
 
 

Mijmeringen van de voorzitter 
Dit is alweer het laatste pinguineke van dit jaar. Een jaar met vele covid ellende. Stilaan 
komen we er uit. Het verplicht dragen van het mondmasker is al sterk gereduceerd. Toch blijft 
het aantal ingeschreven wandelaars nog laag. Het zal nog lang duren voorleer we terug het 
aantal deelnemers van voor de covidperiode zullen hebben. Ook het aantal zwartwandelaars is 
toegenomen. Door de vele covidwandelingen in het verleden komen ze gewoon naar de 
startzaal, bekijken het plannetje en vertrekken gewoon zonder in te schrijven.  

We beginnen alvast terug met onze busreizen. We hebben er nog twee op het programma 
staan. Eentje naar de heuvelende Westhoek, vlak bij de Franse grens. Een wandeling met 
klimmen en dalen en volop in de natuur. Dan nog eentje naar Oostende de stad aan zee. Deze 
wandeling is een stadswandeling in kerstsfeer. 

Onze treinreis naar Lier viel bij velen in de smaak. Daarom gaan we dat nog eens doen. 
Ditmaal vertrekken we vanuit Herentals. We gaan ook nu weer in twee groepen. Eentje doet 
een 14-tal kilometers. De tweede groep doet een 21 kilometer. Voor beide groepen is er een 
tussenstop voorzien. Het is een luswandeling zodat we terug in Herentals aankomen. 

Onze buitenlandreis naar Oostenrijk ligt al vast. Na de voordracht van Vera in november 
verwachten we de inschrijvingen ten laatste op de Sinterklaastocht. We plannen nog een 
midweek naar Nunspeet ergens eind mei, begin juni. De juiste datum komt in het volgende 
pinguineke.  

Vanaf half november is het weer tijd om uw lidgeld te vernieuwen. U kan dat doen tijdens de 
openingsuren van ons secretariaat of veel beter tijdens onze Sinterklaastocht. Van 8.00 uur tot 
17.00 uur kan je uw lidgeld vernieuwen. In de namiddag is het er vrij rustig. Vernieuw uw 
lidgeld voor eind december. Vanaf januari wordt uw lidkaart niet meer herkend en moet u 
meer betalen. Vanaf volgend jaar is het inschrijvingsgeld voor niet leden 3 euro. 

Ons 40 punten formulier, door de corona, twee jaar geldig kan u ook inruilen. We hebben nog 
een hele voorraad clubkleding in aanbieding. Aan u om uit te kiezen. 

Verderop vindt u nog een oproep om medewerkers. Chris zoekt personen die mee willen gaan 
verkennen bij de wandelingen. Hij had graag met een groepje de wandelingen gaan 
verkennen. Ook zijn we nog op zoek naar afpijlers. Vooral de twee grote tochten: De Mars 
Der Zuiderkempen en de Zomertocht met hun 50 km. hebben we heel wat afpijlers nodig. 
Voor diezelfde tochten met wat meer controleposten kunnen we ook nog wat medewerkers 
gebruiken. Interesse laat maar iets weten.  

Als ik dan toch bezig ben. Ons bestuur wordt steeds maar ouder. Ikzelf ben aan mijn laatste 
vier jaar bezig. Als mijn gezondheid het toelaat tenminste. Zouden er bij die 500 leden 
niemand bijzijn die zich wil engageren om bij het bestuur te komen. Je moet er niets speciaal 
voor kunnen. Gewoon meedenken wat we allemaal willen en kunnen doen om onze club 
gezond te houden. Liefhebbers, laat maar iets horen. 

Ondertussen genieten we van wat de club ons aanbiedt. Geniet van uw wandelingen in de 
natuur. Geniet van de mooie kleurenpracht. Geniet van het leven. 

Tot ergens onderweg. 
Fons  



 
 

 

 

  

Wandelkalender november - december 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.  
BUSREIZEN worden verder in deze info besproken. 
 
Vrijdag 5 november 
 

WSV Wandelend Paal vzw 
Bezoekerscentrum Webbekoms 
Broek Omer Vanaudenhovelaan 48  
Diest 

4-7-12-16-20-26 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 7 november 
Stertocht 

De Gruun Zipkes 
GC Ijzermael    Monseigneur 
Raymaekerstr 10     Westmeerbeek 

4-6-8-12-16-20-26 km 
 
06.00 – 15.00 uur 

Zondag 7 november Wandelclub Tornado vzw 
Gildezaal   Dorpplaats         
Boortmeerbeek 

5-10-12-15-20-24 km 
 
07.30 – 15.00 uur 

Donderdag 11 november 
 
 

Sporton Deurne-Diest 
SOK   
Hasseltsebaan  43   Deurne-Diest 

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

Zondag 14 november 
 
 

K.V.R.   VL BT vzw 
Ontmoetingscentrum Genadedal 
Velderblok 2A      Kessel-Lo 

4-6-11-15-20 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zondag 14 november 
Busreis 

De Heuvellandstappers 
Westouter 

5-9-12-16-22-28 km 
Zie verder in deze info 

Zondag 14 november 
 
 

Horizon Donk 
Amandinacollege 
St Truiderstwg     Herk–De-Stad 

4-9-13-17-19-21 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 21 november 
 
 

Vriendenkring paracommando 
Ontmoetingscentrum Genadedal 
Velderblok 2a 
3010 Kessel-Lo 

4-6-10-15-22 km 
 
07.30 – 15.00 uur 

Zondag 21 november 
 
 

De ijsetrippers Overijse 
RBS Het Groene Dal 
Willem Matstraat 4      Hoeilaart 

4-6-12-18-24-30 km 
 
07.30 – 15.00 uur 



 
 

Zaterdag 27 november 
 
 

VOS Schaffen vzw 
OC Scafnis 
St.Hubertusplein    Schaffen-Diest 

4-6-12-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 28 november WSV De Ranstuilen Ranst vzw 
Parochiezaal  Venusstraat 10 
2520 Oelegem 

5-10-14-18-21-22-26 km 
 
08.00 -15.00 uur 

Zondag 5 december 
 
Allen op post!! 
 

Sinterklaastocht  
Zaal Demervallei Langdorp  
O.L.V. Fatima Gijmel 
Vernieuwen lidmaatschap 

5-8-12-15-20-25-30 km 
 
07.30 – 15.00 uur 

Dinsdag 7 december Bavostappers Zittaart 
Buurthuis Veerle-Heide 
Zandstraat 13     Laakdal - Veerle 

4-6-8-10 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 11 december 
 
 

De Grashoppers Keiberg vzw 
St Norbertuszaal   
Blauberg 21   Blauberg-Herselt 

6-9-12-15-20-25-30-42 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 11 december WSP Heverlee 
Koninklijk Atheneum  
Redingenstraat 90     Leuven 

4-6-8 km 
 
13.00 – 18.00 uur 

Zondag 12 december 
 

De Bollekes Rotselaar vzw 
Montfortcollege 
Aarschotsesteenweg 39   Rotselaar 

4-6-10-12-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 18 december Wandelclub Opsinjoorke Mechelen 
Zaal de Loods 
Douaneplein        Mechelen 

5-10 km 
 
15.00 – 21.00 uur 

Zondag 19 december 
Busreis 

WSV De Keignaerttrippers 
Oostende Oostende met Kerstlicht 
 

6-12-18 km  
Zie verder in deze info. 

Zondag 26 december 
 

WSV Holsbeek 
Gildenzaal 
Gildestraat 5a 
3220 Kortrijk-Dutsel (Holsbeek) 

4-6-12-20-25 km 
 
07.00 –15.00 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Stertocht: Zondag 7 november Westmeerbeek 
De Gruun Zipkes organiseren er hun IJzermaeltocht.                                                                       
Vertrekken doen ze vanuit de GC IJzermael, Monseigneur Raeymaeckersstraat 10, 
Westmeerbeek. We kunnen kiezen uit 4-6-8-12-16-20-26 km. 

Het parcours: Langs de boorden van de Grote Nete naar het kasteel door de natuurgebieden 
van Westmeerbeek en Herselt zoals het Goor, Het Asbroek en de Langdonken. De 
organisatoren bidden voor een droog najaar zodat de paadjes goed bewandelbaar zijn. Zowel 
in de vertrekzaal als in de rustpost in Herselt zal er voldoende catering zijn zodat je niets hoeft 
mee te brengen.  

Wij betalen voor u de inschrijving samen met een basisconsumptie. Allen daarheen !! 

 

Busreis: Zondag 14 november 2021 - Hellegattocht – De Klijte  
Startplaats: Ontmoetingscentrum ” De Fontein ” Dikkebusstraat 30 8954  Westouter 
(Heuvelland) (De Kliite) 

 We kunnen kiezen uit: 4,3 km & 6,6 km 
(geen rustposten) 9,9 km- 12,4- 15,7- 21,9 
- 24,6 km  

 Hellegattocht – De Klijte Een 
getuigenheuvel of Diestiaanheuvel is in 
Vlaanderen de benaming voor een heuvel 
met een bepaalde geologische oorsprong. 
De 125 meter hoge Scherpenberg is één 
van die fraaie getuigenheuvels in 
Heuvelland. Vanaf zijn flanken is het 

volop genieten van de prachtige vergezichten op de Kemmelberg en het dorp Loker, en op het 



 
 

schilderachtige landschap tussen die beide plaatsen. Aan de noordelijke flank van de 
Scherpenberg ligt het dorp De Klijte, met een fotogenieke lindendreef die naar het pittoreske 
kerkje leidt. In De Klijte heb je overigens een heel mooi vergezicht op Ieper. De 
Scherpenberg is een wat bijzondere bult in het Heuvellandse landschap: eenzaam steekt hij uit 
boven een prachtige dal vallei aan de oostkant en uitgebreide wijngaarden aan de 
zuidwestelijke kant. 

 4,3 km De kleinste afstand volgt de Dikkebusstraat en passeert de wijngaard Zavelaar. Met 
zicht op Ieper en Poperinge gaan we naar de start.  

6,6 km We starten via de Zavelaarstraat en genieten van het zicht op de Scherpenberg en de 
wijngaarden van de Zavelaar links en rechts. Ze brengen je tot aan start terug.  

9,9 km De 9,9km gaat mee met de 6,6km. Vanaf de Scherpenberg is er uitzicht op het 
bronhoofd en de diep ingesneden bedding van de Bruilloosbeek die verderop in de 
Kemmelbeek uitmondt. In de volksmond Klein Zwitserland genoemd. De beboste berg ligt 
middenin een idyllisch landschap met bosjes en weiden. De talrijke bronnetjes zorgen voor 
een schat aan voorjaarsbloemen en beekjes vloeien zigzaggend het hellende landschap in. De 
variëteit van de Scherpenberg is een grote troef en weet zowel dier als mens te verleiden. We 
gaan rusten in Loker. We nemen nog een kijkje, via de Oude Bellestraat, naar de wijnranken 
van Entre-Deux-Monts en vervolgen onze weg met de 6,6km.  

12,4 km De 12,4km laat de kleinste afstanden vlug in de steek en maakt een ommeweg naar 
de rust in Loker met zicht op de Kemmelberg. Het aantal wijnbouwers neemt zienderogen toe 
in Heuvelland maar de ranken van Klein Rijselhoek zijn reeds een vertrouwd beeld in deze 
omgeving. Na de rust duiken we onverhard langs het Hellegatbos en de Kosmos naar de 
Hellegatstraat. In het spoor van de 9,9km gaan we naar de start.  
 

15,7 km De 15,7km gaat met de 9,9km naar de rust in Loker. Deze zal van pas komen om in 
het Hellegatbos de halve hellegattrap te bestijgen.. Na de klim zorgt de afdaling tot aan de rust 
in de Rodeberghoeve dat we terug op adem kunnen komen. We gaan richting Westouter maar 
duiken het Woestenhof in. We vervolgen onze weg langs het bos en maken ons klaar om de 
Scherpenberg over te gaan. Vergeet zeker niet te genieten van als het moois om je heen! 
Voldaan komen we aan de start. 21,9 km 

 De 21,9km doet na de rust in de Rodeberghoeve een lus door het Hellegatbos en neemt de 
andere helft van de hellegattrap voor zijn rekening. Meteen gevolgd door de Baneberg.. We 
komen op adem tijdens de afdaling en duiken met een fabuleus zicht op de Kemmelberg, de 
schitterende Douvevallei in al flirtend met de Franse grens maar geen paniek, we blijven mooi 
in Belgenland. Voor speciale knotbomen is dit het mekka: ooit elders een knothazelaar of 
knotlijsterbes gezien? Hier staat ook de dikste knotwilg van Vlaanderen. Na de passage langs 
de wijngaard van Entre-Deux-Monts mogen we opnieuw rusten in de Rodeberghoeve. Na de 
rust werken we het parcours af met de 15,7km.  

24,6 km De grootste afstand wandelt in het spoor van de 21,9km maar neemt in het begin 
eerst een afslag naar de Diepestraat. Het is hier zalig wandelen, met prachtige vergezichten en 
de Kemmelberg als blikvanger. Het is nog herfst dus volop paddenstoelenseizoen. In het bos 
is een paddenstoel zeer nuttig omdat hij afgevallen bladeren verteert. Er zijn heel wat mooie 
exemplaren te vinden. Maar … kijken mag, plukken niet en opeten nog veel minder! 



 
 

Als ik dit schrijf is het mondmasker nog verplicht op de bus. Breng dus zeker een 
mondmasker mee.  

Vertrek parking Demervallei 07.30 uur. Terug omstreeks 18.00 uur. Inschrijven doe je door 7  
euro te storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding  Westouter  en de naam 
van de deelnemers. Het bedrag moet voor 5 november op onze rekening staan. 
 

 
 

Zaterdag 20 november. Treinreis naar Herentals. 
Na het succes van vorige treinuitstap naar Lier, gaan we nog eens met de trein weg. We 
sporen naar Herentals en maken daar een luswandeling van 14 km of 21 km. We nemen de 
trein van 7.55 uur in Aarschot richting Lier. In Lier stappen we over en nemen de trein 
richting Herentals. We komen aan in Herentals om 8.42 uur. Voor de 65-plussers. Koop een 

seniorenticket: kostprijs 7,20 euro. Jonger dan 65. 
Koop een weekendbiljet Aarschot-Herentals  heen 
en terug: kostprijs 8,60 euro. Kom op tijd om uw 
biljet nog aan te kopen. Kan ook via Internet. 

We gaan in twee groepen.  

Parcours :  

Van het station gaan we naar de oudste kruisweg 
van het land. Aan de top bereiken we de Heilige 
Kruiskapel. Effe later komen we aan de 
Toeristentoren. Daarna wandelen we verder door 
bos en heide. 

Onderweg neemt de lange afstand de afslag 
richting het Zwarte Water en het Hofke van Bayot. 
(Het Hofke was de begraafplaats van soldaat 
Nestor die hier op 21-jarige leeftijd, op 20 
augustus 1914, door het hoofd werd geschoten 
door een Duitse soldaat.). Vervolgens wandelen 

we verder langs het Natuurreservaat Snepkensvijver en volgen we daarna hetzelfde parcours 
als de korte afstand. 

Via de boorden van de kleine Nete, het Olens broek en het centrum van Herentals keren we 
terug naar het station. 

Zorg voor voldoende drinken en eten. Picknicken doen we onderweg. Tijdens de wandeling 
hebben we wel de mogelijkheid om iets te gaan drinken, zowel de korte als de lange afstand.  

Tot dan. 

 

 



 
 

                                 

Zondag 5 december 2021: 41 ste Sinterklaastocht - 
Langdorp en Gijmel   
Met veel plezier organiseren we dit jaar voor de 41ste keer onze 
Sinterklaastocht. De traditionele afsluiter van het wandeljaar met 
als decor: bossen, heuvels, heerlijke panorama's en hopelijk een 
maagdelijke witte Demervallei. Je hebt een mooie keuze aan 
kronkelende, verrassende wandelpaadjes tussen Langdorp en 
Gijmel. Ook dit jaar kan je zowel in Langdorp als in Gijmel 
inschrijven. Zowel in Gijmel als in Langdorp is er een korte goed 
begaanbare wandeling van 5 km voorzien met rustpost. In 
Langdorp vertrek je vanuit zaal Demervallei. Parkeren kan je op het 
het oud voetbalveld naast het Wolfscafé.. Je kunt alle afstanden 
aanvatten in beide vertrekposten. Bij niet te veel modder staat er 
ook een lus in het natuurgebied De Langdonken op het programma. 
Een heerlijk wandelgebied dat door velen gesmaakt wordt. Tussen 
deze startplaatsen kan er naar hartenlust gecombineerd worden met 
kilometers en parcours. Gijmel, dat bij het Brabantse Aarschot behoort, bezit een typische 
Zuidkempische omgeving. Stille dennenbossen met kronkelende paadjes spelen hier de 
hoofdrol. In Langdorp kunnen we genieten van een meer open Hagelands landschap en een 
sterk meanderende Demer die de vallei in twee verdeelt. Hopelijk kunnen de vroege 
wandelaars weer genieten van een mooie zonsopgang boven de Demervallei, misschien 
versierd met een laagje sneeuw. Zij die dit gemist hebben kunnen in de late namiddag 
genieten van een al even mooie zonsondergang. De beide vertrekzalen zijn zeer ruim en 
gelden tevens ook als rustposten.  

 

Busreis: Zondag 19 december Oostende met Kerstlicht 
De Keignaerttrippers Oostende organiseren er hun 14de Oostende met Kerstlicht. We kunnen 
kiezen uit twee lussen 6 km en 12 km. 

Wandelen  in het sfeervolle Oostende, kerststad 
aan zee. Geniet van de kerstverlichting bij 
valavond met bezoek aan de kerstmarkt. De 
ijspiste in het Leopoldpark en de lichttunnel in 
de A. Buylstraat. Langs de vistrap met zijn vele 
kraampjes. Over de zeedijk via het Casino naar 
de Venetiaanse Gaanderijen tot aan de 
paardenrenbaan. We vergeten zeker de 
Kapelstraat niet. De winkelstraat van Oostende. 



 
 

We voorzien genoeg tijd zodat u de twee lussen kunt wandelen. 

Mocht het nog nodig zijn, Denk aan uw mondmasker!! 

 

Vertrek parking Demervallei 10.00 uur. Terug omstreeks 20.30 uur. Inschrijven doe je door 7  
euro te storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding  Oostende  en de naam 
van de deelnemers. Het bedrag moet voor 10 december op onze rekening staan. 
  

 

 

Zottekestocht zaterdag 1 januari 2022 
 

Mocht de volgende pinguïn u niet tijdig 
bereiken. Toch al onze eerste organisatie in 
2022. 
Enkel voor leden van WSC Langdorp vzw 
Traditioneel de eerste dag van het nieuwe jaar, 
onze zottekestocht.  
Om het jaar op een gezonde en ontspannende 
manier te beginnen worden jullie tegen 09.00 uur 
verwacht aan de kerk van de Gijmel. We maken 

een wandeling van ca. 12 km met een rust ergens halfweg de wandeling.  
Deelname is gratis. 
 

 

Zaterdag 3 tot zondag 11 september 2022 Bad 
Hofgastein Oostenrijk. 

 
Nog even alles op een rijtje zetten. Vera komt op  maandag 15 november  

om 19.30 uur, november een voorstelling geven over deze reis.  Ondertussen ben ik al daar 
geweest. Bad Hofgastein ligt in het Gasteinerdal met nog twee plaatsen, Dorfgastein en 
Gastein en is een heel mooi dal. Het hotel ligt op de rand van het centrum. Het centrum is vrij 
rustig met een groot park en een  verwarmd openlucht zwembad. Er is een groot 
wellnessparadijs gratis voor ons. Vergeet zeker geen zwemgerief. 

Verder zijn er nog 3 gratis liften voor ons. Een in Bad Hofgastein en 2 in Gastein. Die worden 
ook gebruikt bij de wandelingen. 



 
 

Er rijden ook bussen door het dal. Die kosten 1.50 Euro per rit. Die hebben we niet gebruikt. 
We werden met de Intersoc bussen vervoerd.  

Er waren meestal 2 wandelingen in de voormiddag en 2 in de namiddag alsook een dag 
wandeling. De meeste wandelingen zijn goed te doen. 

We hebben een aantal plaatsen gereserveerd in hotel Astoria een Intersoc hotel. Zoals in het 
verleden verblijven we daar in een all-in regime. De kostprijs is 1094 Euro.  Voor een 
eenpersoonskamer komt er 152 Euro bij. Boek je voor 1 december dan gaat er 10 Euro af. De 
kamers zijn twee-, drie- en vierpersoonskamers. Badkamers met douche of bad, wastafel, wc 
en haardroger. Gratis wifi. Op aanvraag zijn er kamers zonder tapijt en enkele kamers met 
aangepast sanitair voor rolstoelgebruikers ter beschikking.  

De uitstappen : Salzburg, Het kasteel 
van Hohenwerfen, De Krimmler 
watervallen en de Kitzlochklamm. 

Er zijn meer dan 600 km wandelwegen. 
De Intersoc coördinatoren zullen er weer 
verschillende uitzoeken. Ik ben er dit 
jaar al geweest en ken al een aantal 
wandelingen. Die kunnen we dan 
volgend jaar met onze groep doen.  

  De rest vertellen we wel tijdens de info vergadering. Je kan nog inschrijven tot onze 
Sinterklaastocht 5 december   

 

LIDGELD 2022 
Op 1 oktober 2021 is een nieuw werkjaar begonnen, en dit betekent ook: 
vernieuwing van het lidmaatschap. De lidkaarten en ook de Walking in 
Belgium zijn pas op 9 november beschikbaar. Lidgeld vernieuwen kan 
dus maar vanaf woensdag 10 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? 
Het liefst van al hebben wij dat het lidgeld in de hand betaald wordt: tijdens de openingsuren 
van het secretariaat of tijdens onze Sinterklaastocht, want dan kunnen wij u meteen uw 
betalingsbewijs en het mutualiteit attest meegeven, en uw gratis wandelkalender. Maar 
betaling langs de bank kan natuurlijk ook op nr. BE10 1460 5347 2704  met vermelding 
“lidgeld 2022”  en de namen  van de leden. 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 betalingbewijs en het mutualiteit attest .  
Wie in de hand betaalt (zie hierboven) ontvangt deze onmiddellijk. Wie langs de bank betaalt 
krijgt ze achterna gestuurd (doen wij niet zo graag, want dit vraagt bijkomend werk, en een 
postzegel, maar even goede vrienden!). 
 
Een aanrader: betaal uw lidgeld ten laatste op 30 december. Daarna wordt de 
huidige lidkaart niet meer herkend. Wanneer u gaat wandelen vanaf 1 januari 
is de lidkaart niet meer geactiveerd en betaalt u de prijs van niet-leden. Dat 
is 3 euro vanaf volgend jaar.  
U ontvangt dan bovendien, per gezin, gratis de Walking in Belgium 2022.  
Opgelet: deze kalender kan u zelf afhalen zolang hij beschikbaar is, hij wordt u 
niet opgestuurd! 
 
 
 
 
 

40 punten 2020-2021. 
 

Door de pandemie hebben veel wandelingen niet kunnen doorgaan. Toch hopen we dat een 
aantal mensen tijdens deze twee jaar toch nog een 40 punten vergaard hebben. 
Nog even de afspraken betreffende de 40 punten herhalen: 
Dit jaar hebben we niet een bepaald kledingstuk, de inruilbon blijft van toepassing. Deze bon 
is persoonlijk en kan niet samengevoegd worden met de bon van uw partner. 
In de loop der jaren hebben we een serieuze voorraad kleding opgebouwd. De dames topjes 
zijn ondertussen geleverd evenals mutsen en mini-paraplu’s. We denken dan ook voldoende 
in stock te hebben om iedereen uit meerdere stukken te kunnen laten kiezen. Mocht er 
onverhoopt toch niets meer in uw maat zijn dan misschien iets in een andere maat voor uw 
partner. Een leuk geschenkje voor onder de kerstboom? 
Hoe gaat alles nu concreet in zijn werk. 
Vanaf woensdag 10 november tot en met de Sinterklaastocht krijgt u bij het inleveren van een 
volledig ingevuld 40 punten formulier een inruilbon ter waarde van 20 Euro. Op deze bon 
wordt uw naam ingevuld en u moet deze ook ondertekenen bij ontvangst van de kleding. Deze 
bon is beperkt geldig. Laatste dag van inruiling is maandag 31 januari 2022. Daarna is de bon 
niet meer bruikbaar. 
Er wordt ook geen geld teruggegeven op deze bon. Als u iets kiest van vb. 16 Euro  wordt er 
geen 4 Euro teruggegeven. U kan eventueel nog wel iets van een kleine waarde bij kiezen en 
de meerprijs bijleggen. 
Wanneer u minstens 20 punten hebt, kan u een bon bekomen a rato van het aantal punten 
maal 0,50 Euro 
 Tijdens de Sinterklaaswandeling is ons secretariaat  open van 08.00 uur tot 17.00 uur. U kan 
er lidgeld vernieuwen, 40 puntenkaart inruilen en een nieuwe meenemen. U kunt er tevens de 
inruilbon dadelijk innen. 
Nieuwe puntenkaarten zijn pas beschikbaar vanaf de Sinterklaastocht. 



 
 

 Opgelet!! Laatste datum van inleveren 40 punten formulier: Zondag 5 december. 
Daarna worden de formulieren niet meer aanvaard. 
 
Aangepaste openingsuren secretariaat voor o.a. lidgeldvernieuwing: 
 
Woensdag 10 november van 13u30 tot 16u30 
Maandag 29 november van 17u30 tot 19u30 
Zondag 5 december van 8u00 tot 17u00 
Woensdag 8 december van 14 tot 16 uur 
Maandag 27 december van 18u30 tot 19u30 
 
 

Gezocht: Wandelvriend, vriendin. 

Heb je zin om als eerste het parcours van onze wandelingen te doen? Geef dan een seintje aan 
Chris en stap op regelmatige basis samen met onze parcoursbouwers de toekomstige 
wandelingen in. 

Gezocht: Helpers. 
Vooral voor de zondagtochten met meerdere rustposten hebben we nog medewerkers nodig. 
Ook moeten er die dag meerdere kilometers afgepijld worden. We zijn dan ook nog op zoek 
naar afpijlers. 

Geïnteresseerd!  Laat maar iets weten.    

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
van  30 augustus 2021 om 19u30. 

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

• De voorzitter verwelkomt iedereen. 
• De secretaris heeft reclame bij van Google om te adverteren. 

Hij heeft geïnformeerd naar de verhuur van het chirolokaal in de Gijmel. 
Het zijn kleine lokalen. Daarna wordt er gebrainstormd over verschillende lokalen 
richting Testelt. 

• De voorzitter heeft voor de penningmeester een rekening bij van de verzekering. 
• De penningmeester heeft de rekening betaald van Herselt. 

Holsbeek heeft het voorschot terug betaald. 
De jaarrekeningen zijn verstuurd naar de griffie. 
Hij geeft het financieel overzicht van de Netetocht en de zomertocht. 
In Lummen zijn er 64 leden gescand en er zijn maar 55 stertochten betaald. 



 
 

• De secretaris zal 260 Walkings en 8 agenda’s + 1 kaftje bestellen. 
Volgens Bart zijn er nog voldoende startkaarten. 

• Het lidgeld van 2022 zal € 15 blijven. 
• Een stuk taart op de tochten kost € 2. In andere clubs zou dit goedkoper zijn ! 

De kostprijs van dit stuk is meer dan € 1,5. Onze prijs blijft behouden. 
• Voor de 40 punten zal de prijs van de trainingsvesten (met de blauwe streep) verlaagd 

worden van € 30 naar € 20. Ook prijs van de heuptasjes verlaagt voor dezelfde prijs. 
De overbleven T-shirts van de nationale wandeldag mogen weg. 
Corrie bekijkt of er nog andere zaken kunnen aangekocht worden bv. muts, paraplu, 
kousen…. 

• Volgende zaterdag 4/9 verkennen we Lier. Vertrek 8u55 met de trein. 
• Dit jaar gaan we met de bus naar Westouter (14/11) en Oostende (19/12) –kerstmarkt. 
• Voor de stertochten gaan we nog eens nadenken. We hebben nog verschillende clubs, 

waar we nog niet naar toe zijn geweest, die naar de nationale wandeldag zijn 
gekomen. 

• Voor de Mars der Zuiderkempen gaan we zeker Den Abt huren. 
In Averbode verhuren de paters niet meer. 
We zouden graag iets vinden in Testelt. 

• Voor de Sinterklastocht hebben we direct nog geen plannen. 
• Voor de Tienbundertocht is natuurpunt aangevraagd. Ze hebben nog niet geantwoord. 

Voor de rest is de planning geregeld. 
• Op 15/9 is er AV van de regionale besturen. 

Cyriel gaat er naar toe. 
Eric heeft zich kandidaat gesteld om mee te besturen. 
 
Verslag : Guy Van Loo 
Einde 21u15 

 
 
 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
van  29 september 2021 om 19u30. 

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

 
• De voorzitter verwelkomt iedereen. 
• De secretaris heeft een uitnodiging bij voor de dag van de sportclubbestuurder. 
• De voorzitter heeft de afrekening van Bpost bij.  
• Volgens de penningmeester zijn er van de zomertocht nog rekeningen achter. 

De financiële verslagen zijn naar alle bestuursleden gemaild. 
Hij is naar de regionale vergadering geweest. 
-Voor Vlaanderen lokaal zijn er reeds een 45 clubs ingeschreven. 
-Een co2 meter is in de zalen verplicht. De uitbaters moeten daar zelf voor zorgen. 
-IVV samenwerking eindigt. 



 
 

-Er komt een clubkampioenschap. 
-Er wordt gevraagd om bij het plannetje van Route  You geen QR code te vermelden. 
- Bij de nieuwjaarsviering worden er maximum 5 leden per club toegelaten. 
-Cyriel heeft blanco lidkaarten meegekregen voor de secretaris. 

• Volgend jaar in september is er de reis naar Oostenrijk.  
-Er zijn nogal veel halve dagen tochten! 
-In de stad is een welnesscenter met o.a. sauna, yskamer, zwembad  …Gratis. 
-Er is een excursie naar Salsburg. 
-Er zijn 2 watervallen. De uitstap met taart zou €20 kosten. 
- Wanneer is de voorlichtingsvergadering?  Voorstel : 8 of 15 of 17 november. 

• Nunspeed: zolang Nederland rood is, wachten we af. 
• Voor  ‘Aarschot wintert’ gaan we geen hutje meer bemannen/bevrouwen. 

We willen wel de wandeling organiseren. 
• De uitstap naar Lier met de trein viel duidelijk in de smaak bij de deelnemers. 

We gaan dit (terug) meer doen. Roger gaat dit bekijken met de brochure van de treinstappers. 
• We gaan alleen sporadisch een vrijdagwandeling organiseren. 
• Dit jaar hebben we nog 2 busuitstappen  nl. Westouter en Oostende. 
• 7 november geven we een stertocht naar de Gruun Zipkes. 
• Het parcours voor de Sinterklaastocht wordt besproken. 

Een presentje zou een chocoband kunnen zijn. We zouden er 1000 van bestellen. 
• Voor de Tienbundertocht werden de medewerkers en het parcours overlopen. 

Vrijdag komen we samen in het lokaal om 13u. We beginnen met pompoen te snijden. 
De bakker komt om 6u30. 
Er moeten witte jetons worden meegenomen voor de bieren Karmeliet en Arenberg. 

• Wie controleert de afpijling van de 7 km. voor de stad? Hiervoor wordt nog een mail 
rondgestuurd. We laten de pijltjes hangen tot 2/11. 

• Vanaf volgend jaar kan er contactloos worden gescand. 
 
 
Verslag : Guy Van Loo 
Einde 22u30 

 
 
 
 
 

Er zitten drie poezen zich te pletter te drinken aan de bar, omdat 
ze geen werk meer hebben: 1e poes : Ik zou graag bij Stabilac 
werken: 's morgens melk, 's middags melk, 's avonds melk. 2e 
poes : Ik zou liever bij Whiskas werken: 's morgens Whiskas, 's 

middags Whiskas, 's avonds Whiskas. 3e poes : Ik wil bij Jupiler gaan 
werken ... De andere 2 poezen : Hoezo, Jupiler? 3e poes : Wel, 's morgens 
ne kater, 's middags ne kater en 's avonds ne kater. 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Een rijke industrieel spreekt op 
een receptie een bevriend 
minister aan: 
"Beste vriend, ik moet je eens 
wat vragen!" 
 
"Vraag maar!", antwoordt de 
minister 
"Mijn jongste zoon, wordt 27 dit 
jaar. 
Hij verslijt nog steeds zijn broek 
op het unief. 
Hij doet niet anders dan hele 
dagen doorbrengen op café, 
bij vrienden, drinken en grappen 
uithalen. 
Hij doet verder niks! Hij is nog te 
lui om werk te zoeken! 
Heb jij geen jobke voor hem?" 
 
 
Waarop de minister: "Geen 
probleem, ik 
benoem hem tot mijn adjunct met 
een salaris van 10.100 euro per 
maand!" 
De industrieel: "Nee, da's een 
veel te hoog loon! 
hij moet er toch wat inspanning 
voor doen!" 
 
 
Minister: "Oh, dan maak ik hem 
cabinet-chef, 6.000 euro per 
maand!" 
Industrieel: "maar nee, da's nog 
altijd veel teveel. 
hij moet de waarde van het geld 
leren kennen!" 
 
 
 

Minister: dan maak ik hem 
diensthoofd op één of ander 
ministerie aan 4500 euro per 
maand!" 
Industrieel: "Maar nee, ik wil dat 
mijn zoon onderaan de ladder 
begint, hard moet werken en 
begint aan maximum 1200 euro 
per maand!" 
 
 
Minister: "spijtig, dan kan ik niks 
voor U doen!" 
Industrieel: "Hoe? En waarom 
niet? 
 

 

Minister: "Voor zulke 
plaatsen moet je slagen in 
een examen!" 
 
 

 



 
 

 

 

 

 
W.S.C LANGDORP vzw 

 

Stertocht 
Westmeerbeek : Gruun Zipkes 
 7 november 2021 
Gratis inschrijving 
Gratis:  één gewone consumptie 

 
Plak hier eventueel je klever 

 
 
 
 
 
 

 
Plak hier eventueel je klever 

 
 
 
 

 
 

 
Plak hier eventueel je klever 

 
 

 
 
 

 

Totaal :  

 


