
 
Mijmeringen van de voorzitter 

 
Het coronavirus blijft ons leven bepalen. We leven nu in een lockdown en die 
zal nog een hele tijd blijven duren. Voor ons houdt dat in dat we niet meer 
georganiseerd kunnen wandelen. Alle wandelingen zijn afgelast tot 15 januari. 
De daling van de coronacijfers is momenteel gestopt. Waarschijnlijk zal de 
lockdown nog verlengd worden. 

Normaal krijg je in dit nummer een jaarprogramma. Dit jaar is het beperkt tot 
onze wandelingen. Als alles wat opgeklaard is kunnen we een nieuw programma 
opstellen. Ik voorzie echter niet dat dit voor het eerste half jaar zal zijn. Eerst 
moet de vaccinatie beginnen. Eer de meesten onder ons gevaccineerd zijn zitten 
we waarschijnlijk al in de zomer. Er waren ook nog twee uitgestelde reizen 
gepland. Met het Hemelvaartweekend naar de Moezel en in de zomer naar 
Nunspeet. Ook hier wachten we verder af hoe het coronavirus evolueert.  

Onze eerste wandeling, de Begijntjestocht, hebben we al geannuleerd. De Mars 
Der Zuiderkempen hebben we voorlopig nog niet geannuleerd. Als zij doorgaat 
zal het in beperkte vorm zijn. Enkel inschrijving, geen catering en beperkt in 
kilometers. Hij zal in ieder geval niet vertrekken vanuit het college maar vanuit 
de parochiezaal Bekaf. Meer info in het volgende pinguineke of op onze 
website. 

Dit jaar vragen we u het lidgeld via de bank te betalen. Door de lockdown 
kunnen we ons secretariaat niet openen om mensen te ontvangen. Hopelijk 
kunnen we vanaf eind januari wel terug open doen. Kijk hiervoor zeker op onze 
website of doe een telefoontje. De Walking kan u later komen ophalen. 

De eindejaarsdagen komen eraan. Het zal niet zijn zoals vorige jaren. In 
beperkte kring Kerstmis vieren. Oudjaar vieren zonder vuurwerk en om twaalf 
uur de nachtklok. Ook hier zal vieren heel miniem zijn. Toch zou ik u willen 
vragen, houdt u zoveel mogelijk aan de opgelegde regels. Hou het veilig zodat 
we zo snel mogelijk van dat vervelende virus vanaf zijn.  

Hou jullie goed en zorg er voor dat het virus u niet te pakken krijgt. 

Groetjes  

Fons.   

 



Namens het hele bestuur wens ik jullie een goed en een gezond 2021 

Vergeet het afgelopen jaar 
trek uw handen uit het haar 
Want nu gaat het beginnen 
In 2021 zullen we wel winnen 
Gezondheid, liefde en geluk, 
Je zal zien onze hoop kan niet meer stuk! 

 

 
Jaarprogramma (onder voorbehoud) 

Dinsdag 2 februari Begijntjestocht Geannuleerd 
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/ Gijmel 

  

 
Betaling lidgeld 2021 

Ondertussen heeft meer dan de helft van onze leden hun lidgeld via de 
bank betaald. Zij hebben ook al hun mutualiteit attest doorgekregen. 
Door de coronamaatregelen kunnen we ons secretariaat niet open doen 
tot 15 januari. Daardoor vragen we u uw lidgeld via de bank te 
betalen. Rekeningnummer : BE10 1460 5347 2704 . Wij sturen u 
de documenten per post op. De Walking in Belgium kunt u later 
komen afhalen. 

 

 
 

 



Parcoursbouwers 
Onze parcoursmeester zoekt dringend enkele mensen om hem te vergezellen 
tijdens zijn verkenningen. Bent u iemand die graag eens wat meer gaat wandelen 
en iets kent om parcoursen op kaart te zetten. Neem dan contact op met Chris 
0497 26 27 25. 
 

Annulaties 
De opening van het secretariaat op maandag 28 december gaat niet door. 

De zottekestocht gaat dit jaar niet door. 

De opening van het secretariaat op woensdag 13januari gaat niet door. 

Het ledenfeest voorzien op 30 januari gaat niet door. 

De Begijntjestocht voorzien op dinsdag 2 februari gaat niet door. 

28 februari Mars Der Zuiderkempen. Hier wachten we nog even af.    

 
 

Waarschijnlijke openingsuren secretariaat 
Als de coronamaatregelen het toelaten doen we ons secretariaat open op 
maandag 25 januari van 18.30 uur tot 20.00 uur; woensdag 10 februari tussen 
14.00 en 16.00 uur en op maandag 22 februari vanaf 18.30 uur tot 20.00 uur. U 
kunt dan de Walking komen halen. Om zeker niet voor een gesloten deur te 
staan. Kijk op onze website : WWW.WSC –LANGDORP.BE  of bel op 
voorhand naar 0473 97 24 24 
 

Geboorte 
We vernemen de geboorte van een tweeling. Ons lid Ine 
Alaerts is bevallen  van twee gezonde zoontjes Wald en 
Matthis . Ze zijn de kleine broertjes van Eloïse. We 
wensen Ine en Tom van harte proficiat evenals Bompie 
Eric.  

 



12KM MET KNOOPPUNTEN IN AARSCHOT 
VERTREK AAN HET STATION 
 
 

 
 
 
 
 
 

.  



Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
van  26 oktober 2020 om 19u. 

 
 
Aanwezig: Fons Leys, Cyriel Hendrickx, Guido Van Loo, Corrie Martens, Bart Daems,  
Chris Braes, Annie Van Ouytsel 

 
• De voorzitter verwelkomt iedereen.  
• De secretaris heeft bij: 

Een verklaring op eer voor de subsidieaanvraag : te tekenen door de 
voorzitter en de secretaris. 
Kaarten IVV voor in de blauwe kist. 
Een brief van Fintro met inlichtingen over een betaalterminal. 

• De voorzitter heeft een geboortekaartje bij van de kleindochter van Eric 
Alaerts. 

• Volgens de penningmeester zijn er geen bewegingen geweest op de 
rekeningen sinds de laatste vergadering. 

• Op 11 november wordt er gewandeld in groep. Het zou een 10-tal km. zijn. 
Vertrek om 9u. in Wolfsdonk. 

• Wegens corona moeten er extra maatregelen worden genomen tijdens de 
Sinterklaaswandeling. (als ze al doorgaat!) 
-Gescheiden toe- en uitgang. Er zal iemand staan om toezicht te houden. 
-De nodige pancartes voorzien. Guy zal die van het clubportaal halen en die 
kunnen dan worden gekopieerd.  
-Er zijn nadarhekken. Eventueel kunnen die worden gebruikt. 
-Tape om de afstand te bewaren. Corrie zorgt hiervoor! 
-Er zijn 2 lange tafels nodig op de afstand te bewaren tussen inschrijven en 
lidgeld. Niet- leden en leden zullen op dezelfde plaats worden 
ingeschreven. 
Chris zal de afpijlers aanspreken. 
Voor de zaal zijn er zeker een tiental medewerkers nodig. 

• Voor het lidgeld in het lokaal mogen er slechts 2 personen tegelijk binnen. 
De overigen moeten buiten wachten. Bij slecht weer, eventueel onder het 
afdak. 

• De mars der Zuiderkempen gaat niet door in het college maar in de 
parochiezaal op Bekaf (is reeds besteld). 
Indien de coronacrisis blijft duren, dan kan de 50km. niet doorgaan. 
Er zal een extra zaal nodig zijn! 
 
Einde 21u 

      Verslag Guy Van Loo 


