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Mijmeringen van de voorzitter. 

We zijn een halfjaar ver in 2021 en nog is het virus niet bedwongen. Ikzelf heb mijn twee 
spuitjes gehad. Deze maand zullen velen van u ook een eerste spuit krijgen en in de zomer een 
tweede spuit. Toch zal de zomer niet verlopen zoals vorige jaren. Reizen naar het buitenland 
wordt nog steeds afgeraden.  Daarom plannen we dit jaar geen uitstap naar het buitenland. 
Ook binnenlandreizen gaan we nog enkele maanden uitstellen. Hopelijk kunnen we in oktober 
of november toch nog een busreis inrichten. 

Stertochten gaan we alvast inrichten. De eerste is naar onze zomertocht. U mag gratis komen 
wandelen als u uw bonnetje meebrengt. De ander is naar de Limburgse Wandeldag in 
Lummen. 

Onze Zomertocht- 50 km van het Hageland gaan we organiseren, als we mogen. Wel wat 
beperkter dan vorige jaren. We gaan geen rustpost uitbaten. We gaan er van uit dat we 
catering zullen mogen toepassen. We zullen dat moeten doen zoals de horeca dat doet. Tafel 
op afstand, met vier aan tafel en met opdienen. De helpers met mondmasker in de zaal. De 
deelnemers die in de zaal rondlopen moeten dit doen met mondmasker. Het gaat nog wat 
worden. Hopelijk vinden we voldoende helpers. De tocht noemt ook de 50 km van het 
Hageland. Ondanks we geen rustpost uitbaten hebben de parcours medewerkers er voor 
gezorgd dat we toch 47 km kunnen aanbieden. Vier lussen tussen 9 en 16 km zorgen er voor 
dat er voor iedereen een aangepaste afstand is. Volgend jaar maken we er weer een echte 50 
km van. De rustposten Wezemaal en Holsbeek liggen al vast. 

Ondertussen hebben we onze eerste tocht ingericht. Weliswaar enkel met inschrijving. Een 
vierhonderd deelnemers schreven in. Zij konden genieten van een lus richting Zoerle-Parwijs 
met een stukje geheel nieuw parcours. De andere lus richting het kasteel van Westmeerbeek 
had ook veel succes. Alleen spijtig, het laatste stukje was wel héél drassig. Toch hoorden we 
veel lovende woorden over het parcours en vooral dat de wandelaars terug aan een 
georganiseerde wandeling kunnen deelnemen. 

Onze vrijdagwandelingen zoals we ze in het verleden deden gaan we niet meer doen. Zeven 
keer een wandeltocht uitstippelen en dan nog tweemaal per maand een parcours uitzoeken 
voor de vrijdagwandelingen dat werd een beetje te veel. We gaan nog regelmatig een extra 
clubwandeling doen. Wanneer die zijn, dat ziet u wel in het pinguïneke verschijnen. 

In deze periode zal het nog niet zijn. We gaan eerst nog wat van de georganiseerde 
wandelingen genieten. Verderop staan al terug wat wandelingen vermeld in juli en augustus. 
In juli zijn er nog heel wat geannuleerd. Als we dit schrijven gaan al deze wandelingen door 
die erin staan. Vooraleer u naar de wandeling vertrekt, controleer maar of ze zeker doorgaat. 

Geniet van de zomer. Als u toch op reis gaat, wees voorzichtig. Breng geen virus mee. Voor 
de thuisblijvers geniet van de tuin, het terras, de natuur of om het even wat. Blijf allen gezond. 

Tot ergens onderweg. 

Fons 
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Wandelkalender Juli-Augustus 2021 

 
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.   
 
 
 
Zondag 27 juni 
 
Vlaanderen Wandelt 

WSV IVAS Itegem vzw 
Parochiezaal Schoolstraat 28 
2222  Itegem 

5-8-15-23-30-38 km 
 
07.00 -15.00 uur 

Zondag 27 juni 
Vlaanderen Wandelt 

Globetrotters Hageland vzw 
Zaal Ontmoetingscentrum 
Kapellekensweg 30  
3391 Meensel- Kiezegem 

5-7-8-12-13-15-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 27 juni 
 

W.S.V. Holsbeek vzw 
Sint- Mauruszaal Sint-Maurusstraat 
3220 Holsbeek  

4-6-12-20-25 km 
 
07.00 -15.00 uur 

Zondag 4 juli 
 

Ijsetrippers Overijse 
CC De Bosuil Witherendreef 1 
3090 Overijse 

4-7-11-14-18-21 km 
 
07.00 -15.00 uur 

Woensdag 7 juli De Bollekens Rotselaar vzw 
MeubelenVerhaegen 
Grote baan 115       3130 Betekom 

4-6-8-10-12-14-16-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 11 juli 
Stertocht 
Eigen organisatie 

50 km van het Hageland 
PZ Gelrode Rillaarsebaan 134 
Wandelaars/helpers op post 

6-11-16-20-30-40 km 
 
06.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 24 juli 
 
Trofee Harten vijf 

Wandelend Paal vzw 
Spectrumcollege Campus Beringen 
Bogaarsveldstr 16   Beringen 

4-7-12-16-20-30-42-50 km 
 
06.00 – 15.00 uur 

Zondag 25 juli De Lummense Dalmatiërs 
Gildezaal Sint- Lambertus 
Hoogstraat 83  Lummen 

4-6-12-15-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 
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Zondag 1 augustus WK Werchter vzw 
PZ De Wal  Walstraat 58 
Werchter 

5-10-15-20-25-30 km 
 
06.30 – 15.00 uur 

Zondag 8 augustus 
 
 

Ijsetrippers vzw 
Markthal  
Stationsplein     3090 Overijse 

4-6-12-18-24-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Woensdag 11 augustus De Bollekes Rotselaar 
MeubelenVerhaegen 
Grote baan 115     3130 Betekom 

4-6-8-10-12-14-16-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 15 augustus 
 
 

Boutersem Wandelt 
Gemeentelijke Feestzaal 
Kerkomsestwg 53 Boutersem 

4-8-12-16-20-24 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 22 augustus 
Limburg wandelt 
Stertocht 

De Lummense Dalmatiërs 
Zaal Oosterhof  Dr 
Vanderhoeydonckstraat 56 Lummen 

5-8-10-15-20-30-35 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 22 augustus 
 
 

Horizonstappers vzw 
Zaal Libbeke  
Gellenberg 16     Lubbeek 

4-7-10-15-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 29 augustus 
 
Trofee Harten Vijf 

WC De Grashoppers vzw 
Sporthal Averbode  
Vorststraat 55 Averbode 

5-10-12-16-20-25-30-42-50 
km 
06.00 – 15.00 uur 

 
 

Algemene vergadering maandag 28 juni 
 

Zoals eerder afgesproken houden we onze algemene vergadering op 28 juni om 19.30 uur in 
de zaal Demervallei te Langdorp. Bij het binnenkomen en verplaatsing in de zaal graag uw 
mondmasker op. Als u gaat zitten is mondmasker niet nodig. 

Die dag is het secretariaat ook open van 18.30 tot 19.15 uur. 

In juli is ons secretariaat gesloten. Maandag 30 augustus zijn we open.  

 

Zomertocht - 50 km van het Hageland 11 juli  
Als we mogen richten we de zomertocht in. Hopelijk kunnen we dan al catering aanbieden. 

We houden het nog zeer beperkt en we gaan enkel de vertrekzaal uitbaten. Er zal handgel 
voorzien zijn. We moeten ons aan de horeca maatregelen houden. Zo moeten we opdienen en 
hebben dus meer helpers nodig. De helpers moeten in de zaal steeds hun mondmasker op 
hebben.  

De wandelaars moeten hun mondmasker ophouden als ze rondlopen in de vertrekzaal. Met 
vier mensen aan een tafel en tafels op voldoende afstand. 

 Er zijn vier lussen voorzien zodat u kan kiezen uit verschillende afstanden. 
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5 - 6,1 – 7.5 - 8,6 - 10,6 - 11,2 - 16,6 - 19,2 - 25,2 - 30,4 - 25,8 - 30,4 - 35,8 - 38,4 en 47 km 

Een lus van 10.6 km gaat over de 
wijnberg richting Wezemaal. Ze komt 
echter niet tot in Wezemaal centrum. De 
wandeling is vrij pittig. Halfweg is er 
een afkorting zodat u 6 km kan doen. 

Een lange lus van 16,6 km gaat door het 
prachtige Kloesbos en langs de 
perzikenboomgaard van 4 ha groot. De 
ijzerzandstenen bodem geeft een aparte 
smaak aan het vruchtvlees. Even verder 
kan je terug naar het startpunt met de 
tocht van 7.5 km. Voor de volledige lus 
gaan we onder de autostrade door naar 
Nieuwrode. Hier kunt u eventueel in de 
plaatselijke horeca iets gaan drinken. We keren terug via het Hellegat en over de heuvelrug 
met een mooi uitzicht op Gelrode. 

Een andere lus van 8.6 km gaat langs het vroegere 
station van Gelrode richting Betekom door het 
natuurgebied Vorsdonk met zijn meanders en 
turfputten. Het gebied is gesitueerd langs de 
benedenloop van de Demer. We passeren het 
Domein van Rivieren met zijn prachtig  eind 19de-
eeuws eclectisch kasteel. Verder wandelen we 
langs de Demer richting Aarschot. Langs de 
opnieuw aangelegde meanders van de Demer en 
een tweede kasteel, Kasteel van Nieuwland. We 
keren terug over de Eikelberg naar Gelrode met 
mooie uitzichten over het dorp. 

Een lus van 11,2 km. We wandelen Gelrode uit  langs een evenwijdig met de straat gelegen 
19de-eeuwse lang gestrekte hoeve, kadastraal geregistreerd in 1873 als nieuwe opbouw in 
eigendom van landbouwer Joannes – Franciscus Smits. In 1875 en begin 20ste eeuw werden 
er achter de hoeve nog bijkomende dienstgebouwen geregistreerd. We wandelen door de 
Wijngaardstraat, verder over de spoorwegbrug zodat we op het parcours van de toekomstige 
fietsostrade komen, dit volgen we tot in Wezemaal station. We keren terug over de 
Middelberg en genieten van de prachtige omgeving. Deze wandeling gaat vooral over 
verharde wegen. 
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      Stertochten 
Zondag 11 juli. Zomertocht Gelrode 

Alles begint stilaan op gang te komen. We beginnen terug met onze 
stertochten. Als eerste hebben we onze eigen tocht gekozen. Tegen 
inlevering van de bon kan u gratis komen wandelen. 

 

Zondag 22 augustus Limburg Wandelt te Lummen. 

De Lummense Dalmatiërs organiseren deze tocht. Vertrekken doen ze vanuit Zaal Oosterhof, 
Dr Vanderhoeydonckstraat 56 te Lummen. 

U kan kiezen uit 5-8-10-15-20-30 en 35 km 

Een uitgebreide beschrijving kan u in het Walking magazine terug vinden. Deze wandeling is 
de eerste plaats waar u uw limited edition wandelboekje kan in ruilen. U kan kiezen voor een 
rugzak (25 wandelingen) of een poncho (15 wandelingen). U kan ook nog verder sparen. Het 
boekje blijft tot eind van dit jaar geldig. 

Tegen inlevering van de bon krijgt u de inschrijving gratis samen met een consumptiebon.  

 

Busreizen 2021 
Met onze busreizen gaan we nog even wachten. We zien wel hoe het in september verloopt 
met de mondmaskerplicht. 

Ook onze meerdaagse busreizen gaan we dit jaar niet meer doen. Reizen naar het buitenland 
wordt nog afgeraden zolang niet iedereen gevaccineerd is. Voor volgend jaar hebben we er 
twee voorzien.  

In de loop van mei 2022 gaan we een midweek naar Nunspeet. 

Van 3 tot 11 september 2022 hebben we een optie genomen voor een reis naar Oostenrijk. We 
gaan naar Bad Hofgastein en verblijven in een Intersoc hotel. Later meer hierover.  

 

Geboorte 

Een nieuwe wandelaar is geboren. Onze leden Ilke Alaerts en Jeroen De Haes kregen een 
dochter. 

Op 22 mei 2021 werd Ella De Haes geboren met haar 2935 gr en 50 cm 
een flinke baby. 

Een dikke proficiat aan de ouders en ook aan Bompi Eric Alaerts. 
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Overlijden 
Op 5 mei overleed op 67 jarige leeftijd ons lid Wilfried ‘Staf’ De Houwer. Hij was de 
echtgenoot van Anita ‘Dimpke’ Serneels. 

Wij bieden de ganse familie onze deelneming aan. 

Op 25 mei overleed Tilly Thiels. Ze werd net geen 87 jaar. Zij was de echtgenote van 
Gerard De Haes. Tilly was mede-stichter van onze wandelclub. 

We wensen Gerard en zijn familie veel sterkte toe. 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
van  17 mei 2021 om 19u. 

 
 
Aanwezig: Fons Leys, Cyriel Hendrickx, Roger Voet, Ingrid Blockx, Guido Van Loo, Corrie 
Martens, Bart Daems, Chris Braes, Annie Van Ouytsel,  Eric Alaerts 

 
De voorzitter verwelkomt iedereen en vooral Eric, die zich kandidaat bestuurslid stelt. 
Eric zal Chris helpen bij het samenstellen en uitvoeren van de parcoursen. 
Bij het overlijden van Wilfried (Fried) hebben we een afpijler minder. 
 
Voor de Netetocht komen we de woensdag om 14 u samen. 
Cyriel en Anni zorgen voor de inschrijving en Simonne voor de afstempeling. 
Op het parcours worden er waarschuwingsborden geplaatst voor gevaarlijke oversteken. 
Alleen voor de stappers en  niet voor de auto’s . 
Er worden alcoholgel en mondmaskers ter beschikking gesteld. 
Donderdag komen we samen om 6u30. 
De Walking wordt verkocht aan € 6. 
 
De zomertocht in Gelrode is met catering. We denken aan een 500 deelnemers en 30 
medewerkers. 
Voor de veiligheid is 1,5 meter afstand tussen de tafels voorzien en bij behoorlijk weer 
kunnen we tafels en stoelen op de speelplaats zetten. 
 
Op de stembriefjes voor de A.V. moet Eric komen. De AV gaat door in de zaal Demervallei. 
We hebben daar meer plaats om afstand te houden dan in ons lokaal. 
Willy Ooms en Jan Van Eeckhout doen de kascontrole. 
 
Voor het volgend jaar kan het zijn dat we de refter van de school niet kunnen gebruiken voor 
de mars der Zuiderkempen. We zouden eventueel uitwijken naar de parochiezaal. 
 
Diest- Aarschot wordt Diest – Testelt. Op 13/6 vertrekken we met de trein van 8u57 in 
Testelt. Afstand : een 20 km. 
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De afpijling gebeurd de zondag door Chris, Roger en Ingrid. 
Op 2e Pinksterdag gaan we naar Scherpenheuvel, ook vanuit Testelt. We komen naar het 
station en vertrekken om 8u.  Afstand : 14,5 km. 
De secretaris zal iedereen met een gekende mail hiervan verwittigen. 
Hij maakt ook pancartes om in de kantine te leggen en omhoog te hangen bij de Netetocht. 
 
Volgend jaar zou de Netetocht terug naar Bergom gaan. 
De zomertocht zal terug 50km. worden met 4 zalen. 
 
Dit jaar zullen er waarschijnlijk nog geen reizen doorgaan. 
 
 
Verslag 
Guy Van Loo 
 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
van  31 mei 2021 om 19u30. 

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

 
De voorzitter verwelkomt iedereen. Eric en Chris hebben toch voor 50km. gezorgd tijdens de 
zomertocht. 
 
De secretaris heeft de doodsbrief van Tilly bij. 
Hij heeft een telefoon gekregen van een lid. Er zou een mogelijkheid zijn om subsidies te 
verkrijgen van de stad indien er verliezen zijn geleden. 
Wij hebben weinig verlies en waarschijnlijk is de indienperiode voorbij. 
 
Federaal nieuws: Cyriel heeft de webinair gevolgd. 
-bonustochten: bij de verschillende tochten worden er andere punten toegekend. Wij hebben 
geen bonustocht in 2022. 
-Vlaanderen wandelt op 27 juni. 
-We gaan meedoen met cashless betalen vanaf 2022. We krijgen dan gratis de betaalterminals. 
Per transactie betalen we 5 cent. Alles moet goed in het oog worden gehouden. Wat wordt er 
ingetikt en hoe wordt het verwerkt? 
-Volgend jaar gaat de nieuwjaarviering door op 28/1 in Wilsele. Er mogen maximum 6 
deelnemers van de club gaan. Dit zijn niet noodzakelijk bestuursleden. Kostprijs €35 p/p. 
-Vanaf 27 juni is het lidmaatschap voor nieuwe leden tot eind 2022. 
-Er worden federatieteams (clubondersteuning, evenementen, kalender, kwaliteit, promotie) 
opgericht. Ieder lid kan zich kandidaat stellen. Het is uitgelegd in het Walkingmagazine  hoe 
dat kan. 
-De federatie stopt de samenwerking met IVV. 
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-De inschrijving voor niet leden kan gebeuren via een QR code. We gaan hier voorlopig nog 
niet mee beginnen. 
-Start to walk: hiermee beoogt de federatie om nieuwe clubs op te richten bv. Kortenberg. 
-Wandelgroepen, die alleen voor hun zichzelf wandelingen organiseren kunnen aansluiten bij 
de federatie. Er zijn zo al 8 groepen. 
-Er zijn voorstellen om niet leden € 3 te laten betalen. We vinden dit nogal veel. 
 
In de toekomst zal de penningmeester de jaar-  en maandresultaten niet meer op papier 
uitdelen maar ze aan de bestuursleden bezorgen via mail. Hij heeft de begroting aangepast. 
Het is een nuloperatie. 
 
Voor de zomertocht zijn voor de zalen in Nieuwrode en Wezemaal voorschotten betaald. Fons 
zal ze trachten te recupereren. 
 
 
 
 
 
Tochten  
-Mars der Zuiderkempen: de zalen van Bekaf, Testelt en Langdorp zijn toegezegd. 
Als er voldoende afpijlers zijn is er een tocht van 50km. 
-Zomertocht : Nieuwrode niet. Wel Holsbeek, Gelrode en Wezemaal. 
-Rillaar en Terclasse hebben nog niet geantwoord. 
-Voor de Sinterklaastocht is Langdorp en Gijmel =  ok. 
 
We hebben 36 vaste leden. Voor de A.V. komen we om 18u30 samen om de zaal klaar te 
zetten. Het secretariaat is wel nog open op dat ogenblik. Fons informeert of er nog drank is. 
De stembriefjes zijn reeds gemaakt en we hebben ze in het lokaal vermenigvuldigd en 
geknipt. 
 
Eigen leden kunnen op de zomertocht 11/7 genieten van een stertocht. 
21/8 Limburgse wandeldag is ook een stertocht. 
 
Busreizen: misschien na de zomer. 
 
Buitenlandse reizen: Oostenrijk 3-11 september  
Nunspeet: dit jaar niet! 
De Moezel is geschrapt 
 
Cyriel legt het ledenfeest 29/1/2022 vast. Ook 3 of us. 
 
We gaan niet meer samenwerken met de stad voor de vrijdagnamiddagwandelingen. 
We doen dit soms nog voor eigen leden. Dit zouden dan verkenningstochten zijn. 
 
De volgende bestuursvergadering is nog niet gekend. We zullen dit plannen tijdens de AV. 
 
Verslag 
Guy Van Loo 
 
Einde 22u20 
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Stertocht 

 
Gelrode 11 juli 2021 
Gratis inschrijving 

 
Stertocht 

 
Lummen 22 augustus 2021 
Gratis inschrijving 
Gratis één gewone consumptie 
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