
Mijmeringen van de voorzitter. 

Het coronavirus blijft maar de plak zwaaien. Momenteel zitten we nog in de derde golf en ziet 
het er nog niet naar uit dat we veel versoepelingen mogen verwachten. Ook de vaccinatie laat 
op zich wachten. In theorie zouden de 65 plussers eind april een eerste keer moeten 
gevaccineerd zijn. Ikzelf zal op 26 april de eerste keer ingeënt worden. De tweede maal op 31 
mei. Maar er zullen er veel zijn die het Astra Zeneca gaan krijgen. Daar zit drie maand tussen 
en dan zitten we al eind de zomer. Het zal nog geen zomer worden zoals in het verleden. 
Daarom gaan we onze reis naar Nunspeet maar uitstellen totdat we gevaccineerd zijn en we 
zeker weten dat ook de problemen in Nederland opgelost zijn.  

Welke versoepelingen we gaan krijgen weten we nog niet. Toch hebben we onze Netetocht 
aangevraagd. Enkel met inschrijving en afstempeling. We hebben drie parcoursen  uitgezocht 
en als we geen toestemming krijgen gaan we die uitpijlen net zoals de Molentocht.  

Ook onze algemene vergadering hebben we zover mogelijk uitgesteld. We houden onze 
vergadering op 28 juni. Anders dan vroeger houden we onze vergadering in de Demervallei 
en niet in ons lokaal. Daar hebben we meer plaats om de aanwezigen op een veilige manier te 
plaatsen. Nu maar hopen dat we met voldoende mensen mogen samenkomen.  

Ik doe hier nogmaals een dringende oproep om nieuwe bestuursleden. Er zijn momenteel 
bijna 500 leden. Daar moeten er toch wel enkele bij zijn die mee de club willen besturen. 
Recent heeft Jef De Win zijn ontslag gegeven. Dat wil zeggen dat er 5 plaatsen openkomen. 
Ikzelf stel me nog eenmaal kandidaat. Als mijn gezondheid het toelaat zullen het de laatste 
vier jaar zijn. Ook voor de parcoursuitbouw en afpijlers hebben we dringend mensen nodig. 
Chris kan dat niet alleen doen. Heeft u interesse, neem dan contact op met Chris. Ook vaste 
leden hebben we nodig. Er zijn er de laatste jaren veel afgevallen. Verderop vindt u een 
formulier om u aan te melden.  

Wanneer ons secretariaat kan open gaan weten we niet. Zolang we maar met 4 of 10 mensen 
mogen  samenkomen gaat dat niet . Hou hiervoor onze website in het oog of bel naar 0473 97 
24 34.  

Buiten onze Netetocht en de algemene vergadering hebben we niets meer gepland. We weten 
op dit ogenblik nog niet wat we gaan mogen. We hebben enkel nog wat knooppunten 
wandelingen voor u uitgezocht. Mogelijk doen we nog iets in de maand juni. Hou daarom 
onze website in het oog.  

We willen er u aan herinneren dat we ook een facebook pagina hebben. Regelmatig verschijnt 
daar ook informatie op. Verderop vindt u de linkgegevens van onze facebook. 

We eindigen met de gedachte dat het toch stillaan gedaan moet zijn met het virus. De 
vaccinaties beginnen te lopen. Nog enkele maanden en dan hopelijk hebben we onze vrijheid 
terug. 

Geniet ondertussen van het wandelen en tot ergens onderweg. 

 

Fons 



 

Donderdag 20 mei Netetocht 
Hopelijk krijgen we toelating om deze tocht te organiseren. Het zal een tocht worden zonder 
catering enkel inschrijving en afstempeling. We voorzien 3 lussen . 

Eentje van ca 5 km rondom Herselt. Meestal verhard. 

Een tweede trekt naar Zoerle -Parwijs. We trekken door de Vallei van de Grote Nete via de 

Stippelberg. Terugkeren doen we via een knuppelpad door het Asbroek. Deze lus is 10 km 
lang. 

De derde lus gaat via het Goor -Asbroek naar het Hof ter Borght.  

Engels kasteelpark 

Het kasteeldomein van Hof ter Borght ontstond in de late 18de eeuw. Het kasteel is gebouwd 
als classicistisch landhuis met een prachtige orangerie, druivenserre, koetshuis en volière. 
Achter deze beschermde monumenten ligt een al even prachtig kasteelpark. De centrale vijver 
is aangekleed met een eendenkooi, een eeuwenoud bruggetje in Engelse stijl en een 
paviljoentje. Rondom de vijver liggen graspartijen en waardevolle bossen met eeuwenoude 
bomen en een verborgen ijskelder. De ligging naast de mooi meanderende Grote Nete, aan de 
rand van het Merodegebied, maakt het plaatje compleet.  

 

 



Rol van Kempens Landschap  

Het kasteel en het park van Hof ter Borght zijn eigendom van de Luxemburgse firma 
Immobilière Beaumont, die er in de toekomst een hotel wil starten. vzw Kempens Landschap 
nam samen met de gemeente Hulshout in maart 2016 het kasteelpark in erfpacht voor een 
termijn van 54 jaar. Sindsdien werkten ze reeds heel wat achterstallig beheer weg. Sinds 2020 
is het park ook langs de Netedijk toegankelijk over een nieuw aangelegd vlonderpad. In het 
beheerplan voor Hof ter Borght is de toekomstvisie voor het domein voor de komende 20 jaar 
opgetekend. Stap voor stap wordt het park zo opgewaardeerd. In 2020 wordt de brug van de 
centrale vijver gerestaureerd.  

Nadat we het kasteel bezocht hebben keren we via de Nete en Asbroek weer terug naar de 
zaal. Deze lus is 11 km lang. Je kan hem inkorten tot 7 km.  Je blijft dan in het Goor – 
Asbroek. 

Voor deze derde lus is het noodzakelijk goede wandelschoenen te voorzien. Op sommige 
plaatsen is het nogal drassig. 

Mochten we niet kunnen inschrijven dan voorzien we wel de afpijling zodat u wel kan wan 

Beste wandelvrienden, 

 
Sinds ongeveer 2 jaar bestaat er ook een facebookpagina van onze wandelclub. Ondertussen 
hebben we 388 volgers maar misschien zijn er nog mensen die interesse hebben om onze 
facebookpagina te volgen.  Zo kunnen er in de toekomst nog meer wandelingen van onze club 
en andere info gedeeld worden.  U kan er ook altijd terecht met een vraag of zelfs voor 
verloren voorwerpen. We doen ons best om zo snel mogelijk een antwoordje of hulp te geven 
in samenwerking met het bestuur. 
U kan ons terugvinden op facebook. Zoek op “Wandelclub Langdorp” 
Of u kan via volgende link: https://www.facebook.com/Wandel-sportclub-Langdorp-vzw-
349499008904124/about 
Nog veel wandelplezier en hopelijk tot gauw. 
 
Silke     
 

================================================================================== 

Lock down 
 
Nu velen de smaak van het fietsen te pakken hebben van tijdens de lock-down, 
is er een studie die de dienst financiën schrik aanjaagt. 
De ceo van een bank zette de economen aan het denken toen hij zei:  
  

"Fietsers zijn nu een ramp voor de economie van het land!"  
  

Zij kopen geen auto en nemen geen autolening.  

Zij kopen geen autoverzekering , 

Zij kopen geen brandstof.  



Hun auto moet niet naar onderhoud en reparaties.   

Zij hebben geen betaald parkeren nodig   

 
En fietsen is gezond maar...  

Gezonde mensen helpen de economie niet.  

Integendeel!  

 
Ze kopen geen medicijnen.  

Ze gaan niet naar ziekenhuizen, dokters, kinesisten 
 
  

P.S. Voetgangers zijn nog erger. Zij kopen niet eens een fiets. 
 
================================================================================== 

 

OPROEP AAN ALLE LEDEN VAN WSC LANGDORP DIE BEREID 
ZIJN MEE TE DENKEN OVER HET BELEID VAN DE CLUB, EN DE 

JAARLIJKSE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING(EN)  
BIJ TE WONEN. 

 
De vzw-wetgeving voorziet dat bepaalde beslissingen tijdens een algemene vergadering 
slechts bij aanwezigheid van 2/3 van de leden kunnen worden genomen.Voor wat onze club 
betreft betekent dit dat zo een 300 leden zouden dienen aanwezig te zijn. Dit is natuurlijk 
onmogelijk, zodat de club bijna zou worden lamgelegd. Een mogelijkheid om hieraan  te 
verhelpen was in de statuten van onze club een opdeling van de leden te maken tussen een 
beperkt aantal “vaste” leden en “toegetreden” leden.  Alle leden zijn “toegetreden leden”; 
de “vaste leden” zijn de leden die stemrecht bezitten binnen de Algemene Vergadering; 
van hen verwachten wij dat zij de jaarlijkse Algemene Vergadering (en uitzonderlijk: 
een Buitengewone Algemene Vergadering)  bijwonen. De “toegetreden” leden kunnen de 
Algemene Vergadering wel bijwonen, maar hebben er geen stemrecht, en hebben ook 
rechtstreeks niets met de rechtspersoonlijkheid van de vzw te maken. Beide categorieën 
hebben wel dezelfde rechten in onze Wandelclub. Onze club telt op dit ogenblik ca 50 vaste 
leden.  
 
Hoe kan je vast lid worden? 
Onze leden hebben steeds de mogelijkheid om “vast lid” te worden, en kunnen zich dan ook 
kandidaat stellen als “vast lid”, door het invulformulier achteraan in dit info-blad  ten laatste 
op 20 juni 2021 ingevuld te overhandigen aan een bestuurslid. De kandidatuur wordt 
goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De leden die zich nu kandidaat stellen zijn 
stemgerechtigd op de Algemene Vergadering van 28 juni 2021 (zie verder in dit blad) 
 
En, als je daar behoefte toe voelt, ontslag nemen als vast lid kan door dit gewoon te melden 
aan de secretaris of de voorzitter. Dan word je opnieuw “toegetreden lid”. (Lidmaatschap 
vervalt uiteraard automatisch als je geen lidgeld betaald hebt.) 
 
Vragen hierover kan je stellen aan de secretaris of eventueel voorzitter. 



 
 
 
 

Jaarlijkse Algemene Vergadering 
De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Wandel Sportclub Langdorp v.z.w. zal 
gehouden worden op maandag 28 juni 2021 te 19.30 uur in zaal Demervallei 
Testeltsesteenweg te Langdorp – centrum.  
 

Agenda :  
1. Verwelkoming. 
2. Doornemen agenda  
3. Goedkeuring verslag van de vorige Algemene vergadering (verschenen in het 
infoblad van juli - augustus 2020) 
4. Beknopt jaarverslag 2020 van het Secretariaat  
5. Jaarverslag van de Penningmeester – Voorstelling begroting 2021 
6. Verslag van de kascontrolecommissie 
7. Kwijting van de bestuurders WSC Langdorp vzw 
8. Toelichting in verband met de bestuurssamenstelling 
9. Samenstelling van een kiescollege van 2 aanwezige vaste leden 
10. Stemming vernieuwing bestuursmandaat en verkiezing nieuwe bestuursleden.  
-Vernieuwing: Alfons Leys – Corrie Martens – Ingrid Blockx- Roger Voet- Bart 
Daems.      
-Ontslag: Jef De Win 
 

  PAUZE – telling van de stemmen 
 

11. Uitslag bestuursverkiezingen 
12. oproep kandidaten bestuursleden, parcoursbouwers, afpijlers, medewerkers. 
13. Ingestuurde agendapunten 
14. Mededelingen en varia  
 
Deze agenda zal aangepast worden volgens de door de leden ingestuurde 
agendapunten.  De aangepaste agenda zal medegedeeld worden bij de aanvang 
van de Algemene Vergadering. 



 
Toelichting bij de agenda: 
Punt 7. :  
1) Een mandaat in de Raad van Bestuur loopt over 4 jaar en is hernieuwbaar (art. 11 Statuten) volgens 
de statutair voorziene beurtrol. Dit jaar is Alfons Leys, Corrie Martens, Ingrid Blockx, Roger Voet 
en Bart Daems  uittredend als bestuurslid.  
Zij zijn herverkiesbaar en kandidaat om nog even verder te doen .  
 
2) Artikel 8 van onze statuten bepaalt dat de vereniging wordt beheerd door een onbezoldigde raad 
van bestuur van ten minste vijf en maximum 14 leden.   
 
3) Er is – buiten de (her)verkiezing van 5 bestuursleden bedoeld in punt 1) hierboven zijn er nog 5 
mandaten van lid van de Raad van Bestuur onbezet.  Alle leden (zowel vaste leden als toegetreden 
leden) die ten minste 21 jaar oud zijn en ten minste 1 jaar onafgebroken lid zijn van onze vereniging 
kunnen zich kandidaat stellen.  Schriftelijke kandidaturen (naam, voornaam, geboorteplaats en –
datum, adres) moeten ten laatste toekomen bij de secretaris op 20 juni 2021.  Wie interesse heeft, 
maar nog twijfelt kan hierover gerust contact opnemen met een van de bestuursleden. 
 
 
  Punt 12: Vaste leden kunnen punten ter bespreking schriftelijk en ondertekend laten geworden 
aan de secretaris ten laatste op 20 juni 2021  Enkel de tijdig, schriftelijk ingestuurde, 
geargumenteerde en ondertekende punten die door ten minste twee vaste leden zijn ondertekend 
zullen op de Algemene Vergadering besproken worden. (art. 23 statuten.) 
 
 
 
Nog enkele bepalingen uit de statuten: 
HOOFDSTUK IV. - Algemene Vergadering 

Art. 17.  De Algemene Vergadering wordt gevormd door de vaste leden, die er stemrecht 
hebben. Toegetreden leden worden toegelaten op de Algemene Vergadering, evenwel zonder 
stemrecht.  

Art. 18. Ieder vast lid heeft één stem op de Algemene Vergadering.  Er kan met volmacht 
gestemd worden; elk vast lid kan slechts over één volmacht beschikken. 

Art. 19. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het 
aantal aanwezige leden, behalve in de gevallen waar de wetgeving VZW het anders voorziet, en de 
gevallen in deze statuten bepaald. 

 
 
 

 
ALLE LEDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM! Enkel de “vaste leden” hebben stemrecht; 
de andere (“toegetreden”) leden mogen echter wel meeluisteren en vragen stellen (en 
mee een pint drinken).  
Deze Algemene Vergadering is niet alleen wettelijk verplicht, het is ook een 
middel voor de leden om ideeën aan te brengen en om de werking van de Raad 
van Bestuur goed- of af te keuren. Uw aanwezigheid is een steun voor het 
bestuur, en u kan er ook gezellig tussen pot en pint (gratis) met uw 
wandelvrienden van gedachten wisselen.  



 
 
 
 

  OPROEP REKENINGCOMMISSARISSEN 
 

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten moeten 2 rekeningcommissarissen de 
rekeningen van de club over het afgelopen boekjaar nakijken en hierover verslag 
uitbrengen op de Algemene Vergadering. 
 

Wij zoeken langs deze weg 2 à 3 vaste leden van onze club om de rekeningen 
van 2020 te komen controleren in het Secretariaat op maandag 7 juni  te 18u30 
en dienvolgens tijdens de Algemene Vergadering op maandag 28 juni 2021 
hierover verslag uit te brengen. 
 
Gelieve uw kandidatuur hiervoor ten laatste op 31 mei 2021 te melden aan 
Cyriel Hendrickx of Fons Leys. 
 
 

VASTE LEDEN: indien u wenst VAST LID van WSC Langdorp vzw te worden en dus ook 
stemgerechtigd lid op onze Algemene Vergaderingen, vul dan onderstaand formulier in en 
bezorg het voor 20 juni aan één van onze bestuursleden, of maak u kenbaar via e-mail bij de 
secretaris of de voorzitter: 

De ondergetekende(n)  
 
………………………………………………………………………… (voornaam, naam) (meerdere 
namen mogelijk) 
 
Geboren te ………………………………………  op …../…./.….   , 
 
lid van WANDEL SPORTCLUB LANGDORP vzw 
 
ben kandidaat om opgenomen te worden als VAST LID bij WANDEL SPORTCLUB LANGDORP 
vzw. 
 
Datum      …. /…./2021 
Handtekening 
 

 

 

 



Wandelknooppunten in de buurt.Herselt: 11,20 km 

Vertrek: Mie Maan, Diestsebaan 28, 2230 Herselt.  

Wandelknooppunten: 26 – 32 – 133 – 120 – 121 – 166 – 38 – 37 – 119– 366 – 419 
– 25 – 30 – 29 – 331 – 114 – 31 – 26 

Loonbeek: 2 lussen (8,90 km en 7,70 km) 

Vertrek: Sint-Jansbergsteenweg 26, 3040 Loonbeek. 

Lus 1 = 8,90 km 

Wandelknooppunten: 216 – 216 – 217 – 204 – 203 – 23 – 24 – 
26 – 25 – 223 – 219 – 216 

Lus 2 = 7,70 km 

Wandelknooppunten: 216 – 216 – 215 – 214 – 213 – 212 – 102 
– 103 – 104 – 221 – 220 – 219 – 216 

                                  

Leefdaal: 13,10 km 

Vertrek: Sint-Lambertuskerk, Neerijsesteenweg/Dorpstraat, 3061 Leefdaal. 

Wandelknooppunten: 5 – 57 – 58 – 59 – 506 – 505 – 509 
– 206 – 205 – 218 – 207 – 208 - 510 – 518 – 51 – 50 – 56 
– 57 – 5 

Diest – Engsbergen - Diest: 15,30 km 

Vertrek: Lazarijstraat 31, 3294 Diest (je kan parkeren 
langs de weg (Schoonaerde – achterkant station Diest) 

Wandelknooppunten: 284 – 263 – 413 – 337 – 268 – 311 – 46 – 931 – 939 – 45 – 930 – 307 – 
332 – 309 -310 – 933 – 250 – 935 - 934 - 63 – 282 – 284 

Aan knooppunt 307 vind je de Kiewithoeve (taverne). Hier kan je iets drinken als de horeca 
open is. 

 

Wat verder weg :  

Kijk eens op   :  www.wandelblog.com     of :   www.wandelsportvlaanderen.be 

https://wandelblog.com/2020/05/19/spontane-wandelinitiatieven/


 

Nog voor de liefhebbers 
 

Tielt-Winge 9,8 km 

Vertrek 2 achter de kerk bovenop de berg , Bergstraat (waar we vroeger op café gingen bij 
Minneke) 

2-20-25-24-23-243-241-242-231-224-223-221-21-2 

 

Bergom 10,6 km 

Parking langs de Diestsebaan een paar 100 meter na Bergom richting Averbode tussen 29 en 
30 

30-28-27-162-24-318-371-24-23-22-27-106-108-29-331-114-31-29-30 

Opgelet : aan 24 doe je een lus die terug op 24 uitkomt, ook bij nr 29  

 

St. Pieters Rode Kasteel van Horst 10,9 km 

Vertrek parking voor Kasteel 

143-141-142-168-138-137-59-237-235-236-139-140-141-143 

 

Averbode 10,4 km 

Vertrek Parking aan schooltje Boonstraat  

98-293-292-104-91-96-294-279-84-79-81-251-273-279-294-281-101-285-286-144-384-107-
98 

Als je elders moet parkeren : nr 100 is aan de poort van de Abdij en dan volg je 98 

 

Holsbeek 11,5 km 

Vertrek 1 (Kerk of sporthal) 

1-11-16-104-105-602-601-129-130-126-127-124-115-114-113-109-110-110-17-11-1 

 

Booischot 9,5 km 

Parking naast de Pallieterhoeve aan Steenweg op Hulshout (Ijzerenweg 36). Vertrek overkant 
brug over de Grote Nete 

59-85-88-89-50-87-86-82-83-84-59 (brug oversteken en rechts terug langs de Grote Nete)-58-
30-56-27-13-31-30-58 (is een lus rond het domein van een mooi Kasteel en Molenhuis) 


	VASTE LEDEN: indien u wenst VAST LID van WSC Langdorp vzw te worden en dus ook stemgerechtigd lid op onze Algemene Vergaderingen, vul dan onderstaand formulier in en bezorg het voor 20 juni aan één van onze bestuursleden, of maak u kenbaar via e-mail ...

