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Mijmeringen van de voorzitter. 

Het jaar is weeral voorbij. We gaan het 46ste jaar in als bestaan van onze club. Nog vier jaar 

en we worden koninklijke wandelclub. We hebben alweer  een mooi jaarprogramma gemaakt. 

Een achttal busreizen, 11 stertochten, twee meerdaagse busreizen en 6 wandeltochten. Tel 

daar nog de maandelijkse clubwandelingen bij en ons programma zit goed vol. 

Voor de smartphoners, de federatie heeft een nieuwe app uitgebracht. U kan hem via Play 

Store downloaden. De naam is wandel.be. De app is nog volop in opbouw en zal regelmatig 

geüpdatet worden. Voorlopig kan je de kalender zien, alle clubs, uw lidkaart opladen en u kan 

de uitslagen bekijken. In de kalender staan de organisaties per provincie. In de toekomst 

zullen ze ook op afstand komen te staan net zoals in het voetje. Het is een federatieapp je zal 

er enkel de wandelingen van onze federatie kunnen zien. Wil je de organisaties van Falos en 

de Nederlandse clubs zien dan moet u naar het voetje kijken. 

Dan onze Sinterklaastocht. 1727 deelnemers dat was jaren geleden. Ik ben een paar keer van 

Langdorp naar de Gijmel gereden. Overal zag je wandelaars. In Gijmel was het volle bak 

tussen 10.00 en 15.00 uur. In de startzaal was het gezellig druk. Niemand heeft de pijltjes 

gemist er was eten en drinken tot op het einde. Kortom, een prima organisatie!! Afpijlers, 

keuken, verkoop, tap, parking,  inschrijving, kassa,  afruimers  en alle medewerkers die ik 

vergeten ben een dikke, dikke merci!!! 

Een 100 tal leden vernieuwden hun lidgeld nog niet. Voor hen is dit het laatste boekje dat ze 

ontvangen. Bent u het vergeten? Breng dan snel uw lidmaatschap in orde. Dan kan u ook 

volgend jaar weer aan 1.50 Euro wandelen. Voor hen dat het wandelen niet meer gaat. U bent 

altijd welkom om op onze organisatie iets te komen drinken. 

Onze klassieker de Zottekestocht staat ook weer geprogrammeerd. Evenals Leuven- Aarschot. 

Dit jaar verschoven naar zaterdag. Op zondag organiseert de Knoet ook zijn Leuven-

Aarschot. Wij willen het als clubwandeling blijven houden en we verhuizen naar zaterdag. 

Ik nodig jullie allen uit op ons ledenfeest. Gasthof Ter Venne heeft weer een prachtig menu 

samengesteld met de nodige wijnen. Vorig jaar konden ze niet aanwezig zijn, maar dit jaar 

zijn ze er weer: 3 of us onze coverband. Dat wordt weer een leuke avond. 

Enkele dagen later organiseren we weer onze eerste wandeling van het jaar, de 

Begijntjestocht. Ditmaal kunnen we hem helemaal terug organiseren met de lus in Booischot 

door het domein van het kasteel Hof Ter Laken. Is 20 km te ver voor u?  Op donderdag 26 

januari organiseren we een clubwandeling vanuit Booischot. We wandelen dan grotendeels 

die lus. 

Tot slot rest mij samen met het bestuur u prettige eindejaarsfeesten en een gezond, gelukkig 

2023 toe te wensen. 

Fons 

 

Gelukkig Nieuwjaar !! 
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Jaarprogramma 2023 

Zondag 1 januari Zottekestocht Eigen organisatie 

Zaterdag 7 januari Leuven -Aarschot Eigen organisatie 

Zondag 8 januari Kwaadmechelen Stertocht 

Zondag 22 januari Hever Stertocht 

Zaterdag 28 januari Ledenfeest Eigen organisatie 

Dinsdag 7 februari Begijntjestocht Eigen organisatie 

Zondag 12 februari  Clermont Busreis 

Zondag 26 februari Zoersel Stertocht 

Zondag 5 maart Mars Der Zuiderkempen Eigen organisatie 

Zondag 12 maart Viersel Stertocht 

Maandag 10 april Voeren Busreis 

Zondag 30 april Oud-Turnhout Stertocht 

Zondag 14 mei  Vijlen (Nederland) Busreis 

Donderdag 18 tot 21 mei Brodenbach (Duitsland) Meerdaagse busreis 

Donderdag 25 mei Netetocht Eigen organisatie 

Maandag 29 mei Scherpenheuvel Eigen organisatie 

Zaterdag 3 juni Kinderdijk ( Nederland) Busreis 

Zondag 11 juni  Diest – Testelt  Eigen organisatie 

Zondag 25 juni  Bierbeek Stertocht 

Zondag 16 juli Zomertocht Eigen organisatie 

Zondag 23 juli Leest Stertocht 

Zondag 6 augustus Haacht Stertocht 

Zondag 10  september Vichte Busreis 

Zondag 17 september Oud-Heverlee Stertocht 

Maandag 18 - 22 september Nunspeet (Nederland) Meerdaagse busreis 

Zondag 8 oktober Helpersfeest Eigen organisatie 

Zondag  15oktober Bornem Busreis 

Zaterdag 21 oktober Tienbundertocht Eigen organisatie 

Zondag 29 oktober Zoerle- Parwijs Stertocht 

Zondag 12 november Wepion Busreis 

Zaterdag 18 november Kasterlee Stertocht 

Zondag 10 december Sinterklaastocht Eigen organisatie 

Zondag 17 december Oostende Busreis 
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Wandelkalender januari – februari 2023 

 
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 

 

 

 

Zondag1 januari WSC Langdorp vzw 

Zottekestocht 

Vertrek Kerk Gijmel 9.00 uur 

Eigen organisatie  

Zie verder in dezeinfo 

Zaterdag 7 januari Leuven - Aarschot Eigen organisatie 

Zie verder in deze info 

Zondag 8 januari 

 

Stertocht 

WSV Blijf Jong Genebos vzw 

OC Sint-Jan Genebosstraat 

Kwaadmechelen 

4-8-12-16-20 km 

 

07.00 – 14.00 uur 

Donderdag 12 januari KWSV Wandelend Paal 

Zaal Sint-Pietersgilde 

Beverlosesteenweg 280  Paal 

4-7-12-16-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur  

Zaterdag 14 januari De lustige Stappers Post Langdorp 

Parochiezaal Vest, 5 

Herselt  

4-7-13-17-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Donderdag 19 januari WVS Horizon Donk 

De Riethoorn Sportlaan 4 

3545 Halen 

4-8-11-16-18-26 km 

 

08.00-15.00 uur 

Zaterdag 21 januari 

 

VOS Schaffen  

Gildenzaal 

Pastorijstraat 1       Schaffen 

4-6-12-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 22 januari 

 

Stertocht 

Wandelclub Tornado 

Zaal Bosuil   

Bieststraat 233     Hever 

6-9-13-15-21-27 km 

 

07.30 – 15.00 uur   

Dinsdag 24 januari Sporton vzw 

SOK Hasseltsebaan 43 

3290 Deurne 

5-7-10-12-15-17-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 
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donderdag 26 januari 

 

 

Booischot  

Parking aan de Kerk 

10,5 km  

Clubwandeling 

Zie verder in deze info 

Zondag 29 januari 

 

 

WSV Neteland Duffel vzw 

Parochiezaal Leo Kempenaertsstraat 

16   Schriek 

7-14-21 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Dinsdag 31 januari 

 

WK. Werchter vzw 

Voetbalkantine Rapide Wezemaal 

Vleugtweg 26       Wezemaal 

6-12-21-27 km 

 

07.30 – 14.00 uur 

Zondag 5 februari 

 

 

Globetrotters  Hageland 

Zaal Nut en Vreugd  

Rillaarseweg 23A      Tielt-Winge  

4-6-12-16-20 km 

 

07.30 – 15.00 uur 

Dinsdag 7 februari 14de Begijntjestocht 

Parochiezaal Begijnendijk 

Wandelaars / helpers op post 

4-7-12-18-21-28 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 9 februari WSV Wandelend Paal vzw 

Sint Sebastiaansgilde  

Gildestraat 9        Koersel 

4-7-12-16-20-24 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 12 februari  WSP Heverlee vzw 

H. Hartinstituut 

Naamsesteenweg 355       Heverlee 

4-5-8-9-12-13-16-21-25 km 

 

7.30 – 15.00 uur 

Zondag 12 februari 

 

Busreis 

Les Pedestrians De Clermont 

s/Berwinne  Salle Saint- Jeans 

Place de la Halle     Clermont 

4-7-12-21 km 

Zie verder in deze info 

Zaterdag 18 februari 

 

WSV Horizon Donk vzw 

Campus Amandina Sint- 

Truidersteenweg 18   Herk -de -Stad 

4-6-7-9 km 

 

08.00 – 15.00 uur. 

Zondag 19 februari De Witloofstappers en -trappers vzw 

Sporthal Berg- Kampenhout 

Torfbroeklaan    25  Berg  

6-10-14-20-25-32 km 

 

07.00 -15.00 uur 

Zondag 19 februari 

 

 

De Velpense Wandelaars 

Zaal Trefpunt   Dorpsstraat 12 

Assent 

2-4-6-8-10-14-17-19-27-34 

km 

07.00 -15.00 uur 

Dinsdag 21 februari WSV Ivas Itegem vzw 

Sint-Lambertusinstituut Kerkplein 4 

Heist-op-den-Berg  

4-6-9-15-16-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 23 februari De Bollekens Rotselaar 

Meubelen Verhaegen  

Grote Baan 115     Betekom. 

4-6-8-10-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 24 februari 

 

Wolfsdonk  

Parking kerk 

10 km 

Clubwandeling 

Zie verder in de info 
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Zondag 26 februari Toekers Bunsbeek 

Zaal Glazuur  

Dries 7A      Glabbeek 

6-10-12-21 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 26 februari 

 

Stertocht 

 

WSV De Natuurvrienden Zoersel 

Gemeenteschool Beuk en Noot 

Achterstraat  Zoersel 

6-12-16-21-30-42 km  

Zie verder in deze info 

07.00 – 15.00 uur 

 

 

 

 

Zondag 1 januari Zottekestocht  

 We dwalen door de bossen richting Wolfsdonk voor een wandeling van een 12 km. Ongeveer  

halfweg stoppen we  aan een café . We vertrekken stipt om 9.00 uur aan de kerk van de 

Gijmel.  We zijn terug in de Gijmel   omstreeks 12.30 uur.                                  

 

Zaterdag 7  januari Leuven – Aarschot 
Deze maal organiseren we Leuven – Aarschot op een zaterdag.  

We vertrekken met de trein van 8.14 uur naar Leuven. In het station van Aarschot meldt u 

zich aan bij Roger of Chris. Zij vullen de kaart in. Wij betalen de verplaatsing.   

Door het heuvelend Hageland 

keren we terug naar Aarschot. 

In Leuven gaan we van het 

station naar het Provinciaal 

Domein, volgen even de 

vijvers en richten ons dan 

naar Kessel-Lo.  Via de top 

van de Kesselberg waar we, 

bij open weer, kunnen 

genieten van een mooi 

uitzicht. Via de 

Lemmingsberg en de 

traditionele kasseiweg 

bereiken we na 9 km Holsbeek. De cafetaria van de sporthal wordt onze eerste halte. We 

wandelen dan nog ca 9 km verder naar Gelrode via de flanken van de Benninksberg, het 

Hellegat en de hondsheuvel. We nemen onze rust na 18 km in de “stationsbuurt” van Gelrode. 

Café Sportwereld  is onze gastheer. Een half uurtje later stappen we verder. We houden het 

deze maal vlak en wandelen langs de spoorweg door het Elzenhof  naar het station. Totaal 

afstand 21,5 km. Ook op deze organisatie worden enkel leden toegelaten. 
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Het bestuur van Wandel Sportclub Langdorp vzw nodigt al zijn leden uit op 

hun ledenfeest zaterdag 28 januari 2023 in Gasthof Ter Venne 

Deuren open vanaf 18.00 uur                                       Aan tafel 18.30 uur 

 

Menu:  

Voorgerecht geserveerd aan tafel 

Gegratineerde visserschelp 

 

Soep geserveerd aan tafel 

Soep van zoete aardappel, gele veldwortel, spekjes en mascarpone  

Warm vis- en vleesbuffet 

Forel met venkel, groene appel en tomaat op wittewijnsaus 

Koolvisfilet onder vadouvankorst met voorjaarsgroen 

 

Spiering “Cabaze con leche” 

Maïshoen suprême bestreken met sesam-honing op spitskool met  sherry-tuinkerssaus 

Cannelloni gevuld met gehakt, paprika en ricottakaas 

 

Eerstejaarsgroenten uit de moestuin 

Spinazie-bintjespuree 

Bolpatatjes met sjalot en pijpajuin 

Frieten 

 

Ter Vens zoetjesbuffet 

Assortiment van ijsroom, glaasjes en taart 

Koffie & thee 

<Onbeperkt, aangepaste dranken 

   

3 of us spelen 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 2022  

geholpen hebben krijgen een korting en betalen slechts € 30,00. All-in !!! 

Storten voor 19 januari 2023 op rekeningnummer  BE10  1460  5347  2704 
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Stertochten 

Zondag 8 januari. Kwaadmechelen  

WSV Blijf Jong Genebos organiseert er haar 

wintertocht vanuit het Ontmoetingscentrum Sint-Jan, 

Genebosstraat, 3945 Kwaadmechelen. We kunnen 

kiezen uit  4-8-12-16-20 km. 

Ze beloven  u een mooie winterwandeling door het 

bosrijke Kwaadmechelen. 

Wij betalen voor u de inschrijving en een gratis 

basisconsumptie. Een fijne manier om het jaar in te 

zetten. 

 

 Zondag 22 januari. Hever  

Vorig jaar stond het reeds op het programma. Toen werd de tocht 

door corona afgelast. Dit jaar een nieuwe poging.                                                                                                            

Wandelclub Tornado Boortmeerbeek organiseert er haar 

wintertocht vanuit Zaal Bosuil, Bieststraat 233 3191 Hever.  

  6-9-14-17-21-30 km 

De wandeling situeert zich tussen Hofstade en Elewijt. Langs 

rustige wegen en bospaadjes.           

Wij betalen voor u de inschrijving en een basisconsumptie. Allen 

daarheen. 

 

Zondag 26 februari Zoersel  

Wsv De Natuurvrienden van Zoersel 

organiseren er hun 40ste  

Trappistentocht – 10 Miles van 

Zoersel. Vertrekken doen ze vanuit  

de Gemeenteschool Beuk en Noot, 

Achterstraat, 2980 Zoersel.  6-12-

16,2-21-30-42 km 

Prachtparcours door de bossen van 

Malle, Zoersel en Sint-Antonius. Ze 

beloven zelfs dat er dit maal voor 

iedereen een plantje zal zijn. 

Wij beloven dat we de inschrijving  

en een basisconsumptie zullen betalen 

als u het ingevuld bonnetjes afgeeft. 
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Dinsdag 7 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 Pannenhof en de Strooiselhoeve de provincie Antwerpen in. 

Via de Peersdonken bereiken we de rustpost. Voor de liefhebbers is er daar ook een 

rommelmarkt. Door de Lichten gaan we naar Booischot station. Vandaar gaan we door het 

Bieheidebos terug naar de startzaal. 

 
De 20-en de 28 km 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 

Palieterhoeve en de Herenbossen  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.  

 

 

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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12 februari Busreis naar Clermont 

 

Voor de eerste busreis van dit jaar 

trekken we terug naar de Ardennen. 

We gaan naar Clermont waar we 

deelnemen aan de 50ste  Marche de 

la Berwinne. Vertrekken doen we 

in de Salle Saint-Jean, Place de la 

Halle 10, Clermont We kunnen 

kiezen uit 4-7-12-21 km. 

Veel zijn we niet te weten gekomen 

over het parcours. Wel dat ze een 

gratis bus inleggen tussen Clermont 

en Val Dieu. 

De 12.2 km loopt in lijn naar Val 

Dieu met een rustpost in Froidthier 

op 4.3 km. In Val Dieu kan u dan 

met de  gratis bus terugkeren naar 

de startzaal. 

U kan ook de bus nemen aan de 

startzaal naar Val Dieu. Van daar 

kan u terugkeren naar Clermont. 

Afstand is 10.3 km met een rustpost in Froidthier (6 km) 

U kan ook gewoon  heen en weer gaan  door de prachtige wandelpaden in de bossen en 

heuvels van Herve. Afstand is 22.4 km 

Vertrek: Parking Demervallei om 8.00 uur. Terug omstreeks 17.30 uur. Inschrijven doe je 

door 7 € te storten op rekening BE 10 1460 5347 2704 met vermelding Clermont en de naam 

van de deelnemers. Het bedrag moet vόόr  3 februari op onze rekening staan. 

 

 

Leden 

 
Tijdens de Sinterklaaswandeling hebben we in het secretariaat het jongste lid ingeschreven. 

 Gust. Geboren 14/12/2021. Hij padde in het secretariaat vrolijk rond. Hij klom gemakkelijk 

over de tree naar de voorraadkasten. Hier had hij veel belangstelling voor. Een toekomstige 

materiaalmeester?? 
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Clubwandelingen 

Donderdag 26 januari 

Om 13.00 uur.   Kerk Booischot   

We doen de lus van de Begijntjestocht. We gaan langs de Nete naar het Kasteel Hof Ter 

Laken, De Herenbossen en gaan in Hulshout iets drinken. Totale lengte 10,4 km 

Vrijdag 24 februari 

Om 13.00 uur  Kerk Wolfsdonk 

We doen een gedeelte van de Mars Der Zuiderkempen. We wandelen via de Mosvenne naar 

de Weefberg waar we iets drinken in café De Weefberg. Daarna gaan we via de Rode Berg 

langs rustige wegen terug naar Wolfsdonk. Totale lengte 10 km. 

LIDGELD 2023– LAATSTE OPROEP! 

 

Op 1 oktober 2022 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 

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  dinsdag 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 2023” 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 2023 geldig.  Wie in de hand betaalt (zie hierboven) ontvangt deze 

documenten onmiddellijk.  Wie langs de bank betaalt krijgt ze achterna gestuurd. 

Opgelet!! 

Lidkaarten 2022 zijn maar geldig tot 31 december 2022. 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. 
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Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  

van  25 oktober  2022 om 19u30. 

 

Aanwezig: Fons Leys, Cyriel Hendrickx, Roger Voet, Guido Van Loo, Corrie 

Martens, Bart Daems, Eric Alaerts, Chris Braes, Annie Van Ouytsel, François Stevens 

 

Verontschuldigd :  Ingrid Blockx, Chris Stevens 

 

 De voorzitter verwelkomt iedereen.  

 Het financieel verslag is aan alle bestuursleden doorgestuurd via mail. 

Op het helpersfeest waren we met 74. 

Indien we in de toekomst het zaaltje onderin zouden nemen ( 90 personen) dan 

zou dit goedkoper zijn. Ongeveer € 5 p/p. We zouden minder ruimte hebben! 

Volgend jaar helpersfeest: zondag 8/10. 

Stertocht Ramsel : 99 bonnetjes. 

Einrhur : 66 . 

Voor de Tienbundertocht moeten er nog 2 facturen worden betaald (zaal – 

Arenberg ). 

Wie van het bestuur gaat mee naar Grivegnée? Iedereen behalve Bart. 

 Op onze tochten zijn de winsten soms heel beperkt bv. taart geeft een opbrengst 

van 9 cent! 

De consumptieprijzen op de tochten zullen worden verhoogd: 

€ 2 gewone consumptie 

€ 2,5 pannenkoeken, taart, koffiekoeken en kriek 

€ 3 zwaardere bieren 

€ 3,5 streekbieren 

 De huur van de zaal van de zomertocht is nog niet betaald. We hebben hiervoor 

nog geen factuur ontvangen. Fons heeft hiervoor reeds 2 maal gebeld. 

Fons zaal nog een poging ondernemen door te bellen. 

 Er zijn voorstellen om meer eten te verkopen bv. spek met eieren, friet, 

worsten. We houden het bij pannenkoeken. Maar dan telkens als het kan. 

Herselt kan niet! 

 Er komt een cursus voor faceboek. Dit is echter op een werkdag. 

In de nieuwe app van Wandelsport Vlaanderen komen alleen de eigen 

wandelingen! 

 Voorstellen voor busreizen: 

Voerstreek 

Houffalize met eten 

Vlissingen - Westkapelle  
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 Fons is naar de vergadering van de sportraad sectie vier geweest. 

Hier zijn belangrijke (jonge) mensen weg gevallen nl. Geert Schellens en Paul 

Hermans. Hans Geyskens is ziek. Thomas Van Aerschot vervangt Paul 

Hermans. 

De dag van de sportclub gaat door in Gelrode. 

Volgend AV is op 11/1/2023. 

De impact van corona is in alle sportclubs te voelen. 

De tent, die oorspronkelijk € 33.000 heeft gekost, staat te koop. 

 Op 8/11 kunnen we de lidkaarten gaan halen. Om 19u zullen we ze klaar maken 

om af te geven bij betaling van het lidgeld 2023. 

 Bij de begijntjestocht kunnen we in Booischot alleen de bovenverdieping 

hebben. 

 We overwegen om een controle te plaatsen in het Ruitershof voor de mars der 

Zuiderkempen. Eric gaat eens tot daar om te kijken wat kan of niet. 

 Op de nationale wandeldag zijn er verschillende bussen gekomen. Voor enkelen 

moeten we nog een tegenbezoek doen in 2023. 

 Voor Nunspeet ( De Hoeve) zijn er 26 kamers besteld voor 18/9-22/9/2023 

We moeten daar nog één wandeling vinden. 

 Brodenbach is goedkoop. Hier moet nog verkend worden. Eind november? 

 Voor de sinterklaastocht worden er zowel in Langdorp als in de Gijmel 

pannenkoeken voorzien. 

 Er wordt een voorstel gedaan om een WhatsApp te maken voor de 

bestuursleden. 

 

 

Verslag : Guy Van Loo 

Einde : 21u35 

 

 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  

van  28 november om 19u30. 

 

Aanwezig: Fons Leys, Cyriel Hendrickx, Roger Voet, Guido Van Loo, Corrie 

Martens, Bart Daems, Eric Alaerts, Chris Braes, Annie Van Ouytsel, Ingrid Blockx 

 

 

 De voorzitter verwelkomt iedereen.  

 Het financieel verslag is aan alle bestuursleden doorgestuurd via mail. 

In Katelijne Waver waren we met 77 stertochtdeelnemers. 

Met de busreis naar Grivegnèe waren we met 49 deelnemers. 

Wie gaat er van het bestuur mee naar Oudenaarde? Iedereen. 
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 De zaal van Gelrode is nog steeds niet betaald (geen factuur). Fons probeert nog 

eens te bellen. 

 Voor het ledenfeest van 28/1/2023 blijft de prijs dezelfde als vorig jaar nl. € 40 

leden  € 55 niet leden € 30 helpers. 

Kostprijs diner voor de club : € 53  zonder drank, orkest of huur zaal 

 Leuven -Aarschot  zaterdag  7/1 : rust in de sportschuur 

Diest – Testelt  zondag 11/6 

Scherpenheuvel : maandag  29/5 

Secretariaat + vergadering : dinsdag 30/5 

 Busreizen 2023: 

12/2 Clermont  in de provincie Luik 

10/ 4 ’s Gravenvoeren  : Berg en boswandelaars 

14/5 Vijlen in Nederlands Limburg 

3/6   Kinderdijk Nederland 

10/9 Vichte : de Textieltrekkers 

15/10  Bornem : Kadee 

12/11 Wepion in de provincie Namen 

17/12 Oostende 

 Stertochten in 2023 : 

8/1  Blijf jong Genebos 

21/1 Tornado 

26/2  natuurvrienden Zoersel 

12/3 Berlaar 

30/4 De korhoenstappers : Vlaanderen wandelt 

25/6 Den Engel Leuven 

23/7 Slak Leest Vlaanderen wandelt 

6/8  Werchter 

17/9 WSP Leuven 

29/10 Herentals 

18/11 Pompoenstappers 

 

 Clubwandelingen: 

Donderdag 26/1 Booischot – Hulshout 

Vrijdag 24/2 Wolfsdonk 

 De plannetjes voor de begijntjestocht zijn reeds klaar. 

12-20-28 km. komen in Booischot. De 16 km. niet. 

Er komen hiervoor 2 lussen in Begijnendijk. 

 Voor de mars der Zuiderkempen nemen we het Ruitershof niet. 

Er komen al 2 bussen nl. Puurs en Temse. 

Er zijn maximum 42 km. 

 Voor de Netetocht gaan we geen extra zaal huren. We maken 3 lussen. 

 Voor de sinterklaastocht komen er 2 bussen. Waar gaan we ze plaatsen? Aan de 

Vuurmolen? Aan een verlaten huis op de Langdorpse steeenweg? 

 We komen om 13u. samen en gaan eerst  naar de Gijmel 

De helpers worden overlopen. 

De bakker komt om 6u45 in Langdorp en om 7u. in de Gijmel. 
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 Zou het niet interessant zijn dat de bestuursleden een individueel draaiboek 

maken met daarin hun taken. Bij het wegvallen van het bestuurslid zou niet 

alles terug moeten worden uitgevonden.  

 

 

Einde 22u 40 

Verslag : Guy Van Loo  
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Die heeft  een probleem! 

 
 

 

 

 

 

Een notaris zoekt een nieuwe medewerker om zijn akten af te stempelen.  
En omdat op sommige formulieren wel 10 stempels nodig zijn, 

moet de nieuwe medewerker natuurlijk tot 10 kunnen tellen. 

De eerste sollicitant meldt zich, gaat zitten en de notaris vraagt of hij tot 

10 kan tellen. 

"Ja, natuurlijk," antwoordt de man "10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0" 

"Ja goed," zegt de notaris, "maar kun je dat ook vooruit ?" 

"Nee," is het antwoord, 
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"Ik heb hiervoor bij de NASA gewerkt 

en daar telden we altijd zo" 

"Niet geschikt ! Ik wens u nog een prettige dag verder en stuurt u a.u.b. even de volgende naar 

binnen." 

De volgende sollicitant, als hij gevraagd wordt of hij tot 10 kan tellen zegt: 

"Jazeker, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 8, 6, 4, 2. !" 

Ja, maar kunt u niet van 1 tot 10 tellen in de normale volgorde ?" 

"Nee," zegt de man, "Ik ben postbode geweest en zo heb ik altijd geteld als ik de 

huisnummers naliep." 

"Bedankt en tot ziens, de volgende a.u.b.!" 

De notaris weer, "Kunt u tot 10 tellen ?" 

De derde kandidaat: "Zeker, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10." 

"Dat is geweldig, waar hebt u hiervoor gewerkt ?" 

"Nou, bij de gemeente." 

"Bij de gemeente? Daar sta ik van te kijken. 

Zeg eens, niet dat het nodig is, maar kunt u ook verder tellen dan 10?", sprak de notaris. 

"Maar natuurlijk, boer, vrouw, koning, aas!". 

 

 

 
"Een oude dame komt naar een bankfiliaal om geld op te nemen 

 Ze geeft haar bankkaart aan de bankbediende en zegt: 
 Ik wil graag... €10 opnemen, alstublieft.  
  
De kassier antwoord:  Gebruik voor geldopnames onder de € 100 een geldautomaat. 
 Mag ik weten waarom? Vraagt de oude dame. 
 De kassier reageert door haar bankkaart terug te geven: Dit zijn de instructies, mevrouw. 
 Alsjeblieft, er zijn mensen achter je...wachtend!! 
 Ga alsjeblieft weg als je niets anders te vragen hebt! 
  
 De oude dame zwijgt een paar seconden, geeft dan de kaart terug aan de kassier en zegt: 
 Alsjeblieft, ik wil graag al het geld van mijn rekening opnemen! 
 De kassier is verrast als hij het saldo van de oude  dame controleert en antwoord haar: 
 U heeft € 50.000 op uw rekening staan en de bank heeft dit bedrag op dit moment niet. 
Kan je morgen terugkomen?  
Koud; vraagt de oude dame:  Hoeveel kan ik ter plaatse opnemen?  
De kassier antwoordde :  Elk bedrag tot 3000 euro. -  
Nou, geef me nu alsjeblieft 3000 euro, zei de oude dame. 
  
 De kassier loopt boos terug de kast in, 
 haalt pakken van €20 en €10 tevoorschijn  
en besteedt de volgende 10 minuten aan het tellen van de € 3.000. 
  
 Hij geeft deze aan de oude dame en vraagt haar: 
 Kan ik vandaag nog iets voor je doen? 
  
 Stilletjes stopt de oude dame 10 euro in haar portemonnee en zegt: 
 Ja,  wil je de € 2.990 op mijn rekening storten."  


