
Mijmeringen van de voorzitter. 
Het coronavirus blijft maar ronddolen vooral in Wallonië en Brussel. In Vlaanderen is 
het wat minder maar toch voldoende om alert te zijn. Niet tegenstaande dat hebben we 
besloten om terug wat activiteiten op te starten. Als ik dit schrijf spreken de virologen  
om terug in Lock down te gaan. Mogelijk kunnen deze activiteiten alsnog niet 
doorgaan. Hou daarom onze website in het oog. 

Na bijna een half jaar geen wandelingen beginnen er her en der wat georganiseerde 
wandelingen terug op te starten. Meestal is het maar gewoon inschrijven en zonder 
catering. Voorzie u daarom van voldoende  eten en drinken. De organisatie voorziet  
wel dat u voorbij een café gaat. Maar die zijn in de vroege uurtjes niet altijd open. 

Ook wij organiseren onze Sinterklaastocht, als we mogen van de overheid. Dit jaar 
enkel vanuit de vertrekzaal in Langdorp. We doen het corona-proof . We werken enkel 
met inschrijving. Voorzie u ook van gepast geld, leden 1,5 euro, niet-leden 2 euro. U 
krijgt ook dadelijk uw stempel zodat u niet meer hoeft terug te keren na de wandeling. 
In de zaal moet u de hele tijd uw mondmasker ophouden. Op de wandeling zelf is het 
mondmasker niet meer verplicht. We voorzien verschillende lussen zodat iedereen zijn 
zin kan doen. Zowel in de Gijmel als in Langdorp zijn er voldoende cafés om even te 
rusten. Daar we enkel de inschrijving, enkele stewards en de wc moeten bemannen 
hebben we maar een beperkt aantal medewerkers nodig. Als er liefhebbers zijn laat 
dan maar iets weten.  

Aangezien we de zaal toch hebben en er voldoende plaats is doen we het vernieuwen 
van het lidgeld ook daar. We raden aan zoveel mogelijk uw lidgeld daar te komen 
vernieuwen. Het kan er heel wat veiliger, er is meer plaats dan in ons lokaal. Ook hier 
weer mondmasker aan, hou afstand en zorg voor gepast geld, 15 euro per lid en vanaf 
de derde persoon op het zelfde adres 10 euro. 

Busuitstappen doen we voorlopig niet. Naar georganiseerde wandelingen rijden is zeer 
moeilijk. De meesten gaan voorlopig nog niet door en al ze al doorgaan is het enkel 
met inschrijving en zonder catering. Niet zo interessant. Zelf een wandeling 
uitstippelen is geen probleem. Wel een probleem is het vinden van een voldoende 
grote rustplaats. Spijtig voor Werner, maar de bus zal nog even in de garage moeten 
blijven staan. 

Als ik op knooppunten ga wandelen kom ik regelmatig clubleden tegen. Zolang er niet 
meer georganiseerde wandelingen zijn blijf dat doen. Volgens de virologen zal in de 
lente van volgend jaar, als het vaccin er is, alles weer stillekes aan in orde komen. 
Daar rekenen we op. In afwachting houdt u gezond en tot ergens onderweg. 

Fons 



LIDGELD 2021 
Op 1 oktober 2020 is een nieuw werkjaar begonnen, en dit betekent ook: 
vernieuwing van het lidmaatschap. De lidkaarten en ook de Walking in 
Belgium zijn pas op 5 november beschikbaar. Lidgeld vernieuwen kan 
dus maar vanaf woensdag 11 november. 
 
Hoeveel kost het?  
Een heel jaar lid zijn van de grootste wandelclub van Vlaams-Brabant, en tevens verzekerd 
tegen ongevallen op weg naar, tijdens, en op weg van een wandeltocht, kost 15,00 euro voor 
1 persoon, 30 euro voor twee personen, en vanaf het derde lid van hetzelfde gezin 
bijkomend 10,00 euro per persoon. 
  
Hoe uw lidgeld betalen? 
Door de corona is het misschien beter dat u uw lidgeld, dit jaar, betaald via de bank op reknr. 
BE10 1460 5347 2704 met vermelding lidgeld 2021 en de namen van de leden. 
U kan uw lidgeld ook gewoon contant betalen tijdens de openingsuren van het secretariaat of 
tijdens onze Sinterklaastocht, want dan kunnen wij u meteen uw nieuwe betalingsbewijs 
meegeven, het bewijs voor de mutualiteit  en uw gratis wandelkalender. Nieuwe leden 
melden zich echter bij de secretaris, met opgave van hun (officiële) voornaam, familienaam, 
adres, geboortedatum, rijksregisternummer en nationaliteit. 
Bewijs van lidmaatschap 
Als bewijs van betaling van uw lidgeld ontvangt u een betalingsbewijs .  Wie contant betaalt (zie 
hierboven) dit bewijs onmiddellijk.  Wie langs de bank betaalt krijgt ze samen met het mutualiteit 
bewijs achterna gestuurd. 
 
Een aanrader: betaal uw lidgeld ten laatste op 31 december. De huidige lidkaart 
is maar geldig tot 31 december 2020. Wanneer u gaat wandelen na die 
datum wordt u niet meer herkend als lid en moet u de inschrijfprijs van 
niet-leden betalen.  
U ontvangt dan bovendien, per gezin, gratis de Walking in Belgium 2021.  
Opgelet: deze kalender kan u zelf afhalen zolang hij beschikbaar is, hij wordt u 
niet opgestuurd! 
 
 
 
 
 
Openingsuren secretariaat. 
 
Door de lidgeldvernieuwing zijn we een beetje meer open in de volgende periode. 
Woensdag 11 november van 14.00 uur tot 16.00 uur 
Woensdag 18 november van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
Maandag 30 november van 18.30  uur tot 19.30 uur 
Woensdag 9 december van 14.00 uur tot 16.00 uur 
Maandag 28 december van 18.30 uur tot 19.30 uur. 



Op zondag 6 december op de Sinterklaas tocht kan u ook uw lidgeld vernieuwen maar dan 
niet in het secretariaat maar wel in de vertrekzaal in Langdorp. We zijn er voor u van 8.00 uur 
tot 16.00 uur. 
 
Enkele afspraken:  
Hou voldoende afstand. 
U draagt  een mondmasker. 
Niet meer dan twee personen tegelijkertijd op het secretariaat. 
 

Activiteiten 
 

Ondanks dat het virus nog niet is uitgeroeid, is gaan we toch al enkele activiteiten 
organiseren. 
 
11 november. 
Op woensdag 11 november organiseren we een wandeling met vertrek vanuit Wolfsdonk. 
Vertrek om 9.00 uur vanop de parking aan de kerk. We wandelen ongeveer een 8 km rondom 
Wolfsdonk. We houden na 4 km een tussenstop om iets te drinken. Drinken zelf meebrengen. 
We gaan geen café binnen! 
We houden ons aan volgende afspraken: 
Mondmasker verplicht op de parking totdat we vertrekken. 
Geen handen geven, geen vuistje of elkaar aanraken met de elleboog. 
Blijf op voldoende afstand van elkaar, ook tijdens het wandelen. 
 
Zondag 6 december. Sinterklaastocht 
Wij organiseren onze Sinterklaastocht enkel vanuit Langdorp. In de Gijmel kan er niet gestart 
worden en er is ook geen rustpost voorzien in de Gijmel.  
 In de vertrekzaal Demervallei Langdorp kan men enkel inschrijven. Er is geen catering 
voorzien, ook geen drank. Er staan ook geen stoelen of tafels in de zaal. 
Hoe gaat dit nu praktisch in zijn werk. U komt toe in de vertrekzaal met uw mondmasker op. 
U schrijft in en laat uw boekje afstempelen. U verlaat de vertrekzaal en begint aan de 
wandeling met of zonder uw mondmasker. Na de wandeling hoeft u niet meer binnen te 
komen. 
U kan vertrekken tussen 7.30 uur en 15.00 uur en kan kiezen tussen de volgende afstanden: 
5 km verharde weg 
8 km rondom Langdorp.  
12 km lus tussen Langdorp en de Gijmel 
20 km: De 12 km en een lus rondom de Gijmel. 
28 km de 20 km en de 8 km. 
Zowel in Langdorp als in de Gijmel zijn er cafés.  
  
 
 
 



Vrijdag 1 januari  Zottekestocht 
Ook nu organiseren we onze zottekestocht. We doen het corona-proof. Mondmasker op, 
voldoende afstand houden. Dit jaar houden we het op een achttal kilometers. We maken een 
lus rondom de Gijmel en gaan niet in een café binnen. 
Vertrek om 9.00 uur op de parking aan de kerk in de Gijmel. 

 
 
Lidkaart 2021. 

U krijgt dit jaar geen nieuwe lidkaart. Wanneer u uw lidmaatschap vernieuwt  krijgt u enkel 
een betalingsbewijs. Uw lidkaart wordt dan automatisch verlengd. Indien u niet betaald heeft 
op 31 december is uw lidkaart niet meer geldig. Op 1 januari  kan u niet meer gescand 
worden.  

40 puntenkaart 
U heeft dit jaar geen kans gehad om uw 40 punten formulier in te vullen. Begin volgend jaar 
zullen nog niet alle tochten doorgaan. Daarom hebben we besloten het formulier twee jaar te 
laten gelden. Het formulier loopt nu van de Sinterklaastocht 2019 tot de Sinterklaastocht 
2021. 

 

Boekje federatie. 
 Vorig jaar kreeg u een boekje van de federatie waarmee u een regenjas of een rugzak kon 
winnen. Ook deze actie loopt door. Wanneer u de prijzen kan afhalen wordt later 
medegedeeld als alles terug wat normaal verloopt. 

 

 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
van  28 eptember 2020 om 19u. 

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

 
• De voorzitter verwelkomt iedereen.  
• De secretaris heeft een uitnodiging bij voor opleiding sportbestuursleden. 
• De voorzitter heeft bij: 



Blanco lidkaarten. 
Overlijdensbericht van François Van Winckel. Vader van Magda en Eric, 
schoonvader van Werner en grootvader van Thomas. 
We blijven vermindering krijgen bij Colruyt. 
De stad geeft renteloze leningen. In te dienen voor 1/6. 

• De penningmeester heeft de in - en uitgaven bij. Alle bestuursleden hebben 
die reeds gekregen. 
Het helpersfeest en het ledenfeest zijn afgezegd. 

• We zouden eigen vrijdagtochten van een 8 km. organiseren. Alleen voor de 
eigen leden. Dit moet nog besproken worden met Chris. 

• We zouden de Sinterklaastocht laten doorgaan. Alleen in de startzaal van 
Langdorp. Coronaproef en zonder catering. 

• Voor de vernieuwing van het lidgeld zou het secretariaat open zijn op : 
woe 11/11 van 14-16u 
woe 18/11 van 14-16u 
maa 30/11 van 18.30 – 19.30u 
zon 6/12 tijdens de Sinterklaastocht in de startzaal 
woe 9/12 van 14-16u 
Voor 2021 blijft het lidgeld €15. 
Op 4/11 zijn de papieren voor de mutualiteit beschikbaar. Maandag 9/11 
komen we samen om 19u op deze papieren in orde te maken. 
De Marching kost voor niet- leden € 8. 
Het 40-puntenblad 2020 blijft geldig tot einde 2021. In 2020 worden de 
bladen niet aangenomen. 
In plaats van stoffen handdoeken moeten er papieren doekjes komen + gel. 

• In de plaats van de Tienbundertocht zouden we deelnemen aan de Rillaarse 
heuvelwandeling van 10,7km. Ofwel vertrekken om 9u ofwel, ieder op 
zichzelf, de knooppunten volgen. Dit moet nog op de website komen! 

• De zottekestocht (ongeveer 8km.) heeft geen café onderweg.  
Leuven –Aarschot gaat niet door! 

• Indien we volgende tochten zouden kunnen organiseren: 
Begijntjestocht 2/2 heeft geen stop. 
Mars der Zuiderkempen 28/2: de zaal is nog niet bevestigd. Misschien 
uitwijken naar de parochiezaal. 
Molentocht 10/4 : de zaal ligt vast. 
Netetocht 20/5 : de voetbalkantine ligt vast. 
Zomertocht 11/7 : Wezemaal en Nieuwrode liggen vast. 
Tienbundertocht 16/10 : ligt vast. 
Sinterklaastocht  5/12 : zowel Langdorp als de Gijmel liggen vast. 
 

 
Einde 21u 

      Verslag Guy Van Loo  


