10 1460 5347 2704
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Mijmeringen van de voorzitter.
2019 loopt op zijn einde. Tijd voor een korte terugblik maar vooral een blik naar de toekomst.
Het aantal deelnemers op onze tochten was ook nu weer sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. De
Sinterklaaswandeling had voor het derde jaar op rij af te rekenen met barre weersomstandigheden. Regen en
wind hielden vele wandelaars thuis. De eerste Molentocht verliep dan weer in tropische temperaturen. Een
extra dank u wel aan de buitenwerkers: afpijlers en parkeerwachters om in deze omstandigheden trouw hun
taak te vervullen.
De busreizen waren dan weer minder bemand. Hier zullen we de oorzaak moeten zoeken in het overaanbod
en de niet altijd zo interessante bestemmingen. We hebben getracht daar in 2020 rekening mee te houden.
Verder bieden we volgend jaar weer drie meerdaagse reizen aan en een 8 tal busreizen naar diverse
bestemmingen in binnen-en buitenland. Al dan niet zelf georganiseerd. We hebben nog de
vrijdagwandelingen en onze 8 organisaties meer dan werk genoeg dus voor de bestuursleden en de schare
helpers. Bij deze doe ik nogmaals een oproep om onze bestuursploeg te komen versterken. Het is, voor ons,
geen probleem dat u nog moet werken. 5 van de organisaties zijn in het weekend. Chris onze parcours
verantwoordelijk heeft zeker dringend nog wat nood aan mensen die zich willen bezig houden met het
parcours. Bij interesse, geef maar een seintje. Dit leidt zeker niet tot enige verplichting.
Het afgelopen jaar is men ook begonnen met het scannen. Hierdoor verlopen in het algemeen de
inschrijvingen wat vlotter. Het scannen heeft ook het voordeel dat er allerlei statistieken kunnen opgemaakt
worden over het wandelgedrag van de leden. Wie waar gaat wandelen blijft anoniem. Wel de aantallen zijn
bekend. Zo stellen we vast dat er van onze 640 leden er meer dan honderd nog niet gescand zijn dit jaar. De
overige halen een gemiddelde scanning van 20 tochten per jaar. Wat zeker niet wil zeggen dat ze niet
wandelen. Immers enkel de wandeltochten van WSVL worden geregistreerd op huidig ogenblik.
In 2020 worden de inschrijfprijzen voor leden terug eenvormig. Er zal steeds 1.50 euro gevraagd worden.
Niet-leden varieert nog van 2 tot 2.50 Euro. Ook kinderen onder de 12 jaar mogen niet overal gratis
wandelen. Dit hangt af van de kindvriendelijkheid van de organiserende club.
Januari hebben we enkele traditionele organisaties. 20ste Zottekestocht, 16de Leuven -Aarschot en het 42ste
ledenfeest. Ik nodig jullie dan ook uit om mee te komen genieten van deze tradities. Een ideale gelegenheid
om kennis te maken met andere leden van de club tijdens het wandelen of bij een drankje.

Namens Annie, Bart, Chris, Corrie, Cyriel, Guy, Ingrid, Jef, José, Paul, Roger en
mezelf. Fijne feestdagen en een
voorspoedig
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Jaarprogramma 2020
Woensdag 1 januari

Zottekestocht

Eigen organisatie

Zondag 12 januari

Leuven - Aarschot

Eigen organisatie

Zaterdag 25 januari

Langdorp

Ledenfeest

Zondag 26 januari

Schriek

Stertocht

Zondag 2 februari

Tielt-Winge

Stertocht

Dinsdag 4 februari

Begijntjestocht

Eigen wandeltocht

Zaterdag 15 februari

Linkhout

Stertocht

Zondag 23 februari

Berneau

Busreis

Zondag 1 maart

Mars Der Zuiderkempen

Eigen wandeltocht

Zondag 29 maart

Antwerpen L.O.

Busreis

Zaterdag 18 april

Eigen wandeltocht

Zondag 26 april

Panoramatocht
Koksijde Vlaamse
Wandeldag

Zondag 26 april

Asse Vlaamse Wandeldag Stertocht

Zondag 10 mei

Zaventem

Stertocht

Do 21mei-zo 24 mei

Ernst Moezel

Meerdaagse busreis

Donderdag 28 mei

Netetocht

Eigen wandeltocht

Maandag 1 juni

Scherpenheuvel

Eigen organisatie

Zondag 21 juni

De Klinge

Busreis

Zondag 28 juni

Diest- Langdorp

Eigen organisatie

Zondag 12 juli

Zomertocht

Eigen wandeltocht

Ma 20 juli-Vr 24 juli

Nunspeet Veluwe

Meerdaagse busreis

Zaterdag 25 juli

Beringen

Stertocht

Zondag 23 augustus

Lummen

Stertocht

Dinsdag 25 augustus

Molentocht

Eigen wandeltocht

Zondag 30 augustus

Houffalize

Busreis

Zondag 20 september

Zeeland

Busreis eigen organisatie

Wo 23sep-do 1 okt

Flims

Meerdaagse busreis

Zondag 4 oktober

Helpersfeest

Eigen organisatie

Zaterdag 17 oktober

Tienbundertocht

Eigen wandeltocht

Zondag 25 oktober

Tremelo

Stertocht

Zondag 15 november

Verrassingsreis

Busreis

Zondag 6 december

Sinterklaastocht

Eigen wandeltocht

Zaterdag 12 december

Ieper

Busreis
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Busreis

Wandelkalender januari – februari 2020

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
Woensdag1 januari

Zaterdag 4 januari

Zondag 5 januari

Zondag 5 januari

Donderdag 9 januari

Zaterdag 11 januari

Zondag 12 januari
Zondag 12 januari

Zaterdag 18 januari

Zondag 19 januari

Donderdag 23 januari
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WSC Langdorp vzw
Zottekestocht
Vertrek Kerk Gijmel 9.00 uur
De Herentalse WV vzw
Parochiezaal Sint Norbertus
Blauberg 21 Herselt
Blijf Jong Genebos
Ontmoetingscentrum Sint Jan
Genebosstraat
Kwaadmechelen
De Leeuwerik Landen
Voetbalkantine Sparta
Karel de Grotelaan 3400 Landen
WSV Wandelend Paal
Kantine A.C.Tervant
Duistbosstraat Paal (Tervant)
De Lustige stappers
Parochiezaal Herselt
Vest 6 Herselt
WSC Langdorp vzw
Leuven – Aarschot
Houtheimstappers Steenokkerzeel
De Molekens
Wambeekstraat 27 Steenokkerzeel
VOS Schaffen
Gildenzaal
Pastorijstraat
Schaffen
Wandelclub Tornado
Zaal Bosuil
Bieststraat 233 Hever
WSV Horizon Donk
De Rietbron
Sportlaan
3545 Halen

Eigen organisatie
Zie verder in de info
5-10-15-20-25-30 km
08.00 – 15.00 uur
4-7-12-15-20 km
07.00 – 15.00 uur
5-7-13-20 km
08.00 – 15.00 uur
4-7-12-16-20 km
07.00 – 15.00 uur
4-7-12-18 km
07.00 – 15.00 uur
Eigen organisatie
Zie verder in deze info
5-9-13-15-17-21-25 km
08.00 – 15.00 uur
4-6-12-20-30 km
07.00 – 15.00 uur
5-8-12-15-20 km
07.30 – 15.00 uur
5-6-8-10-14-16-18-20-27 km
8.00- 15.00 uur

Zaterdag 25 januari
Zondag 26 januari
Stertocht
Zondag 26 januari

Dinsdag 28 januari

Zaterdag 1 februari

Zondag 2 februari
Stertocht
Dinsdag 4 februari

Zondag 9 februari

Donderdag 13 februari

Zaterdag 15 februari
Stertocht
Trofee Harten Vijf
Zondag 16 februari
Twee startplaatsen
Zondag 16 februari

Dinsdag 18 februari

Donderdag 20 februari

Zondag 23 februari
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Ledenfeest
Gasthof Ter Venne
WSV Neteland Duffel vzw
Parochiezaal
Leo Kempenaersstraat 16 Schriek
Den Engel Leuven
Roosenberg
Maurits Noestraat 13 Oud-Heverlee
WK. Werchter vzw
Voetbalkantine Rapide Wezemaal
Vleugtweg 26
Wezemaal
WC Gedoviba vzw
Zaal De Vrede
Lichtaartseweg 131
Olen
Globetrotters Hageland
Zaal ’t Jongensschool
Blerebergstraat 4
Tielt-Winge
12de Begijntjestocht
Parochiezaal Begijnendijk
Wandelaars / helpers op post
WSP Heverlee vzw
H. Hartinstituut
Naamsesteenweg 355
Heverlee
WSV Wandelend Paal vzw
Sint Sebastiaansgilde
Gildestraat 9
Koersel
Horizon Donk vzw
OC De Link
Linkhoutstraat 194
Linkhout
WC de Bavostappers Zittaart vzw
PC Bel Wijdbos 39 Geel(Bel) Of
Volkshuis
Veldstraat 31 Meerhout
De Witloofstappers -en trappers
Sporthal Berg- Kampenhout
Torfbroeklaan 25 Berg
WSV Ivas Itegem vzw
Parochiezaal
Schoolstraat 28
Itegem
De Bollekens Rotselaar
Meubelen Verhaegen
Grote Baan 115 Betekom.
Toekers Bunsbeek
Zaal Glazuur
Dries 7A Glabbeek

Eigen organisatie
Zie verder in deze info
7-14-21 km
07.00 – 15.00 uur
5-10-15-20 km
07.30 – 15.00 uur
6-13-21-27 km
07.00 – 15.00 uur
3-6-13-21-30-42 km
06.00 – 15.00 uur
4-6-12-16-20 km
07.30 – 15.00 uur
5-8-12-16-20-28 km
07.00 – 15.00 uur
4-5-8-9-12-13-16-21-25 km
7.30 – 15.00 uur
4-7-12-16-20-24 km
07.00 – 15.00 uur
4-6-9-13-20-30-42-50 km
07.00 – 15.00 uur.
4-7-12-18-25-32 km
07.00 – 15.00 uur
6-12-18-25-32 km
6-10-14-20-25-32 km
07.00 - 15.00 uur
4-6-7-9-15-16-20-24 km
07.00 – 15.00 uur
4-6-8-10-12-14-16-20 km
07.00 – 15.00 uur
5-7-10-14-21 km
07.00 – 15.00 uur

Zondag 23 februari
Busreis

Club de marche al vile cinse de
Berneau

4-7-12-20 km
Zie verder in deze info

Vrijdagwandelingen januari-februari 2020
Datum
10/01/20
24/01/20
07/02/20
21/02/20

Omloop
Nieuwrode – Kortrijk-Dutsel
Wolfsdonk- Blauberg
Langdorp - Wolfsdonk
Aarschot -Rillaar

Vertrek 13.30h
Nieuwrode kerk
Wolfsdonk kerk
Parking achter zaal Demervallei
Parking Demervallei

Dit jaar is onze deelnamedag 27 december.
Vanaf 13.00 uur kan je ons op de Grote Markt vinden. We verzamelen in de buurt van ons hutje tegen 13.30
uur en wandelen dan naar Langdorp. We trachten de wandeling te beperken tot een 10-tal kilometers. Rusten
doen we in ons secretariaat in kerstsfeer waar ons een lekker soepje of een andere warme drankje wacht.
Voor de liefhebbers van anti vries, ook aan een jenevertje of duvel is gedacht.
Terug op de Grote Markt aangekomen kan er nog iets genuttigd worden. Zowel een pinguïn drankje als een
hapje: gewokte noedels met groenten en kip.
Vermits op donderdag reeds een avondstadswandeling voorzien is met lampionnen gaan wij dit jaar geen
fakkeltocht organiseren. Toch blijft ons hutje bemand tot in de late uurtjes. Wij nodigen u dan ook uit om
ons een bezoekje te brengen en samen te genieten van Aarschot in wintersfeer.
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Zottekestocht woensdag 1 januari
Tradities zijn er om in eer te houden. Voor de 20ste maal organiseren we voor onze leden deze wandeling.
Een jubileum tocht dus. Vertrekplaats nog steeds kerk Gijmel. We
verwachten er een grote groep “Zottekes” om 9.00 uur. Dwalend door
de Langdorpse bossen bereiken we café Den Arend, waar Maarten ons
opwacht. Na een ruime rust wandelen we terug naar de Gijmel waar we
omstreeks 12.30 uur hopen aan te komen. Deze wandeling is uitsluitend
voor onze leden.

Zondag 12 januari Leuven – Aarschot
Deze maal de tweede zondag van januari. Op de eerste zondag organiseert de Knoet zijn eerste
Ommegangtocht over hetzelfde parcours. Een organisatie voor lopers en wandelaars. Komt daarbij dat de
rust in Holsbeek niet beschikbaar is wegens een loopevenement aldaar. Te veel drukte op die eerste zondag.
We vertrekken dus op 12 januari met de trein van 7.35 uur naar Leuven. Reizen doen we met een Key card.
Kostprijs is dan 2,40 Euro per persoon. Breng gepast geld mee a.u.b. Een gewone rit kost 3,40 euro.
Door het heuvelend Hageland keren we
terug naar Aarschot.
In Leuven gaan we van het station naar het
Provinciaal Domein, volgen even de vijvers
en richten ons dan naar Kessel-Lo. De
trappen staan dit jaar weer op het
programma. Zij brengen ons naar de top van
de Kesselberg waar we, bij open weer,
kunnen genieten van een mooi uitzicht. Via
de Lemmingsberg en de traditionele
kasseiweg bereiken we na 9 km Holsbeek.
De cafetaria van de sporthal wordt onze
eerste halte. We wandelen dan nog ca 9 km
verder naar Gelrode via de flanken van de Benninksberg, het Hellegat en de hondsheuvel. We nemen onze
rust na 18 km in de “stationsbuurt” van Gelrode. Café Sportwereld is onze gastheer. Een half uurtje later
stappen we verder. We houden het deze maal vlak en wandelen langs de spoorweg door het Elzenhof naar
het station dat we omstreeks 14.30 uur hopen te bereiken. Totaal afstand 22,5 km. Ook op deze organisatie
worden enkel leden toegelaten.
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Vrijdag 24 januari. Viering verdienstelijke wandelaars

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 onze secretaris
of voorzitter voor 1 januari 2020.
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 640 leden moeten er toch meer zijn die aan de voorwaarden voldoen.
Het is nu aan u om u aan te melden.

Dinsdag 4 februari Begijntjestocht.
De winter in volle glorie. Nog vlug een mooie wandeling meepikken? Dit jaar wandelen we naar de
buurgemeente Booischot. Voor de korte afstanden blijven De Roygaarden en het Bieheidebos de
hoofdschotel. De 8-en 28 km aangevuld met : De Raam en het natuurgebied de Paependel.
De grotere afstanden gaan via het Pannenhof en de Strooiselhoeve naar de provincie Antwerpen. Langs de
Peerdsdonken bereiken we de rust in Booischot. Op de terugweg wandelen we langs de renbaan in het
rustgebied “De Lichten”. Met wat geluk staan de bosanemonen reeds in bloei. Via de NMBS stopplaats van
Booischot bereiken we al snel het Bieheidebos van waar uit we samen met de andere afstanden de aankomst
bereiken.
De grotere afstanden maken in Booischot nog een lus langs
het Hof ter Laken met zijn middeleeuws kasteeldomein en
zijn 30 ha groot park. Samen met de meanderende Nete,
de Palieterhoeve en de Heerenbossen vormt deze lus een
aaneenschakeling van verbazende wandeluitzichten.
We nodigen u uit om te komen genieten van een
afwisseling van kleine en grotere natuurgebieden
verbonden door bos- en veldwegen waarbij het domein van
koning auto zo veel mogelijk wordt vermeden.
Zoals steeds wordt u op de vertrek-en rustzaal verwend met oma’s huisbereide soep. Deze soep wordt bereid
met verse groentjes. De nodige dranken en als toetje zijn er pannenkoeken in de vertrekzaal. Voor de
liefhebbers van pannenkoeken vraag zeker uw spaarkaart. Drie van de vijf weektochten meewandelen
geven u recht op een portie gratis pannenkoeken..
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Stertochten
Niet minder dan drie stertochten in deze twee maanden. Telkens mag u op onze kosten inschrijven en
betalen we er nog een consumptie bovenop.

Zondag 26 januari Schriek.
WSV Neteland Duffel organiseert er haar 30ste Witlooftocht vanuit
de Parochiezaal Leo Kempenaersstraat 16. We kunnen kiezen uit
7-14 of 21 km.
Ze gaan dit jaar richting Grootlo waar de 21 km stappers nog een
lus maken door het mooie natuurgebied Bolloheide aldaar. Tussen
Schriek en Grootlo kunnen we genieten van rustige veldwegen en
door weiden. Bij regenweer zeker en vast hier en daar een spatje
slijk. Na een avondje feesten en dansen op ons ledenfeest een
ideale gelegenheid om een frisse neus te halen en volop te
genieten van de buitenlucht.

Zondag 2 februari Tielt- Winge
De Globetrotters Hageland organiseren er hun
wintertocht “Hartje Hageland” vanuit Zaal ’t
jongensschool, Blerebergstraat 4. De aangeboden
afstanden : 4-6-12-16 en 20 km.
Zoals de titel zelf al zegt. Wandelen door de vele velden boswegeltjes die het Hageland rijk is. Klimmen en
dalen door de holle wegen met schitterende, winterse
vergezichten. Een aanrader!

Zaterdag 15 februari Linkhout.
WSV Horizon Donk organiseert er zijn Wintertocht Trofee Harten Vijf. Vertrekken doen ze vanuit OC De
Link Linkhoutstraat 194. We kunnen kiezen uit 4-6-9-1320-30-42 en 50 km.
De eerste tocht van de harten Vijf Trofee van het nieuwe
seizoen. Bijna alle afstanden wandelen langs de boorden
van het Schulensmeer. Verder wandelen we langs rustige
bos en veldwegeltjes naar Schaffen en Zelem. Vrijwel
steeds flaneren we van het ene naar het andere strookje natuur in een winters landschap.
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Busreis naar Berneau zondag 23 februari
De eerste busreis van 2020 brengt ons naar de rand van de Voerstreek, net in het Waalse gewest.
Namelijnaar het dorpje Berneau. Op Wikipedia vonden we onderstaande:
Berneau werd gesticht op een golvende leembodem. Het landschap vertoont veel overeenkomsten met dat
van het nabijgelegen Nederlandse Zuid-Limburg. Het dorp wordt in middeleeuwse bronnen aangeduid als
Berne (1312) en Bernauw (1359). De graven van Dalhem bezaten er een burcht. Deze behoorde later toe aan
de in Overmaas voorname familie Van Gulpen. De schepenbank Berneau grensde eveneens grotendeels aan
de Dalhemse schepenbanken Moelingen, 's-Gravenvoeren, Weerst en Bolbeek. Toch maakte Berneau geen
deel uit van Dalhem, maar het behoorde tot de elf banken van Sint-Servaas, een bezit van het kapittel van
Sint-Servaas in Maastricht. De hertog van Brabant bezat de hoge jurisdictie in het dorp.
Situatie in 1830
Bij de onafhankelijkheid van België inventariseerde geograaf Philippe Vandermaelen in dit dorp 46
woningen, een kerk en een lagere school. Er waren 189 inwoners. Het inventaris omvat verder details over
de natuurlijke omgeving, bodems, landbouwproductie en veestapel, waaronder 21 trekpaarden. Ook het
wegennetwerk van toen is beschreven.
Eerste Wereldoorlog
Nadat in 1914 burgers op Duitse soldaten zouden hebben geschoten, werden op 5 augustus 1914 als strafmaatregel
zowel Berneau als Moelingen platgebrand.

Taalgebruik

Oorspronkelijk spraken de inwoners van Berneau een Limburgs dialect. Het dorp kende echter vanaf de
achttiende eeuw een geleidelijke verfransing. Bij de vaststelling van de taalgrens is het, onder meer op
basis van omstreden talentellingen, in 1963 toegekend aan het Franstalige Wallonië. De deelgemeente
kent geen taalfaciliteiten.
Bezienswaardigheden
•

Sint-Servaaskerk
Kasteel Borcht
•
Voormalig station. In de kern lag van 1921 tot 1957 nog een
eigen spoorweghalte, namelijk het station Berneau aan spoorlijn 24.
•
Het spoorwegviaduct over het dal van de Berwijn
•

Natuur en landschap
Berneau ligt in het weidegebied van het Land van Herve op een hoogte van ongeveer 75 meter. Door
Berneau stroomt de Berwijn in noordelijke richting.
Over de wandeling kunnen we kort zijn. Wandelen door de Voerstreek is altijd een feest. Wandelen langs de
Voer, stijgen en dalen langs holle wegen. Genieten van de vele kapelletjes. De langere afstanden trekken
zelfs naar Nederlands Limburg. Allen daarheen?

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 Berneau en de naam van de
deelnemers. Het bedrag moet voor 14 februari op onze rekening staan.
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Nunspeet van maandag 20 tot 24 juli 2020.
Gezien de geringe interesse voor Flims organiseren we nog een extra meerdaagse reis. We vonden nog een
hotel in Nunspeet in de Nederlandse Veluwe. We namen een optie op 6 eenpersoonskamers en 22 twee
persoonskamers in volle hoogseizoen. Nu is het aan u om voor 15 februari in te schrijven.
Nunspeet is het Hart van de Veluwe. Tezamen met de kernen Elspeet, Hulshorst en Vierhouten de ideale
uitvalsbasis om te fietsen, wandelen en te recreëren op of aan het Veluwemeer. De gemeente kent daarnaast
veel stille plaatsen om wild te spotten, bijvoorbeeld tijdens een van de te boeken wildspeurtochten.
Elspeet is gelegen in een omgeving met bossen, heidevelden en weidegebieden. Hulshorst ligt tegen de
Veluwe aangebouwd, met aan de andere kant het aantrekkelijke buitengebied begrenst door het
Veluwemeer. Langs het Veluwemeer zijn diverse
recreatieterreinen met veel mogelijkheden voor
wateractiviteiten. Vierhouten is de Culinaire
Parel van de Veluwe, volledig omgeven door
bossen en heidevelden en voorzien van een ruim
en gevarieerd horeca-aanbod. Jaarlijks vinden
daar begin oktober de Wilddagen plaats, de
opening van het wildseizoen met proeverijen van
diverse wildgerechtjes. Nunspeet is de grootste
plaats van de gemeente met een enorme
verscheidenheid aan winkels en overige
voorzieningen en daarnaast een krachtig
groeiend bedrijfsleven. Nunspeet is altijd echt
een dorp voor kunstenaars geweest. Al aan het
begin van de vorige eeuw kwamen veel
kunstenaars naar Nunspeet om het landschap en/of de boerenbevolking te schilderen. Ook de schaapskudde
in Elspeet is regelmatig vastgelegd op doek. Met de
opening van het Noord Veluws Museum najaar 2014 is
het begrip Nunspeet Kunstenaarsdorp weer op de kaart
gezet.
Kort over de Veluwe: De Veluwe is een overwegend
beboste landstreek in de Nederlandse provincie
Gelderland. De Veluwe meet ongeveer 1000 km² en
heeft de Veluwe geen duidelijk gedefinieerde vaste
grenzen. Globaal gezien ligt de regio ingesloten tussen
het IJsseldal, de Veluwerandmeren, de Nederrijn en de
Gelderse Vallei. Een gebied met een oppervlakte van
91.200 ha is aangemerkt als Natura 2000-gebied. Grote
delen van de Veluwe bestaan uit stuwwallen uit de Saale-ijstijd. Ten noorden van Rheden, in het Nationaal
Park Veluwezoom ligt bij het Rozendaalsche veld het Signaal Imbosch, dat met 110 m het hoogste punt van
de Veluwe, de hoogste stuwwal van Nederland en het hoogste punt van Nederland buiten Zuid-Limburg.
Het Nationaal Park De Hoge Veluwe is gelegen in het zuidwesten van de Veluwe en beslaat met 5.400
hectare minder dan een twintigste deel van de Veluwe.
Grote delen van de Veluwe bestaan uit stuwwallen, die zo'n 150.000 jaar geleden, in de ijstijd, ontstaan zijn.
Toen het klimaat warmer werd raakte de Veluwe bebost, maar in de Middeleeuwen zorgde de mens voor
ontbossing. Grootschalige boskap voor de ijzerindustrie die veel houtskool gebruikte, zorgde samen met
intensieve landbouw ervoor dat de wind in de Middeleeuwen vat kreeg op de arme zandgronden. Hierdoor
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ontstonden grote zandverstuivingen en werden er stuifduinen gevormd. Hierdoor trok de bevolking weg van
de Veluwe. Door de boskap is er geen oerbos bewaard gebleven, een groot deel van de huidige Veluwse
bossen is aangeplant ten gunste van de houtproductie.
Pas tegen het eind van de negentiende eeuw kwam de
regio weer in trek en groeide de bevolking weer, met
name langs de randen van de Veluwe en rondom
Apeldoorn.
De Veluwe bestaat overwegend uit loofbos en naaldbos.
Daarnaast liggen er grote zandverstuivingen en
heidevelden. Ook is er landbouwgrond en stedelijk
gebied. Er lopen verschillende beken door het gebied en
er zijn diverse vennen.
De Veluwe geldt als het belangrijkste heidegebied in
Nederland, met een totale oppervlakte van circa 15.000 ha. Naast de struikhei komen er op de droge heide
grassen voor als ruig schapengras en fijn schapengras. Op rijkere bodem zijn soorten te vinden als
stekelbrem, hondsviooltje en liggende vleugeltjesbloem.
Er zijn enkele grote
aaneengesloten heideterreinen op de Veluwe, waaronder allereerst de Oldebroekse Heide en verder de
Elspeetsche Heide, het Houtdorperveld en de Hoog Buurlose Heide. Tot de fauna in dit milieu behoren de
tapuit, nachtzwaluw, geelgors, boomleeuwerik, roodborsttapuit, draaihals, kommavlinder,
duinparelmoervlinder, groentje, veldkrekel en zadelsprinkhaan. Ook de zeldzame lentevuurspin komt hier
voor.
Tot zover de omgeving. Logeren doen we in hotel Jagershof, rustig gelegen en toch maar 50 m van het
centrum van Nunspeet gelegen. Alle info over hotel kan je op hun site vinden.www.hetjagershof.nl.
We worden op maandag 20 juli verwacht omstreeks 10.30 uur voor een laat ontbijt. Vertrekken doen we
terug op vrijdag 24 juli in de namiddag nadat we eerst nog een warme schotel genuttigd hebben. Verder
verblijven we in half pension. Uitgebreid ontbijt en een 3 gangen avondmenu. De uitstappen en wandelingen
moeten nog bekeken worden. Zoals steeds wandelen we in twee groepen en gaan we gebruik maken van
onze bus om de ruime omgeving te verkennen. Deze midweek wordt u aangeboden voor 325 Euro per
persoon in een tweepersoonskamer. Singels betalen 350 Euro. Vervoer per bus, drinkgeld chauffeur, verblijf
in halfpension en de extra maaltijden inbegrepen. Inschrijven doe je door een voorschot van 125 Euro te
betalen op onze reisrekening : BE38 9731 8049 1772 van WSC Langdorp met vermelding Nunspeet. Enkel
de eerste 48 kunnen zeker mee. Inschrijven voor 15 februari a.u.b.

Moezelweekend van donderdag 21 mei tot zondag 24 mei 2020r zijn
nog enkele tweepersoonskamers vrij. Singelkamers zijn volzet. Als er nog geïnteresseerden zijn. Het is het
moment om nog in te schrijven. 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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Overlijden
Op 22 oktober, 8 maanden na het overlijden van zijn vrouw Melanie, overleed Frans Bergen op 92 jarige
leeftijd. Frans was de vader van Magda Bergen en de schoonvader van Guy Van Loo.
Op 10 november overleed Jeanne Van Deyck. Zij werd 97 jaar. Jeanne was de moeder van Margriet
Van Hissenhoven en de schoonmoeder van Fik Tuyteleers. De afgelopen 15 maand moesten Fik en Margriet
afscheid nemen van hun beiden ouders.
We wensen de getroffen families nog veel sterkte in de komende periode.

LIDGELD 2020 – LAATSTE OPROEP!
Op 1 oktober 2019 is een nieuw werkjaar begonnen, en dit betekent ook: vernieuwing van het
lidmaatschap.
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, 30,00 euro voor
twee personen, en vanaf het derde lid van hetzelfde gezin, op hetzelfde adres, bijkomend 10,00 euro
per persoon. Per gezin krijgt u, zolang de voorraad strekt, van ons een wandelkalender gratis.
De mutualiteiten betalen het lidgeld terug. Samen met uw lidkaart ontvangt u een document dat u aan de
mutualiteit dient te bezorgen. Zij zullen dan de betaalde som terugstorten.
Hoe uw lidgeld betalen?
Het liefst van al hebben wij dat het lidgeld in de hand betaald wordt: tijdens de openingsuren van het
secretariaat op maandag 30 december van 18.30 tot 19.30 uur want dan kunnen wij u meteen uw nieuwe
lidkaart meegeven, en uw gratis wandelkalender, indien u er één wenst. Maar betaling langs de bank kan
natuurlijk ook op nr. BE10 1460 5347 2704, met vermelding “lidgeld 2020” en de namen van de leden.
Opgelet! De wandelkalender wordt niet opgestuurd.
Nieuwe leden melden zich echter beter op het secretariaat of bij de secretaris, met opgave van hun
(officiële) voornaam, familienaam, adres, geboortedatum en rijksregisternummer.
Inschrijven en betalen via het internet kan ook. Zie www.wsc-langdorp.be en dan contact.
Bewijs van lidmaatschap:
Als bewijs van betaling van uw lidgeld ontvangt u een nieuwe lidkaart van Wandelsport Vlaanderen. 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!).
Opgelet!!
Lidkaarten 2019 zijn maar geldig tot 31 december 2019. Wanneer u uw lidgeld niet tijdig vernieuwd heeft
zal u vanaf 1 januari niet herkend worden als lid van de federatie en zal u een inschrijfprijs van 2 euro
gevraagd worden.
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Verslag van de vergadering van de raad van bestuur
Van 28 oktober om 19u30.

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

•
•

•
•

•
•
•
•

De voorzitter verwelkomt iedereen.
Hij heeft een uitnodiging voor de AV van de cultuurraad van 29/11.
Wij zijn echter al jaren niet meer aangesloten bij cultuur.
De penningmeester overloopt de in- en uitgaven van september.
Zomertocht, molentocht, Tienbundertocht zijn nog niet compleet!
Gratis pannenkoeken : 188 porties
Met de betalende erbij zijn er ongeveer 400 pannenkoeken gebakken en daarvoor is er 14 keer
beslag gemaakt ( vorig jaar 11).
Helpersfeest : 74 deelnemers
Welkenraedt : 53 wandelaars
Fintro vraagt voor de rekening €24/3maand i.p.v. €15/3maand. Hiervoor mogen we wel gratis
(klein) geld brengen en halen. We hebben een andere formule van rekening gevraagd.
Wie van het bestuur gaat mee naar Drongen?
5/1/2020 is het normaal Leuven – Aarschot. Gelijktijdig zou de Knoet dit ook organiseren en
heeft Holsbeek een Trail Walk.
Wij gaan een week later 12/1 van Leuven naar Aarschot.
Serctie 4 vergadert 2x per jaar en dit blijft zo.
13/10/2020 organiseert de stad een sportbeurs.
In mei is er de kampioenenviering.
AV van de sportraad is op 28 januari.
Er komen nieuwe wandelknooppunten onder de Merode.
De opening is op 21 juni.
De verantwoordelijken hebben hiervoor 340 km gestapt (elk apart 170 km).
Corrie heeft voorstellen gekregen voor damestopjes. Ze voldoen niet
omdat ze hier en daar open staan ( onder de armen en op de rug).
Er is ook vraag naar regenjassen voor de afpijlers en parkwachters.
De jassen waarvoor er we informatie hebben voldoen niet.
Voor het winterfeest gaan we wok maken (noedels met kip).
Het kommetje hiervoor kost € 0,1. Hierin komt ongeveer 170 gram wok.
We zullen hiervoor € 4 vragen. We bestellen 75 pottekes.
Op 6 november is er een infoavond voor Flims om 19u. Om 18 u zetten we het lokaal klaar.
De activiteitenkalender voor 2020 werd voorlopig samengesteld.
Voor de Sinterklaastocht gaan Annie/Chris het voetbalplein vragen.
De gemeente vraagt plannetjes in GPX. We hebben zo direct daarvoor geen kennis, maar onze
webmaster heeft dit opgelost.

Verslag Guy Van Loo
Einde 22u 40
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Verslag van de vergadering van de raad van bestuur
Van 25 november om 19u30.

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

•
•
•

•
•
•
•

De voorzitter verwelkomt iedereen. De korhoenstappers komen naar de mars der Zuiderkempen.
De penningmeester overloopt de in- en uitgaven van oktober.
Zomertocht en molentocht zijn nog niet compleet!
Gratis pannenkoeken : 300 spaarkaarten
Tienbundertocht : 1024 wandelaars
Trip Trap 80, Kasterlee 58 : eigen wandelaars
Ernst 34 reeds ingeschreven.
Wie gaat mee naar Zottegem van het bestuur?
Walkon belegt een vergadering in Mechelen 29/11 en in Oostende 6/12.
Fons gaat er naar toe.
Er is vraag naar body’s en korte paraplu’s.
We overwegen om mutsen met embleem aan te schaffen.
Winterfeest:
Anni Janssens en Ingrid nemen het hutteke voor hun rekening.
Iedereen behalve Chris kan komen helpen.
Guy organiseert de wandeling.
Ingrid heeft de prijslijsten gemaakt.
Het ledenfeest is een buffet.
€40 leden, €55 niet-leden, €30 helpers
Er is een voorstel om van 20 juli tot en met 24 juli naar de Veluwe te gaan.
Het vooropgesteld hotel is echter (te) duur. We kijken uit naar een ander hotel.
Het definitief jaarprogramma wordt besproken.
Voor de Sinterklaastocht worden de helpers overlopen.
De voetbalplein is de parking.
We kunnen de Gijmel niet klaar zetten. Langdorp wel.
De bakker komt om 6u30 en 6u45.
We komen de zaterdag samen om 13u.
Einde 23u20
Verslag Guy Van Loo
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DOORDENKERTJES

d lijkt op vet.

In al onze ijver om sportief te blijven, parkeren we onze auto toch zo dicht mogelijk bij de sporthal.
Alle paddenstoelen zijn eetbaar.
Weliswaar kan je sommige paddenstoelen maar één keer eten.
Op een dag vind je de vrouw van je leven
en dan ben je al getrouwd, natuurlijk.
Als je een keus moet maken en je doet het niet, is dat op zich een keus.
De natuur is een wonder.
Een miljoen jaar geleden wist nog niemand dat de mensen een bril zouden dragen.
En toch staan onze oren op de goede plaats.
Een atoomoorlog heeft ook zijn voordelen.
Volgens deskundigen zou die maar acht uur duren.
's Avonds zijn we dus terug thuis.
"Verdomme" vloekt de koffie,
"ik sta hier al 5 min. heet en niemand die mij pakt.
"Had dat dan gezegd" zegt de thee,
"ik sta hier al 5 min. te trekken"
Geef mij maar een joint," zei de goudvis.
"Dan word ik haai."
Als je neus 180 graden gedraaid zat, zou je bij regenval verdrinken.
Elke getrouwde man weet waarom men aan orkanen vrouwennamen geeft.
Vreemd gaan is met het goede been,uit het verkeerde bed stappen.
Vriend = Iemand die tijdens je leven je zegt wat anderen na je dood vertellen.
Ik was een mooie baby.
Maar in het ziekenhuis hebben ze mij verwisseld.
Het enige plezierige aan je eigen fouten is,
dat je er soms anderen gelukkig mee maakt.
Wees vriendelijk tegen uw kinderen,
zij kiezen later uw tehuis.

Sinterklaastocht
Totaal aantal deelnemers (clubleden) 916
Aantal niet-aangesloten wandelaars 250
Aantal andere en buitenlandse clubs 27
Subtotaal 1193
Aantal medewerkers 69
Totaal 1262
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