
 
 

 
Het bestuur van Wandel Sportclub Langdorp vzw nodigt al zijn leden uit op 
hun ledenfeest zaterdag 26 maart 2022 in Gasthof Ter Venne 
Deuren open vanaf 18.00 uur                                       Aan tafel 18.30 uur 
Menu:  
Voorgerecht geserveerd aan tafel 
Open ravioli met scampi, zee- en tuingroenten en klein kruid 
Soep geserveerd aan tafel 
Soepje van zoete aardappel, gele veldwortel, spekjes en bieslook 
Warm vis- en vleesbuffet 
Lomhaas met groene tuingroenten en zachte kerrieroom 
Catch of the week met passende groenten en saus 
rucolastamppot met zongedroogde tomaat 
 
Op grootmoeders wijze bereide "Cocq au vin" en zacht voorjaarsgroen 
Varkenshaas in mortadellopanade met kleurrijke veldwortels en bospaddenstoelen 
Pasta en rundsvlees met jong groen uit de wok 
Kroketten / frieten 
Ter Vens zoetjesbuffet 
Ijskar met warme chocoladesaus. Geflambeerde flensjes "Suzette". Chocomouse Peren 
Grand Marnier. Koffiemousse met sinaas en karamel-chocoladeganache. 
Bastognekoekjes met romige citroenlikeur, pistache en framboos. Exotische tinten in 
citroengrasbiscuit met mango en passievrucht. Wittechocoladetaart met verkruimelde 
peperkoek en cranberry’s 
Verse vruchtensla. Chocoladesoezen 
Koffie & thee 
<Onbeperkt, aangepaste dranken 
   
DJ. Dave Richard speelt ten dans. 

 
Inschrijven door storten van € 40,00 per persoon voor leden en van € 55,00 
per persoon die een lid vergezelt. Helpers die in de loop van 2021 of 2022  
geholpen hebben krijgen een korting en betalen slechts € 30,00. All-in !!! 
Storten voor 17 maart 2022 op rekeningnummer  BE10  1460  5347  2704 
 



 
 

Mijmeringen van de voorzitter. 
Ondanks de corona hebben we de Begijntjestocht toch kunnen organiseren. Hopelijk zijn we 
nu vertrokken. Het weer sloeg dan weer tegen waardoor de opkomst maar miniem was. 
Slechts 544 deelnemers. 25% (127) waren dat van onze leden. In alle geval de organisatie was 
weer prima. Alvast bedankt aan alle medewerkers en de leden die komen wandelen zijn. 

Nu zijn we bezig aan de voorbereiding van de Mars Der Zuiderkempen. Een 50 kilometer met 
- twee rustposten. Hopelijk krijgen we voldoende medewerkers samen om deze organisatie 
ook weer tot een goed einde te brengen. 

Ons ledenfeest gaat dit jaar wat later door. Op zaterdag 26 maart verwachten we jullie 
massaal in Hof Ter Venne. Zij zorgen voor een rijkelijk gevulde tafel. DJ Dave Richard zorgt 
voor de dans. Dansen kunnen we daartegen zonder mondmasker, ook het sluitingsuur is dan 
niet meer van toepassing. 

Verder hebben we nog twee stertochten. Eentje naar Mechelen, De mensen van Opsinjoorke 
beloven ons een mooie tocht door het Tivolipark en langs het fort van Walem. Eind april 
nemen we deel aan Vlaanderen Wandelt Lokaal in Heusden-Zolder. Dat is de ankerplaats, dus 
daar zijn 8 punten per deelnemer te verdienen voor het clubkampioenschap. 

Op 3 april rijden we met de bus naar Meise. De organisatoren hebben toelating gekregen om 
hun wandeling door de plantentuin van Meise te leiden. Voor diegene die daar nog nooit 
geweest zijn, een aanrader. 

Eind april hebben we nog onze jaarlijkse algemene vergadering die we als vzw verplicht zijn 
te doen. Traditioneel organiseren wij die vanuit ons lokaal. Tegen dan zullen de maatregelen 
tegen het coronavirus dat wel toelaten. We zoeken nog altijd kandidaten om tot ons bestuur 
toe te treden. Liefhebbers melden zich aan. De vaste leden worden verwacht. Andere leden 
die eens willen komen meeluisteren, zijn meer dan welkom. 

Voor onze reis naar Oostenrijk zijn we met 29 personen. Als er nog moest interesse zijn laat 
dan maar iets horen. Zolang er plaats is kan je mee. De mensen van het Jagershof (Nunspeet) 
hebben laten weten dat hun hotel terug open is. We gaan eens bekijken wanneer we dit jaar 
nog kunnen gaan. 

Ondertussen gaat de winter voorbij zonder veel vrieskou en ijswegen. Goed voor onze 
stookkosten. Maart komt eraan, het begin van de lente. Hopelijk komt er ook een eind aan de 
pandemie zodat we weer een zomer hebben als voorheen zonder mondmasker en een horeca 
die onbeperkt open mag zijn. Zonder afgelaste wandelingen zodat we weer onbeperkt kunnen 
wandelen. Daar kijk ik samen met u naar uit. 

Tot ergens onderweg. 

Fons 

 

 
 



 
 

Wandelkalender Maart-April 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 
 
Zondag 27 februari 
 
 
Eigen organisatie 

MARS DER ZUIDERKEMPEN 
Trofee Harten vijf 
Parochiezaal Bekaf 
Bekaflaan 51      Aarschot 

5-8-12-16-20-30-42-50  km 
 
 
06.00 – 15.00 uur  

Donderdag 3 maart Sporton VZW 
Buurthuis  
Zandstraat 13       Veerle-Laakdal 

5-7-10-12-15-17-20 km 
 
06.30 – 15.00 uur 

Zondag 6 maart 
 

Horizonstappers Lubbeek 
Parochiezaal Pellenberg 
Kortebergstraat          Pellenberg 

4-7-10-15-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 10 maart Vos Schaffen vzw 
Den Amer  
Nijverheidslaan         Diest 

4-6-12-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 13 maart WSV Berchlaer 
Parochiezaal Koningshof  
Mechelbaan 22      Koningshooikt 

4-6-12-16-22 km 
 
07.30 – 15.00 uur 

Zondag 13 maart WSV Wandelend Paal 
Zaal Sint-Baaf 
Padbroekweg 1     Heusden Zolder 

4-6-12-16-20-30-42 km 
 
06.30 – 15.00 uur 

Zondag 13 maart WSV Holsbeek vzw 
CC Het Buurthuis Veldbazuin 
Dorp 7       Nieuwrode 

4-7-9-12-20-30 km 
 
07.00 -15.00 uur 

Donderdag 17 maart 
 

De Gruun Zipkes 
Parochiezaal Sint-Norbertus 
Blauberg 21      Herselt 

6-7-9 km 
 
06.00 – 15.00 uur 

Zondag 20 maart 
 
 

De Grashoppers Keiberg 
CC Den Egger  
Aug. Nihoulstr  15   Scherpenheuvel 

5-8-10-12-16-20-25-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 24 maart De Lustige stappers 
Zaal Demervallei  
Langdorpsestwg 319     Langdorp 

5-7-11-19 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 27 maart 
 
Stertocht 

Wandelclub Opsinjoorke Mechelen 
PTS Campus Mechelen 
Antwerpsesteenweg 145 Mechelen  

4-8-12-15-20-28 km. 
 
Zie verder in deze info. 



 
 

Zondag 27 maart Globetrotters Hageland 
Zaal De Veldbazuin   
Dorp  5         Nieuwrode (Holsbeek) 

4-6-12-16-21-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 3 april 
 
Busreis 

Wandelclub Cracks  Wolvertem 
Willy Vandenberghecentrum 
Nieuwelaan 98 Meise 

5-9-12-17-22-30-42 km 
 
Zie verder in deze info 

Zondag 3 april Sporton VZW 
S.O.K.        
Hasseltsebaan 43       Deurne-Diest 

5-7-13-20-25-32-43 km 
 
06.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 5 april De Bollekens Rotselaar 
Meubelen Verhaegen  
Grote baan 115           Betekom 

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

Zondag 10 april 
 

Old Time Stappers Veltem 
Sportzaal Warot 
Warotstraat         Winksele 

4-6-8-10-12-16-20-25-30 km 
 
06.30 – 15.00 uur 

Woensdag 13 april Trip-trap Kumtich 
Dagcentrum De Cleyen Bempt 
St-Truidensestwg 492   Hakendover 

5-6-7-8-9 km 
 
07.00-15.00 uur 

Zondag 17 april 
 
 

WK Werchter vzw 
Parochiezaal De Wal        
Walstraat             3118 Werchter 

5-8-12-15-20-25-30 km 
 
06.30 – 15.00 uur 

Maandag 18 april  Ijssetrippers wsv 
CC De Bosuil Witherendreef 1 
Overijse 

4-7-12-18-21 km 
 
07.00 – 1500 uur 

Donderdag 21 april Toekers Bunsbeek vzw 
Voetbalkantine Bunsbeek 
Vlaasstraat 3 Bunsbeek 

5-7-10 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 23 april  
 
 

WSV Horizon Donk vzw 
Buurthuis Zelk Zelkstraat 16 
Halen 

5-8-11-14-19-22 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 24 april 
 
Stertocht 

Vlaanderen Wandelt Lokaal 
WSV Wandelend Paal vzw 
Zaal Sint- Baaf  Padbroekweg 1 
Heusden- Zolder 

4-6-10-20-30 km 
 
 
Zie verder in deze info. 

Zaterdag 30 april Vos Schaffen vzw 
Gildezaal Pastoriestraat 1 
Schaffen  

4-6-8-12-20-30-40 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Clubwandelingen 
Op vrijdag 11 maart Gelrode. Vertrek om 13.00 uur.                                                                        
We vertrekken op de parking van de oude jongensschool. We gaan via de Middelberg naar 
Wezemaal. 

 

Op vrijdag 25 maart Gijmel. Vertrek om 13.00 uur.                                                                                              
Vertrek vanop de parking aan de kerk. We wandelen richting de Varenwinkel.  

 

Op vrijdag 22 april Wezemaal. Vertrek om 13.00 uur. Vertrekken doen we vanaf de gratis 
parking Wezemaal. (Wezemaalplein) . We gaan door het daslookbos naar Holsbeek. 

 

Stertocht zondag 27 maart  Mechelen 
De wandelclub Opsinjoorke vzw organiseert er de Gouden Caroluswandeling- Tivolitocht.  

Vertrek: PTs Campus Mechelen Antwerpsesteenweg 145 te Mechelen.  

Afstanden: 4-8-12-15-20-28 km 

Voor de 4 km en 8 km is geen rustpost voorzien.  

De afstand van 28 km maakt eerst een 
wandeling door een nieuw park en 
wandelen ook langs het nieuwe 
winkelcentrum Malinas, langs de 
Vrouwvliet en komen eerst in de 
rustpost in PTS. Alle afstanden 
wandelen door het Tivolipark. De 
grotere afstanden wandelen langs het 
fort van Walem, door het domein 
Kasteel Roosendael, Sint-
Michielskasteel , oude spoorwegberm , 
kasteel Rozenhout, kasteel Zorgvliet, 
Kauwendaalbos.  

 De andere rustpost is voorzien in de parochiezaal in de Elzestraat.                                      
Ook een ideale dag voor een wandeling met de kinderen door het Tivolipark met speeltuin en 
kinderboerderij. 

Een ideale gelegenheid om uw calorieën van het ledenfeest terug te verbranden. 

Wij betalen voor u de inschrijving en een basisconsumptie. 

 
 
 



 
 

 

Busreis: 3 april Meise 
 

 CRACKSTOCHTEN – BONUSTOCHT OP 3 APRIL 2022 MET DOORGANG DOOR 
DE NATIONALE PLANTENTUIN 

Korte beschrijving van de verschillende parkoers 

Voor alle afstanden : komen na 1 km aan de ingang van de Nationale Plantentuin. 

(op vertoon inschrijfbewijs gratis toegang) (honden geen toegang !!) 

4 km ook geschikt voor rolstoelen  - gaan na passage Plantentuin  via lus terug naar startzaal 

 

kasteel van Boechout 
 

 

 

 

 

9/12 km  de tocht gaat verder, na de passage in de Plantentuin, via de kapel van Amelgem 
naar de Fluxenberg, waar je een fenomenaal zicht hebt op Brussel met Atomium, 
Justitiepaleis Brussel en Basiliek Grimbergen- 

  
kapel van Amelgem   zicht op Skyline Brussel 



 
 

Via rustpost Oppem (met pittoresk kerkje)wandel je  
terug naar de startplaats. 

15-17 km  

Deze afstanden passeren, na de kapel van Amelgem 
door  het park van het ‘Hagenkasteel’ (privé domein) om 
naar de rustpost in het landelijke Brussegem te gaan.
 domein Hagenkasteel 

(Landgoed van circa 50 hectare rond een 'huis van 
plaisantie' van 1710, dat diverse malen werd 

verbouwd;) 

22/30/40 km 

Deze afstanden wandelen, na rustpost 
Brussegem door naar het groene Kobbegem, 
waar de brouwerij ‘Mort subite’ zich 
bevindt. Verder naar het bijgelegen, zeer 
landelijke Hamme.   

 

 

 

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  Meise  en de naam van 
de deelnemers. Het bedrag moet voor 25 maart op onze rekening staan. 

 
Stertocht: zondag 24 april 
Wandelend Paal organiseert: Vlaanderen Wandelt Lokaal – Ankerpunt Eversel 
(Heusden-Zolder)  

Start: Zaal Sint- Baaf Padbroekweg 1 Heusden-Zolder.  Afstanden:4- 6-10-20-30 km 

Eerst even situeren : Eversel is een gehucht van Heusden-Zolder.  Het ligt langs de westzijde 
tegen het Albertkanaal. Midden de kleine dorpskern staat de Sint Jacobuskerk, met daarnaast  
het ruime Sint Baafs Parochiecentrum. Vanuit deze ruime zaal  start onze tocht.  Rondom 
Eversel ligt een flinke band groen, met o.a. de Bossen van Van Soest.  De tentakels van deze 
Bossen van Van Soest, een openbaar toegankelijk gemengd loofbos, reiken tot zowat aan de 
rand van de dorpskom.  Het is een gemengd bosgebied, met den, eik en beuk.  Van oost naar 
west loopt het vroegere kolenspoor, de spoorweg die vroeger, in de gouden tijden van de 
Limburgse steenkoolontginning, diende om de steenkool vanaf de mijn van Zolder naar het 
Albertkanaal te brengen. Eversel kende de voorbije jaren een vrij explosieve groei van 



 
 

nieuwbouw; toch wist het zijn groene accenten te behouden. Op vandaag is het een 
aangenaam dorp, met een sterk sociaal weefsel.   

Op zondag 24 april 2022 mag WSV Wandelend Paal vzw fungeren als Ankerplaats voor hét 
wandelevenement WSVL Vlaanderen Wandelt Lokaal. Startplaats vind je dus in het ruime 
Sint Baafs-Parochiecentrum.     

Het wandelmenu bestaat uit drie omlopen van telkens goed 10 km. Het eerste traject neemt de 
wandelaars mee naar Ubbersel, waar je even over het oude kolenspoor (de verbinding van de 
mijn van Zolder met de laadkade aan het Albertkanaal) mag wandelen. Een tweede lus laat je 
kennismaken met groen- en stiltegebied Beringerheide, het Heusdense gehucht Voort en het 
atletiekstadion De Veen (gekend van de jaarlijkse KBC-Nacht van de Atletiek). Door de 
Bossen van Van Soest gaat het terug naar Eversel.  Ook bij de derde omloop verloopt de 

aanloop door het bosgebied Van 
Soest.  Door de natuurrijke vallei van 
de Mangelbeek gaat het naar Kasteel 
Meylandt, schitterend gelegen tussen 
spiegelgladde visvijvers.  Dit 
neoclassicistisch gebouw is 
eigendom van de gemeente Heusden-
Zolder, die hier de kunstacademie 
heeft ondergebracht.   

De drie lussen bestaan uit een mix 
van onverharde wegen en paadjes 
door het bos, met af en toe een 

streepje asfalt. Het parcours leidt je door een rustige streek, zonder veel autoverkeer. We zijn 
ervan overtuigd dat de Pinguïns van WSC Langdorp met volle teugen zullen kunnen genieten 
van het groen van Eversel en omgeving !   

Nog even meegeven dat WSVL zal zorgen voor een aantal promostands van hun vaste 
partners en dat Stadsradio Vlaanderen op zondag 24 april live zal uitzenden vanuit het Sint 
Baafscentrum.   

Veel valt hier niet meer aan toe te voegen. U krijgt van ons de inschrijving en een 
basisconsumptie. Veel plezier !!  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tijdens het examen in de faculteit rechten : 
 
Professor: Mijnheer Peeters, vertel mij eens, wat is bedrog? 
 
Student: Bedrog, professor, dat is als u mij laat zakken. 
 
Professor: Leg dat eens uit. 
 
Student : Wel, volgens de wet maakt zich diegene strafbaar en schuldig aan bedrog, 
die de onwetendheid van een ander gebruikt om hem schade te berokkenen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vader en zoon : 
Papa, 1000 Euro, is dat véél geld? 
Dat hangt ervan af jongen, ...of je mama het uitgeeft of dat ik het moet verdienen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Een echtpaar voert een verhitte discussie, uiteraard gaat het over geld. "Als ik geen 
geld had ingebracht, dan was die TV, waarnaar jij de hele dag ligt te kijken, hier niet 
geweest! 
En die luie stoel was hier zonder mijn geld ook niet geweest. 
En als we mijn geld niet hadden gehad, dan was dit huis er ook niet geweest! 
" Luister eens goed," antwoordt hij vanuit zijn (oh nee, HAAR) luie stoel, zonder jouw 
geld, was ik hier ook niet geweest... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

JAARLIJKSE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING(EN)  
BIJ TE WONEN. 

 
De vzw-wetgeving voorziet dat bepaalde beslissingen tijdens een algemene vergadering 
slechts bij aanwezigheid van 2/3 van de leden kunnen worden genomen. Voor wat onze club 
betreft betekent dit dat zo een 300 leden zouden dienen aanwezig te zijn. Dit is natuurlijk 
onmogelijk, zodat de club bijna zou worden lamgelegd.  Een mogelijkheid om hieraan  te 
verhelpen was in de statuten van onze club een opdeling van de leden te maken tussen een 
beperkt aantal “vaste” leden en “toegetreden” leden. Alle leden zijn “toegetreden leden”; de 
“vaste leden” zijn de leden die stemrecht bezitten binnen de Algemene Vergadering; van 
hen verwachten wij dat zij de jaarlijkse Algemene Vergadering (en uitzonderlijk: een 
Buitengewone Algemene Vergadering)  bijwonen. De “toegetreden” leden kunnen de 
Algemene Vergadering wel bijwonen, maar hebben er geen stemrecht, en hebben ook 
rechtstreeks niets met de rechtspersoonlijkheid van de vzw te maken. Beide categorieën 
hebben wel dezelfde rechten in onze Wandelclub. Onze club telt op dit ogenblik ca 40 vaste 
leden.   
 
Hoe kan je vast lid worden? 
Onze leden hebben steeds de mogelijkheid om “vast lid” te worden, en kunnen zich dan ook 
kandidaat stellen als “vast lid”, door het invulformulier achteraan in dit info-blad  ten laatste 
op 28 maart 2022 ingevuld te overhandigen aan een bestuurslid. De kandidatuur wordt 
goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De leden die zich nu kandidaat stellen zijn 
stemgerechtigd op de Algemene Vergadering van 25 april 2022 (zie verder in dit blad) 
 
En, als je daar behoefte toe voelt, ontslag nemen als vast lid kan door dit gewoon te melden 
aan de secretaris of de voorzitter. Dan word je opnieuw “toegetreden lid”. (Lidmaatschap 
vervalt uiteraard automatisch als je op 1 januari geen lidgeld betaald hebt.) 
 
Vragen hierover kan je stellen aan de secretaris of eventueel voorzitter. 



 
 

 
 
 
 

Jaarlijkse Algemene Vergadering 
De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Wandel Sportclub Langdorp v.z.w. zal 
gehouden worden op maandag 25 april 2022 te 19.30 uur in ons Secretariaat – 
Testeltsesteenweg te Langdorp – centrum.  
 

Agenda :  
1. Verwelkoming. 
2. Doornemen agenda  
3. Goedkeuring verslag van de vorige Algemene vergadering (verschenen in het 
infoblad van  juli - augustus 2021) 
4. Beknopt jaarverslag 2021 van het Secretariaat  
5. Jaarverslag van de Penningmeester – Voorstelling begroting 2022 
6. Verslag van de kascontrolecommissie 
7. Kwijting van de bestuurders WSC Langdorp vzw 
8. Toelichting in verband met de bestuurssamenstelling 
9. Samenstelling van een kiescollege van 2 aanwezige vaste leden 
10. Stemming vernieuwing bestuursmandaat en verkiezing nieuwe bestuursleden.  
     Vernieuwing: Guido Van Loo     Nieuwe kandidaten:  
 

  PAUZE – telling van de stemmen 
 

11. Uitslag bestuursverkiezingen 
12. Club nieuws 
13.  Ingestuurde agendapunten 
14.  Mededelingen en varia  
 
Deze agenda zal aangepast worden volgens de door de leden ingestuurde 
agendapunten.  De aangepaste agenda zal medegedeeld worden bij de aanvang 
van de Algemene Vergadering. 
 
 
Toelichting bij de agenda: 
Punt 7. :  
1) Een mandaat in de Raad van Bestuur loopt over 4 jaar en is hernieuwbaar (art. 11 Statuten) volgens 
de statutair voorziene beurtrol. Dit jaar is Guido van Loo uittredend als bestuurslid.  



 
 

Hij is herverkiesbaar en kandidaat om nog even verder te doen .  
 
2) Artikel 8 van onze statuten bepaalt dat de vereniging wordt beheerd door een onbezoldigde raad 
van bestuur van ten minste vijf en maximum 14 leden.   
 
3) Er zijn – buiten de (her)verkiezing van 1 bestuurslid bedoeld in punt 1) hierboven  nog 4 mandaten 
van lid van de Raad van Bestuur onbezet. Alle leden (zowel vaste leden als toegetreden leden) die ten 
minste 21 jaar oud zijn en ten minste 1 jaar onafgebroken lid zijn van onze vereniging kunnen zich 
kandidaat stellen. Schriftelijke kandidaturen (naam, voornaam, geboortedatum, adres) moeten ten 
laatste toekomen bij de secretaris op 28 maart 2022.  Wie interesse heeft, maar nog twijfelt kan 
hierover gerust contact opnemen met een van de bestuursleden. 
 
 
  Punt 12: Vaste leden kunnen punten ter bespreking schriftelijk en ondertekend laten geworden 
aan de secretaris ten laatste op 28 maart 2022  Enkel de tijdig, schriftelijk ingestuurde, 
geargumenteerde en ondertekende punten die door ten minste twee vaste leden zijn ondertekend 
zullen op de Algemene Vergadering besproken worden. (art. 23 statuten.) 
 
 
 
Nog enkele bepalingen uit de statuten: 
HOOFDSTUK IV. - Algemene Vergadering 

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

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

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

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



 
 

 

  OPROEP REKENINGCOMMISSARISSEN 
 

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

Wij zoeken langs deze weg 2 à 3 vaste leden van onze club om de rekeningen 
van 2021 te komen controleren in het Secretariaat op dinsdag 29 maart te 19 u 
en dienvolgens tijdens de Algemene Vergadering op maandag 25 april 2022 
hierover verslag uit te brengen. 
 
Gelieve uw kandidatuur hiervoor ten laatste op 27 maart 2022 te melden 
aan Cyriel Hendrickx of Fons Leys. 
 
 

Overlijden 
We vernemen het overlijden van ons lid: Maria Peeters. Echtgenote van Roger Van Loo. 

Maria werd geboren op 12 januari 1957 en overleden op 31 december 2021. 

We bieden de familie onze deelneming aan. 

 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
van 27 december 2021 om 19u45. 

 
 
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 voorzitter noch de secretaris heeft briefwisseling. 
• Ieder bestuurslid heeft per mail het financieel verslag van november gekregen. 

Er is een nieuw fotocopiemachine aangekocht voor € 575 en samen met de toners kost 
dit € 950. 



 
 

Het ledenfeest is verschoven en er is een dj besteld. 
110 leden hebben hun 40-puntenblad binnengebracht; goed voor € 1600 kledij. 

• Het parcours voor de zottekestocht is gekend. 
• Voor Leuven – Aarschot neemt Eric de drank mee voor onderweg. 

Het slijkste gedeelte wordt omgelegd over beton. 
De trein vertrekt om 8u35. 

• De stertocht voor Hever is afgelast. De leden waar we een emailadres van hebben zijn 
verwittigd! 

• Voor de begijntjestocht hopen we dat we de zaal in Booischot op het gelijkvloers 
krijgen. 
Indien we het zaaltje op de 1e verdieping hebben dan wordt er geen eten voorzien. 
Dan is er ook geen 30 km. 

• Voor de Tienbundertocht voorzien we 2 controles. Het zaaltje in Houwaart in de 
school is klein. 

• Nunspeet wordt on hold gezet. 
• De volgende vergadering gaat door op maandag 24 januari om 19u. als voorbereiding 

op de begijnjestocht. 
Er is dan geen secretariaat (winkel). 

• Vergaderingen volgend jaar : 21/2 om 19u, 28/3, 25/4 AV, 30/5, 27/6, 29/8, 26/9, 
31/10, 28/11, 27/12 = dinsdag 
 

 
Verslag : Guy Van Loo 
Einde 21u25 

 
 
 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
van  24 januari 2022 om 19u. 

 
 
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. 
• Het financieel overzicht heeft iedereen gekregen via mail. 

Wie van het bestuur gaat mee naar Putte op 20/02? 
Zouden we de prijs van de bus (€7) niet verhogen?  Er wordt beslist dat de prijs 
voorlopig blijft op €7. 

• Het ledenfeest gaat door op 26/03. Tegen dan zouden de coronaperikelen door zijn. 
Cyriel vraagt of het menu nog hetzelfde is omdat het seizoensthema  –lente t.o.v. 
winter - anders is. 

• De kascontrole voor de AV gebeurd op 29/03. 
• We doen een oproep voor nieuwe bestuursleden! 



 
 

• Vrijdagwandeling in maart (11/03) doet Michel of Guy. 
Wezemaal : 22/04 
De wandelingen starten reeds om 13u. 

• We zouden een mooie treinreis kunnen maken van uit Testelt. Bv. Testelt –Langdorp 
(13km.) of Testelt – Aarschot station (19km.).  

• Op de stertochten van 27/03 en 24/04 zijn er punten te verdienen voor het 
clubkampioenschap. 

• De bustocht naar Wolvertem (03/04) gaat door. 
• Voor de mars der Zuiderkempen zouden we extra stoelen en tafels aan de verhuurder 

kunnen vragen. 
Indien er bussen komen, dan zouden die kunnen vertrekken vanuit Langdorp. 

• Voor de begijntjestocht komen we de maandag samen om 13u. 
Er is geen rust in Booischot. 
De helpers worden overlopen. 
De wandelkrant is beschikbaar. 

• Voor Leuven – Aarschot volgend jaar zouden we kunnen rusten in de hondenclub. 
• De federatie sluit leden aan zonder te verwijzen naar een club! 

 
Verslag : Guy Van Loo 

 

Darmkanker 
 

Wist je dat elke dag 5 mensen in Vlaanderen sterven aan darmkanker? Als je er snel bij bent, 
is de kans op genezen nochtans groot. Het motto van dokter Luc Colemont is dan ook: “Als je 
de vijand niet kent, kan je nooit de oorlog winnen”. 
De bekende maagdarmspecialist komt op woensdag 16 maart naar Aarschot. Hij vertelt je in 
anderhalf uur hoe je darmkanker herkent:  

• wat de symptomen zijn  
• hoe lang het duurt voordat een kleine poliep uitgroeit tot een kwaadaardig gezwel  
• of het erfelijk is 

En helpt je te begrijpen hoe een gezonde levensstijl darmkanker kan voorkomen. Zo kan je 
darmkanker vermijden of sneller opsporen. En dàt? Bespaart jou en je naasten heel wat pijn 
en verdriet. 

Kom je luisteren? Graag! De lezing is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat doe je bij de 
welzijnsraad van Aarschot. Karlien.vanpee@aarschot.be of 016 63 94 66 

Praktisch 
Woensdag 16 maart 2022 
Lokaal dienstencentrum Orleanshof 
Leuvensestraat 148 
3200 Aarschot 
Deuren open om 18u30 
Start lezing om 19 uur  

Inschrijvingen 
Bel of mail naar karlien.vanpee@aarschot.be of 016 63 94 66 
Meer info: klik door naar https://www.stopdarmkanker.be/geef-darmkanker-geen-kans/  

mailto:Karlien.vanpee@aarschot.be
mailto:karlien.vanpee@aarschot.be
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.stopdarmkanker.be%2Fgeef-darmkanker-geen-kans%2F&data=04%7C01%7C%7Cdc7dcfd36b814458fa4a08d9d4430b37%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637774206696020718%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KtcG7JItjXax3%2FmA8BftXZEipJQg6T6PntA0jp6IJ1g%3D&reserved=0


 
 

 
 

VASTE LEDEN: indien u wenst VAST LID van WSC Langdorp vzw te worden en dus ook 
stemgerechtigd lid op onze Algemene Vergaderingen, vul dan onderstaand formulier in en 
bezorg het voor 28 maart 2022 aan één van onze bestuursleden, of maak u kenbaar via e-mail bij 
de secretaris of de voorzitter: 

De ondergetekende(n)  
 
………………………………………………………………………… (voornaam, naam) (meerdere 
namen mogelijk) 
 
Geboren te ………………………………………  op …../…./….   , 
 
lid van WANDEL SPORTCLUB LANGDORP vzw 
 
ben kandidaat om opgenomen te worden als VAST LID bij WANDEL SPORTCLUB LANGDORP 
vzw. 
 
Datum      …. /…./2022 
Handtekening 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aan de toog klaagt de Marcel tegen zijn vriend : 
Als onze auto mooi gewassen is...is hij van mijn vrouw. 
Als er een fuif is...is hij van mijn dochter. 
Maar als de benzinetank leeg is...dan is ie opeens weer van mij ! 

 

 

Een man stapt een dierenwinkel binnen en vraagt of ze nog 400 
kakkerlakken hebben. 
De winkelbediende kijkt hoogst verbaasd naar de klant en vraagt 
vriendelijk waarom hij zoveel kakkerlakken nodig heeft. 
De klant antwoordt met een glimlach : 'Morgen verlaat ik mijn huurhuis 
en ik moet het pand achterlaten in de staat waarin het zich bevond, toen 
ik erin trok...' 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 
 

 
 

LATER 
 

Laat ons proberen om het woord LATER te elimineren. 

Ik doe dit later wel. 
Ik zeg het wel later. 
Ik denk hier later over na. 
We schuiven alles naar later. 
Later is te laat 
 
Later is de koffie koud. 
Later is de charme eraf. 
Later is de gezondheid niet meer wat ze was. 
Later zijn onze kinderen volwassen. 
Later zijn onze ouders oud. 
Later worden beloftes vergeten. 
Later is het leven voorbij. 
 
Stel niets uit tot later! Want, in de tussentijd verliezen we: 
  
de beste momenten, 
de beste ervaringen, 
de beste familie, 
de beste vrienden,  
 
Pas is de dag begonnen en het is al avond. 
Pas is het maandag en het is al vrijdag. 
De maand is zo voorbij. 
Het jaar is zo voorbij. 
Er zijn 30, 40, 50, 60 …jaren voorbij gevlogen. 
 

Plotseling zijn we ons bewust hoeveel tijd en mensen we al verloren zijn 
Ouders, familie, vrienden, bekenden 

 
En ze komen niet meer terug. 

 
Laat ons van de tijd genieten die ons nog rest. 
Laat ons de tijd gebruiken hoe we het echt graag hebben. 
Laat ons niet ophouden die tijd te gebruiken hoe we die echt graag hebben. 
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