Mijmeringen van de voorzitter.
Een moeilijke samenstelling voor deze pinguïn. Door het coronavirus weten we
niet wat er in de toekomst zal gebeuren. Hij zal in ieder geval uitzonderlijk kort
zijn. Als ik dit schrijf lijkt er een kentering te komen in het aantal opnames.
Maar we zijn er nog lang niet.
De federatie heeft beslist om te tochten in mei en juni te annuleren. Met de
mogelijkheid ook in juli en augustus te annuleren. Als ik hoor dat alle grote
evenementen afgelast zijn. Wat juist grote evenementen zijn moeten we nog
even afwachten. Toch zie ik ook onze zomertocht dit jaar niet doorgaan.
Onze Panoramatocht en de Netetocht werden al geannuleerd.
Hemelvaartweekend zullen we dit jaar thuis moeten doorbrengen. Deze uitstap
hebben we in overleg met het hotel uitgesteld naar volgend jaar. Iedereen werd
terug betaald. Hou in ieder geval van 13 tot 16 mei volgend jaar vrij. In het
najaar organiseren we een nieuwe inschrijving .
Voor Nunspeet ligt het wat moeilijker. We hebben al een voorschot moeten
betalen. Het is nu nog drie maand op voorhand. Het hotel is niet zo geneigd om
nu al te annuleren. We gaan er toch op aandringen om onze reis ook hier een
jaar uit te stellen. Trouwens als we onze afstand van 1.5 m moeten behouden. Ik
zie niet goed in hoe we dat op een bus moeten gearrangeerd krijgen. Hiervoor
moeten we nog even afwachten. U hoeft voorlopig nog niets te betalen. Als we
niet kunnen gaan dan betalen we u het voorschot wel terug. Wanneer we zeker
weten dat de reis niet zal doorgaan vermelden we het op onze website.
Onze algemene vergadering hebben we twee maanden uitgesteld tot 29 juni. We
hopen dat ze dan kan doorgaan. De agenda blijft hetzelfde.
De drie vrijdagwandelingen, Scherpenheuvel, Diest-Langdorp en de busreis
naar De Klinge worden ook geannuleerd.
Toch nog een terugkomen op onze vorige organisaties. De Begijntjestocht
ondanks de mindere weervoorspellingen toch nog meer dan 700 tevreden
klanten. De Mars der Zuiderkempen bracht wat we ervan verwacht hadden. Iets
meer dan 2000 wandelaars die een prima wandeldag mochten beleven. Mijn
dank gaat uit naar de vele medewerkers die er voor gezorgd hebben dat deze
twee organisaties een groot succes werden.
Als ik dit schrijf zijn er een paar goede dagen voorspeld. Ik blijf niet in mijn kot.
Ik ga genieten van de frisgroene natuur en de ontluikende bloemen. Ook vlakbij
kan alles zo mooi zijn.

Ook aan jullie, geniet van het prachtige voorjaar. Hou u aan de coronaregels dan
zien we mekaar snel weer in een goede gezondheid.
Houd jullie goed.
Fons.

Overlijden
Op 21 maart overleed Jan Baptist ‘Jean’ Jennes echtgenoot van Anna Maria
Rens. Jean was de vader van Wim Jennes.
Op 1 april overleed Jos Van Hemelen. Weduwnaar van Leonie Putteneers. Jos
was de vader van Luc en de schoonvader van Narine Grigoryan.
Op 3 april overleed Mathil Van Bael. Zij was de weduwe van René Van Den
Broeck. Mathil was de moeder van Vic en Maria Van Den Broeck en de
schoonmoeder van Renild Casteels
Op 8 april overleed Jan ‘Jean’ Sterckx aan de gevolgen van corona. Weduwnaar
van Louisa Brabants. Jan was de vader van Luc Sterckx en de schoonvader van
Christianne De Bruyn.
Op 10 april overleed Leo Kerckhofs, en op 12 april overleed Albertha
Fleerackers aan de gevolgen van corona. Zij waren de (schoon)broer en de
(schoon)moeder van Frans Van Aerschot en Mathilde Kerckhofs.
Op 11 april overleed René Verbruggen echtgenoot van Annie Verdonck. René
was de vader van Rony en Rudy Verbruggen en tevens de grootvader van
Amber.
We vernemen het overlijden van Frans Poortmans op 2 april. Hij is jarenlang
een gewaardeerd lid van de club.

We wensen de families veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur
van 24 februari om 19u30.
Aanwezig: Fons Leys, Cyriel Hendrickx, Roger Voet, Ingrid Blockx, José
Leers, Guido Van Loo, Corrie Martens, Bart Daems, Paul Verduyckt, Jef De
Win, Chris Braes, Annie Van Ouytsel
• De voorzitter verwelkomt iedereen.
• De secretaris heeft een uitnodiging bij voor een wandeltocht in
Hunningen-Büllingen (Eifel)voor hun 50 jarig bestaan.
• De penningmeester overloopt de in- en uitgaven van januari.
De afrekening van de begijntjestocht is nog niet compleet
De toekenning van de kamers voor Nederland en Duitsland is nu
definitief.
Hij was naar de vergadering in cc Gasthuis over de vzw geweest. In de
toekomst moeten bepaalde gegevens verplicht op alle documenten
komen en op de website bv. ondernemersnummer.
Stertochten betaald: Tielt – Winge : 90 , Linkhout : 114, Berneau : 86
Jan Van Eeckhout heeft zich aangegeven om de kascontrole te doen
voor de A.V.
• De vrijdagnamiddagwandelingen voor maart en april zijn in orde.
• Op 7 maart is er een boompjesplantdag in Oostende. Jef gaat er naar
toe. Hij mag zijn botten niet vergeten.
• De materiaalmeester heeft een dames T-shirt bij. We kunnen maat 34
tot 50 bestellen met eventueel logo opdruk.
• Volgend jaar heeft Intersoc aanbiedingen voor Wandel Sport
Vlaanderen.
Flims 3 periodes 8/6 -16/ ; 27/8-4/9
St. Moritz 1 periode 26/6-4/7
Wengen 1 periode 16/8 – 25/8
Bad Hofgastein – Oostenrijk (nieuw) 1 periode 7/9-15 of 16/9
Amalfi 2 periodes ?
Kransjka Gora of Mallorca ?
• Voor de plannetjes van panoramatocht bestaan er al ideeën maar ze
moeten nog verder worden uitgewerkt.

• Voor de mars der Zuiderkempen kunnen we Rillaar en Wolfsdonk niet
klaar zetten. Langdorp misschien na 16u.
Er komen 2 bussen.
We komen samen de zaterdag om 10u30.
De bakker komt om 5u30.

•

•

Zouden we geen La Chouffe van het vat tappen? (als de brouwer nog op tijd
vaatjes vast krijgt) Er is daar nogal belangstelling voor.
Wie in welke zaal komt werken wordt meegedeeld.
Elders wordt er meer eten gegeven bv. worsten, bouletten, friet met stoofvlees of
videe…Blijkbaar komen hier wandelaars op af, omdat ze dan een totaalbeleving
hebben en ’s avonds niet meer moeten koken.
In een aantal zalen zouden we friet kunnen bakken, maar niet in allemaal.
We overwegen om dit in te voeren. Er zijn wel extra helpers voor nodig!
In Berneau was er veel slijk, regen, wind en het waren kleine pintjes.

Einde 21u20
Verslag Guy Van Loo

Algemene vergadering
In eerst instantie dachten we de Algemene Vergadering uit te stellen tot 29 juni
wegens corona.
Zoals het nu is, weten we niet of we dan reeds een bijeenkomst van ongeveer 50
leden kunnen laten doorgaan.
We zullen een bericht laten dat dit 29 juni of op een latere datum kan doorgaan.
Bekijk de website of het volgend pinguineke.

46e Mars der Zuiderkempen
Totaal aantal deelnemers (clubleden) 1548
Aantal niet-aangesloten wandelaars 411
Aantal andere en buitenlandse clubs 35
Subtotaal 1994
Aantal medewerkers 80
Totaal 2074

Dagboek van een kleuter
Maandag: Sinterklaas gaan halen bij bomma en bompa. Alleen knikkers gekregen.
Stom speelgoed. Heb knikkers op de keldertrap gelegd. Bompa naar beneden
getuimeld, geen belang, bompa toch al oud en versleten, er waren geen knikkers
kapot. Klop gekregen, met knikkers spelen mag niet.
Dinsdag: Hele toffe dag, heb nichtje Suzy gezien op begrafenis bompa. Hele dag
doktertje gespeeld. Heel plezant. Mama kwaad, papa kwaad, tante Angel kwaad,
Suzy niet. Doktertje spelen mag niet. Stiel leren is verboden.
Woensdag: Hier en daar in huis lagen chocoladekorrels. Papa is muizenvallen gaan
kopen. Heb korrels opgegeten. Mama viel flauw. Heb klop gekregen, Lekkere
chokoladekorrels eten is verboden.
Donderdag: Heb voor 20 knikkers hele mooie witte muis gekregen van kameraad. In
doosje gedaan en schoon verpakt. Cadeau voor mama. Mama eerst heel blij, daarna
een kreis gegeven, is flauw gevallen. Papa weer heel kwaad. Heb klop gekregen,
Cadeautjes geven is verboden.
Vrijdag: Papa sloot mij op in de kelder, is plezant. Heb van patattenvoorraad frietjes
gesneden om mama te helpen. Zwaar werk, wel 100 kilo patatten. Heb toch klop
gekregen. Mama helpen is verboden.
Zaterdag: Papa sloot mij op op zolder, ook heel plezant. Heb papa geholpen en
dakgoot proper gemaakt. Stond veel volk op straat. Pompiers zijn me komen van het
dak halen. Papa kwaad, heb klop gekregen. Papa helpen is verboden.
Zondag: Papa sloot me op in het tuinhuisje. Had kou en heb een vuurtje gestookt.
Pompiers zijn weer gekomen. Toffe mensen, spuiten alles nat. Heb klop gekregen.
Kou hebben is verboden.
Maandag: Wou pompiers nog eens terugzien. Heb gebeld en ze zijn gekomen.
Mama kwaad en pompiers ook. Heb klop gekregen. Pompiers graag zien is
verboden.
Dinsdag: Stille dag vandaag. Heb niets gedaan. Mama heel ongerust en ambetant.
Niks doen is niet plezant en eigenlijk verboden.
Woensdag: Op bezoek gegaan bij bomma, toen ze me zag staan kreeg bomma
schuim op haar mond. Mama sloot me op in de keuken. Stoelen van bomma veel te
hoog, heb ze wat korter gemaakt met de zaag van bompa, nu zijn ze juist goed.
Mama kreeg ook schuim op haar mond. Heb klop gekregen.
Donderdag: Met papa naar de kliniek gegaan, bomma en mama gaan bezoeken. Iets
kapot aan de zenuwen. Waarschijnlijk familieziekte. Dokter stak met naald in mama
haar arm. Heb met andere naald die daar lag in de stouterik zijn achterwerk
gestoken. Dokter kreeg ook schuim. Van papa klop gekregen. Mama helpen is
verboden.

