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Mijmeringen van de voorzitter 
Als u dit leest is de zomervakantie bijna voorbij. Een echte kwakkelzomer. Laat ons  hopen 
dat het najaar wat beter wordt. Ook de opstart van de wandelorganisaties blijft maar 
kwakkelen. De organisatoren weten niet goed of ze al dan niet met catering gaan werken. Hier 
en daar zijn er nog die helemaal niet organiseren. Het aantal deelnemers is dan ook navenant. 
Rond de 1000 deelnemers op een zondag is al een goed resultaat. Een groot aantal wandelaars 
laat zich nog steeds afschrikken. Het zal nog even duren vooraleer alles weer terug normaal 
wordt. Al meer dan 80 % van de bevolking heeft zich laten inenten. Toch blijft het aantal 
ziekenhuisopnames constant. We zullen naar bijna algehele vaccinatie moeten gaan vooraleer 
we dat virus onder controle krijgen. 

Genoeg over het virus. Onze zomertocht was een groot succes. Meer dan 1200 deelnemers 
hebben genoten van de verschillende parcoursen. Door de coronamaatregelen hadden we geen 
rustpost en moesten de wandelaars steeds terugkeren naar de startzaal. Daar werden ze, zowel 
binnen als buiten, opgevangen door een grote schare medewerkers. De bediening was wat 
anders door het doorgeefsysteem. Toch was iedereen content. Een dikke merci aan alle 
medewerkers die deze organisatie tot een goed einde hebben gebracht. 

Onze volgende organisatie is de Tienbundertocht op 16 oktober. Hopelijk kunnen we 
daartegen alles terugdoen zoals in het verleden. Hier werken we wel met een rustpost. Er zal 
volledige catering zijn met de traditionele pompoensoep. Er zal weer een schare helpers nodig 
zijn. Aan al de anderen kom maar genieten van wat de parcoursbouwers hebben uitgebouwd.  

Verderop kan u al een uitnodiging vinden voor de reis naar Oostenrijk. U kunt hiervoor al 
inschrijven maar in het volgende nummer zal u nog meer details vinden. We komen begin 
november eens samen. Ik ga dit jaar al naar Oostenrijk zodat ikzelf al wat wandelingen kan 
voorbereiden. Op die manier kunnen we volgende jaar wat wandelingen op ons eigen doen. 
Over de reis naar Nunspeet kan ik nog niet veel zeggen. Ze is voorzien ergens in mei volgend 
jaar. Op dit ogenblik is Nederland nog rode zone zodat we nog niet naar Nunspeet zijn 
geweest. In ons volgende nummer meer hierover.  

Nog geen busreizen gepland in de volgende periode. We wachten nog even tot we van de 
mondmasker vanaf zijn. Trouwens in de volgende twee maand is er elke weekend een 
wandeling dichtbij gepland. Het moment om terug uw wandelschoenen aan te trekken en na 
meer dan een jaar de ruime omgeving van Aarschot nog eens te gaan bewonderen. 

Ons secretariaat is vanaf eind augustus terug elke laatste maandag open. Tevens de tweede 
woensdag vanaf oktober. 

Vermits er nog geen busreizen voorzien zijn organiseren we nog een wandeling voor onze 
leden eind september. We gaan dan met de trein naar Lier. We maken daar een 
knooppuntenwandeling tussen Lier en Kessel. 

Hopelijk krijgen we het virus onder controle zodat de volgende periode alles weer normaal 
wordt. Geniet van het najaar en tot ergens onderweg. 

Fons 
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Wandelkalender september-oktober 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.   
 
 
Zondag 29 augustus 
 
Trofee Harten vijf 

WC De Grashoppers 
Sporthal  
Vorststraat 55      Averbode 

6-8-10-12-15-20-25-30-42-
50 km 
06.00 – 15.00 uur 

Donderdag 2 september 
 

WC Tornado Boortmeerbeek 
PZ Haacht Station  
Neysetterstraat 5       3150 Haacht 

6-8-9 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 5 september 
 
 

Wit Blauw Scherpenheuvel 
CC Den Egger       
A.Nihoulstraat 74   Scherpenheuvel 

5-8-13-20-30-35 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 9 september Trip-Trap Kumtich 
Zaal centrum Keibergstraat 54 
Kumtich 

3-6-7-8 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 11 september 
 

VOS Schaffen 
Kalendries 
Meldertsebaan 2   Meldert-Lummen 

5-8-12-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 11 september 
  

Den Engel Leuven vzw 
Abdij van Vlierbeek  Abdij 
Vlierbeek 6  3010 Kessel-Lo 

6-12-18 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 12 september KWB Schriek 
Parochiecentrum Leo 
Kempenaersstraat 16 Schriek 

5-9-12-16-20-25-35-50 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 12 september WSP Heverlee 
Go! Campus Woudlucht 
Prosperdreef 3   Heverlee 

4-7-12-20-30-35 km 
 
07.30 – 15.00 uur 

Dinsdag 14 september De Pompoenstappers vzw 
OC Lichtaart  
Schoolstraat 31     2460    Lichtaart 

4-6-12-16-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 16 september 
 

Sporton Deurne Diest 
’t Schoolhuis   
Schoterheide 48     Tessenderlo 

7-10-17-20 km 
 
06.30 – 15.00 uur 

Zondag 19 september 
 

De Fonskes vzw 
Ave Regina vzw Klein Park 1 
3360    Lovenjoel 

5-7-12-15-20 km 
 
07.00 -  15.00 uur 

Zondag 19 september 
 
 

Bavostappers Zittaart vzw 
PZ  Meerhout-Zittaart 
Lindestraat 22     Meerhout-Zittaart 

4-7-12-18-25-33 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 26 september 
 
 

WSV IVAS Itegem 
Parochiezaal Withof Zonderschot 
Withofstraat 4   Heist-op-den- Berg 

5-9-11-14-18-22-25-33 km 
 
07.00 – 15.00 uur 
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Zondag 26 september WSV Horizon Donk vzw 
Buurthuis Zelk  
Zelkstraat 16          Halen 

5-8-10-13-17-21 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 28 september WC De Grashoppers 
Concordia Schuurweg 4 
3272 Testelt 

4-5-7-10 km 
 
07.00-15.00 uur 

Zaterdag 2 oktober De Lummense Dalmatiërs 
Zaal Oosterhof Dr 
Vandenhoeydonckstaat 56   
Lummen 

4-6-12-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 3 oktober 
 
 

De Lustige stappers Langdorp 
Parochiezaal   
Stationsstraat            Ramsel 

4-6-10-18-22-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 9 oktober De Bollekes Rotselaar 
Montfortcollege 
Aarschotsesteenweg 39  Rotselaar 

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

Zondag 10 oktober 
 
 

VOS Schaffen 
Den Amer Boudewijnvest 5      
Diest 

4-8-12-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 10 oktober WSV Neteland Duffel vzw 
Gemeentelijk Technisch Instituut 
Rooienberg 20       Duffel 

6-12-18-21-30km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 14 oktober Globetrotters Hageland vzw 
O.C. Kapellekensweg 30    
Meensel-Kiezegem 

4-7-12-16 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 16 oktober 
 
Eigen organisatie 

17de Tienbundertocht 
Kortakkerzaal   Rillaar 
Wandelaars/Helpers op post 

5-8-12-16-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 17 oktober 
 
 

Wandelend Paal vzw 
PZ Sint-Paulus  
Diestersesteenweg 33      Paal 

4-7-12-16-20-30-42 km 
 
06.30 – 15.00 uur 

Zondag 17 oktober 
 
 

WSV Berchlaer 
Ontmoetingscentrum PC Ballaer 
Markt 27         Berlaar 

4-6-12-18-22-30 km 
 
07.30 – 15.00 uur 

Donderdag 21 oktober Den Engel leuven 
Parochiezaal 
Milsestraat 53     Haasrode 

5-7 km 
 
07.30 – 15.00 uur 

Zondag 24 oktober 
 
 

WK Werchter vzw 
Basisschool De Cocon   
Veldonkstraat 10      Tremelo 

4-8-12-16-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 24 oktober Herentalse wandelclub 
Parochiecentrum  
Boerenkrijglaan 24      Westerlo 

4-7-10-15-20-25-30 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zondag 31 oktober Trip-Trap Kumtich vzw 
VIA School Waaibergstraat 43 
3300 Tienen 

3-6-9-13-18-22-27 km 
 
07.00 – 15.00 uur 
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Zaterdag 25 september Treinreis naar Lier 
We gaan nog eens met de trein weg. We sporen naar Lier en maken daar een lus wandeling 
van 13 km of 21 km. We vetrekken om 7.55 uur in Aarschot. We komen aan in Lier om 8.16 
uur. Koop een weekendbiljet Aarschot- Lier heen en terug: kostprijs is 6 euro. Wees op tijd 
om uw biljet nog aan te kopen. Kan ook via internet. 

We gaan in twee groepen. De wat 
snellere gaan een 21 km doen.  

Parcours : We vertrekken over de vesten 
daarna gaan we door het centrum van 
Lier. Langs de samenvloeiing van de 
Kleine- en Grote Nete gaan we via 
Nazareth naar het Nete Kanaal. Dan 
komen we in Kloosterheide en gaan 
verder naar Kessel Station. Net voor 
Kessel Station gaat de 13 km  terug via 
de Kleine Nete naar Lier. Via de vesten 
keren we terug naar het station. 

De langere kilometers gaan langs het station van Kessel naar het Fort van Kessel. Dan gaan 
we door de Kesselse Heide en keren dan ook via de Kleine Nete terug naar Lier. 

Voorzie u van voldoende drinken en eten. Picknicken doen we onderweg . We gaan wel 
ergens iets drinken als er cafés open zijn.  

Tot dan. 

 

Zaterdag 16 oktober Tienbundertocht 
Vertrekken doen we vanuit de Kortakkerzaal Rillaar. Afstanden: 5-7-10-15-20 en 30 km. 

Hopelijk kunnen we alles organiseren zoals in het verleden. De rustpost in Bergvijver zal 
zeker bemand (bevrouwd)  worden zodat we deze keer niet in lussen moeten wandelen. 

De twee kleinste afstanden blijven in Rillaar. De 5 km gaat richting te Tienbunder. De 7 
kilometer gaat dan weer richting de Konijntjesberg en de Rommelaar naar Messelbroek. De 
10 kilometer gaat 
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via de Huiskens naar Bergvijver. Terugkeren doen ze via de Speelhovenstraat en het Roth. De 
15 kilometer doet in Bergvijver nog een lus naar de Leiberg met een mooi uitzicht over 
Aarschot. De 20 kilometer gaat via een omweg naar Bergvijver. Zij doen de Tienbunder langs 
beide kanten van de E314, langs de Kaaskorf gaan ze naar de Huiskens waar zij aansluiten bij 
de 10 kilometer. De 30 kilometer doet de 20 km en daarbij de uitgebreide lus van de 7 km. 

Terug toegekomen in de startzaal kan u genieten van vers gemaakte pannenkoeken of van een 
lekker biertje onze Aareberg. 

Tot dan. 

Zaterdag 3 tot zondag 11 september 2022 Bad Hofgastein 
Oostenrijk 

Nog lang op voorhand toch gaan we met een aantal leden weer maar Oostenrijk. 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 ga er dit jaar 
al naar toe zodat ik er een aantal ken. 
Die kunnen we dan volgend jaar enkel 

met onze groep doen.  

Inschrijven kan je nu al doen. Begin november komt Vera een voorstelling van de reis doen. 
Ikzelf en Eric zullen er dan ook al geweest zijn. Wij kunnen dan nog extra uitleg geven. De 
data van deze bijeenkomst zal in het volgende boekje staan.   
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E-mail 

Tijdens corona is gebleken dat onze communicatie te laat was. 

Er gebeurde soms toch iets bv.  secretariaat wel open, wandeling Diest – Testelt, algemene 
vergadering. 

Deze zaken stonden niet in het pinguineke omdat ze na het verschijnen van het pinguineke 
pas beslist of toegelaten waren. 

Velen keken naar de web site maar anderen bleven in het ongewisse. 

Sommigen hebben een e-mail gekregen. Van de 500 leden hebben we maar een 100-tal 
adressen. 

Daarom doen we een oproep voor meer e-mail adressen. 

Wie nog nooit een e-mail van het secretariaat heeft gekregen vragen we om hun naam en 
adres te sturen naar :  wandelsecr@yahoo.co.uk .  

Zo kunnen we het e-mailadres in het ledenbestand invoeren. 

Indien we snel een mededeling willen doen kunnen we ook dit communicatiekanaal 
gebruiken. 

 

 

Verslag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Wandel Sportclub Langdorp v.z.w.  

maandag 27 juni 2021  in de fanfarezaal  – Testeltsesteenweg te Langdorp   

 

Van de 36 vaste leden van WSC Langdorp vzw waren er 24 aanwezig en 5 volmachten. Er konden dus 29 
stemmen worden uitgebracht. De voorzitter opent de vergadering om 19 u 45.  

 

1. De voorzitter verwelkomt iedereen.  
2. De voorzitter leest de agenda van de vergadering voor. 
3. Het verslag van de vorige algemene vergadering wordt goedgekeurd. 
4. De secretaris meldt: 

Er zijn er 490 leden waarvan 228 mannen en 262 vrouwen. De trend dat de club 
vervrouwelijkt zet zich voort! 

    In 2020 waren er 597 dus 107 meer of ongeveer 18%. 

    We hebben 48 leden die +80 jaar zijn. 

    We hebben slechts twee  -18 jarigen. Eén minder dan vorig jaar. 

    121 leden hebben hun lidmaatschap nog niet hernieuwd. In 2020  :  72 
    Minder dan de helft van de leden wonen in groot Aarschot nl. 207 ( 66 minder dan in 2020). 

5 De penningmeester leest de voornaamste in- en uitgaven voor. 
We hebben voor 2020 een negatief saldo van €  2266. 

mailto:wandelsecr@yahoo.co.uk
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De lidgelden, inschrijvingsgelden zijn de grote inkomsten. 

Het ledenfeest, drukwerken lidgelden  zijn de grote uitgaven.  

6 De begroting van 2021 wordt voorgedragen. De inkosten en uitgaven zijn gelijk begroot;     
dus een 0 operatie.  
Jan Eeckhout en Willy Ooms hebben de boekhouding gecontroleerd. Ze hebben geen 
onnauwkeurigheden gevonden en stellen voor om kwijting te geven aan de penningmeester. 
De boekhouding is vorig jaar correct uitgevoerd.  

7 Hierna wordt de ontlasting gevraagd voor de penningmeester en alle bestuursleden.  
Hierop was geen enkele negatieve reactie. 

8 De voorzitter licht de bestuursverkiezing toe.  Er zijn vijf  herverkiesbare bestuursmandaten  
   Alfons Leys, Corrie Martens, Ingrid Blockx, Roger Voet, en Bart Daems 
   Er is een nieuwe kandidaat nl. Eric Alaerts. 
   Jef De Win heeft ontslag genomen. Hij wordt bedankt voor zijn inzet. 
   Ieder vast lid krijgt één stembriefje (of meerdere als er volmacht wordt gegeven). 
   De stemming gebeurt door het aankruisen van het bolletje onder Ja = ja , Ne = neen of Oh =  
   onthouding. 

9 Er wordt een kiescollege van 2 aanwezige vaste leden samengesteld. Paul Van Loo en Jan 
Van Eeckhout kiezen vrijwillig voor deze taak. 

10 De stembriefjes worden uitgedeeld. 
 

Pauze : de stemmen worden geteld 
 
 

11 De stemmen zijn geteld: Iedereen is ( her)verkozen ! 
         

ja neen onthouding 
 
Alfons Leys    27 1 1 
Corrie Martens 27 1 1  
Ingrid Blockx 27 2 
Roger Voet  27 2 
Bart Daems  27 1 1 
Eric Aldaerts  27 2 

                  

   Deze bestuursleden aanvaarden hun mandaat.   
 

12 De voorzitter roept iedereen op om zich te engageren door zich kandidaat te stellen voor 
bestuurslid, parcoursbouwer, afpijler, medewerker. 

13 Er zijn geen ingestuurde agendapunten. 
14 Er zijn 6 wandeltochten voorzien voor 2022. 

Begijntjestocht, Mars der Zuiderkempen, Netetocht, Zomertocht, Tienbundertocht en 
Sinterklaastocht. 
De vrijdagwandelingen zijn niet meer in samenwerking met de stad. We gaan we een aantal 
wandelingen organiseren voor eigen leden. 
We maken geen buitenlandse reizen in 2021, wel in 2022. In mei naar Nunspeed en naar 
Oostenrijk in september. 
Er zijn al 2 stertochten nl. onze zomertocht en Limburg wandelt op 22/8. 
Voor de busreizen wachten we af tot ze corona vrij zijn. 
 

Verslag door Guido Van Loo 
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Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
van  27 juni om 21u40. 

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

 
Na de algemene vergadering wordt besloten om een bestuursvergadering te doen als 
voorbereiding op de zomertocht. Bart was toen al vertrokken. 
 
De zaterdag komen we bijeen om 13u in het secretariaat. 
 
Het roodkruis en de inschrijving zitten in dezelfde plaats. 
 
Er moet zoveel mogelijk buiten gebeuren. 
 
Holsbeek vraagt € 500 voorschot. We krijgen dat terug  indien er geen schade is. 
 
Er moeten voldoende helpers zijn. We werken met lussen en de wandelaars komen 
verschillende keren terug. 
 
Vermits we niet weten hoeveel deelnemers er zullen zijn, zou het kunnen dat we eten te kort 
komen. 
We voorzien om dan eventueel pannenkoeken te bakken. 
 
De zondag komen we samen om 5u30. 
 
We overlopen de namen van de medewerkers en hun eventuele taak. 
 
Tarieven drank: €  1,5    €  2    €  2,5   € 3 
 
Voor de Tienbundertocht kan het niet dat er geen rust is voor de lange afstand. Ze zouden dan 
20 km. moeten stappen. 
Misschien in ons lokaal een rustpost? 
 
Kunnen we gratis een co2 meter krijgen van de stad? Guy vraagt er naar. 
Hij polst ook bij Linda of het chirolokaal van de Gijmel kan worden afgehuurd. 
 

 
 
Verslag 
Guy Van Loo 
 
Einde 23u05 


