Mijmeringen van de voorzitter.
Dit is alweer het zomernummer. Tegen dat deze pinguïn in uw bus valt begint de
zomervakantie. Het jaar is alweer halfweg. Wat gaat de tijd snel.
Eind april hadden we onze algemene vergadering. Een rustige vergadering. Slechts 32 leden
waren aanwezig. Ook dat gaat achteruit, we komen van 50 effectieve (vaste) leden. Guy werd
met unanieme meerderheid herverkozen. Nieuwe kandidaten waren er niet. We moeten het
dus verder doen met diegene die er nu zijn. Toch zijn we dringend op zoek naar nieuwe
bestuurders om ons binnen enkele jaren op te volgen. Wil je eens enkele
bestuursvergaderingen bij wonen, zonder enige verplichting. Graag. Laat maar iets weten.
Onze Netetocht was een financiële ramp. De weersvoorspellers spraken van code oranje. Veel
regen en hagel werd er gegeven. De wandelaars bleven weg. Amper 450 deelnemers,
medewerkers inbegrepen. Daar komt nog bij dat we een rustpost hadden en dat vele
wandelaars direct naar huis gaan na de wandeling. De duurder geworden aankoopprijzen en
het weinige verteer hebben er voor gezorgd dat we net geen break-even draaiden. Dat is de
eerste wandeling in mijn 20 jarige carrière als voorzitter dat we een wandeling met verlies
moeten afsluiten. We moeten er toch eens over nadenken om onze prijzen alsnog op te slaan.
In dit nummer staan twee stertochten. Eentje naar Zoutleeuw. Hier kan u kiezen wanneer u
gaat. De zaterdag Trofee Harten vijf of de zondag naar Vlaams- Brabant wandelt. Eind
augustus kan u bij de Grashoppers Keiberg ook gratis gaan wandelen. Het uitgespaarde geld
kan u dan gebruiken om een lekkere ijskreem te gaan eten tijdens de wandeling.
Ook een busreis staat er op het programma. We gaan bij de Denderklokjes in Lebbeke eens
gaan wandelen. Een streek waar wij niet zoveel wandelen. Een uitgelezen gelegenheid om dat
toch eens te doen.
Dan is er nog onze zomertocht- De 50 km van het Hageland. Vertrekken doen we vanuit de
parochiezaal in Gelrode. Verder hebben we een rustpost in Holsbeek waar de 20 km en meer
naar toe gaan. De parochiezaal van Wezemaal zal dan druk bevolkt zijn met de 12 km
wandelaars. Ook de langere afstanden komen langs daar. De parcoursbouwers hebben weer
een prachtig parcours uitgebouwd waar iedereen het prachtige Hageland leert kennen.
Natuurlijk hebben we heel wat helpers nodig. Als u interesse heeft om te komen helpen.
Graag een seintje aan de voorzitter.
Ik ben al uitverteld en ik heb niet veel tijd om nog iets nieuw te vinden. Onze drukker gaat
binnen drie dagen op verlof voor twee maanden. Hij moet het boekje nog drukken en op de
post doen.
Geniet nog van de vakantie aan de kust, in de bergen of op het platteland. Geniet nog van uw
vakantie in binnenland of waar ook ter wereld.
Tot ergens onderweg.
Fons
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Wandelkalender Juli-Augustus 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.

Zaterdag 2 en zondag 3
juli
Stertocht
Trofee Harten vijf
Zondag 3 juli
Woensdag 6 juli
Zondag 10 juli
Eigen organisatie
Zondag 17 juli
Zaterdag 23 juli
Trofee Harten vijf
Zondag 24 juli
Zondag 31 juli
Busreis
Zondag 31 juli
Woensdag 3 augustus
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Wandelclub Halewijn Zoutleeuw.
Gemeenschapcentrum De Passant
Aen den Hoorn 12 Zoutleeuw
Ijsetrippers Overijse
De Linde Pastorijstraat 3
Ottenburg
De Bollekens Rotselaar vzw
MeubelenVerhaegen
Grote baan 115
3130 Betekom
50 km van het Hageland
PZ Gelrode Rillaarsebaan 134
Wandelaars/helpers op post
WSV De Kadodders SKW
PZ Berk en Brem
Sint- Michielsstraat Keerbergen
Wandelend Paal vzw
Zaal ’t Goor Engsbergseweg 107
Engsbergen (Tessenderlo)
Vreugdestappers Huldenberg
Zaal Den Elzas Elzasstraat 19
Huldenberg
WJC DenderklokjesLebbeke

4-6-12-20-32 km
42- 50 km enkel zaterdag
07.00 -15.00 uur
6-12-18 km

WK Werchter vzw
PZ De Wal Walstraat 58
Werchter
WSV Berchlaar
Parochiezaal Dorp 43
Bouwel

5-10-15-20-25-30 km

07.00 -15.00 uur
5-7-9-10-12-16-20 km
07.00 – 15.00 uur
6-12-16-20-30-42-50 km
06.00 – 15.00 uur
6-12-15-20-25 km
08.00 – 15.00 uur
4-7-12-16-20-30-42-50 km
06.00 – 15.00 uur
6-12-20-25-35-42 km
07.00 – 15.00 uur
Zie verder in deze info

06.30 – 15.00 uur
5-7-9 km
07.30 -15.00 uur

Zondag 7 augustus
Woensdag 10 augustus
Zaterdag 13 augustus
Zondag 14 augustus
Zondag 21 augustus
Zondag 21 augustus
Zondag 28 augustus
Stertocht
Donderdag 1 september

Ijsetrippers vzw
Markthal
Stationsplein 3090 Overijse
De Bollekes Rotselaar
MeubelenVerhaegen
Grote baan 115 3130 Betekom
Herentalse WV vzw
Feesttent De Vesten
Vest 3
2230 Herselt
Boutersem Wandelt
Gemeentelijke Feestzaal
Kerkomsestwg 53 Boutersem
De Lummense Dalmatiërs
Zaal Oosterhof Dr
Vanderhoeydonckstraat 56 Lummen
Horizonstappers vzw
OC Sint-Kwinten Korenbloemstraat
12 Linden (Lubbeek)
WC DE Grashoppers vzw
Sporthal Averbode
Vorststraat 55 Averbode
Wandelclub Tornado vzw
Voetbalkantine Hever
Slagveldweg 65 Hever

4-6-12-18-24-30 km
07.00 – 15.00 uur
4-6-8-10-12-14-16-20 km
07.00 – 15.00 uur
5-7-10-15-20-25 km
08.00 – 15.00 uur
4-8-12-16-20-24 km
07.00 – 15.00 uur
5-8-10-15-20 km
07.00 – 15.00 uur
4-7-10-15-20-30 km
07.00 – 15.00 uur
5-10-12-16-20-25-30-42 km
07.00 – 15.00 uur
6-8-9 km
07.00 – 15.00 uur

Stertocht
2 en 3 juli te Zoutleeuw Gemeenschapcentrum De Passant Aen den Hoorn 12
Zaterdag 2 juli kan u deelnemen aan de Kersentocht Trofee Harten Vijf. U kan kiezen uit de
afstanden van 4- 6-12-20 -42 -50 km. Langs de boorden van de Kleine Gete. Langs het Vinne,
het grootste natuurlijk meer van Vlaanderen. Wandelen
over nieuwe veldwegen.
Of
U kan zondag 3 juli deelnemen aan de Twee Getentocht –
Vlaams-Brabant wandelt. Zelfde startplaats. Afstanden 46-12-15-20-32 km. Tocht door de velden van GrootZoutleeuw met doortocht van Het Vinne. Langs de Gete
en door het centrum van Zoutleeuw.
Wij betalen voor u de inschrijving en twee
basisconsumpties. Geniet van deze wandeling.
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Zomertocht – 50 km van het Hageland
Op zondag 10 juli organiseren we onze 35ste zomertocht. Vertrekken doen we vanuit de
Parochiezaal Rillaarsebaan in Gelrode. U kan kiezen uit 4-8-12-16-20-30-42 en 50 km.
Parcoursbeschrijving:
Het rolwagenpad blijft in het centrum van
Gelrode.
De 8 km maakt een lus over de Eikelberg en
het Kloesebos. Hierin is geen rustpost
voorzien.
De 12 en 16 gaan via de Beninksberg naar de
rustpost in Wezemaal. Daarna gaan ze over
de Wijngaardberg terug naar Gelrode. De 16
maakt hier een ommetje.
20 km gaat via de Beninksberg naar Holsbeek. Via Wezemaal keren ze terug naar de startzaal.
30 en 42 km maken in Holsbeek nog een lus. Een over de Chartreuzenberg. De andere lus
gaat over de Kesselberg.
50 km doet er de lus in Gelrode nog eens bij.
Steeds hebben de parcoursbouwers er voor gezorgd om zoveel mogelijk onverharde paden te
nemen. Langs holle wegen en over natuurgebieden. Een schitterende wandeling.

Busreis zondag 31 juli Lebbeke
We gaan eens in Oost-Vlaanderen wandelen. We nemen deel aan de 33ste Dender-en
Scheldetocht . Oost-Vlaanderen wandelt. Ze vertrekken vanuit het CC De Biekorf
Stationstraat 23 Lebbeke.ijdens deze wandeling wandel je niet alleen in Groot-Lebbeke en in
de deelgemeenten Denderbelle en Wieze, maar
ook in Heizijde, een charmant gehucht van
Lebbeke. De parcoursmeesters van
Wandelclub Denderklokjes Lebbeke
garanderen dat 85% van de wandelpaden langs
rustige en mooie veldwegels lopen. Op deze
editie van Oost-Vlaanderen Wandelt kies je uit
volgende afstanden: 6-12-18-24-32-42-50 km.
De wandelaars op de 6 km verkennen het pas
opnieuw aangelegde Poelbos en de onlangs
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geopende talrijke nieuwe wegels. Via het geboortebos in Heizijde trekken ze richting
aankomst. Voor de kleinste wandelaars is er een zoektocht. De 12 km wandelt langs groene
landelijke wegels met zicht op de boerderij van de abdij van de vroegere paters van
Dendermonde en het kasteeldomein van Wieze naar de rustpost in het Ontmoetingscentrum
van Wieze. Drink er een lekker streekbiertje van Vicaris of kom op krachten met een lekker
broodje. Je keert dan terug richting aankomst, waar je vanop afstand de lekkere geur van
Chocolaterie Barry Callebaut al kan ruiken. Langs de oude Heirweg Aalst-Dendermonde en
de wachtbekkens Hof Ter Varen bereik je de beschermde dorpskern met de Onze-LieveVrouwkerk. Breng zeker een bezoekje aan de mooie kerk. Voor de dorpskern bevindt zich het
prachtige Kasteel van Lebbeke, gebouwd in neoclassicistische stijl. In 1913 voegde de
invloedrijke brouwersfamilie Du Bois het statige bordes en kasteeltoren met belvedére toe.
Het is een beschermd monument en wordt nu uitgebaat als restaurant. De 18 km volgt het
parcours van de 12 km met nog een extra lus in Wieze. Langs de omwalling van het kasteel
van Wieze, het prachtige natuurleerpad en het nieuw aangelegde geboortebos komen de
deelnemers aan in de dorpskern van het pittoreske Wieze. Langs de H. Salvatorkapel stappen
ze naar de natuurparel Hannaerden. Ze wandelen dan verder via een brugje over de Pasbeek
en wat later op een houten vlonderpad langs een rietveld en moerasbosjes. Na de rustpost
gaan ze samen met de deelnemers op de 12 km richting aankomst. Het 24 km-traject is een
combinatie van de 6 en de 18 km.

Vertrek parking Demervallei 08.00 uur. Terug omstreeks 17.30 uur. Inschrijven doe je door 7
euro te storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding Lebbeke en de naam van
de deelnemers. Het bedrag moet voor 22 juli op onze rekening staan.

Stertocht
Op zondag 28 augustus 2022 organiseert wandelclub De Grashoppers Keiberg vzw hun
Wittetocht vanuit de Sporthal Vorststraat 55 te Averbode. We kunnen kiezen uit 5-7-10-1216-20-25-30-42 km
Je ontdekt de mooiste plekjes van Averbode en omgeving, de Norbertijnenabdij en de
ijskarretjes in de lekdreef. Typisch voor deze tocht is vooral de rust in dit bosrijk gebied van de
Averboodse bossen, Gerhagen, Elsschot, Varenbroek en Hertberg.
Interesse? Wij betalen voor u de inschrijving en een basisconsumptie.

Oostenrijk van 3 tot 11 september. Bad Hofgastein
Diegene die ingeschreven hebben. U moet eerstdaags uw saldo betalen. Hoe laat we gaan
vertrekken laat Intersoc ons nog wel weten.
De laatste maanden zijn er heel wat leden bijgekomen. Er zijn schijnbaar nog wat plaatsen
vrij. Daarom als er nog iemand interesse heeft om mee te gaan. Laat dan de voorzitter iets
weten.
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We gaan op wandelvakantie naar Bad Hofgastein met Intersoc. De kostprijs is 1094 Euro.
Toeslag 152 euro voor een singelkamer. Dagelijks zijn er meerdere wandelingen aangeboden.
Dagwandelingen en halve dag wandeling. We maken ook enkele uitstappen.

Verslag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Wandel Sportclub Langdorp v.z.w.
maandag 25 april 2022 in het Secretariaat – Testeltsesteenweg te Langdorp

Van de 41 vaste leden van WSC Langdorp vzw waren er 29 aanwezig en 3 volmachten. Er konden dus 32
stemmen worden uitgebracht. De voorzitter opent de vergadering om 19 u 30.

1.
2.
3.
4.

Hij verwelkomt iedereen.
De voorzitter leest de agenda van de vergadering voor.
Het verslag van de vorige algemene vergadering wordt goedgekeurd.
De secretaris meldt:
Er zijn er 520 leden waarvan 241 mannen en 279 vrouwen. In 2021 waren er 490 dus 30
minder.
We hebben 43 leden die 80 + jaar zijn.
We hebben slechts één -18 jarigen. Eén minder dan vorig jaar.
54 leden hebben hun lidmaatschap nog niet hernieuwd
Minder dan de helft van de leden wonen in groot Aarschot nl. 218..

5. Door de coronamaatregelen werden er verschillende evenementen afgelast. Zo zijn onze
buitenlandse reizen geannuleerd. De begijntjestocht, de mars der Zuiderkempen en de
molentocht werden afgelast. Dan een voorzichtige heropstart met de Netetocht waar enkel
inschrijving was, zonder catering en zonder rustpost. We hadden daar 390 deelnemers. Op
de zomertocht hadden we enkel de startzaal met beperkte catering, geen rustposten: 1.244
deelnemers. De Tienbundertocht was terug min of meer zoals voorheen met 1.152
deelnemers.
De penningmeester leest de voornaamste in- en uitgaven voor.
We hebben een positief saldo.
Drukwerk, verzendingkosten en werkingsmateriaal/stock en zijn de voornaamste uitgaven
(boven de €1000).
De 3 wandelingen, vooral de Tienbundertocht en de zomertocht, en andere zijn de grootste
inkomsten.
De begroting van 2023 wordt voorgedragen. Deze sluit af met een positief saldo.
6. Jan Eeckhout en Brigitte Vermeulen hebben de boekhouding op 28 februari gecontroleerd.
Ze hebben verschillende steekproeven van zowel facturen, onkostennota’s, banken en
boekhoudrekeningen uitgevoerd. .
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 is één herverkiesbaar bestuursmandaat nl.:
Guido Van Loo
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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. Jan Van Gronsveld en
Jan Van Eeckhout kiezen vrijwillig voor deze taak.
11. De stembriefjes worden uitgedeeld.

Pauze : de stemmen worden geteld
12. Guido wordt verkozen met 32 op 32 stemmen
13. Clubnieuws:
Het pinguineke komt er aan. De drukker had een weekje verlof.
De voorzitter leest de data van de geplande tochten van 2023 voor.
Nunspeet gaat niet door. Het hotel sluit.
Dit jaar gaan we (voorlopig) alleen naar Oostenrijk.
Volgend jaar gaan we terug naar de Moezel. In het najaar misschien naar de Eifel.
14. Er zijn geen ingestuurde agendapunten.
15. Er is een vraag om een busuitstap te organiseren met ontbijt.
Waar kan de mars der Zuiderkampen starten: Atheneum, Vinea, Christal
Monopol, Schoonhoven (parking o green), Langdorp, ???
Kan er voor de stertocht carpooling voorzien worden? Eventueel een oproep in het
pinguineke.
De pijlen verdwijnen van de regiowandeling. In de toekomst de pijlen van de regio
gebruiken ipv onze pijlen?
Verslag door Guido Van Loo

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur
van 30 mei 2022 om 19u30.
Aanwezig: Fons Leys, Cyriel Hendrickx, Roger Voet, Guido Van Loo, Corrie Martens, Chris Braes,
Annie Van Ouytsel, Ingrid Blockx, Bart Daems
Verontschuldigd : Eric Alaerts
•
•

•
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De voorzitter verwelkomt iedereen.
Hij heeft in Lommel van alles gekregen omdat we met de meeste deelnemers waren: glazen
pyramide, boek (beleef bosland), vaas met vleugels, mok en een fles bier (Loemelaer).
De secretaris heeft een briefomslag bij met daarin het bewijs van de neerlegging
jaarrekeningen.
Er is een telefoon gekomen van de provincie Antwerpen dat we indien we nog in Hertsberg
wandelen, hen moesten verwittigen.
Vlaams Brabant wandelt in Zoutleeuw geeft een receptie. Vermits de penningmeester toch de
stertocht moet afrekenen, gaat hij er naar toe.
Voor de zomertocht is natuur en bos aangevraagd. Op de Benningsberg kan er met de hond
worden gewandeld. Wel aan de leiband.

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Voor de mars der Zuiderkempen is alles betaald.
De jaarrekeningen zijn niet opgestuurd maar ze zijn persoonlijk binnen gedaan.
In Zaventem zijn er 80 bonnekes betaald en er waren slechts 69 inschrijvingen.
Voor de Netetocht zijn alle facturen nog niet binnen.
Voor de busreis naar de Klinge is iedereen van het bestuur ingeschreven.
Tochten voor volgend jaar:
7/2 Begijntjestocht : naar Booischot
5/3 mars der Zuiderkempen : Langdorp –Wolfsdonk : maximum 30 km.
25/5 Netetocht : in plaats van de (vuile) voetbalkantine terug naar Bergom
16/7 zomertocht : rustpost in Nieuwrode en 50km.
21/10 Tienbundertocht: rust in Bergvijver
10/12 Sinterklaastocht
We gaan niet meedoen aan de midweek van Vayamundo in Oostende.
Op de AV is de vraag gesteld om voor de stertochten een treinreis te organiseren. Dit is
praktisch niet te verwezelijken.
Een ontbijt met een busreis of treinreis ligt wel in de mogelijkheid.
Dit zou kunnen bv. 22 of 23 oktober. Roger bekijkt of dit kan in Monchau of elders in
Duitsland.
Volgend jaar zouden we terug naar Zeltingen gaan in het hemelvaartweekend van 18 – 21 mei.
We hebben een Route You premium die nu reeds gebruikt wordt door 3 bestuursleden. Dit
blijft zo.
François Stevens zou mee plannetjes willen maken en krijgt een Route You plus.
Federatieleden (Fons) mogen geen materiaal meer meenemen.
Er is een greet- en meetbeurs in Sint – Niklaas op 1 oktober voor alle bestuursleden.
Er zijn kousen geleverd.
Begin juli houdt de federatie een soldenverkoop van poncho’s en rugzakken.
We gaan er een aantal van aankopen. De poncho’s zouden ook kunnen gebruikt worden voor
de 40 punten of worden uitgedeeld aan de afpijlers of parkwachters.
De dochter van een lid heeft gevraagd om ambachtelijk ijs te mogen verkopen tijdens de
zomertocht.
Vermits we meestal zelf een ijskar hebben tijdens de zomertocht zou dit concurrentie
betekenen. Ze zou dit kunnen afkopen voor een bepaalde som.
Fons stuurt hiervoor een mail.
Voor de tocht vanuit Diest gaat Fons de auto zetten in Averbode voor diegene die de lange
afstand niet doen.
Voor de zomertocht zijn er nog geen toelatingen van de gemeenten.

Verslag: Guy Van Loo

Einde 22u55
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W.S.C LANGDORP vzw

Stertocht
Zoutleeuw: 1-2 juli
gratis inschrijving
2 gewone consumpties

Stertocht
Keiberg : 28 augustus
gratis inschrijving
1 gewone consumptie

Plak hier je klever of vul in naam en adres

Plak hier je klever of vul in naam en adres

Plak hier je klever of vul in naam en adres

Plak hier je klever of vul in naam en adres

Plak hier je klever of vul in naam en adres

Plak hier je klever of vul in naam en adres

Totaal :
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W.S.C LANGDORP vzw

Totaal :

