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Mijmeringen 
Het is me wat met dat coronavirus. Het is een blijver. We zullen er nog geruime tijd last van 
hebben. Hier gaat alles goed. Tot nu toe nog geen problemen gehad, evenmin in de familie. 
Voor zover ik weet geldt dat ook voor alle bestuursleden. Hopelijk is dat bij jullie ook zo. 

De wandelingen zijn nog afgeschaft tot 31 juli. Mogelijk komt er dan een beperkte opstart. 
Met voorinschrijving, beperkte catering en beperkt aantal deelnemers en kilometers. Zoals de 
meeste clubs gaan we daar nog niet aan meedoen. We hebben onze Molentocht van eind 
augustus dan ook afgelast. 

Vanaf september zouden er terug massaevenementen mogen doorgaan. We gaan afwachten of 
dat werkelijk zo is en op welke manier de wandeltochten dan zullen kunnen doorgaan. Als 
alles een beetje normaal gaat kunnen we de Tienbundertocht wel terug organiseren. Op 
voorwaarde dat er voldoende helpers willen meewerken natuurlijk.  

De twee volgende busreizen, Houffalize en Zeeland gaan ook nog niet door. De reis naar 
Flims zou wel doorgaan. Verdere info krijgen de deelnemers van Intersoc. 

Het secretariaat is nog gesloten . De Algemene Vergadering gaat dit jaar niet door. In de 
plaats daarvan zullen de vaste leden een mailtje of een brief krijgen waarin gevraagd wordt 
het financieel verslag, de begroting en de kwijting voor de bestuurders kwijt te schelden. De 
verkiezing stellen we gewoon een jaartje uit. Als er nieuwe bestuursleden willen bijkomen 
worden zij gewoon gecoöpteerd  en worden zij volgend jaar officieel verkozen. Wij zijn 
inderdaad nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden, zeker nu Paul en José besloten 
hebben om te stoppen als bestuurslid. Zij naderen halfweg de zeventig en zitten dus volop in 
de risicogroep. Zij zagen het niet meer zitten in deze coronaperiode nog verder te doen. Wij 
danken hen heel hartelijk voor de vele jaren dat ze mee aan het roer gestaan hebben. We 
zoeken nog een gelegenheid om hen uitvoerig te bedanken als bestuursleden. Ik hoop in de 
toekomst nog wel eens beroep te kunnen doen als medewerkers.  

Als je op facebook kijkt zie je dat wel wat clubs een parcours, voor een bepaalde tijd,  
uitpijlen voor hun leden. Die uitpijling moet dan weer aangevraagd worden aan de overheid. 
Door de verspreiding op facebook komen andere wandelaars daar ook op af. Zodat u zondags 
toch eens kunt gaan wandelen. Wij hebben voor jullie ook enkele wandelingen samengesteld. 
We zitten hier in een streek waar er voldoende knooppunten zijn. We moeten dus niet 
uitpijlen maar gewoon de knooppunten vermelden. Verderop vindt u enkele voorbeelden die u 
ten alle tijden kunt doen. 

Ook de datums voor onze organisaties in 2021 hebben we al moeten doorgeven. We 
organiseren volgend jaar nog 7 tochten. De tocht eind augustus hebben we weggelaten zodat 
er een beetje een rustperiode is tussen de tochten. We hebben de molentocht verschoven naar 
april. De Panoramatocht valt dan weg. 

De zomervakantie komt er aan. Zij die op reis gaan geniet ervan. Zij die dit jaar thuis blijven: 
geniet van uw tuin en van de mooie omgeving die we hier hebben. Hopelijk blijven jullie 
allemaal gezond. 

Tot later. 

Fons 
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De Duitstalige federatie verandert van naam: Wandelsportverbond Ostbelgien  

Het Volkssportverbond des Gebietes Deutscher in Belgien (VGDS), de wandelfederatie in 
Oost-België, veranderde onlangs van naam. De federatie gaat voortaan door het leven als 
wandelsportverbond Ostbelgien, afgekort WSVO. De tochten van de WSVO-clubs staan ook 
vermeld in Walking in Belgium en op de online-kalender www.walkinginbelgium.be 

Hou volgende data vrij. 
Door het coronavirus hebben we onze reizen moeten overboeken naar volgend jaar. 

Met het Hemelvaartweekend gaan we naar Ernst. Dit is van donderdag 13 mei tot zondag 16 
mei 2021 

In de zomer volgend jaar gaan we naar Nunspeet. Ook deze datums liggen al vast. We gaan 
van maandag 19 juli tot vrijdag 23 juli 2021. 

Ook de datums voor onze organisaties 2021 liggen al vast.  

Dinsdag 2 februari: Begijntjestocht Begijnendijk 

Zondag 28 februari Mars Der Zuiderkempen  Aarschot 

Zaterdag 10 april  Molentocht  Wolfsdonk 

Donderdag 20 mei Netetocht  Herselt 

Zondag 11 juli Zomertocht Gelrode 

Zaterdag 16 oktober Tienbundertocht Rillaar 

Zondag 5 december Sinterklaastocht  Langdorp  

Opening van het secretariaat.  

Het secretariaat zal vanaf maandag 31 augustus terug open zijn.. 

 

Wandelparcoursen met knooppunten 
Vertrek op de parking van de Moedermolen. 

71-64-61-605-6-604-62-63-65-74-71 = 9 km 

 Vertrek aan station Gelrode 

715-716-620-711-712-717-714-715 = 6 km 

715-716-620-711-712-713-714-715 = 7km 

Vertrek parking Wolfs café. 

410-414-409-415-155-262-210-259-255-408-121-410 =14 k 

Averbode lekdreef 8,3 km 
 
100-98-293-292-107-384-144-286-285-102-101-281-294-279-84-85-86-87-90-
100 

http://www.walkinginbelgium.be/
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Holsbeek Sporthal 10,1 km 

11-16-108-106-602-601-69-603-102-15-169-14-10-1-11 

St. Pieters-Rode Kasteel van Horst 8,3 km 

143-144-151-150-148-145-131-132-123-125-134-133-142-141-143 

Blauwberg kerk 10,9 km 

147-121-166-38-37-119-366-419-25-30-28-27-106-108-29-31-26-32-133-146-147 
Parcours zelf samenstellen! https://www.wandelknooppunt.be/routeplanner 
Geniet er van!! 
 

 

Er zitten drie poezen zich te pletter te drinken aan de bar, 
omdat ze geen werk meer hebben: 1e poes : Ik zou graag 
bij Stabilac werken: 's morgens melk, 's middags melk, 's 
avonds melk. 2e poes : Ik zou liever bij Whiskas werken: 's 
morgens Whiskas, 's middags Whiskas, 's avonds Whiskas. 
3e poes : Ik wil bij Jupiler gaan werken ... De andere 2 
poezen : Hoezo, Jupiler? 3e poes : Wel, 's morgens ne 
kater, 's middags ne kater en 's avonds ne kater. 

 

Mijn vrouw en ik zaten laatst op het bed over de dingen des leven te praten. 
Wij waren bezig over sterven of leven. 
Ik heb haar gezegd: "Als ik ooit in een situatie terecht kom, dat ik moet verder 
leven als een plant, dan mag je alle dingen uittrekken en wegnemen die me in leven 
houden." 
 
Toen stond mijn vrouw recht, trok de stekker van de televisie uit en pakte mijne Duvel af. 
 
De bitch.. 

 

Een man en vrouw in volle scheiding staan voor de rechter met betrekking tot de toewijzing 
van hun dochter. De vrouw komt haar standpunten verdedigen: 
"Ach, mr de rechter, ik heb dat kind 9 maand gedragen, ik heb het gekoesterd 
en gevoed,....." En zo gaat het eventjes verder. 
 
Dan mag de man zijn zegje doen. Hij staat rustig op, kijkt de zaal eens rond en 

zegt dan: "Wel, mr de rechter. Als ik naar een frisdrankautomaat ga, ik steek een halve Euro 
in de gleuf en er komt een blikje cola te voorschijn, van wie is dan eigenlijk dat blikje? Van 
mij of van de automaat?  

https://www.wandelknooppunt.be/routeplanner
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IJzerzandsteen  
is een fijnkorrelig, donkerbruine ijzerhoudende steensoort, ontstaan door het 
samenklitten van fijne glauconiet-houdende limonietzandkorreltjes. Door de inwerking 
van lucht oxideert het oorspronkelijk donkergroene glauconiet naar het 
donkerbruine limoniet. 
In het Tertiair (70 tot 3 miljoen jaar geleden) werd een groot deel 
van België regelmatig overspoeld door de Diestiaanzee. Afwisselend 
werden klei en zandlagen afgezet. Ongeveer acht miljoen jaar geleden werd 
hierboven een laag sterk glauconiethoudend zand afgezet. Bij het regelmatig bloot 
vallen van deze zandbanken is het glauconiet verweerd en het zand aan elkaar 
geroest, waardoor dus een sterke laag ijzerzandsteen (ook wel Diestiaan genoemd, 
naar de stad Diest in het Hageland) is ontstaan.. 
Gedurende de voorbije vijf miljoen jaar is de bodem, door de vorming van de Alpen, 
langzaam naar omhoog getild waardoor de oude zee (de z.g. Diestiaanzee) zich 
heeft teruggetrokken. Wind en regen hebben de zachtere zandlagen die niet 
beschermd werden door de ijzerzandsteen weggespoeld waardoor een heuvelend 
landschap is ontstaan. Deze heuvels noemt men getuigenheuvels en zijn o.a. te 
vinden in het Hageland (Vlaams-Brabant), de Vlaamse Ardennen (Oost-Vlaanderen) 
en het Heuvelland (West-Vlaanderen). 
Glauconiet is een mineraal. De verschillende elementen komen er in voor 
als oxiden (K2O, Na2O, MgO, Al2O3, FeO, Fe2O3 en SiO2). In ijzerzandsteen zijn 
verder ook nog zeer kleine hoeveelheden calcium, rubidium, titanium, strontium, 
barium, zink, mangaan en arseen aanwezig. 
In heel wat kerkgebouwen in het oosten van de provincie Antwerpen, het 
noordoosten van de provincie Vlaams-Brabant en het noordwesten van de 
provincie Limburg is ijzerzandsteen toegepast.  
Ook in West- en Oost-Vlaanderen komt op bepaalde plaatsen glauconiethoudende 
zandsteen in de bodem voor, vaak in de vorm van vrij dunne zandsteenbanken. 
Omdat die zich soms maar op geringe diepte bevinden, kunnen bij het ploegen 
stukken steen aan de oppervlakte komen. Vandaar de naam "veldsteen" die ook wel 
aan deze steensoort wordt gegeven. Ook in deze provincies is bij de bouw van een 
aantal kerken dergelijke steen gebruikt. 
Bron: nl.wikipedia.org › wiki › IJzerzandsteen 

 

Meer weten over Hagelandse stenen 

https://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/jpgi/ijzerzandsteen_3_een_ijzersterke_troef_voor_noord
_hageland_www_rlnh_be.pdf 

https://www.rlzh.be/rlzh/sites/default/files/ToeristischeBrochure_NatuurstenenHagelandLR.pdf 
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