
 

Mijmeringen van de voorzitter 
Het is zalig warm als ik dit aan het schrijven ben. Temperaturen van rond de 25 graden. Daar 
hou ik van. Het wordt nog warmer, er is een hittegolf op komst. Zo warm is nu ook weer niet 
nodig. Dit jaar hebben we een echte zomer. Alle dagen volop zon, bijna geen regen. De gazon 

staat mooi bruin zodat we die niet moeten afrijden 😊. Af en toe eens wat regen, zo mag de 
zomer nog wel wat duren.  

Ook tijdens onze zomertocht was het goed weer. De opkomst was wat mager. Slecht 1300 
deelnemers. We zijn er meer gewoon. Het coronavirus en de duurdere brandstofprijzen zullen 
daar zeker een rol in gespeeld hebben. De organisatie verliep vlekkeloos dank zij de vele 
medewerkers. Aan ieder van u een dikke merci! 

Begin september gaan we met een 30 leden  op reis naar Bad Hofgastein. Ik heb nog geen 
idee om welk uur we gaan vertrekken. Als je dit leest zal Intersoc het al wel laten weten 
hebben. Het belooft een mooie vakantie te worden. Nu alleen nog hopen dat het mooie weer 
dan nog aanhoudt.  

Op zondag 2 oktober houden we ons jaarlijks helpersfeest. ’s Morgens kan je op onze kosten 
gaan wandelen in Ramsel. In de namiddag kan je uw calorieën weer aanvullen. Het 
inschrijven doen we wat anders. Vroeger moest u bellen of een e-mail versturen. Als ik dan 
niet thuis was vergat ik eens iemand op te schrijven. Nu met die 1 euro te storten is dat 
probleem opgelost. Ik verwacht zoveel mogelijk medewerkers daar te zien. 

We lassen nog een extra busreis in. Toen op de algemene vergadering iemand vroeg om nog 
eens een wandeling zelf te organiseren samen met een ontbijt dacht ik onmiddellijk aan onze 
uitstap die we ooit eens maakte naar Einruhr. Ik dacht ook aan het hotel Seemöwe waar we 
toen een heerlijk ontbijt kregen. Het hotel doet nog het ontbijt. Toen was de beslissing snel 
gemaakt. We doen de wandeling nog eens terug. Na meer dan zeven jaar zijn we het al lang 
vergeten. Dit wordt een toffe dag.  

De week ervoor hebben we nog onze Tienbundertocht. De parcoursmeester heeft weer  mooie 
wandelingen uitgestippeld. De grotere afstanden gaan zelfs door Schoonhoven. Al de niet -
medewerkers van harte welkom. De medewerkers die horen nog wel iets van mij. 

U mag ook al opschrijven, volgend jaar gaan we van 18 mei tot 21 mei naar de Moezel. We 
hebben Hotel Anker in Brodenbach vastgelegd. Het hotel ligt vlak aan de Moezel. In de buurt 
zijn er verschillende Traumpfaden. Een schitterend gebied om te gaan wandelen. Later lees je 
meer hierover. 

Als je dit leest is de zomer al ver gezet. De kinderen gaan weer naar school, de dagen worden 
korter. Het najaar komt er stilaan aan.  

Geniet ervan en tot ergens onderweg. 

Groetjes 

Fons 

  

  



 

 

Wandelkalender september-oktober 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. 
 
 
Donderdag 1 september 

 
WC Tornado Boortmeerbeek 
Voetbalkantine Hever 
Slagveldweg 65  Hever 

6-8-9 km 
3 lussen 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 4 september 
 
 

Wit-Blauw Scherpenheuvel 
CC Den Egger       
A. Nihoulstraat 74   Scherpenheuvel 

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

Donderdag 8 september Trip-Trap Kumtich 
Zaal centrum  
Keibergstraat 54  Kumtich 

3-6-7-8 km 
Te combineren 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 10 september 
 

VOS Schaffen 
Kalendries 
Meldertsebaan 2   Meldert-Lummen 

5-8-12-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 10 september  Den Engel Leuven vzw 
Abdij van Vlierbeek  
Abdij Vlierbeek 6   Kessel-Lo 

6-12-18 km 
 
07.00 -15.00 uur 

Zondag 11 september KWB Schriek 
Parochiecentrum Leo 
Kempenaersstraat 16  Schriek 

5-7-9-12-16-20-25-35-50 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 11 september WSP Heverlee 
Go! Campus Woudlucht 
Prosperdreef 3   Heverlee 

5-10-14-20-27-29-35 km 
 
07.30 – 15.00 uur 

Dinsdag 13 september De Pompoenstappers vzw 
OC Lichtaart  
Schoolstraat 31          Lichtaart 

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

Donderdag 15 september 
 

Sporton Deurne Diest 
’t Schoolhuis   
Schoterheide 48     Tessenderlo 

7-10-17-20 km 
 
06.30 – 15.00 uur 

Zondag 18 september 
 
Busreis 

Koninklijke wandelclub De 
Duinstappers Westende vzw 
51ste Duin- en poldertocht 

6-10-15-20-25-30 km 
 
Zie verder in deze info 

Zondag 18 september 
 

De Fonskes Leuven 
Ave Regina vzw  
Klein Park 1     Lovenjoel 

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



 

Zondag 18 september 
 
 

Bavostappers Zittaart 
PZ  Meerhout-Zittaart 
Lindestraat 22     Meerhout-Zittaart 

4-7-12-15-18-25-33 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 25 september 
 
 

WSV IVAS Itegem 
Parochiezaal  
Grote Baan 118 
Hulshout 

5-9-11-14-18-22-25-33 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 25 september  WSV Horizon Donk vzw 
Het Buurthuis  
Zelkstraat 16 Halen 

5-8-11-16-19-23 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 27 september WC De Grashoppers vzw 
Concordia  
Schuurweg 4 Testelt 

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

Zaterdag 1 oktober De Lummense Dalmatiërs 
Zaal Oosterhof  
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 
Lummen 

4-6-12-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 2 oktober 
 
Stertocht 

De Lustige stappers Langdorp 
Parochiezaal   
Stationsstraat 39  Ramsel 

4-7-13-16-18-25-28 km 
07.00 – 15.00 uur 
Zie verder in deze info 

Woensdag 5 oktober WSP Heverlee Leuven vzw 
Zorggroep Sint-Kamilus 
Krijkelberg 1   Bierbeek 

4-8-14-20 km 
 
09.00- 15.00 uur 

Zaterdag 8 oktober De Bollekes Rotselaar 
Montfortcollege 
Aarschotsesteenweg 39  Rotselaar 

5-8-12-16-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 9 oktober 
 
 

VOS Schaffen 
Den Amer  
Boudewijnvest 5   Diest 

4-8-12-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 9 oktober WSV Neteland Duffel vzw                             
Sporthal de Pollepel (cafetaria) 
Naalstraat 43 Duffel 

6-12-18-21-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 13 oktober Globetrotters Hageland vzw 
Zaal ’t Jongensschool 
Blerebergstraat 4 Tielt-Winge 

4-7-12-16 km 
 
08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 15 oktober 
 
Eigen organisatie 

18de Tienbundertocht 
Kortakkerzaal   Rillaar 
Wandelaars/Helpers op post 

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

Zondag 16 oktober 
 
 

Wandelend Paal vzw 
PZ Sint-Paulus  
Diestersesteenweg 33      Paal 

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

Zondag 16 oktober 
 
 

WSV Berchlaer 
Ontmoetingscentrum PC Ballaer 
Markt 27         Berlaar 

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

Donderdag 20 oktober Den Engel leuven 
Parochiezaal 
Milsestraat 53     Haasrode 

5-7 km 
 
07.30 – 15.00 uur 



 

Zaterdag 22 oktober 
Busreis 

Busreis naar Einruhr Eigen organisatie 
Zie verder in deze info 

Zondag 23 oktober  Herentalse Wv vzw 
Smissenhoekstraat 11 
Zoerle- Parwijs 

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

Zondag 23 oktober 
 
 

WK Werchter vzw 
Damiaancentrum 
Baalsebaan 10    Tremelo 

4-8-12-16-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 30 oktober Trip-Trap Kumtich 
VIA school  
Waaibergstraat 43-45  Tienen 

3-6-9-13-18-22-27 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 30 oktober 
 
Stertocht 

WCV De Kadodders SKW vzw 
BelOrta  
Mechelsesteenweg 120 
Sint-Katelijne-Waver 

6-11-16-20-25 km 
08.00 -15.00 uur 
Zie verder in deze info 
 

 
 
 
 

Clubwandelingen 
 

Vrijdag 23 september. Rillaar 

Vertrekken doen we aan de Kortakker in Rillaar om 13.00 uur. 

We gaan via de Tienbunder naar Bergvijver. Nadat we daar iets gedronken hebben gaan we 
via speelhoven terug naar Rillaar. 

 

Vrijdag 28 oktober. Gelrode 

Vertrekken doen we vanuit de oude jongensschool in Gelrode om 13.00 uur.   

We gaan via het Kloesbos naar Nieuwrode. Nadat we daar iets gedronken hebben gaan we 
terug naar Gelrode. 

Overlijden 
We vernemen het overlijden van ons lid Annie Moeurs. Annie werd geboren op 7 
september 1951 en is overleden op 10 juni 2022. Zij was de echtgenote van Jan Beckers. Aan 
gans de familie veel sterkte bij het verlies van Annie . 

 

 



 

We vernemen het overlijden van Geert Schellens, schepen van sport en lid van onze club. 
Geert werd geboren op 3 oktober 1968 en overleed op 7 augustus. Geert was de man van 
Gwennie Van Meerbeek en de papa van Jill en Jess. We wensen de familie veel sterkte toe.  

 
 
 

Busreis Zondag 18 september naar Westende 
 
We nemen er deel aan de 52ste  Int. Duin- en Poldertocht. We ontvingen een ruime 
beschrijving over de omgeving. 
 Centrum De Calidris, Strandlaan 1, 8434 Westende   Afstanden: 6-10-15-20-25-30 km.. 
 
Deze wandeling biedt alles wat de kust te bieden heeft: duinen, strand, polders, jachthaven, de 
zee, natuurreservaat De Ijzermonding (naar gelang de gekozen afstand). 
De startzaal ligt midden in de Sint-Laureinsduinen en op een goede 100 meter van het strand. 
 
Het natuurreservaat De Ijzermonding is het grootste natuurherstelproject ooit in Vlaanderen.  
De vroegere militaire marinebasis werd volledig ontmanteld en hersteld in de vroeger 
toestand. Strand, slikken, schorren en duinen maken deel uit van dit reservaat. Nergens anders 
langs de Vlaamse kust is er en riviermonding waarbij een getijdengebied aansluit met strand, 
zeereepduinen, achterliggende duingraslanden en mosduinen tot en met de polder. Tel daarbij 
nog de overgang van slikken en schorren naar kopjesduinen, en het ecosysteem is compleet. 
Het gebied was sterk aangetast, maar een grootschalig natuurherstelproject heeft de 
oppervlakte slik, schor en duin weer veel vergroot en de natuurlijke, grillige overgangen 
hersteld. Ongeveer 135 ha van dit biotoop wordt als Vlaams natuurreservaat beheerd. 

Natuurparels het jaar rond...: 

Zeehonden: Regelmatig zwemmen zeehonden, bij opkomend tij, binnen in de monding om 
voedsel te zoeken en te rusten op het slik. 
Sedert het natuurherstel komen veel meer vogels fourageren en broeden in het natuurgebied: 
de kleine zilverreiger en de kluut zijn al lang geen zeldzaamheid meer. 
Lente: veel doortrekkende (Rosse grutto, Kemphaan, Regenwulp, Goudplevier, 
Kanoetstrandloper, Bontbekplevier, …) en broedende vogels (Bergeend, Scholekster, Kleine 
plevier, …). 
Zomer: Schorrekruid, Lamsoor, Zeekraal, Zeewolfsmelk, Kleine zilverreiger, Roodborsttapuit 
en Tapuit 
Herfst: vogels die even bijtanken voor ze verder trekken naar hun overwinteringsgebieden: 
Rosse Grutto, Zwarte ruiter, Bonte strandloper,… (zie lente) 
Winter: Tureluur, Zilverplevier, Rosse grutto, Bonte strandloper, Goudplevier, Steenloper, 
Paarse strandloper, Zeehond, … 
Heel het jaar door zorgen schapen voor de begrazing. 
In de toekomst hopen we op broedende sterns. 
Langsheen het heraangelegde wandel- en fietspad en van op een aantal uitkijkpunten kan je 
genieten van het slikke- en schorrelandschap. 
 
Het gedeelte langsheen het strand komt voorbij de militaire basis Lombardsijde...hier krijg je 
een heerlijk stukje ongerept strand voorgeschoteld. 



 

De grotere afstanden trekken zelfs tot in Middelkerke. Dit langsheen de rustige straten en 
golvende duinenpaadjes. Ook de polders, de overgang tussen de duinen en het binnenland, 
worden niet vergeten. 
 
 

 

 
 
Ijzermonding met marinebasis 1958          Ijzermonding 2004 na gedeeltelijk natuurherstel 
 
Ondertussen bestaat Wandelclub De Duintrappers Westende 53 jaar.  Daarmee is het de 
oudste wandelclub van West-Vlaanderen en één van de oudste in ons land.  In 2019 kregen 
we dan ook de toestemming van Zijne Majesteit de Koning om de titel Koninklijk te dragen. 

Foto: de startplaats, Centrum Calidris 

 
 

 



 

Vertrek: Parking Demervallei om 7.30 uur. Terug omstreeks 19.00 uur. Inschrijven doe je 
door 7 € te storten op rekening BE 10 1460 5347 2704 met vermelding Westende en de naam 
van de deelnemers. Het bedrag moet vόόr 9 september op onze rekening staan. 

 
Zondag 2 oktober. Helpersfeest 

 
De ondertussen jaarlijkse periode om onze helpers nog eens in de watten te leggen. Al wie het 
afgelopen jaar komen helpen heeft is welkom. 
Ook nu weer houden we het simpel. In de voormiddag kan u nog rustig calorieën gaan 
verbranden. Op de wandeltocht in Ramsel bijvoorbeeld  lekker dicht bij.  
 

Alle helpers worden uitgenodigd op 2 oktober om 16.30 uur in het 
Sparrenhof te Langdorp. 
 
Programma: 
Aperitief  tussen 16.30 en 17.00 uur 
Menu:  

- Ham-rijstkroketje op gelakte ananas en pittige curry. 
- Selder-kippenbouillon. 
- Orloffgebraad in het groen onder een champignonsgratin. 
- Kokosmousse “Raffaello” 
- Koffie 

Aangepaste dranken tijdens en na het eten. 
Dat alles is voor de helpers gratis. Partners van helpers mogen ook meekomen maar betalen 
dan wel een bijdrage van 41 euro via overschrijving op nr. BE10 1460 5347 2704. Hoe 
deelnemen? U betaalt 1 Euro op onze rekening vὀὀr 22 september en u bent ingeschreven. 
Wegens reservering van de maaltijd: niet betaald vὀὀr 22 september kan u dit jaar niet meer 
deelnemen.  
 
 
 

Zaterdag 15 oktober Tienbundertocht. 
Voor de 18de keer organiseren we onze Tienbundertocht. Vertrekken doen we vanuit de 
Kortakkerzaal in Rillaar. U kan kiezen uit 5-6-9-12-16-19-22-25 en 30 km 

De 5 km beperkt zicht tot Rillaar. Deze wandeling gaat over verharde wegen en is daarom 
geschikt voor rolstoelen.  

De 6 km gaat via de Konijntjesberg en is niet toegankelijk voor rolstoelen. 



 

De 9 en 12 km gaan via 
verschillende wegen naar 
de rustpost in Bergvijver.   

De langere afstanden  gaan 
over de Tienbunder. De 19 
km en de 25 km maken 
hier nog een lus via de 
Hagelandse boomgaarden  
naar de rustpost. Hier kan 

je genieten van een frisse pint of je kan er ook genieten van de vers gemaakte pompoensoep. 

Na de rust maken de 22 km,25 km en de 30 km hier nog een lus naar Schoonhoven. 

Na voor de tweede keer te rusten keren alle afstanden langs de flanken van de Tienbunder 
terug naar Rillaar. 

In de vertrekzaal kan je nog genieten van een Aareberg (streekbier) of een lekkere 
pannenkoek. 
 
 

 Zaterdag 22 oktober Einruhr - 
Eifelsteig.  
 
 We doen nog een extra busreis. Zeven jaar geleden deden we deze busreis al eens. Die reis 
was ons zo goed bevallen dat we ze nog eens willen terug doen. 
In hotel Seemöwe worden we om 09.00 uur verwacht voor een uitgebreid ontbijtbuffet. U 
leest het goed, voor ‘s ochtends hoeft u geen bokes mee te nemen. Onze Cyriel zorgt voor de 
afrekening en daarna stappen de wandelaars van de Eifelsteig de bus op.  
Zij die enkel wat aan het meer willen wandelen vertrekken met hun wandeling vanuit Einruhr. 
Horeca mogelijkheden genoeg. 
De anderen wandelen in twee groepen. Voor beiden, voorzie u van voldoende drank en eten 
voor onderweg. We wandelen door een mooi natuurgebied. Horeca is er niet aangeplant.De 
korte afstand 
13,2 km 
vertrekt met 
zijn wandeling 
aan kamp 
Vogelsang. Zij 
volgen de 
Eifelsteig. Na 6 
km bereiken ze 
de Obersee. 
Langs de 
oevers 



 

wandelen we naar en door Einruhr. Waar ze op het afgesproken uur en plaats de bus zullen 
terugvinden. 
 
Kamp Vogelsang: 
De NS-Ordensburg Vogelsang is een voormalig opleidingskamp van de NSDAP in de 
Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens. De burcht is tussen 1934 en 1936 gebouwd naar 
ontwerp van Clemens Klotz. 

Het begrip Ordensburg ontstond naar aanleiding van de behoefte van de partij en het 
staatsbestuur, om zich sterkere symbolen uit de Duitse geschiedenis eigen te maken en ze 
ideologisch een andere uitleg te geven. 

Tot 1939 werden in de Vogelsang vijfhonderd SA'ers (Ordensjunkers) opgeleid, onder andere 
in rassenfilosofie en lichamelijke opvoeding. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het 
complex in gebruik als kazerne van de Wehrmacht. Na de Tweede Wereldoorlog werd de 
Vogelsang een militair oefengebied, eerst voor de Britten en na 1950 voor de Belgische 
krijgsmacht. Ook de Nederlandse Landmacht verbleef er veelvuldig. In 2006 werd het 
monumentale complex als onderdeel van het Nationalpark Eifel opengesteld voor het publiek. 

De langere afstand 21,2 km vertrekken met hun wandeling in het dorpje Gmund. Ook zij 
volgen de Eifelsteig eerst richting Vogelsang en daarna de Obersee. Zij wandelen het laatste 
stukje niet door Einruhr maar blijven op een hoger gelegen pad tot we de parkeerplaats van de 
bus bereikt hebben. Na een welverdiend drankje keren we terug naar Aarschot. 
We zijn in het najaar. Wandelstokken zijn misschien geen overbodige luxe. De grote afstand 
heeft ongeveer 600 m te klimmen en mag gelukkig 640 m dalen. Voor de anderen is dat 200 
m klimmen en 300 m dalen. Nu nog duimen voor goed wandelweer. 
 

Vertrek: Parking Demervallei om 6.30 uur. Terug omstreeks 19.30 uur. Inschrijven doe je 
door 15 € te storten op rekening BE 10 1460 5347 2704 met vermelding Eifelsteig en de naam 
van de deelnemers. Het bedrag moet vόόr 14 oktober op onze rekening staan. 
Op 14 oktober niet op de rekening, kan u niet meer mee. Bellen tussen 14 en 21 oktober 
heeft geen zin. Wegens reservering ontbijt kan u NIET meer mee. 
 

Stertochten 
 

Zondag 2  oktober Ramsel 
 
Ditmaal doen we een stertocht bij onze burenclub “De Lustige Stappers”. We haalden 
volgende informatie van hun website: 
 
Starten doen we zoals gewoonlijk vanuit de Parochiezaal in Ramsel, waar er voldoende 
parkeergelegenheid voorhanden is Ramsel, een deelgemeente van Herselt, door zijn talrijke 
bossen en natuurgebieden gekend als groene gemeente. Vanaf de 18e eeuw was Ramsel 
vooral bekend voor zijn steenbakkerijen. Deze economische activiteit bleef bestaan tot eind 
20e eeuw. De sporen in het landschap zijn nog merkbaar. Stille getuigen hiervan zijn de 



 

talrijke kleiputten die nu dienstdoen als visvijver.                                                                    
Dit jaar stappen we opnieuw in de richting van de Demer met als centraal rustpunt, de 
Parochiezaal in Ourodenberg (Aarschot). 
De korte afstanden, 5 en 6 km, maken telkens een mooie lus rondom de Ramselse woonkern. 
De 5 km is ook geschikt voor rolwagens, kinderwagens en minder mobiele wandelaars. 
Voor de kinderen tot 12 jaar is er een wandelzoektocht voorzien op het parkoers van 5 km. De 
5 en 6 km zijn combineerbaar tot een wandelafstand van ongeveer 11 km met de startzaal als 
rustpost. 
Vanaf de 13 km vertrek je via- bos en veldwegen in de richting van natuurgebieden “De 
Langdonken” en “De Blakers”. Via de flank van de Gijmelberg, bereik je na ongeveer 6,5 km 
de rustpost in Ourodenberg. 
Voor de langere afstanden, 18, 20 en 26 km, voorzien we één of twee lussen vanuit de 
rustpost. De 18 en de 27 km 1ste maal, maken een lus van ongeveer een 6 km over de 
Gijmelberg via mooie bospaden en veldwegen.De 20 en 27 km lopen met een lus van 
ongeveer 8 km in de richting van het prachtige Hagelandse bosgebied “Meetshoven” in 
Aarschot. Nadat je de rustpost voor de laatste maal hebt verlaten, stap je terug richting 
Ramsel. 
Het parcours loopt langs “De Meertsels” in de richting van het fietspad “Hageland-
Zuiderkempen” om tenslotte, na een bochtje rond de oude kleiput in Ramsel, de startzaal 
opnieuw te bereiken. 
Wij hopen je, op zondag 2 oktober aanstaande, gezond en wel, en in alle veiligheid te mogen 
verwelkomen. Onze medewerkers staan voor u klaar. 
 
Overtuigd? Wij betalen de inschrijving voor u samen met een  basis consumptiebon. 
 

Zondag 30 oktober Sint- Katelijne-Waver. 
 
De Kadodders organiseren er hun BelOrta wandeling. We kunnen kiezen uit 6-11-16-20 en 25 
kilometer. 
Vertrekkken doen ze vanuit de hal van BelOrta, Europa’s grootste veiling, voor een tocht door 
de mooie natuur en de resterende bossen van het vroegere Waverwoud. Verassend, 
afwisselend landschap in betoverende herfstkleuren. Ook een rustpost op korte afstanden. Een 
niet zo bekende streek voor ons. Zin om eens te gaan zien? 
 
Wij betalen voor de inschrijving en een basis consumptiebon.  
 

    40 punten 2022. 

 
Het jaar gaat snel. Vanaf woensdag 12 oktober kan u reeds uw 40 punten beloning innen. De 
inruilbon blijft van toepassing. Deze bon is persoonlijk en kan niet samengevoegd worden 
met de bon van uw partner. 
In de loop der jaren hebben we een serieuze voorraad kleding opgebouwd. Toch moesten we 
onze voorraad weer aanvullen. We hebben gekozen voor wandelsokken. Ook hebben we 
enkele rugzakken en poncho’s van de federatie besteld. Mocht er onverhoopt toch niets meer 
in uw maat zijn dan misschien iets in een andere maat voor uw partner. Een leuk geschenkje 
voor onder de kerstboom? 
Hoe gaat alles nu concreet in zijn werk. 



 

Vanaf woensdag 12 oktober tot en met de Sinterklaastocht krijgt u bij het inleveren van een 
volledig ingevuld 40 punten formulier een inruilbon ter waarde van 20 Euro. Op deze bon 
wordt uw naam ingevuld en u moet deze ook ondertekenen bij ontvangst van de kleding. Deze 
bon is beperkt geldig. Laatste dag van inruiling is maandag 31 januari 2023. Daarna is de bon 
niet meer bruikbaar. 
Er wordt ook geen geld teruggegeven op deze bon. Als u iets kiest van vb. 16 Euro wordt er 
geen 4 Euro teruggegeven. U kan eventueel nog wel  iets van een kleine waarde bij kiezen en 
de meerprijs bijleggen. 
Wanneer u minstens 20 punten heeft kan u een bon bekomen a rato van het aantal punten 
maal 0,50 Euro 
Tijdens de Sinterklaaswandeling is ons secretariaat  open van 08.00 uur tot 17.00 uur. U kan 
er lidgeld vernieuwen, 40 puntenkaart inruilen en een nieuwe meenemen. U kan er tevens de 
inruilbon dadelijk innen. 
  
Opgelet!! Laatste datum van inleveren 40 punten formulier: Zondag 4 december. 
Daarna worden de formulieren niet meer aanvaard. 
 
 
 
 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
van  27 juni 2022 om 19u30. 

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

 De voorzitter verwelkomt iedereen.  
 De secretaris heeft een brochure bij van Intersoc-groepsreizen. 
 De voorzitter heeft de factuur bij van Bpost. 

Hij heeft ook een factuur bij voor de penningmeester van Totext voor aankoop 
van pijltjes. 

 De in- en uitgavenstaat hebben de bestuursleden gekregen per mail. 
Er waren 49 eigen wandelaars in De Klinge. 
De rechtspersonenbelasting is ingediend. 
Alle aanwezige bestuursleden gaan mee naar Lebbeke op 31/7. 

 Een vzw heeft niet de verplichting om elektronisch te laten betalen. 
We gaan dat (voorlopig) niet doen. 

 Landorp vraagt om 2 dagen te huren als we de zaal op voorhand willen 
klaarzetten. We gaan alles ’s morgens klaar zetten. 



 

In Wezemaal kunnen we pas om 9u de zaal huren. We nemen hem voor 2 
dagen. 

 We zijn in Zeltingen geweest in 2016. We zouden graag terug gaan naar 
Deutsherrenhof in 2023. 

 Het helpersfeest van 2/10 begint om 16u30. 
We kiezen voor het dagmenu van die dag. 
De helpers zullen €1 storten en de andere deelnemers €40. Dit om de 
inschrijving te vergemakkelijken. 

 De eigen wandelingen gaan door op 23/9 en 28/10. Naar waar we naar toe gaan 
is nog niet geweten. 

 Op 1 oktober is er greet en meet voor alle bestuursleden. 
 De stertochten gaan naar Ramsel op 2/10 en Sint Katelijne Waver op 30/10. 

2/10 hebben we wel helpersfeest! 
 Zaterdag 22/10 gaan we naar de Ruhrsee zoals in 2015. Vertrek om 6u30.  

Vorige keer betaalde de deelnemers  €9 – ontbijt inbegrepen. 
De lange afstand doet 21,2 km. (Vogelzang en Obersee). 
De korte afstand doet 13,2 km. 

 De federatie doet bulkverkoop in de soldenmaand. Guy besteld 30 rugzakken en 
100 poncho’s. Fons brengt ze mee van de meet en greet. 

 Er was gevraagd om ijsjes te mogen verkopen tijdens de zomertocht. Dit gaat 
niet door. 

 Verleden jaar waren er problemen met een fruitboer in Gelrode. Chris is er naar 
toe geweest en de problemen zijn opgelost. 

 Natuurpunt vraagt om een vrijwillige bijdrage. 
 De toelating van Aarschot voor de zomertocht is binnen. 

We komen samen aan het lokaal om 13u. 
De bakker komt om 5u30. 
De helpers worden overlopen. 

 We gaan François Stevens uitnodigen voor de volgende vergadering om zijn 
Route You abonnement te regelen. 

 
 
Verslag: Guy Van Loo 

 
 

 
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 


