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Mijmeringen van de voorzitter. 
Weer moet ik over corona beginnen. De besmettingen lopen maar op, de zorgsector kraakt. 
Overal hoor je van mensen die in min of meer ernstige mate corona hebben. Ondanks we 
vrijwel allemaal ingeënt zijn slaat de vierde golf erg toe. Daarom hebben we besloten onze 
Sinterklaastocht te annuleren. We moeten onze contacten beperken en dan vijftig vrijwilligers 
blootstellen aan een oprukkend virus, dat gaan we niet doen. Voor de Begijntjestocht zien we 
wel in hoeverre het aantal besmettingen gedaald is. 

Ons jaarprogramma is maar een voorlopig jaarprogramma. De stertochten in het najaar staan 
er nog niet op. Ook Nunspeet staat er nog niet bij. Door de lockdown konden we nog niet naar 
Nunspeet. Wat we wel gaan doen is meer eigen organisaties. Buiten de Zottekestocht en 
Leuven -Aarschot hebben we nog twee clubwandelingen voorzien. Deze clubwandelingen 
worden opgenomen in de tweemaandelijkse kalender.  

Ons ledenfeest hebben we enkele maanden uitgesteld naar zaterdag 26 maart. Hopelijk kan je 
dan zonder mondmasker rondlopen en dansen. Nadat we onze busreis naar Oostende moesten 
afgelasten proberen we toch een nieuwe busreis te organiseren naar Stabroek. Er is een 
startplaatswijziging laat de club ons weten. We vertrekken nu net over de grens in het 
Nederlandse Putte. 

De laatste tijd zijn er nogal wat wijzigingen geweest. Om iedereen in te lichten is het nuttig 
als we uw e- mailadres weten. Als u het nog niet heeft gedaan of recent een ander adres hebt 
aangemaakt. Stuur een mailtje naar : wandelsecr@yahoo.co.uk  

Onze Sinterklaastocht was dan wel afgeschaft. Ons secretiaat was wel open. We mochten op 
die dag een 250 lidgeld vernieuwingen ontvangen. Samen met de 150 eerdere vernieuwingen 
zitten we op een 400 leden. Dat wil nog wel zeggen dat 100 leden hun lidgeld niet hebben 
vernieuwd. Op 27 december zijn we nog open. U kunt uw lidgeld dan nog vernieuwen. Zo 
niet betaald u 3 euro bij inschrijving van een wandeltocht. 

De twee maandelijkse kalender hebben we opgemaakt half december. Deze is echter onder 
voorbehoud. Mogelijk zullen er nog clubs hun wandeling afgelasten. Raadpleeg daarom de 
website van de federatie walkinginbelgium.be.  

Laat ons hopen dat de besmettingen verder dalen zodat we onze Begijntjestocht toch kunnen 
organiseren. We hebben weer een schoon parcours voor u samengesteld. Een maand later is 
het al aan onze Mars Der Zuiderkempen. Ook hier weer een schoon parcours tussen Aarschot 
en Wolfsdonk met uitschieters naar de Blauberg en Testelt. Zelfs een lus rondom Aarschot. 
Als corona meewil zullen het weer twee toporganisaties worden. De mars is meer dan 50 km 
af te pijlen. We zoeken nog altijd extra afpijlers. Liefhebbers laat maar iets van u horen. 

Begin dit jaar begint de federatie terug met een soort competitie. Je kan dan weer punten 
sprokkelen met te gaan wandelen. Om iedere club de kans te geven om eens vooraan te 
kunnen eindigen hebben ze verschillende afdelingen gemaakt. Wij staan in afdeling 1 op 
plaats elf. Nu is het aan jullie om veelvuldig te gaan wandelen zodat we op een hogere plaats 
zullen eindigen op het einde van 2022.  

Ondertussen moet de winter nog beginnen. Geniet van de kale bomen en wandelen door de 
afgevallen bladeren. Houdt jullie gezond en tot ergens onderweg.                 Fons 

mailto:wandelsecr@yahoo.co.uk
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Wandelkalender januari – februari 2022 

 
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 
 
Wegens de corona kunnen sommige wandelingen geannuleerd zijn. Voor de laatste 
wijzigingen kijk op  www.walkinginbelgium.be    
 
 
Zaterdag1 januari WSC Langdorp vzw 

Zottekestocht 
Vertrek Kerk Gijmel 9.00 uur 

Eigen organisatie  
Zie verder in de info 

Zondag 2 januari De Morgenstond Humbeek 
Parochiezaal Zemst-Laar 
Humbeeksebaan 190  Zemst 

5-7-14-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 2 januari De Leeuwerik Landen 
Sportcomplex Sparta Landen 
Karel de Grotelaan 8  Landen  

5-7-13-20 km  
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 8 januari Houtheimstappers Steenokkerzeel 
Parochiezaal Perk  
Kampenhoutsesteenweg 1  Perk 

5-10-13-15-18-20 km  
 
08.00 – 15.00 uur 

Zondag 9 januari Wsc Langdorp vzw 
Leuven- Aarschot 

Eigen organisatie 
Zie verder in deze info 

Donderdag 13 januari WSV Wandelend Paal 
Kantine AC Tervant 
Duistbosstraat  Paal 

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

Zaterdag 15 januari WSV De Ranstuilen  Ranst 
Parochiezaal Boudewijnstraat 21 
Grobbendonk  

6-7-9-12-14-16-21km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 15 januari 
 

VOS Schaffen  
Gildenzaal 
Pastorijstraat 1       Schaffen 

4-6-12-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 16 januari 
 

Wandelclub Tornado 
Zaal Bosuil   

6-9-13-15-21-27 km 
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Stertocht Bieststraat 233     Hever 07.30 – 15.00 uur   

Donderdag 20 januari WSV Horizon Donk 
De Rietbron   
Sportlaan 4        3545 Halen  

5-6-8-10-14-16-18-20-27 km 
 
8.00- 15.00 uur 

Vrijdag 21 januari WSC Langdorp vzw 
Club lokaal  Huis Verdonck 
Testeltsesteenweg 29 

12 km 
Clubwandeling 
Zie verder in deze info 

Zaterdag 22 januari 
 
 

De Lustige stappers post Langdorp 
Parochiezaal  Vest 6 
Herselt 

4-7-13-17-20 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zondag 23januari 
 
 

Den Engel Leuven 
Roosenberg  
Maurits Noestraat 13    Oud-Heverlee 

5-10-15-20 km 
 
07.30 – 15.00 uur 

Dinsdag 25 januari 
 

WK. Werchter vzw 
Voetbalkantine Rapide Wezemaal 
Vleugtweg 26       Wezemaal 

6-13-21-27 km 
 
07.30 – 14.00 uur 

Zondag 30 januari 
 
 

Globetrotters  Hageland 
Zaal Nut en Vreugd  
Rillaarseweg 23A      Tielt-Winge  

4-6-12-16-20 km 
 
07.30 – 15.00 uur 

Dinsdag 1 februari 14de Begijntjestocht 
Parochiezaal Begijnendijk 
Wandelaars / helpers op post 

4-7-12-18-21-28 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 5 februari WC Gedoviba vzw 
Zaal De Vrede Lichtaartseweg 131 
Olen 

3-6-13-21-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 6 februari  WSP Heverlee vzw 
H. Hartinstituut 
Naamsesteenweg 355       Heverlee 

4-5-8-9-12-13-16-21-25 km 
 
7.30 – 15.00 uur 

Donderdag 10 februari WSV Wandelend Paal vzw 
Sint Sebastiaansgilde  
Gildestraat 9        Koersel 

4-7-12-16-20-24 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Vrijdag 11 februari WSC Langdorp vzw 
Wit Toreke  Ter Heidelaan 97 
Aarschot 

12 km 
Clubwandeling 
Zie verder in deze info 

Zaterdag 12 februari 
Stertocht 
Trofee Harten Vijf 

Horizon Donk vzw 
OC De Link  
Linkhoutstraat  194       Linkhout 

4-6-9-13-20-30-42-50 km 
 
06.00 – 15.00 uur. 

Zondag 13 februari 
 
 

De Velpense Wandelaars 
Zaal Trefpunt   Dorpsstraat 12 
Bekkevoort 

2-4-6-8-10-14-17-19-27-34 
km 
07.00 -15.00 uur 

Dinsdag 15 februari WSV Ivas Itegem vzw 
Parochiezaal  

4-6-7-9-15-16-20-24 km 
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Schoolstraat 28       Itegem 07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 17 februari De Bollekens Rotselaar 
Meubelen Verhaegen  
Grote Baan 115     Betekom. 

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

Zondag 20 februari 
 
Busreis 

Bosgeuzen-voorkempen vzw 
MFC De Biezen 
Schoolstraat 42 
4645 DA Putte  

3,5-5,5-9-13-17-22 km 
Zie verder in de info 

Zondag 20 februari Toekers Bunsbeek 
Zaal Glazuur  
Dries 7A      Glabbeek 

5-7-10-14-21 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 20 februari 
 

De Witloofstappers en-trappers 
Sporthal Berg- Kampenhout 
Torfbroeklaan 25 Berg 

6-10-14-20-25-32 km  
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 27 februari 48e Mars Der Zuiderkempen 
Parochiezaal Bekaf   Aarschot 
Wandelaars / helpers op post 

5-8-12-16-20-30-42-50 km 
 

 
 
 

Jaarprogramma 2022 
Zaterdag 1 januari Zottekestocht Eigen organisatie 
Zondag 9 januari Leuven -Aarschot Eigen organisatie 
Zondag 16 januari Schiplaken Stertocht 
Dinsdag 1 februari Begijntjestocht Eigen organisatie 
Zaterdag 12 februari  Linkhout Stertocht 
Zondag 20 februari Putte (NL) Busreis 
Zondag 27 februari Mars Der Zuiderkempen Eigen organisatie 
Zaterdag 26  maart Langdorp Ledenfeest 
Zondag 27 maart Mechelen Stertocht 
Zondag 3 april Meise Busreis 
Zondag 24 april Heusden-Zolder Stertocht 
Zondag 8 mei  Zaventem Stertocht 
Donderdag 19 mei Netetocht Eigen organisatie 
Zondag 22 mei Lommel Busreis 
Maandag 6 juni Scherpenheuvel Eigen organisatie 
Zondag 19 juni De Klinge Busreis 
Zaterdag-zondag 2-3 juli Zoutleeuw Stertocht 
Zondag 10 juli  Zomertocht Eigen organisatie 
Zondag 31 juli Lebbeke Busreis 
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Zondag 28 augustus Averbode Stertocht 
3 tot 11 september Oostenrijk Busreis 
Zondag 18 september Westende Busreis 
Zondag 2 oktober Langdorp Helpersfeest 
Zaterdag 15 oktober Tienbundertocht Eigen organisatie 
Zondag 20 november Grivegnée Busreis 
Zondag 4 december Sinterklaastocht Eigen organisatie 
Maandag 26 december Oudenaarde Busreis 

 

 
 

Zaterdag 1 januari Zottekestocht  
Ondanks de corona organiseren we toch onze zottekestocht. We moeten niet vanuit een 
startzaal vertrekken en iedereen kan op een veilige afstand blijven. We dwalen door de bossen 
richting Wolfsdonk voor een wandeling van een 12 km. We stoppen wel aan een café waar je 
eventueel buiten kunt zitten. We vertrekken stipt om 9.00 uur aan de kerk van de Gijmel. 

 

 

Zondag 9 januari Leuven – Aarschot. 
Onze jaarlijkse wandeling tussen Leuven en Aarschot. We komen samen in het station van 
Aarschot om te vertrekken met de trein van 8.35 uur naar Leuven We komen in Leuven aan 
om 8.48 uur spoor negen. Hier kan je ook nog aansluiten. De NMBS heeft een promotie actie 

lopen: Duo-ticket. Je kan dus 
met 2 personen op 1 Standaard 
Ticket reizen. M.a.w. je betaald 
nu 3.30 euro voor twee personen   

Zoals gewoonlijk gaan we via 
het Provinciaal Domein. Ditmaal 
blijven we rechts van de vijver 
en gaan we via de Abdij van 
Vlierbeek naar Linden. De 
Chartreuzenberg op. Dan dalen 
we de berg af net voorbij 
Holsbeek en gaan richting 

Wezemaal. Hier houden we een drinkstop. We voorzien warme en koude dranken. Daarna 
gaan we naar de Beninksberg en via het Hellegat gaat het naar het Rot. Hier vinden we een 
café waar we zowel binnen als buiten kunnen zitten. Na een rustpauze moeten we nog 6 km 
stappen en gaan we via ‘s Hertogenheide naar Aarschot. De totale afstand 21 km 
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Clubwandeling 
 

Deze maal niet met de trein. Maar toch bieden wij u twee clubwandelingen aan. 

Clubwandeling naar de Hüriss Alm op vrijdag 21 januari om 13.00 uur. 
We vertrekken aan ons lokaal, Huis Verdonck, Testeltsesteenweg 29 te 3201 Langdorp. We 
wandelen over rustige paadjes over de konijntjesberg naar de Hüriss Alm, een Oostenrijkse 
berghut. Waar we voldoende plaats hebben om coronaproef een drankje te nuttigen. Rustige 
wandeling van ongeveer 12 km. Tot dan? 
 

Op vrijdag 11 februari. Samenkomst aan het Wit Toreke. Om 13.00 uur vertrekken we voor 
een wandeling richting Baal. Ook hier weer een twaalftal kilometers en een tussenstop 
onderweg. 

Stertocht 16 januari  Hever (Schiplaken) 
De wandelclub Tornado vzw uit Boortmeerbeek organiseert er hun Wintertocht.                   
Ze vertrekken vanuit Feestzaal De Bosuil, Bieststraat  233 Hever (Schiplaken).                           
Je kan kiezen uit 6-9-13-15-21-27 km. 

De wandeling situeert zich tussen Hofstade en Elewijt waar zich ook de rustposten bevinden. 
Meestal over rustige wegen alsook bospaadjes. 

Deze wandeling is ook de laatste plaats waar je uw rugzak of poncho kan gaan afhalen. 

Wij betalen voor u uw inschrijving en een basis consumptie er boven op. 

Stertocht 12 februari Linkhout 
 

WSV Horizon Donk vzw organiseert er hun Wintertocht- Trofee Harten Vijf.  

We kunnen kiezen uit 6-10-13-16-20-24-30-42 
en 50 km.  

De langeafstandswandelaars trekken langs de 
Demer naar de rustpost in Zelk. Na enkele lussen 
gaan ze via het Webbekom Broek naar Zelem. 
De andere afstanden gaan via rustige wegen naar 
de rustpost in Zelem en via het Schulensmeer 
terug  naar Linkhout. 

                                                                                          
Wij betalen voor u de inschrijving en een basisconsumptie 
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Stertochten 
 

Na een stertocht krijgen we nogal wat onvolledig 
ingevulde kaartjes binnen.  

Enkel het bovenste gedeelte, zelfs zonder naam erop. 
Soms zelfs alleen WSC Langdorp vzw.  

We kunnen dan niet controleren wie er heeft 
deelgenomen. Op de foto hiernaast ziet u hoe het zou 
moeten zijn. Het moeten geen kleefbriefjes zijn. U kan 
ook uw naam erop schrijven.   

Heeft u uw briefje vergeten dan kan u uw naam op een 
andere kaart bij schrijven. Vergeet dan ook niet het 
totaal te wijzigen.  

 

 

 

Dinsdag 1 februari Begijntjestocht. 
 

De winter in volle glorie. Nog vlug een mooie wandeling meepikken? Dit jaar wandelen we 
naar de buurgemeente Booischot. Voor de korte afstanden blijven De Roygaarden en het 
Bieheidebos  de hoofdschotel.   
De grotere afstanden gaan via het Bieheidebos naar Booischot station. Daarna door de Lichten 
naar booischot centrum. Na de rust gaan we via de Peersdonken, Strooiselhoeve de provincie. 
Vlaams Brabant  weer in. Via het Pannenhof keren we terug naar de startzaal.

 
De grotere afstanden maken in Booischot nog een lus langs het Hof ter Laken met zijn 
middeleeuws kasteeldomein en zijn 30 ha. groot park. Samen met de meanderende Nete, de 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gva.be/cnt/aid1603949/nog-geen-akkoord-over-hof-ter-laken-in-booischot&ei=m3BtVafdLq6v7AaanoPABQ&bvm=bv.94455598,d.bGg&psig=AFQjCNHT3dHnvR4tUHc0MP4WOrJMAKBtqw&ust=1433321951241224
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Palieterhoeve en de Heerenbossen  vormt deze lus een aaneenschakeling  van verbazende 
wandeluitzichten. 
We nodigen  u uit om te komen genieten van een  afwisseling van  kleine en grotere 
natuurgebieden verbonden door bos- en veldwegen waarbij het domein van koning auto zo 
veel mogelijk wordt vermeden.    
Zoals steeds wordt u op de vertrek-en rustzaal verwend met oma’s huisbereide soep. Deze 
soep wordt bereid met verse groentjes. De nodige dranken en als toetje zijn er pannenkoeken 
in de vertrekzaal. .  
 

 
Zondag 20 februari. Busreis naar 
Putte (NL). 

We hopen dat het coronavirus tegen dan wat gaan liggen is. 
We organiseren een busreis naar Putte waar de Bosgeuzen 
Voorkempen vzw hun Grenzentocht hebben.                    
Afstanden 6-9-13-17-22 km. Oorspronkelijk vertrok de 
wandeling vanuit Stabroek. Ze hebben een startplaatswijziging 
moeten doen vandaar vertrekken ze nu van MCF De Biesen 
Schoolstraat 42 Putte.    

Parcours: Met vertrek naar het kasteel Ravenhof ga je voor 100% natuur in het Moretusbos 
met zijn Gloriëtte (Monument), de Geldberg en Huzarenberg. Kronkelen op de Belgisch-
Nederlandse grens. Verkenning van de Leuvensche Heide en Hazenduinen. Een wandeling 
over vrijwel onverharde wegen. 

 

Vertrek parking Demervallei 08.00 uur. Terug omstreeks 17.00 uur. Inschrijven doe je door 7  
euro te storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding  Putte  en de naam van de 
deelnemers. Het bedrag moet voor 11 februari op onze rekening staan. 
 

Mars Der Zuiderkempen. 

Op zondag 27 februari organiseren we onze 48e Mars Der Zuiderkempen. We vertrekken 
vanuit de parochiezaal Bekaf. U kan 
kiezen uit: 5-7-9-12-16-22-32-42 en 
50 km. Alle afstanden hebben 
minstens een rustpost. 

de kleinste afstanden gaan tussen 
Aarschot en Langdorp. Zij genieten 
hier van de bossen en de Bosberg. 
De grote afstanden gaan richting 
Wolfsdonk langs de lemen 
Kiekopskapel uit 1894 en langs 
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enkele langgevelhoeves. In Wolfsdonk maken daar één of twee lussen. We keren terug over 
de zandheuvels die hier waarschijnlijk in de laatste ijstijd ontstaan zijn door het zand dat 
opstoof vanuit de droogvallende Demervallei. Deze heuvels zouden dus als rivierduinen 
moeten beschouwd worden. Verder wandelen we terug door de Demervallei naar de 
rustposten in Langdorp en Aarschot. Waar we voor de 50 km nog een lus maken langs mooie 
plekjes in en rond Aarschot. Deze mooie lus, van 6 km, kan na elke afstand bij gedaan 
worden.  

Clubkampioenschap 
 

Zoals u in het Walking Magazine al gelezen hebt 
start op 1 januari het clubkampioenschap binnen de 
schoot van Wandelsport Vlaanderen. Alle clubs 
worden gerangschikt binnen afdelingen. We staan in 
afdeling1 op de 11de plaats. In elke afdeling komen 
er 25 clubs. De afdelingen worden bij de start van de 
competitie opgemaakt volgens het aantal leden op 1 
oktober 2021. Vanaf dan zal de competitie een 
autonoom verloop kennen. Op 31/12/2022 zullen er uit elke afdeling 3 clubs stijgen en 3 clubs 
dalen. Uiteraard stijgt er niemand uit afdeling 1 waar de grootste clubs zitten en daalt er 
niemand uit afdeling 9. Hoe wordt de rangschikking opgemaakt? De punten worden verdiend 
door de leden van elke club. Telkens iemand gaat wandelen op een tocht van Wandelsport 
Vlaanderen waarbij er gescand en ingeschreven wordt, verdient dat lid minstens 1 punt voor 
de club. Op sommige tochten kunnen er meer punten worden verdiend. Op een gewone tocht 
verdient men dus 1 punt. Op een Bonustocht scoort men 2 punten (Bonustochten worden in de 
kalender aangeduid met een B). Op een Regionale wandeldag zijn er 3 punten te verdienen en 
op Vlaanderen Wandelt Lokaal 5 punten. Op de ankerplaats van Vlaanderen Wandelt worden 
er zelfs 8 punten toegekend. Elke woensdag worden de punten van alle leden van een club 
samengeteld en toegevoegd aan de totaalscore. Elke woensdag zal de uitslag terug te vinden 
zijn op de site van Wandelsport Vlaanderen onder het blokje ‘Kalender’. Onder ‘Kalender’ 
vind je onder meer de ‘uitslagen’ maar binnenkort ook de sub rubriek ‘Clubkampioenschap’. 
Daar zal je elke woensdag het verloop van het kampioenschap kunnen volgen. Eveneens elke 
woensdag zal er op de Wandelblog van Wandelsport Vlaanderen een commentaarlijn komen 
op de ontwikkelingen binnen het clubkampioenschap.  

 

LIDGELD 2022– LAATSTE OPROEP! 
 
Op 1 oktober 2021 is een nieuw werkjaar begonnen, en dit betekent ook: vernieuwing 
van het lidmaatschap. 
 
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, 30,00 euro voor twee personen, en vanaf het derde lid van hetzelfde gezin 
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bijkomend 10,00 euro per persoon. Per gezin krijgt u, zolang de voorraad strekt, van ons 
een wandelkalender gratis.  
De mutualiteiten betalen het lidgeld terug. Samen met uw lidkaart ontvangt u een document 
dat u aan de mutualiteit dient te bezorgen. Zij zullen dan de betaalde som terugstorten. 
 
Hoe uw lidgeld betalen? 
Het liefst van al hebben wij dat het lidgeld in de hand betaald wordt: tijdens de openingsuren 
van het secretariaat op  maandag 27 december van 18.30 tot 19.30 uur want dan kunnen wij u 
meteen alle documenten meegeven, en uw gratis wandelkalender, indien u er één wenst.  
Maar betaling langs de bank kan natuurlijk ook op nr. BE10 1460 5347 2704, met vermelding 
“lidgeld 2022” en de namen van de leden. Opgelet! De wandelkalender wordt niet opgestuurd. 
 Nieuwe leden melden zich echter beter op het secretariaat of bij de secretaris, met opgave 
van hun (officiële) voornaam, familienaam, adres, geboortedatum ,rijksregisternummer, 
nationaliteit en eventueel e-mailadres. 
 
Bewijs van lidmaatschap:  
Als bewijs van betaling van uw lidgeld ontvangt u een brief en bewijs voor de mutualiteit. De      
oude  lidkaart blijft ook in 2022 geldig. Wie in de hand betaalt (zie hierboven) ontvangt deze 
documenten onmiddellijk. Wie langs de bank betaalt krijgt ze achterna gestuurd. 
Opgelet!! 
Lidkaarten 2021 zijn maar geldig tot 31 december 2021. Wanneer u uw lidgeld niet tijdig 
vernieuwd heeft zal u vanaf 1 januari niet herkend worden als lid van de federatie en zal u een 
inschrijfprijs van 3 euro gevraagd worden. 
 
 
 
 

Overlijden 

We vernemen het overlijden van Maurits Nachtergaele. Maurits werd geboren op 14 
februari 1927 en overleed op 25 november. Maurits was de vader van Katelijne Nachtergaele 
en de schoonvader van Paul Van Loo. 

Wij bieden de familie onze deelneming aan en wensen hun veel sterkte in de komende 
periode.  

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
van  25 oktober 2021 om 19u30. 

 
 

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

 

• De voorzitter verwelkomt iedereen. 
• De voorzitter heeft geen briefwisseling.  
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• De financiële verslagen zijn naar alle bestuursleden gemaild. 
Extra pijlen bestellen met rekken? Nog even afwachten. 
Stempelkussens aankopen. 
Ledenfeest: menu later beslissen (was nog niet klaar). 

• Wie van het bestuur gaat mee met de bus naar Westouter. 
• Lidgeldvernieuwing vanaf 10 november 2021 
• Klaarmaken lidkaarten op 9 november 2021 om 19.30 uur in secretariaat. 
• Verkoopprijs nieuwe clubkleding. 

Muts: 7 euro 
Paraplu: 10 euro 
Damestopje: 10 euro 

• Vakantie Oostenrijk: Vera komt op 15 november 2021 om 19.30 uur. 
Klaarzetten lokaal 18.30 uur. 

• Nunspeet: Voorlopige datum van 30 mei t.e.m. 2 juni 2022. 
Verkenning Nunspeet van 25 t.e.m. 28 november 2021 ( als corona het toelaat). 

• Treinreis Herentals. 
Verkenning 5 november 2021 om 9.00 uur bij Fons 

• Begijntjestocht: 01-02-2022. Controlepost in Booischot. 
• Mars der Zuiderkempen: 27-02-2022. 
• Sinterklaastocht: 05-12-2021. 

2 Vertrekzalen. 
• Inruilbon kleding: Guy zal deze maken. 
 
 
Verslag : Roger en Ingrid      Einde 21.00 uur 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
van  29 november2021 om 19u30. 

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

• De voorzitter verwelkomt iedereen. 
• De secretaris heeft voor de penningmeester de factuur bij van de publicatie in het 

staatsblad. 
• Het financieel overzicht heeft iedereen gekregen via mail. 

Er zijn nadien nog zaken te betalen van de Tienbundertocht. 
De Colruyt heeft nog een bedrag voor leeggoed terug gegeven. 
Door het hoge gras heeft een auto schade opgelopen. 

• Voor de stertocht van de Gruun Zipkes waren er 159 deelnemers en slechts 137 
stertochtbonnetjes. Die worden slecht ingevuld. Er was er zelfs eentje zonder naam. 
Op de bus naar Westouter zaten 25 wandelaars. 

• De busreis naar Oostende wordt afgelast. 
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• Er zijn voorstellen om een nieuw copiemachine te kopen. Het oude is versleten. Het 
blokkeert het papier en geeft inktvlekken. 

• Het zou handig zijn als we in het lokaal over internet zouden beschikken. 
Vragen aan de sportdienst. 

• De Sinterklaastocht is afgelast. Het secretariaat is wel open van 8u tot 17u. 
• In de toekomst zou er met GPS kunnen gewerkt worden. Dit zou een aantal 

verkenningstochten uitsparen.  
• Alhoewel het ledenfeest besteld is, wordt het uitgesteld. Voorstel 26 maart. 
• 1 maal per maand  gaan we een clubwandeling doen. Begeleiders gevraagd! 
• Leuven – Aarschot gaat door. De trein vertrekt om 8u35. De verkenning gaat door op 

12 december. 
• De nieuwjaarsviering van de federatie gaat door op 25 maart. 
• Chris zorgt voor het parcours van de zottekestocht. 
• De busuitstappen en de stertochten worden overlopen. 

Busuitstappen 
20 februari Stabroek De bosgeuzen Voorkempen 
20 februari  Wilrijk  
3 april Meise Decracks Wolvertem 
22 mei Lommel L Wandelt 
19 juni De klinge 
31 juli Lebbeke OvL wandelt 
18 september Westende 
9 oktober Essen 
20 november grivegnéé 
26 december Oudenaarde 
 
Mogelijke stertochten 
16 /1 Hever Boortmeerbeek 
12/2 Linkhout 
27/3 Mechelen 
8/5 Zaventem VB Wandelt 
4/6 Scherpenheuvel  
3/7 Zoutleeuw VB Wandelt 
24/4 Paal  NWd 
 

• Reizen: 
Oostenrijk in september 
Nunspeet: datum nog niet gekend! 

• Het helpersfeest gaat door op 2 oktober. 
• Chris doet de verkenningen voor de begijntjestocht begin januari. 
• Cashless betalen is afgevoerd door de vele moeilijkheden om in te schrijven.  
• Een oud koffiemachine is kapot en wordt niet meer hersteld en wordt weggegooid. 

 
 

 
Verslag : Guy Van Loo 
Einde 21u45 
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Geschiedenis van nieuwjaar 
 

Een van de oudste kalenders dateert uit de prehistorie, de Assyrische kalender en 
die begon het nieuwe jaar bij het begin van de lente, als de natuur weer tot leven 
kwam. De Babyloniërs brachten rond 2600 v.Chr. een koningsoffer. Ze meenden dat 
op nieuwjaarsdag de koning het mikpunt van de goden zou zijn, dus vervingen ze de 
koning tijdelijk door een slaaf of een ter dood veroordeelde, reden hem als koning 
rond en offerden hem ten slotte. Zo werd het kwaad een jaar afgewend. 
Een ander systeem uit de prehistorie is de zonnewende, vanaf 21 december, als de 
dagen langer beginnen te worden. De oude Germaanse oud-en-nieuwviering werd in 
de winter gevierd, duurde 12 dagen en nachten en heette 'Joelfeest'. Het Joelfeest 
begon op de langste nacht van het jaar op 21 december en duurde tot 1 januari, het 
huidige Nieuwjaar. 
Bij de Romeinen begon het nieuwe jaar op 1 maart, totdat Julius Caesar in 45 
v.Chr. de juliaanse kalender invoerde, vanaf die tijd was Nieuwjaar op 1 januari. De 
Romeinen offerden sindsdien op die dag aan de god Janus (waarnaar januari is 
genoemd) om hem mild te stemmen voor het aankomende jaar. Dit begin van het 
jaar in maart komt nog tot uiting in de namen van onze 
maanden september ("zevende maand"), oktober ("achtste 
maand"), november ("negende maand") en december ("tiende maand"), en in 
de schrikkeldag, die voorkomt aan het eind van de laatste en kortste maand van het 
jaar: februari. 
Bij de invoering van het christendom wilde de Kerk een eind maken aan 
de heidense gewoonten rond deze nieuwjaarsviering, en werd 1 januari uitgeroepen 
tot Hoogfeest van Maria Moeder van God. Er ontstonden 
verschillende jaarstijlen waarbij het jaar in verschillende regio's op een ander 
moment begon (bijv. Kerstmis of Pasen). De Spaanse landvoogd Requesens besloot 
in 1575 dat het nieuwe jaar officieel op 1 januari begon. 

Tradities en gebruiken 
 

Men ziet de periode van kerst tot Driekoningen (de heidense twaalf nachten) 
tegenwoordig nog steeds als feestelijke periode. In deze periode vallen 
(verplichte) snipperdagen en schoolvakanties, en veel bedrijven zijn gesloten. Veel 
mensen laten de kerstboom tot na Driekoningen staan. De tradities van onze 
heidense voorouders hebben dus nog steeds invloed. 
De nieuwjaarsvuren zijn terug te vinden in de 
traditionele kerstboomverbrandingen die in sommige plaatsen nog steeds worden 
georganiseerd. De oude vuren werden destijds gedoofd, en nieuwe vuren werden 
ontstoken om het oude jaar te vernietigen en de komst van het licht en het nieuwe te 
onderstrepen. 
Ook moesten de geesten van de overledenen en de demonen worden verjaagd, die 
juist rond deze tijd konden opspelen. Dit verjagen gebeurde met veel lawaai, wat nog 
terug te vinden is in het gebruik om rond de jaarwisseling vuurwerk af te steken 
en klokken te luiden. 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuurwerk
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Deze geesten moesten echter ook gunstig gestemd worden. Zij konden namelijk de 
mensen en het vee vruchtbaar maken en het gewas doen groeien. Men bracht ze 
daarom ook offers, die men na het ritueel zelf opat en -dronk. Dit vinden we terug in 
onze eigentijdse kerst en oud-en-nieuwgerechten terug, 
zoals kerststollen, duivekaters, wafels, knieperties, spekdikken, oliebollen en de 
traditie om uitgebreide maaltijden aan te richten met veel alcoholische drank. 
Het geven van cadeautjes en nieuwjaarsgiften aan familie en personeel was al onder 
de Romeinen gebruikelijk. Het vindt in Frankrijk plaats op nieuwjaarsdag, in Italië op 
Driekoningen, in het Verenigd Koninkrijk op eerste kerstdag, 
in Duitsland op kerstavond en op sinterklaasfeest: 5 december (Nederland) + 6 
december (Vlaanderen) en met kerst. In 1535 schafte Maarten Luther Sinterklaas af; 
het kerstkind werd de brenger van geschenken. 

Gebruiken in België 
. 

In België is het voor kinderen de gewoonte om op 1 januari een nieuwjaarsbrief met 
nieuwjaarswensen voor te lezen aan de ouders en aan de doopmeter en dooppeter. 
Meestal zijn doopmeter en dooppeter nabije familie en is dit gebeuren een echt 
familiefeest, in aanwezigheid van grootouders en ooms en tantes. 
Een nieuwjaarsbrief is traditioneel een eenvoudig dubbel gevouwen en versierd 
kaftje, binnenin wordt de tekst geschreven. De tekst opent traditioneel met : "Liefste 
ouders", "Liefste meter" of "Liefste peter". In nieuw samengestelde gezinnen en bij 
overlijdens kan hiervan afgeweken worden. De nieuwjaarswensen zelf worden 
meestal in rijm of versvorm geschreven. De brief eindigt met: " Uw doopkind,(Plaats) 
, 1 januari,(jaartal)" De blanco brieven zijn te koop in de boekhandel. 
In de meeste gezinnen begint deze traditie pas wanneer het kind naar de 
kleuterschool gaat. In sommige crèches wordt wel al een nieuwjaarsbrief met een 
kort versje gemaakt. In de kleuterschool en de basisschool is het schrijven en 
inoefenen van een nieuwjaarsbrief in het lespakket opgenomen. In de kleuterschool 
staat de tekst voorgedrukt op de nieuwjaarsbrief. Op school oefenen de kinderen de 
tekst gezamenlijk in. Vanaf het eerste jaar van de basisschool, als het kind 6 jaar is, 
schrijft het zijn nieuwjaarsbrief eigenhandig en hij leest hem voor. 
Na het voorlezen van de nieuwjaarsbrief krijgt het kind speelgoed of een nuttig 
geschenk, dat in overleg met het kind en de ouders gekozen is. Het krijgen van 
geschenken met Nieuwjaar is in België even belangrijk als met Sinterklaas. 
Op zijn 12de-13de jaar, wanneer het kind de overstap maakt van de basisschool 
naar secundair onderwijs, zal deze traditie ophouden. Soms krijgt de tiener met 
Nieuwjaar nog wat geld toegestopt door de doopmeter of dooppeter tot hij of zij 
meerderjarig is of huwt. 
Alhoewel een doopmeter en dooppeter een christelijk-katholiek gebruik is, is deze 
traditie ook door vrijzinnigen overgenomen. Dit is niet het geval bij de andere 
geloofsovertuiging. 
       BRON/ WIKIPEDIA 
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Alweer een nieuw jaar 
Valt het mee of wordt het zwaar? 
Een vrolijk en gelukkig jaar 
Zonder zorgen weliswaar 
Dat wensen we elkaar 
Het wordt een nieuw begin 
We vliegen er weer eens in 
Met nieuwe moed 
Met geluk en voorspoed 
Gezond en vrolijk 
Zien we het nieuwe jaar tegemoet 

 
 
 
 

    Gelukkig nieuwjaar 
 
 
 
 
Twee zeventigers Eddy en Ann, zitten op een bank in het park 

Zegt Eddy opeens: 'K'heb goeste in een cremeke!' 

Ann: ‘ik Zal ze halen, wat wilde van smaak?' 
'2 Bollen chocolat en gij?' 
'Voor mij twee vanille'… 
 
'Ge zou het beter opschrijven', zegt Eddy, 'want ge gaat dat zeker 
vergeten!' 
'Maar nee: de ijskar staat hier vlakbij!'l 

'Schrijf het op, want ge gaat het vergeten, zeg ik u!' 
'Nee, nee ik ga just niks vergeten!' 

Ann staat grommelend recht: 

Twee chocolat, twee vanille... twee choco… 

Na een lang kwartier komt Ann terug met twee braadworsten en 
twee pakjes frit 

 
Zegt Eddy, 'En waar is de mayonaise? 

'Och, vergeten!' 
'Zie de wel dat ge 't moest opschrijven!' 
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Wijsheden van Cicero 

(Romeinse schrijver, dichter, filosoof en politicus,  106-
43 v.C.) 

1.  De arme werkt. 
2.  De rijke buit de vorige uit. 
3.  De soldaat vecht voor de vorige twee. 
4.  De belastingplichtige betaalt voor de vorige drie. 
5.  De zwerver rust voor de vorige vier. 
6.  De zuiplap drinkt voor de vorige vijf. 
7.  De bankier pluimt de vorige zes. 
8.  De advocaat bedriegt de vorige zeven. 
9.  De dokter doodt de vorige acht. 
10. De begrafenisondernemer begraaft de vorige negen. 
11. En de politieker leeft van de vorige tien. 

Valentijn? 
Er is vooral veel onduidelijk over de herkomst van het feest. Niet eens 
zeker is naar welke Valentijn het feest is vernoemd. Wel duidelijk is dat 
paus Gelasius in het jaar 496 de veertiende februari uitriep tot de dag van 
de heilige Valentijn. Maar welke Valentijn? Er is geen enkel biografisch 
document over hem. En er zijn verschillende (onduidelijke en onbewijsbare) 
verhalen… 

Een veelgehoord verhaal draait om een Romeinse priester die omkwam 
tijdens de christenvervolgingen onder keizer Claudius II Gothicus (268-
270). De priester zou geweigerd hebben zijn geloof op te geven. In plaats 
daarvan probeerde hij de keizer zelfs te bekeren. Deze Valentijn stierf 
uiteindelijk als martelaar. Kort voor zijn executie zou hij nog wel een wonder 
hebben verricht door de blinde dochter van zijn cipier te helen. Handig want 
dan kon hij tenminste heilig verklaard worden. Zonder wonder, geen heilige 
is bij het Vaticaan immers de regel. 

Ook wordt vaak een bisschop uit Terni genoemd. Hij werd in 273 onthoofd 
tijdens de christenvervolgingen van Keizer Aurelianus. Over hem is ook 
nauwelijks wat bekend. Niet uitgesloten wordt dat het om dezelfde persoon 
gaat. 
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W.S.C LANGDORP vzw 
 

Stertocht 
Hever Schiplaken : 16 januari 2022 
Gratis inschrijving 
Eén gratis consumptie 

 

 

 
 

Totaal :  

 
 

 
 

W.S.C LANGDORP vzw 
 

Stertocht 
Linkhout : 12 februari 2022 
Gratis inschrijving 
Eén gratis consumptie 

 

 

 

Totaal :  
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