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Bestuur Wandelclub

Woordje van de voorzitter

VOS Schaffen vzw 4049
Beste wandelvrienden,

Jean Brouckmans: ere-voorzitter
Vleugtstraat 14 - 3290 Schaffen
Tel.: 013-31 29 19 - Mob: 0479-399 716
E-mail: j.brouckmans@skynet.be

Louis Peters: voorzitter
Molenberg 4 - 3290 Deurne-Diest
Tel.: 013-66 27 35 - Mob: 0477-768 814
E-mail: louis.peters@hotmail.be

Georges Poel: ondervoorzitter - penningmeester
Heesstraat 36 - 3560 Meldert-Lummen
Tel.: 013-33 72 75 - Mob: 0473-746 156
E-mail: georges.poel@proximus.be - Bestellen van naamklevers

Maria Poel: secretaris
Heesstraat 38 - 3560 Meldert-Lummen
Tel.: 013-31 42 25 - Mob: 0475-705 068
E-mail: poelmaria@scarlet.be

Mariette Engelen: bestuurslid
Vleugtstraat 3 - 3290 Schaffen
Tel.: 013-33 54 81 - Mob: 0498-698 444
E-mail: mariette.engelen@telenet.be

Paul Ponet: bestuurslid
Irisstraat 12 - 3290 Diest
Tel.: 013-32 89 60 - Mob: 0477-312 698
E-mail: paulponet@skynet.be

Kris Hazenbosch: bestuurslid

We zijn zo ver bijna is het jaar half voorbij.
Mensen hebben nog al eens de neiging om terug te blikken op zulke momenten.
Zelf heb ik dat niet echt maar toch doe ik wel even mee. Ik stel dan ook vast dat er eigenlijk
niets speciaals gebeurde op het gebied van wandelen in de club. Alles blijft zo wat bij het
oude dus doen we maar voort zou je denken.
Maar bij mij bestaat de vrees om een misschien overdreven woord te gebruiken dat we juist
daardoor fout bezig zijn op termijn want stil staan is misschien achteruit gaan.
Ik weet dat het bij andere clubs niet anders is maar toch…
Hierdoor komt het misschien dat er de laatste tijd meer en meer wandel clubs gestopt zijn.
Jullie weten dat we voor enkele jaren de N.W.D. organiseerden met groot succes waarvoor
nogmaals bedankt aan de helpers.
In de daarop volgende Algemene Vergadering is het de gewoonte dat iemand van de organiserende club een woordje zegt. Ik eindigde dit woordje met de woorden: we hebben dit
gedaan met zes bejaarden.
Hiervan zitten er nog altijd vijf in ons bestuur.
Dit lijkt mij vekeerd.
Dus vraag ik het misschien te vroeg maar beter dan te laat: wees kandidaat bestuurder op de
volgende Algemene Vergadering.
Om te zien hoe dat verloopt kom eens vrijblijvend naar een gewone bestuursvergadering en
stel daar vragen of maak eventuele opmerkingen.
Heb je als lid suggesties om de club anders en of beter te laten draaien spreek mij of een
andere bestuurder aan.
Juni is de maand van de examens voor de schoolgaande of studerende jeugd dus wens ik jullie zeer goede rapporten zodat er zonder zorgen kan genoten worden van de vakantie.
Blijft mij aan allen een prima verlof toe te wensen met veel wandel- en ander plezier.
Louis.

Corneliusstraat 51 - 3545 Halen
Mob: 0485-196-123
E-mail: kris-ilse@skynet.be

Alex Govaerts: bestuurslid
Eersels 22 - 3980 Tessenderlo
Mob: 0476-586-207
E-mail: allutgovaerts@skynet.be

VOS Schaffen vzw - Molenberg 4 - 3290 Diest
Rekeningnummer: BE33 9792 4273 6946 - IBAN CODE: ARSPBE22
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Proficiat aan de jarigen !!!
JULI 2019
1 Goossens Bart
5 Kimpen Marleen
5 Vanaenrode Eddy
7 Nuyts Marleen
9 Luyten Willy
10 Aerts Cecile
10 Schepens Irma
11 Kenes Remy
13 Vandebosch Gerda
14 Valy Gilbert
15 Bonnyns Ria
17 Elsen Ine
17 Geypens Benny
18 Delvaux Francis
18 Mertens Stefan
18 Salien Elda
19 Blankaerts Britt
19 Peeters Kathleen
20 Maes Anny
20 Peremans Alain
21 Vandevenne Heidi
26 Peeters René
30 Happaerts Emile
30 Krols Hilde
30 OEYEN Marcel
31 Van Sweevelt Marleen
31 Vanderheiden Marie-Claire
31 Vuegen Rudi

AUGUSTUS 2019
3 Schaevers Leonce
5 Beutels Henri
5 Segers Willy
5 Smet Hugo
5 Smets Sven
8 Geyskens Stefan
9 WUYTS HENRI
10 Kierczynski Kristel
10 Poel Josée
10 Van Eylen Sonja
10 Vandervelpen Patricia
14 Jacob Dan
15 Appelen Paul
17 Beerten Frans
17 Vanheusden Annie
18 Peters Louis
21 Vanduffel Ria
21 WOLPUT Ingrid
22 Beckers Gerd
23 Volders Jos
25 Windmolders Hilde
26 Convents Ria
26 Geerinckx Francois
26 PEETERS Sophia
26 Vandepaer Gilberte
27 Peeters Maria
28 Claeskens Pascale
28 Ponet Paul
29 BEYENS Hendrik
29 Joris Rosa
29 Meynckens Marcel
31 Van Den Driessche Eric

Fijne Verjaardag !!!

Welkom aan onze nieuwe leden !

Donderdag 4 juli

Eigen wandeling - 3 Provinciënwandeling
Gratis inschrijving
Wandelclub Vos Schaffen vzw (4049)
Berkentocht - Molenstede
Start: Berkenhof - Jeugdopleidinscentrum FC Diest, Turnhoutsebaan 119, 3294 Molenstede
Afstanden: 4-6-12-20 km

Zaterdag 14 september

Eigen wandeling - Wandelclub Vos Schaffen vzw (4049)
Kalendriestocht - Meldert-Lummen
Start: OC Kalendries, Meldertsebaan 2, 3560 Meldert
Afstanden: 5-8-12-20-30 km

Donderdag 19 september

3 Provinciënwandeling - Gratis inschrijving
Gerhagenwandeling - Sporton vzw (4041)
Start: ‘t Schoolhuis, Schoterheide 48, Tessenderlo
Afstanden: 7-10-17 km

Zondag 29 september

Busreis - Jacob Catstocht - Groede NL
Inrichtende club: W.V. Voor de wind (3440)
Start: Groede Podium, Gerard de Moorsweg 4, Groede NL
Afstanden: 6-12-18-24-30 km

SEPTEMBER 2019
1 APPELEN Christiane
2 Stalmans Sandy
3 Jakers Theresia
3 Vanderheiden Benny
3 Vuegen Liliane
6 Van Wanghe Paulette
7 Verheyden Marie
10 PORTERS DOMINIQUE
10 Tielens Rachel
11 Reykers Nancy
12 SURKOL Bert
13 Beckers Boni
13 Jacobs Sonja
13 Van Hecke Annique
14 Vangenechten Yvonne
16 Alenus Jozef
16 Luyten Nancy
16 MARTENS AMBER
17 Buelens Marijke
18 Krols Pascale
18 Van Acker Lea
19 Geyskens Willy
21 MARTENS JULIE
21 Oris Rani
22 Hazenbosch Kris
22 Roman Jean-Pierre
23 Reynders Annouchka
23 Symons Andre
23 Terwaigne Paul
24 Brouckmans Jean
24 Raymaekers Zeno
25 Blankaerts Murielle
26 Vandervelpen Nadine
27 Van Kets Dirk
28 Luyckx Rachel

Ceci Hugo, Paal
Galluccci Lena, Paal
Beerten Frans, Tessenderlo
der Weduwe Johannes, Mol
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Agenda

Onze volgende activiteiten:
Zondag 13 oktober

Eigen wandeling - Wandelclub Vos Schaffen vzw (4049)
24e Oranjetocht CVO Oranjerie Diest
Start: CVO De Oranjerie, Boudewijnvest 5, 3290 Diest
Afstand: 4-8-12-20-30 km

Zaterdag 19 oktober

Ledenfeest VOS Schaffen - Gildenzaal Schaffen

Zie verder in dit krantje...
5

Activiteiten in juli 2019
Donderdag 4 juli 2019

Gratis inschrijving

Molenstede (Vl.Bt.)

Gratis insc

hrijfbonne

Berkentocht - 3 Provinciën wandeltocht

tje niet ve

Inrichtende club: Wandelclub Vos Schaffen vzw (4049)
Start: Berkenhof - Jeugdopleidinscentrum FC Diest, Turnhoutsebaan 119, 3294 Molenstede
Afstanden: 4-6-12-20 km

rgeten!!!

We heten je van harte welkom vanuit de oefen voetbalvelden van de voetbalclub van Diest. We bevinden ons te midden van de natuur en dat kan je merken wanneer je jouw geliefkoosde wandeling en afstand aanvangt. Je komt
onmiddellijk in het wonderschone decors van de omgeving terecht.
Dat geldt ook voor de kortste afstand van 4 km. Even door het bos en je wandelt door het
weiland op een goed begaanbaar zandwegeltje. Het verhard brengt ons tot aan de voet
van de heuvel van Dassenaerde. De warme Kempense zandgrond blijft onze gastheer onder de voeten. Links van ons kijkt de heuvel aandacht toe, rechts van ons ligt er een prachtig
schilderachtig landschap te rusten. Neem even de tijd op een bankje om dit moment intens te
beleven… De mooie vallei waarop je uitkeek, ga je nu betreden. Van op een bruggetje kan
het leven in een waterpoel gade slaan. Enkele panelen zijn voorzien van deskundige uitleg
over wat je hier allemaal kan gadeslaan. De laatste kilometer is terug verhard en brengt ons
naar de startzaal.
Wanneer de wandelaars van de 4 km ons verlaten om Dassenaerde te ontdekken, wandel
je met de 7 km nog wat verder. Even omhoog op de Ekelenberg (het is niet te hoog hoor!)
en dan duik je de paadjes in, die kris kras door de dennenbossen hun eigen weg banen. In
geen tijd vind je rust en stilte. De wind waait door de bomen en klinkt als muziek in de oren.
De geur van het dennenbos is heerlijk. Even op het verhard een beetje dalen en opnieuw ga
je door het bosrijke gebied, na Asdonck. Een klein paadje tussen de weiden kondigt Dassenaerde aan, waar je de wandelaars van de 4 km vervoegt.
Met de 10 en 13 kilometer ga je naar de controle in Okselaer. We verlaten de vrienden van
de 7 km op het verhard. Je komt op een smal pad terecht dat je doorheen een verlaten bos
neemt. Indien je hier vroeg doorwandelt en je behoudt de stilte heb je kans om hier reeën
aan te treffen. Je passeert even de drukke Turnhoutse baan en al snel worden wegen opnieuw smalle paadjes. Poortjes wijzen ons op de aanwezigheid van dieren die hier mogen
blijven. Drassige grond trekt doorheen dit bos. De oneffen grond zorgt soms voor tijdelijke
beekjes die reeën en andere dieren aantrekken. We mogen het gebied van Arendschot even
bezoeken,om zo de controle te bereiken. Na controle gaat de 10 km via verharde rustige
wegen onmiddellijk naar het natuurgebied van Asdonck. De 13 km verkent een klein stukje
van het uitgebreide natuurgebied van Gerhaegen. Aan de Gazenberg, neemt het parcours
je naar vlakte waar de rode zandgrond even zichtbaar is. Algauw is alles terug begroeid met
bomen. Het recept van deze wandeling blijft eindeloos bos. Je bevindt je even op het grondgebied van Engsbergen, Tessenderlo. De neus van Limburg die garant staat voor de eindeloze prachtige bossen. We gaan enkele honderden meters over het verhard om zo naar het
volgende natuurgebied te trekken. Asdonck is de ontbossing ook niet ontlopen. Oordeel zelf
of je dit open gebied geslaagd vindt als heidegebied. Natuurverenigingen en experten heb6

ben jaren geleden besloten om het landschap terug ‘in zijn oorspronkelijke ‘ staat te herstellen
en meerdere gebieden te ontbossen om zo de heide terug te laten komen. Je vervoegt de
andere afstanden in de vallei ter hoogte van Dassenaerde.
De lus van de 22 km neemt je mee naar de natuurgebieden van Gerhaegen en de Merode.
Het is unieke wandeling, overgoten door wegen en paden doorheen de verschillende bossen.
Een absolute topwandeling die we jou met stip willen aanraden. Voor wie van dennenbossen houdt, afgewisseld met wat open vlaktes van heide, enkele vijvertjes, is dit een absolute
aanrader. Mooier kunnen we het jou niet presenteren. Geniet er van met volle teugen. Neem
je tijd. De onverharde wegen, het mulle zand onder je voeten, vragen bij momenten veel van
je krachten. Je krijgt schoonheid en rust als geschenk terug.

Gratis inschrijving + één gewone consumptie
Met het inschrijvingsbonnetje in ‘t VOS-krantje hebben onze leden de mogelijkheid om gratis in te schrijven voor een wandeltocht op de data vermeld op het
bonnetje. Ook krijgen ze ter vervanging van een sticker, één gewone consumptie
GRATIS aangeboden.
Knip het bonnetje uit, vul je naam in of plak er een naamklever op.
Bij het digitaal krantje wordt het gratis inschrijfbonnetje als bijlage meegestuurd.
Bonnetjes zonder naam zal door de organiserende club niet aanvaard worden!
Neem het bonnetje mee, geef het af aan de inschrijvingstafel.
Je ontvangt gratis een inschrijvingskaart en één gewone consumptie.
Veel wandelplezier!

Hoe inschrijven voor een busreis?
Wat betreft het inschrijven voor een busreis, vragen wij u zo vlug mogelijk
Georges Poel te contacteren, zodat hij weet of er een grote of kleine autobus
moet besteld worden. Eens dat Georges beslist heeft welke autobus hij zal
aanvragen en deze is vol, gaat men op een wachtlijst. Dus nogmaals,
schrijf zo vlug mogelijk in, maar verwittig dan ook wanneer er één of
ander belet is, zodat mensen die op de wachtlijst staan,
kunnen inspringen. Nieuw e-mailadres: georges.poel@proximus.be
Dus inschrijven tot (...) kan, wanneer er nog plaatsen vrij zijn.
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Donderdag 19 september 2019

Activiteiten in september 2019
Zaterdag 14 september 2019

Eigen wandeling

Meldert (Limb.)

Gratis inschrijving

Drie Provinciëntocht - Gerhagentocht

Tessenderlo (Limb.)

Gratis insc

hrijfbonne

tje niet ve

Kalendriestocht

Inrichtende club: Sporton vzw (4041)
Start: ‘t Schoolhuis, Schoterheide 48, Tessenderlo
Afstanden: 7-10-17 km

Inrichtende club: Wandelclub Vos Schaffen vzw (4049)
Start: OC Kalendries, Meldertsebaan 2, 3560 Meldert
Afstanden: 5-8-12-20-30 km

Wandeling door het natuurgebied van Gerhagen. Onderdeel van de 3 provinciëntochten.

We starten onze wandelingen uiteraard vanuit de Kalendries in Meldert. Met de 4 km wandeling krijg je de kans het landelijke karakter van Meldert beter te leren kennen. Rustige verharde wegen staan op het hoofdmenu. Net voor Hertenrode nemen we afscheid van de wandelaars van de langere afstanden en bezoeken we de ongerepte grasvelden en de natuur van
de omgeving. Een goed begaanbaar paadje neemt je mee door een rustig bosje. We krijgen
je op tijd terug op het verharde, zodat je niet te veel krachten moet verbruiken. We vervolgen
de wandeling zoals we zijn begonnen langs rustige wegen.
Het 8 km traject trekt naar de Hertenrode berg en de Venusberg. Je klimt door een holle weg
naar boven. Eens boven, kuier je over onverharde wegen door het bos. De bomen rondom
jou beschutten je van het lawaai van de buitenwereld. Bomen hebben nu plaats gemaakt
voor weiland. Een snel mountainbike padje neemt je mee naar de voet van de Venusberg. Je
klimt opnieuw naar boven. Gaandeweg versmalt deze zandweg tot een bospad. Je loopt nu
achter elkaar. Het pad vindt zijn weg naar onderen naar bredere onverharde wegen. Enkele
boerderijen zijn hier gehuisvest. Je keert rechtsom. Het gaat even stijl omlaag. Geen zorg,
je hebt genoeg geklommen! De brede landelijke omgeving zal geleidelijk aan opgaan in de
bebouwde buitenkom van Meldert. Deze wandeling biedt heel veel moois en afwisseling op
deze korte afstand. Een aanrader!
Hetzelfde geldt voor de 10 km. Deze lus is ook de start van de 30 km. Wanneer de 8 km stijl
ophoog de Hertenrodeberg op trekt, ga je even via verhard omheen deze prachtige heuvel.
Dat loont zich. Ook jij neemt de opstap over een verscholen holle weg. Eens boven, flirt je
met weiland en bos. De paadjes twijfelen voortdurend in het omhoog of omlaag gaan. Tenslotte trek je op het plateau doorheen het naaldbos. Aan de uitgang van het bos vervoeg je
de 8 km tocht.
De 14 km start met de korte afstanden even richting Schaffen. Dat is niet het opzet. De wandeling speelt zich hoofdzakelijk af in de Vallei van de Zwarte Beek en op de Willekesberg. Je
verkent het drassige gebied van de Zwarte Beek eerst over het grasland. Je gaat er nu recht
doorheen. Het bosje verandert in weilanden. Net wanneer het nat onder je voeten wordt,
liften de vlonderpaden je naar boven. Heggetjes onderscheiden wegen van moerassen. Je
trekt nu doorheen bossen. Zure, zachte bosgrond vormt een ideale ondergrond en kondigt de
nakende herfstmaanden aan. Met een beetje wind door de bomen word je hier in slaap gewiegd. Gek, wanneer je bedenkt dat de autostrade boven en naast jou een doorgang heeft
gevonden om haastige bestuurders op hun bestemming te brengen. Het is de aankondiging
van de Willekesberg. De mooie bospaden nemen je nu onaangekondigd mee naar boven en
naar onderen. Maar het is tijd voor een rustpauze in te lassen. Langs de vijvers van de vijverheide kan je even verpozen. Na de rust zet je de verkenning door de bossen van de Willekesberg verder. Alle paden blijven onverhard. Het bos wordt opnieuw drassig weiland wanneer
je de vallei doorwaadt, hunkerend naar een lekkere versnapering.
De lus van de 20 en 30 km trekt door het drassige gebied van de Mangelbeek naar Lummen.
Je wandelt over onverharde wegen door het open weiland. Het geeft je bij momenten de
mogelijkheid ver over dit uitgestrekte gebied te kunnen kijken. Je belandt nu aan het kasteel
van Hamel. Je krijgt een inkijk in het kasteel, wanneer je langs haar grachten wandelt. Oude
eiken houden geduldig de wacht. Het is een uniek portret. Neem even je tijd, vooraleer je
opnieuw het wijde, uitgestrekte landschap van de Mangelbeek doorwaadt.
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Zondag 29 september 2019

Busreis

rgeten!!!

PD Groede - Zeeland (NL)

Jacob Catstocht
Inrichtende club: W.V. Voor De Wind (3440)
Start: Groede Podium, Gerard de Moorsweg 4, Groede NL
Afstanden: 6-12-18-24-30-36 km
Een korte beschrijving (al is de route nog niet helemaal bekend)

Jacob Cats
Op zondag 29 september 2019 Jacob Catstocht te Groede
(De wandeltocht langs de kust Breskens en Cadzand, met uitzicht op de Westerschelde en
Noordzee. De wandeling zal vooral langs de kustlijn voeren, door de natuurgebieden, langs het
strand en door de duinen. De start is in Groede Podium. In 1942 bouwden de Duitsers op deze
plek een artillerieopstelling. Groede ligt vlak aan de kust en behoorde tot Hitler’s Atlantikwall,
die liep vanaf Noorwegen tot aan de Frans-Spaanse grens. Langs die gehele kust werden stellingen en bunkers gebouwd. Waar nu Groede Podium is, werd een ‘Bunkerdorp’ aangelegd
met straatjes en grasperken. Hier woonden de mensen die werkten aan de Atlantikwall. Het
bestond uit elf bunkers, waarvan er negen dienst deden als schuilbunker. De bunkers werden
aan de buitenzijde door een dak en opgeschilderde ramen gecamoufleerd als huis. In oktober
1944 kwamen Canadese soldaten het ‘dorp’ binnen. Ze meenden, dat ze een gehuchtje binnengedrongen waren. Tot hun verbazing betrof het echter gecamoufleerde bunkers.
9

Drie jaar na de oorlog werd op deze plaats een prachtig hertenkamp aangelegd. Koningin
Wilhelmina schonk de eerste herten. Nu, na al die tijd, is het voormalig Duitse Artillerie Stútzpunkt omgebouwd tot Groede Podium. Jaren lagen de bunkers begraven onder een dikke
laag aarde of verscholen in het struikgewas.

4049

Naam of klever

4049

Naam of klever

VOS Schaffen

VOS Schaffen

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

Ontstaan Groede

Donderdag 19 september 2019 - Sporton vzw (4041)

Donderdag 4 juli 2019 - W.C. Vos Schaffen vzw (4049)

De naam Groede verschijnt voor het eerst begin 12e eeuw. Pas twee eeuwen later ontstond
er een echte dorpskern. De naam ‘Groede’ is waarschijnlijk afkomstig van ‘grode’, een term
die in de middeleeuwen doelde op aangeslibd en begroeid buitendijks land. Net als veel
plaatsen in West-Zeeuws-Vlaanderen, is Groede getekend door overstromingen en inundaties.Tussen 1583 en 1612 stond Groede blank en was enkel de kerktoren nog zichtbaar.

4049

‘t Schoolhuis, Schoterheide 48, Tessenderlo

Naam of klever

Berkenhof, Turnhoutsebaan 119, 3294 Molenstede

4049

Naam of klever

VOS Schaffen

VOS Schaffen

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

Veel van de historie is nog steeds te zien in en om Groede. Een duidelijk zichtbaar rood kruis
op de kerk geeft aan dat het een Rode Kruis dorp was. Afgesproken werd dat er niet gevochten werd. Het was een plaats voor de gewonden. Daardoor bleef Groede vrijwel helemaal
gespaard in de Tweede Wereldoorlog. Het dorp en de omliggende polders vertellen zelf hun
verhaal, vooral als je de dorps- en kustwandeling ‘Droge voeten door Jacob Cats’ maakt.
Statige Grote Kerk
De Grote Kerk, je kunt er niet omheen kijken. Het statige gebouw op de Markt is tegenwoordig multifunctioneel ingericht. De kerk wordt voor zowel kerkdiensten als niet-godsdienstige,
culturele evenementen gebruikt. Het oudste deel, de kerktoren, dateert uit de 14e eeuw. Het
schip en de noordbeuk zijn 15e eeuws, de zuidbeuk is van rond 1500. De historische preekstoel werd destijds geschonken door de familie van Jacob Cats.
Vadertje Cats

Donderdag 19 september 2019 - Sporton vzw (4041)

Donderdag 4 juli 2019 - W.C. Vos Schaffen vzw (4049)

4049

4049

De schrijver Jacob Cats woonde enkele jaren aan de Catsweg. Hij was de populairste schrijver
van de Gouden Eeuw. Zijn poëzie was toegankelijk voor de gewone man en vrouw. Zijn verhalen en gedichten gingen over praktische levenslessen. Jacob Cats deed mooie dingen voor
het dorp als bedijker. Tegenwoordig kijkt hij als beeld, zittend op een stoel, naast de kerk
naar de omliggende terrassen.
in de straten van Groede vind je schilderachtige gevels en huizen gebouwd in Vlaamse stijl. In
de Slijkstraat zit het Vlaemsche Erfgoed. Kleine winkels, ambachtelijke werkplaatsen en een
herberg waar je in een historische sfeer kunt overnachten.

VOS Schaffen

VOS Schaffen

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

Donderdag 19 september 2019 - Sporton vzw (4041)

Donderdag 4 juli 2019 - W.C. Vos Schaffen vzw (4049)

Duingebied Cletemspolder

VOS Schaffen

VOS Schaffen

Groede ligt vlak aan zee. De Cletemspolder is een duingebied met wandelpaden, een trekvlot, een vlonderpad en stapstenen om het water over te steken. Voor kinderen een leuke
uitdaging. Het strand van Groede is in alle seizoenen mooi en je vindt er paviljoens voor én
achter de duinen.

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

Donderdag 19 september 2019 - Sporton vzw (4041)

Donderdag 4 juli 2019 - W.C. Vos Schaffen vzw (4049)

Rode Kruis dorp

‘t Schoolhuis, Schoterheide 48, Tessenderlo

10

Naam of klever

VOS Schaffen

VOS Schaffen

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

Donderdag 19 september 2019 - Sporton vzw (4041)

Donderdag 4 juli 2019 - W.C. Vos Schaffen vzw (4049)

4049

4049

‘t Schoolhuis, Schoterheide 48, Tessenderlo

Naam of klever

‘t Schoolhuis, Schoterheide 48, Tessenderlo

4049

Naam of klever

‘t Schoolhuis, Schoterheide 48, Tessenderlo

4049
Inschrijfgeld: 1 stempelblad, 5 werkstempels of € 5,00 - €10,00 voor niet-leden.
Te betalen tijdens de rit.
Opstapplaatsen: GB Diest om 7u45 - Schaffen kerk om 7u55
Vleugt-Schaffen om 8u00 - Paal (Hoek Kloosterstraat-Schaffensestraat) om 8u10
Geef uw naam tijdig door aan Georges Poel, Heesstraat 36, 3560 Meldert, tel. 013-337275
GSM: 0473-746156 - E-mail: georges.poel@proximus.be

Naam of klever

Berkenhof, Turnhoutsebaan 119, 3294 Molenstede
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4049

Naam of klever

Berkenhof, Turnhoutsebaan 119, 3294 Molenstede

4049

Naam of klever

VOS Schaffen

VOS Schaffen

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

Donderdag 19 september 2019 - Sporton vzw (4041)

Donderdag 4 juli 2019 - W.C. Vos Schaffen vzw (4049)

‘t Schoolhuis, Schoterheide 48, Tessenderlo

Berkenhof, Turnhoutsebaan 119, 3294 Molenstede

De GILDENTOCHT 100 km - 2019
van en door onze voorzitter

Prettige
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Bij een toevallig gesprek na de clubwandeling van 2018 begon het idee te rijpen eens
deel te nemen aan onze 100 km. Het zou er dus op aan komen mij goed voor te bereiden. Uit mijn vorig leven wist ik hoe ik dit doen moest. Als tip voor degenen die denken
een eerste honderd te doen in de toekomst geef ik enkel het laatste deel van mijn voorbereiding:
Op 16/02 Linkhout 50 km - 3 maart Langdorp 50 km - 10 maart Peer 42 km - nog in
maart voorwandeling 50 km. Ultiem weekend: 6 en 7 april Kasterlee en Deurne beiden
42 km. De wandelingen die ik alleen deed stapte ik sneller dan mijn voorgenomen snelheid van de Gildentocht om hierop makkelijker te gaan.
Traditioneel deed ik voor het vertrek een woordje als voorzitter deze keer zouden Kris en
ik het anders doen. Graag wilden wij onze Hugo Bonnyns en Rene Smets eren in het bijzijn van de trouwe Gildentochters. Hugo besliste zelf te stoppen en Rene moest stoppen
van de artsen met de Gildentocht. Ik denk niet dat ik de prestaties van Hugo nog moet
vermelden die zijn voldoende gekend toch één voorbeeld hij deed 600 maal een 100 km.
René Smets bestuurder van de club van Diepenbeek heeft al onze honderden gewandeld. We dachten dan ook dat ze beiden een speciaal T shirt verdienden en dus kregen
zij dit als Super Walker overhandigd onder luid applaus van de zaal.
En dan kon ik starten met de groep van 6,1 km. Jullie weten dat we altijd zeer positieve
reacties mochten ontvangen in het verleden van deelnemers van andere clubs.
Tot hier toe deed ik zelf controles tijdens de nacht meestal samen met Ilse dus dat kende
ik wel. Nu kan ik mij allen maar aansluiten bij de zeer positieven uit het verleden. Alles
was tip top in orde vanaf de nacht over het ontbijt,de bagage posten waar alles netjes
volgens de snelheidsgroep geplaatst was zodat je zonder moeite je bagage nam tot de
wagen controles voor we op het parcours kwamen van de gewone 1 mei-wandeling.
Ook hier warende controles en bevoorrading in orde zoals gewoonlijk.
Vanaf de Heide in Linter na 49,3 km was er gepijld en kon ieder op eigen tempo of in
groep blijven. Zonder afspraak bleven wij in de groep van 6,1 km waar ook nog Patrick Vandewijer bij kwam zodat we met twaalf mensen samen binnen gingen waarvan
verschillende Voskes. Dit maakt het een stuk aangenamer dan alleen voort te gaan door
het feit dat we elkaar kenden was er een aangename sfeer en konden we beter kennis maken met anderen.Op een gegeven moment zag ik op het rugzakje van een vrouw
voor mij het gekende dubbele vlagje van Nepal, zij was twee keer In Nepal geweest en
dus ging het natuurlijk over wat had zij en wat ik gedaan had. Zij was twee en ik negen
keer geweest. Zij had Gokio Ri gedaan en ik ben nog verder getrokken.
Maddy Willems hield voor ons het tempo aan van 6,1 km. Proficiat Maddy (geslaagd
voor je examen).
Mijn conclusie is dan ook een dikke proficiat aan alle helpers want mij werd alleen bevestigd wat ik al langer wist dat alles in orde was.
Ook mag ik niet vergeten te vermelden: de bestuurders die de dingen weer eens prima
hebben voorbereid.
Bedankt, Louis
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Zaterdag 19 oktober 2019
Ledenfeest
We nodigen alle VOS-leden uit op ons jaarlijks clubfeest in de Gildenzaal te Schaffen.
Wie de vorige jaren erbij was, weet dat de VOSkes niet alleen kunnen wandelen,
maar ook kunnen feesten. Een heerlijk diner met wijn en andere dranken.
Nadat we onze buikjes vol hebben, slaan we de beentjes uit op de dansvloer.
Jij komt toch ook?!?
Aanvang: om 18.30u. tot ....
Eetmaal en drank naar hartelust, alles inbegrepen in de prijs.
Prijs: - leden: € 25,00 p/p
- kinderen tot 12j.: € 15,00 p/k
- niet-leden: € 45,00 p/p
Inschrijving en betaling t/m 5 oktober ‘19 ten laatste bij G. Poel,
tel: 013-33 72 75 of door overschrijving op:
VOS-rekeningnummer: BE33 9792 4273 6946 - IBAN code: ARSPBE22 met vermelding:
“Feest + Naam”. Betalen kan met volle stempelbladen, werkstempels of contant.
Meer informatie in ons volgend krantje.
Indien je 100 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1250 - 1500 - 1750 - 2000 - 2250 - 2500
of telkens 250 wandelingen méér hebt, kan je dit doorgeven ten laatste
tot 5 oktober 2019 aan G. Poel. Dan kunnen we u tijdens het ledenfeest een
kleine attentie aanbieden.
17

Clubkleding

Adreswijziging

T-shirt

Gelieve steeds bij een wijziging van woonst of adres, de nieuwe gegevens zo vlug mogelijk door te geven aan: Georges POEL, Heesstraat
36 te 3560 Meldert-Lummen. U kan dit doen door een simpel mailtje te
sturen naar: georges.poel@proximus.be of het gewoon met de post
opsturen. Dank bij voorbaat.
										
Het bestuur.

Sweater

Blauw (mannen)
€ 6,00
T-shirt dames wit of zwart
€ 17,00
T-shirt dames/heren ademend € 15,00

Nieuwe Polo’s

€ 25,00

Trainingen voor kinderen tot 16 jaar

€ 25,00
€ 20,00

Vest
Broek

Polo

Trainingen voor volwassenen
Vest
Broek

€ 35,00
€ 27,00

Paraplu
Fleece vest
Bodywarmer
Petje

€ 12,00
€ 26,00
€ 30,00
€ 7,00

Elke Geyskens

Gespecialiseerde voetverzorgster
Enkel op afspraak

OPGELET!
Om er zeker van te zijn dat de startplaats van de wandeltocht
waar u naartoe gaat niet is gewijzigd, is het misschien toch best
dat u even een kijkje neemt op de website van
‘Wandelsport Vlaanderen/tochten’.
Het bespaart u nutteloze verplaatsing en tijd.
Het bestuur.

Naamklevers tijdig aanvragen bij onze penningmeester G. Poel.
Ze worden u niet opgestuurd. U krijgt ze op de volgende VOS-wandeltocht.
Mogen wij u ook vragen ons tijdig te verwittigen voor om het even welke afwijking er zou zijn op uw lidkaart, dan laten we het zo vlug mogelijk aanpassen
en krijgt u een nieuwe lidkaart.

Nieuw e-mailadres: georges.poel@proximus.be
G. Poel
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0472-51 67 61
013-29 67 27

info@elkegeyskens.be
facebook.com/pedicureelkegeyskens/
Sparrenweg 216 Tessenderlo
Omdat een degelijke voetverzorging essentieël is in de wandelsport!

Café

De Vleugt Bij “De Lukke”

Vleugtstraat 47
3290 Schaffen-Diest - 013-67 83 51
Herenkapsalon

Naamklevers

€ 18,00

De Kwaffeur

Diestsebaan 121 - 3290 Schaffen-Diest
Tel. 013-31 29 74

LEKKER BROOD DICHT BIJ HUIS
011-45 28 00
We zijn te vinden op “Limburgse markten”:
Hasselt - Zonhoven - Paal - Beringen - Genk - St.-Truiden - Lanaken
Eisden - Tongeren ...

Smulhuisje

Diesterstraat 65 - 3980 Tessenderlo
013-67 64 04

