
Mijmeringen van de voorzitter 
Weeral zijn er twee maanden voorbij zonder georganiseerde wandelingen. Ook onze Mars 
Der Zuiderkempen is afgelast. Eind februari is er opnieuw een veiligheidsraad. Het aantal 
besmettingen en de ziekenhuisopnames blijven hoog. Veel versoepeling moeten we niet 
verwachten. Zolang we met niet meer dan vier personen mogen wandelen zullen de 
georganiseerde wandelingen niet toegelaten worden. 

Verderop hebben we een aantal knooppunten voor jullie uitgezocht. Ze werden al bewandeld 
en zeer goed bevonden. Nu is het aan jullie om ze te bewandelen. Opgelet maximum met 4 
personen . 

Op vraag van de sportraad zochten we een parcours uit van een 12 kilometers met vertrek aan 
de sporthal. De aangebrachte pijlen zullen regelmatig gecontroleerd worden. De wandeling 
kan je doen tussen 3 en 17 april. Zeker en vast eens doen! 

Als we mogen organiseren we op 10 april onze Molentocht. Enkel met inschrijving en geen 
catering. Als we niet zouden mogen, organiseren we toch een wandeling. Je kan de info van 
de wandeling en de pijlen volgen van aan de parochiezaal Den Abt in Wolfsdonk. 

De reis naar de Moezel hebben we geannuleerd. Het is op dit moment te onzeker of er dan al 
genoeg mensen gevaccineerd zullen zijn. Nu konden we nog gratis annuleren. Het zal iets 
voor volgend jaar zijn. 

De reis naar Nunspeet, einde juli, houden we nog even in beraad. Daar tegen is het zomer en 
is alles misschien wat genormaliseerd.  

Verder zijn er geen plannen. Alles hangt er vanaf hoe het virus zich gaat gedragen. Hopelijk 
kunnen we in mei en juni wat meer organiseren. Daarom laat jullie zeker vaccineren zodat we 
zo snel mogelijk weer kunnen samenkomen. 

Het is een beetje een rare periode. Normaal zie ik jullie ergens op een wandeling of een eigen 
organisatie. Nu zien we elkaar niet. Dat is nu al bijna een jaar zo. Hopelijk gaat het met jullie 
en uw familie goed en blijven jullie gespaard van corona. 

Geniet van de (knooppunten)wandelingen. Geniet van de ontluikende natuur. Ergens komen 
we mekaar weer tegen. Alles komt goed. 

Groetjes 

Fons  

 

 



Voor de liefhebbers : enkele wandelingen 
via het knooppuntennetwerk. 

 

Gelrode-Wezemaal over de wijngaardberg 9 km 

Vertrek nr 7 : Moedermeule Gelrode 

7-71-64-61-605-6-604-62-63-65-74-71-7 

Testelt-Zichem 9 km 

Vertrek 143 : parking naast de kerk (parochiezaal) vertrek achter de kerk naar 59 

143-59-396-344-141-341-342-246-246-60-298-175-143 

 

Scherpenheuvel-Zichem 9,2 km                                                      

Vertrek 137 : nieuwe parking achter basiliek 

137-406-376-383-138-208-134-342-341-141-375-136-140-
139-406-137 

 

Averbode 8,3 km 

Vertrek 98 Parking naast schooltje (juist voor rode lichten links) Boonstraat 20 

98-293-292-107-384-144-286-285-102-101-281-294-279-84-85-86-87-90-100-98 

 

Kasteel van Horst 8,3 km 

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

 

 

 

Chartreuzebergwandeling (licht aangepast) 8,4 km 

Vertrek kerk Holsbeek (of sporthal) 

1-12-19-18-111-112-113-109-110-110-17-11-1 

 

Holsbeek 10,1 km 

Vertrek 1 (Kerk of sporthal) 



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

Houwaart 9,7 km 

Vertrek (parking voor schooltje naast kerkhof) 
naar nr 246 langs kerkhof 

246-228-227-226-225-155-154-153-152-151-150-
143-144-228-246 

Houwaart 9 km 

Vertrek (parking voor schooltje naast kerkhof) 
naar 229 langs steenweg voor kerkhof 

229-231-224-223-22-23-24-244-243-241-242-232-231-229 

Wandelknooppuntenwandeling in Kortrijk-Dutsel – 7,60 km. 

Vertrek aan de kerk in Kortrijk-Dutsel en volg knooppunt 123. 

Dan 125 – 119 – 118 – 117 – 52 – 57 – 114 – 115 – 116 – 120 – 121 – 122 en dan richting 
knooppunt 123. 

Einde aan de kerk van Kortrijk-Dutsel 

Wandelknooppuntenwandeling in Langdorp – lus 1 = 7,10 km / lus 2 = 5,60 km. 

Vertrek aan de Demerbrug (Wolfcafé). 

Lus 1 : 410 - 746 - 735 - 724 - 725 - 736 – 737 – 410. 

Lus 2 : 410 – 410 – 121 – 408 – 255 – 409 – 414 – 410 – 410. 

Wandelknooppuntenwandeling in Langdorp - 6,80 km. 

Vertrek aan de Heimolen (Windmolenstraat 7) 

TP – 210 – 262 – 719 – 720 – 259 - TP 

Wat verder rijden met de auto maar zeer mooi 

Heverleebos 8,7 km 

Vertrek Arboretum aan de Grezweg (Naamsesteenweg direct na brug onder autostrade) 

66-65-603-117-604-15-14-12-602-601-600-63-64-66 

Zondag 28 februari  Mars Der Zuiderkempen 
Door de coronamaatregelen heeft de federatie alle wandelingen afgeschaft tot 28 februari. 
Ook de Mars wordt dus geannuleerd. 
 

 



Coronawandeling van 3 tot 17 april. 
Samen met de sportraad organiseren we een wandeling van 3 april tot en met 17 april. De 
wandeling vertrekt vanaf de Sporthal Demervallei 8. De wandeling van een 12 km lang 
situeert zich tussen Aarschot- Langdorp en Rillaar en zal licht heuvelend zijn. De pijlen 
blijven twee weken hangen en worden regelmatig gecontroleerd.   

Zaterdag 10 april Molentocht 
We gaan er vanuit dat we tegen dan terug wandelingen kunnen organiseren. Nog niet zoals in 
het verleden met catering maar toch al met inschrijving en afstempeling. Vertrekken doen we 
vanuit de zaal Den Abt in Wolfsdonk.  We voorzien enkele lussen van ca. 9 km. Eén lus 
korten we af zodat we een 6 km hebben. Mochten we toch niet kunnen organiseren dan 
hangen we enkel de pijlen zodat u toch kan wandelen. 

Als we mogen organiseren kan u die dag ook uw wandelboek afhalen. U kan eerst gaan 
wandelen en later komen ophalen in de startzaal. Opgelet we zijn maar tot 16.00 uur 
aanwezig. 

Moezelweekend van  donderdag 13 tot zondag 16 mei. 
Door het onregelmatig leveren van de spuitjes raken de vaccinaties maar niet op gang. We 
vrezen ervoor dat er voldoende mensen ingeënt zullen zijn. Daarom hebben we besloten deze 
reis niet in te richten. Mogelijk volgend jaar een nieuwe poging.   

Openingsuren secretariaat 
Daar we, door de coronamaatregelen, nog niet mogen samenkomen blijft ons secretariaat 
gesloten op maandag 22 februari en op woensdag 10 maart.  

Maandag 29 maart is op dit ogenblik nog onbekend. Zie hiervoor op onze website of bel naar 
0473 97 24 34. 

Normaal is er op de laatste maandag van april een algemene vergadering. Deze gaan we dit 
jaar uitstellen naar mei of juni. 

Overlijden 
We vernemen het overlijden van ons lid Hassan Saadali, partner van Hilde Van Den 
Wyngaert. 

Hassan werd geboren in Tamaloukt (Marokko) op 6 april 1964 en overleed op 9 februari 
2021.  

We bieden Hilde en de ganse familie onze deelneming aan.   

 

 

 



Buienmaand : 

 In deze maand naar een oude sage 

bevinden zich vele spreuken 

de zon popelt, die gure buien verjaagt 

van winternacht naar maartse buien. 

 

Een donderwolk buldert 

de regensluier wilt 

wat april niet wilt 

bloesems die treuren. 

  

Nevel in maart 

geeft dat niet regen na Pasen? 

hoor je de koekoek eind maart 

doof dan gauw de open haard. 

  

Maar een natte maart 

geeft dan wel veel gras 

goed voor de koeien 

en goed voor melk. 

  

In maart te drinken 

bij een maartse bui 

onder moeders paraplu 

met goed gevoel voor U. 

Jef Wouters 
Tremelo 


