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Bestuur Wandelclub

VOS Schaffen vzw 4049

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
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
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

Woordje van de voorzitter
Beste wandelvrienden,
Het is weer zo ver. Mijn laatste woordje van het jaar schrijven, dat dan in het eerste Vos-krantje komt
van het nieuwe jaar. Ik vind het altijd een beetje raar.
Het oude jaar hebben we kunnen afsluiten met een fantastische Swinnetou-spoorwandeling.
Er waren merkelijk veel meer deelnemers dan verwacht. Kwam het door het goede weer of de reclame
die zo wel in Limburg als op ROB gemaakt werd? ook WSVL deed een duit in het zakje.
Of was het uit sympathie voor Te Gek?! Of Guy Swinnen of het weekblad Rondom Diest?
Ik zag hierdoor mensen die hun eerste georganiseerde wandeling deden. Persoonlijk had ik een 1800
inschrijvingen verwacht, het waren er 2175. Dit had wel als gevolg dat de bevoorrading wat in de
problemen kwam, maar dit werd door onze goede ploeg medewerkers wel vlug opgelost.
Er werd wat afgespurt naar bakker of winkel. Proficiat en bedankt allen.
Op naar 2020. Het jaar dat onze club 25 jaar bestaat. 25 jaar geleden zijn Jean (onze erevoorzitter),
echtgenote Marleen en een derde persoon van de Vleugt er uit het niets aan begonnen. In hetzelfde jaar
zijn Mariette en Georges eringestapt als bestuurders en zij werken nu waarschijnlijk nog harder dan in
de beginjaren. Vijf en twintig jaar, dat moet gevierd worden, zullen jullie denken en dat dachten wij ook.
Het bestuur is er al even mee bezig. Het is de bedoeling dat iedereen mee kan vieren .
Latere details volgen maar nu kan ik al zeggen, probeer je agenda vrij te houden op 13 juni.
Waarom die datum ? In mei zijn er communie en andere feesten, dan de verlofmaanden juli en augustus.
Blijft een vrije zaal te vinden en dan komt 13 juni uit de bus.
Nu ik toch ben overgestapt naar 2020, wil ik nog een laatste keer terugkomen op de lidgeld
vernieuwing. Tot vandaag 4 december zijn er toch nog een 150 leden die niet betaalden, voor hen wordt
het wel heel dringend om in orde te zijn voor 31 december.
Graag wil ik het voltallige bestuur en alle medewerkers bedanken voor de betoonde inzet het bijna
voorbije jaar voor onze club, want zoals ik het zei op ons clubfeest: wanneer die inzet er niet is, zijn er
geen georganiseerde wandelingen meer.
Blijft er mij nog aan iedereen prettige feestdagen en een vreugdevol jaar toe te wensen.
Louis

OPGELET !!!!
Ik liet het al uitschĳnen in ons vorige krantje : het lidgeld dient betaalt
vóór 31 december. Dit blĳft ook zo in de komende jaren.
De lidkaart die je nu ontvangt vermeldt geen jaartal, in de praktĳk is ze
twee jaar geldig. Wat zĳn de gevolgen wanneer je vanaf 1 jan. betaald?
- Je bent pas lid vanaf je betaling lidgeld.
- Op gebied van verzekering? Men is als lid verzekerd naar, op of van
de wandeling. Een niet lid is niet verzekerd naar de wandeling.
- Bĳ de inschrĳving op een tocht betaal je meer dan een lid.
Het is wel zo dat een meerderheid van jullie reeds in orde is.
Ook voor de jongeren geldt deze regel. Bedankt,
Louis.

Prijs lidgeld: € 12,00 voor elk persoon boven de 18 jaar - Van 12 tot 18 jaar € 5,00
kinderen t.e.m. 12 jaar = GRATIS - Walking in Belgium: Vos clubleden = € 5,00 Niet leden = € 17,00 (verzenden van Walking € 4,00)
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Proficiat aan de jarigen
JANUARI
2 Vanwezemaal Robert
5 Janssens Roger
5 Stockmans Johan
5 Vanderheiden Jacqueline
6 Pauwels Leon
9 Luyten Marleen
9 Reynders Joseph
9 Stijnen Elisa
12 Commers Magda
15 Geyskens Lowie
16 Swinnen Marleen
17 Debrie Luc
19 Nuyts Frans
19 Vervoort Marianne
20 De Block Marc
24 Put Maurice
24 Vandeweyer Patrick
24 Somers André
25 Vets Wim
26 Vangenechten Peggy
27 Claes Natalie
27 Houtmeyers Geert
27 Lucas Nancy
27 Mertens Theo
27 Meurs Lydie
28 Aerts Francine
29 Bervoets-Suffeleers Margo
29 Meesen Johny
30 Beerten Godelieve
30 Wollants Marie-Louise
31 Braes Gert-Jan

FEBRUARI
1 Vleugels Ria
3 Nys Johan
4 Lisson Heidi
4 Taels Gerarda
5 Blankaerts Werner
5 Vallons Larissa
6 Gallucci Lena
6 Gillis Steven
7 Vergoosen Cindy
8 Van Eester Anja
9 Claes Peter
9 Sijens Robert
9 Vandepoel Maurice
10 Peeters Paul
11 Hazenbosch Dries
11 Jooren Dorine
11 Reynders Francois
15 Vandeweyer Anne-Maria
16 Koks Paul
20 Loozen Peggy
20 Theunis Jeannine
20 Frederickx Roland
21 Timmermans Henri
22 De Groot Bernard
23 Borgers Ria
23 Luyckx Florentine
23 Scheys Mariette
23 Verhagen Marc
24 Daubercy Arthur
26 Robijn Rita
26 Vanderheiden Jhon
27 Joris Clement

Fijne verjaardag !!!
Welkom aan onze nieuwe leden!
Vandepoel Maurice , Diest
Goidts Christiane , Diest
Somers André , Schaffen
Laureys Marleen , Schaffen
Krols Patrick , Turnhout
Vinckx Carine , Turnhout
Verheyen Anne-Mieke , Tessenderlo
Heyligen Louis , Kwaadmechelen
Dickmans Brigitte , Diest
Frederickx Roland , Zichem
Bertels Hugo , Tessenderlo
Verheyen Renilda , Tessenderlo
Blommen Freddy , Meldert
Delvaux Greet , Bekkevoort
Wollants Marie-Louise , Bekkevoort
Martens Tim , Tessenderlo
Dens Wilfried , Veerle
Winderickx Ria , Paal
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Willems Karine , Schaffen
Verboven Guido , Schaffen
Van Bael Paul , Tessenderlo
Nys Lukasz , Scherpenheuvel-Zichem
Hermans Arlette , Schaffen
Vanderheiden Robert , Meldert
Sijmens Renja , Zichem
Cochet Chris , Lommel
Gillis Steven , Bekkevoort
Vleugels Ria , Bekkevoort

Agenda
MAART
1 Schmitz Guy
2 Bonnyns Hugo
3 Vandevenne Melanie
4 Blankaerts Myrthe
4 Schepers Nicole
4 Verheyen Anne-Mieke
5 De Roovere Rudy
5 Nuyts Christa
6 Appelen Roger
6 Steenbergen Rachelle
6 Vanelven Johnny
7 Aerts Ellen
7 Verheyen Renilda
8 Joris Bea
8 Van Kerckhoven Lore
8 Verheyden Marc
11 Vossen Alois
12 Scheveneels Jeannine
13 Timmermans Marie
15 Jannes Jacgueline
16 Vanrusselt Gerard
17 Baute Willy
17 Peeters Felix
18 Appelen Sonja
18 Saelen Christine
18 Vandormael Patricia
20 Lemmens Maria
20 Poels Marcella
20 Verboven Marleen
21 Peeters Hilde
21 Vanvlasselaer Francois
21 Zurings Linda
22 Belmans Ludo
24 Celis Jaak
25 Loots Nancy
25 Poel Georges
26 Bekkers Roger
26 Gijbels Magda
26 Kierczynski Zénon
27 Schepers Mariette
29 Deferm Nicole
29 Jannes Romana
29 Vanheel Suzanne
31 Claes Stany
31 Ponet Ann
31 Verstappen Wim

Zondag 12 januari

Clubwandeling + Nieuwjaarsreceptie in O.C. Scafnis,
St.-Hubertusplein te Schaffen-Dorp.
Start 10 km om 13u30 - 5 km om 14u15
Zie voor meer info verder in dit Voskrantje

Zaterdag 18 januari

Hugo Bonnynstocht - Schaffen (Vl.Bt)
Inrichtende club: WC Vos Schaffen vzw (4049)
Start: Gildenzaal, Pastorijstraat te Schaffen
Afstanden: 4-6-12-20-30 km

Zaterdag 8 februari

Gratis inschrijving - Terriltocht - Houthalen-Helchteren (Limb.)
Inrichtende club: S.U.S.T. (2042)
Start: O.C. Lillo, Hortelstraat 21, Houthalen-Helchteren
Afstanden: 4-7-12-16-21 km

Zondag 23 februari

Gratis inschrijving - Toekertjestocht - Glabbeek (Vl.Bt.)
Inrichtende club: De Toekers Bunsbeek (4051)
Start: Zaal Glazuur, Dries 7A, Glabbeek
Afstanden: 5-7-10-14-21-30 km

Dinsdag 3 maart

Gratis inschrijving - Watermolentocht - Tielen (Antw.)
Inrichtende club: De Pompoenstappers vzw (1050)
Start: OC Tielen, Kasteeldreef 34, Tielen
Afstanden: 4-6-12-16-20-25-30 km

Donderdag 12 maart

Sneeuwklokjestocht - Diest (Vl.Bt)
Inrichtende club: WC Vos Schaffen vzw (4049)
Start: Den Amer, Nijverheidslaan te Diest
Afstanden: 4-6-12-20 km

Vrijdag 20 maart 2020 Algemene Vergadering Wandelclub VOS Schaffen
Algemene Vergadering in Scafnis, St.-Hubertusplein te Schaffen-Centrum.
Begin van de vergadering: STIPT om 19u30.
Inschrijfformulier op pagina 11

Noteer alvast in je agenda!
Zondag 26 april

Busreis - Vlaanderen Wandelt te Asse
Inrichtende club: WRC Manke Fiel vzw (4046)
De Trekplosters (4158)
Start: Zaal Sint Maarten, Veldekenweg 1, Zaventem
Afstanden: 3-5-8-12-14-21-25-30-35-42 km

Opgelet! Gelieve u zo vlug mogelijk aan te geven voor de busreis. Clubs die inschrijven vóór 5
april ontvangen voor hun wandelaars een gratis tas koffie en een koffiekoek.
Zondag 10 mei

Busreis - Vlaams-Brabantse Wandeldag - Airportwandeling
Inrichtende club: Parkvrienden Zaventem (WSVL 4165)
Start: Zaal Sint Maarten, Veldekenweg 1, Zaventem
Afstanden: 5-8-12-15-20-25-30-35 km
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Activiteiten in januari 2020
Zondag 12 januari 2020 Clubwandeling + Nieuwjaarsreceptie te Schaffen (Vl.Bt.)

Clubwandeling + Nieuwjaarsreceptie
Inrichtende club: W.C. Vos Schaffen vzw (4049)
Start: OC Scafnis te Schaffen.
Afstanden:
34 km om 9u00 OC Scafnis - 3 x cafécontrole + wagen - Rust 4 x 20 min. Rest 3 km tot aankomst om ongeveer 16u00
10 km om 13u30 OC Scafnis - 7,5 km tot controle - Rust 20 min. Rest 3 km tot aankomst om ongeveer 15u59
5 km om 14u15 OC Scafnis - 2,5 km tot controle - Rust 20 min. Rest 3 km tot aankomst om ongeveer 15u45
Voor de 34 km inschrijven bij:

Kris Hazenbosch: kris-ilse@skynet.be - 0485196123
Na de wandeltochten is er receptie en een gezellig samenzijn!
Wandelaars, allen op post!!!
Ook NIET-wandelaars zijn van harte welkom!!!

TIPS
Het wandelboekje voor poncho of rugzak
kan nu al gebruikt worden.
Ik stelde vast op de wandeling in Wilsele dat iemand van een
andere club eerst naar de kazerne in Heverlee reed.
(vermeld in de Walking)
Dit had hĳ kunnen vermĳden door achteraan in
“Walkingmagazine” te kĳken want daarin worden de
startplaatswĳzigingen
alsook de afgelaste wandelingen vermeld.
Louis
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Zaterdag 18 januari 2020

Eigen wandeltocht

Schaffen (Vl.Bt.)

Hugo Bonnynstocht
Inrichtende club: WC Vos Schaffen vzw (4049)
Start: Gildenzaal, Pastorijstraat te Schaffen
Afstanden: 4-6-12-20-30 km

Gaan Wandelen is niet alleen het wandelen op zich. Het is ook mensen ontmoeten.
Wandelvrienden tegen het lijf lopen. In de startzaal of onderweg. Het doet goed elkaar tegen
het lijf te lopen tijdens de wandelingen. Het stelt ons gerust dat het goed gaat. Want als je
als wandelaar in actie bent, gaan we er van uit dat je het wel stelt.
Eén van de wandelvrienden die velen onder ons regelmatig tegen het lijf lopen is Hugo, Hugo
Bonnyns. Hugo is al jaren een actieve wandelaar en is aanwezig, zo veel hij kan. Je kan hem
gerust een ‘habitué’ noemen. Hugo is zoals ze dat noemen ‘het vast meubilair’ van onze
wandelclub. Vandaag, tijdens de Hugo Bonnynstocht, nog meer dan anders. Op het menu
staan wandelingen van 4 tot 30 km.
Met de 4 km. ga je over rustige landelijke wegen. Je trekt uit het centrum van het dorp en
zoekt de scheiding op tussen de bewoonde straten en de rustige, stille velden van de
omgeving. Wanneer je de boomplantages op Kelbergen voor je ziet opdagen, ga je terug
richting het dorp. Je klimt een beetje over een onverhard pad. Rechts van je heeft lange tijd
het voetbal van Sparta Schaffen plaats gevonden. Nu liggen de velden van Schaffen te rusten.
Eens beneden kan je terug op adem komen op het verhard. De laatste kilometer gaat in,
opnieuw doorheen de bewoonde wereld.
De 8 km, en tevens de lus van de 30 km. vertrekt samen met de 4 km en gaat dieper
‘Kelbergen’ in. De wandeling is glooiend, maar zeker niet te zwaar. De steile klimmetjes laat
je ditmaal links liggen. Op de terugweg flaneer je over de kam van de Kelbergen. Het uitzicht
over de streek is adembenemend mooi. Je gaat door het veld nu naar beneden en vervoegt
iets later onze vrienden van de 4 km.
Nadat je de bewoners van Schaffen ‘goedemorgen’ hebt gewenst, volg je het eigenzinnige
karakter van een waterloopje tijdens de start van de 12 km. Je waant je in ‘de Ardennen’,
wanneer je doorheen een veld wandelt. Je bereikt de ‘Rouwberg’ en gaat nu richting Meldert.
Na wat verharde weg, klim je naar boven over een wispelturige holle weg die verandert in
een pad. De natuur kan eigenzinnig zijn. Eens in het bos, wordt het pad terug een weg. Je
verstilt hier door de stilte. Vergeet de alledaagse zorgen die zijn meegenomen door de wind.
In dit stukje natuur kan je even verpozen. Het bospad mondt uit op een onverharde weg, die
je opnieuw naar boven duwt, waar weiden en bossen elkaar ontmoeten. Een pad wijst de
weg naar beneden. Daar wachten rijen huizen op ons, om ons de weg te tonen naar de
controlepost van Meldert, de Kalendries. Vooraleer je in de bossen van Hees duikt, na de rust,
kijk je nog even naar de vallei van de zwarte beek, wanneer je over het grasveld wandelt,
weg van Meldert. Wanneer je de weg oversteekt en de helling opklimt, ben je meteen de
poort van Hees gepasseerd. Een laatste hoeve laat je links liggen. Het zand onder je voeten
wordt mul en is moeilijk om aan voorbij te gaan. Opnieuw klimmen en eindeloze natuur lacht
je toe. Paadjes wisselen zich af met bredere zandwegen. Doorheen de loofbossen. Even een
7

verharde weg oversteken en de padjes dwarrelen opnieuw speels door het bos. Volg maar!
Laat je meeslepen op het ritme van de natuur. Voor je het weet, sta je terug op het verharde.
Een laatste Hagelandse heuvel over en het dorpje Schaffen wenkt opnieuw.
De lus van de 22 km is bijna 10 km. Vanuit de controlepost zoek je snel de natuur op. Ook hier
vind je de velden rondom jou. Een vergeten stukje bos geeft je wat beschutting tegen de
winterse koude. De wind ruist door de bomen. Je pad snijdt nu het veld op in twee ongelijke
delen. Opnieuw is het landschap heuvelachtig. Meestal glooiend, een aanzet naar hogere
sferen. Je trekt over de drukke steenweg naar Beringen, richting Vleugt. Ook hier slingeren
onverharde wegen doorheen de velden, ongelijkmatig, op en neer. Wanneer je de baan terug
oversteekt, duik je in de schoonheid. Uitgestrekte landerijen zijn het bestaan van de mensheid
vergeten. Het onverhard, rood gekleurde pad, neemt je mee naar de top, waar een boerderij
eenzaam de wacht houdt en wacht tot de boer met de wintervoorraad de schuren vult. Achter
de heuvel daal je af en helpt het verhard je om opnieuw in een oase van groen te duiken. Op
enkele honderden meters van de controlepost word je gewekt uit je droom. De huizen rondom
jou leiden je naar het rustpunt. Wanneer je goed kijkt, ontdek je links van je een kapelletje dat
honderden jaren oud is. Tot vandaag de dag blijven we toch verwonderd over de schepping
en de aanbidding van de mens voor het wonder dat elke dag plaats vindt. Op die manier
krijgen we een inkijk hoe het leven er vroeger uitzag. Na het controlepunt vervoeg je de
wandelaars van de 12 km.

Zondag 23 februari 2020

Glabbeek (Vl.Bt.)

Gratis inschrijving

Toekertjestocht
Inrichtende club: De Toekers Bunsbeek (4051)
Start: Zaal Glazuur, Dries 7A, Glabbeek
Afstanden: 5-7-10-14-21-30 km

Gratis insch
rijfbonnetje
niet

vergeten!!!

Winterwandeling door licht golvend landschap, over rustige wegen en paden.
Langs fruitplantages, nu te bewonderen in hun wintertooi.

De wandelaars van de 30 km. Wandelen het traject van de 20 km in combinatie met de 8 km.
Zoals je kan merken, voor elk wat wils. Hugo en VOS Schaffen heten U van harte welkom.

Activiteiten in maart 2020
Dinsdag 3 maart 2020

Gratis inschrijving

Watermolentocht
Inrichtende club: De Pompoenstappers vzw (1050)
Start: OC Tielen, Kasteeldreef 34, Tielen
Afstanden: 4-6-12-16-20-25-30 km

Activiteiten in februari 2020
Zaterdag 8 februari 2020

Gratis inschrijving

Terriltocht
Inrichtende club: S.U.S.T. (2042)
Start: O.C. Lillo, Hortelstraat 21, Houthalen-Helchteren
Afstanden: 4-7-12-16-21 km

Houthalen-Helchteren (Limb.)

Gratis insch
rijfbonnetje
niet

Tielen (Antw.)

Gratis insch
rijfbonnetje
niet

vergeten!!!

Door de Balderij langs het domein van de
Para’s, het Rielenbroek en Zandhoef,
Rielenkapel, Watermolen van Tielen en
achterliggende bosomgeving van
Lammerheide en Zandhoeveheide..

vergeten!!!

Door velden en bossen in de omgeving van de mijn van Zolder, met mogelijkheid om de terril
van de mijn van Zolder te beklimmmen voor een prachtig panoramisch zicht (2,5 km extra).
Alle info over het parcours op de clubwebsite vanaf 2 weken vóór de tocht.
8
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�
richting Mellaar. Aan het kasteel Lobos zoek je de onverharde wegen op tussen de weien.
Even het verhard passeren en de velden worden opnieuw bossen. Wanneer je de bewoonde
wereld van Zelem terug treft, weet je dat een verdiende rust niet veraf is.
Sneeuwklokjestocht
Hugo en wandelclub heten jullie van hart welkom. Aarzel niet om Hugo even aan te spreken in
de startzaal,
ten velde.
Hij(4049)
staat je graag ten dienst om één van zijn vele prachtige wandelInrichtende club:
WC Vosof
Schaffen
vzw
verhalen te vertellen. Hugo is een wandelend boek!
Start: Den Amer, Nijverheidslaan te Diest
Afstanden: 4-6-12-20 km

Onze wandeling
start in de feestzaal
den Amer,
gelegen aan de rand van de stad Diest. Deze
Activiteiten
in februari
2019
wandeling is ideaal om onze middeleeuwse stad te leren kennen, samen met de natuur er
rondom. Diest is gelegen in een dal, rond de Demer en de Zwarte beek, omgeven door
Zondag 3 heuvels.
februariDeze
2019heuvels zijn misschien
Busuitstap
meerdere Hagelandse
niet zo hoog, maar de Overpelt(Limb.)
wegen en
paadjes die er naartoe leiden, zijn dikwijls kort en zeer stijl.

Limburg Wandelt - Bokkenrijderstocht

Kies je voor 4 km dan start je wandeling langs de oevers van de Zwarte beek. Deze beek
Inrichtende
WCbinnen
De Bokkenrijders
vzw (2012)
komt sinds kort
de stadclub:
terug
gestroomdOverpelt
langs kleine
waterloopjes. Vlonderpaden
Start:
Den
Drossaerd,
Parkstraat,
Overpelt
volgen volgzaam en geven jou de mogelijkheid Diest langs een andere kant te ontdekken. Je
Afstanden:om
5-10-15-20-25-32
km
hebt de mogelijkheid
even rust te houden
in de kantine van voetbalclub Diest. Geniet van
een stukje geschiedenis wanneer je onder het stadium iets verorbert. Hier hebben ooit
grootheden Er
zoals
Van
Camp,
Eddy Voordeckers,
is ook
een
kidswandeling
voorzien. de gebroeders Versaevel en Timmy Simons
het begin van een prachtige carrière begonnen. Over geschiedenis gesproken. Wanneer jij je
Inschrijfgeld:
1 stempelblad,
5 werkstempels
of €5,00
€10,00 konden
voor niet-leden.
wandeling verder
zet, wandel
je door het
Warande park.
Als de- bomen
spreken,
Te vertellen
betalen tijdens
de tijd
rit. van ridders en kastelen. Je kan hogerop nog enkele
zouden ze ons
over de
Opstapplaatsen:
GB Diest
omde
7u45
- Schaffen
kerkvorige
om 7u55
restanten vinden
van het kasteel,
die in
jaren
80 van de
eeuw zijn herontdekt.
Wanneer je Vleugt-Schaffen
verder door de om
stad8u00
kuiert,
kan(Hoek
je vele
authentieke gebouwen ontdekken
uit de
- Paal
Kloosterstraat-Schaffensestraat)
om 8u10
middeleeuwen.
was een
en bloeiende
stadHeesstraat
in die tijd.36,
Nu 3560
je den
Bleecktel.
ontdekt,
GeefDiest
uw naam
tijdiggrote
door aan
Georges Poel,
Meldert,
013-337275
de wasplaats
aan0473-746156
de Demer, is- het
einde
van deze reis door de tijd nabij.
GSM:
E-mail:
georges.poel@proximus.be
Met de 8 km stap je uit het centrum van Diest richting Molenstede en Schaffen. Een holle weg
Zaterdag 16 februari 2019
Gratis inschrijving
Linkhout (Limb.)
neemt je stijl naar boven. Eens boven lijkt de drukte van de stad en het verkeer van de ring
ver weg. Een rode zandweg slingert naar onderen langs paardenweien en voetbalvelden. Je
Wintertocht
- Trofee
VijfOntdek de steile flanken van de steek. Hier is
begeeft je nu
naar het vliegveld
vanHarten
Schaffen.
Gratis insc
hrijfbonnje
het klimmen geblazen! Wanneer de weg door het bos verandert in padjes,
beland
etjeinnieFort
Inrichtende club: WSV Horizon Donk vzw (2056)
Leopold. Wat een onwaarschijnlijk geheimzinnig bouwwerk. Je bekijkt het van boven naart vergeten!!!
Start: OC De Link, Linkhoutstraat 194, Linkhout
onderen, waar het in de grond ligt verscholen. Nog meer strategische plaatsen op je pad,
Afstanden: 4-6-9-13-20-30-42-50 km
wanneer je boven op de stadswallen van Diest de pijlen achterna jaagt. Het wordt tijd voor
een pauze. Dit is best een pittige tocht! Na de controle vervolg je het parcours van de 4 km.
De Harten Vijf(tig) wandelaars komen zowel in Heesbos en de vallei van de Zwarte Beek. De
De 12 km. kent
hetzelfde
traject
zoals de krijg
8 kmjetot
Hierna
flirtenontdekken
we met de
boorden
van het
Schulensmeer
er aan
gratisde
bij.controle.
De andere
afstanden
al het
binnenstadsgrenzen
en
haar
buitenwijken.
De
wijk
van
Poelske
heet
je
welkom,
toont
jou de
moois van Linkhout en omgeving.
verborgen ongeschonden plekjes om je zo via een kerkenpadje verder door te sturen naar
het Citadel van Diest. Hier is het verhaal van de Belgische paracommando’s begonnen. De
historische gebouwen van Napoleontische tijd zijn beschermd, de natuur wordt nu ook
beheerd door de Vlaamse overheid. Opnieuw ligt dit plekje, zo dicht bij de stadskern,
verscholen tegen en op een Hagelandse heuvel. Je blijft klimmen! Je daalt af in
paracommandostijl om veilig terug onderaan te geraken. Klaar om een overwinningsdrankje
te nuttigen.
De lus van de 20 km is een wandeling van 8 km. Ze staat in het teken van water. Je wandelt
het provinciale domein De halve maan in. Je bent omgeven door visvijvers. Het is Maart en het
visseizoen is terug begonnen. De vissers kijken gelukkig, verstard naar het water, wachtend
op dwarrelende kringen, die moeten wijzen op azende vissen. De laatste huizen maken nu
plaats voor de eindeloze vlakte van het Webbekoms broek. Vele watervogels zijn hier
10
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Aan de Voorzitter VOS Schaffen 4049 vzw
De Heer Louis Peters
Molenberg 4
3290 Deurne - Diest

Datum: ................................................

Ondergetekende(n) naam en adres
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
wenst/wensen als stemgerechtigd lid deel te nemen aan de Algemene Vergadering van
VOS Schaffen vzw die doorgaat op vrijdag 20 maart 2020 om 19u30 in Scafnis,
St.-Hubertusplein te Schaffen.
Dit formulier volledig invullen, ondertekenen en indienen bij de voorzitter Louis Peters,
Molenberg 4 te 3290 Deurne-Diest vóór 28 februari 2020
Handtekening(en)

......................................................

.......................................................

�

Donderdag
2020 Aarzel dan
Eigen
wandeltocht
DiestZelem
(Vl.Bt.)
van12
demaart
lange afstand.
ook niet
om de 22 km aan te vangen! Vanuit
trek je

Aan de Voorzitter VOS Schaffen 4049 vzw
De Heer Louis Peters
Molenberg 4
3290 Deurne - Diest

Datum: ................................................

Ondergetekende(n) naam en adres
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
wenst/wensen als stemgerechtigd lid deel te nemen aan de Algemene Vergadering van
VOS Schaffen vzw die doorgaat op vrijdag 20 maart 2020 om 19u30 in Scafnis,
St.-Hubertusplein te Schaffen.
Dit formulier volledig invullen, ondertekenen en indienen bij de voorzitter Louis Peters,
Molenberg 4 te 3290 Deurne-Diest vóór 28 februari 2020
Handtekening(en)

......................................................

.......................................................

(Vervolg Sneeuwklokjestocht)
gehuisvest. Overtollig water kan in het bekken worden opgevangen. Men zegt dat water rust
brengt. Ik wens het je van harte. Opnieuw wat avontuur, wanneer de parcoursmeester
besloot de waterloop langs haar flanken mee te volgen. Je belandt nu aan de andere kant
van de Halve maan, waar de visvijvers opnieuw netjes op een rij liggen. Over de wallen krijg
je een mooi uitzicht over de stille wateren. Het is tijd voor een kop koffie in de kantine van de
voetbal.
Ook de lus van de 30 km. start lange tijd langs de oevers van de Demer. Wanneer het tijd
wordt voor wat afwisseling, klim je omhoog langs een prachtig pad dat verscholen ligt in de
natuur. Boven kan je genieten van de uitgestrekte weiden van Kaggevinne. Je zakt geleidelijk
en rustig aan. Het klimmen aan de overkant van de steenweg is lastig en zeer zwaar. De
Hagelandse heuvels kunnen verdomd pittig zijn. Opnieuw naar onderen en je wandelt
opnieuw in de buurt van het water, waar deze lus is gestart. Nog even verpozen tussen de
bomen en wat gras. Een laatste keer ga je teug naar boven. Het afdalen is een onverharde
aangelegenheid. Tijd om te verbroederen aan de aankomst met vrienden en andere
wandelaars. Kom, geniet en overwin!
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GSM: 0473-746156 - E-mail: georges.poel@proximus.be

Geef uw naam tĳdig door aan Georges Poel, Heesstraat 36, 3560 Meldert,

Vleugt-Schaffen om 8u00 - Paal (Hoek Kloosterstraat-Schaffensestraat) om 8u10

Opstapplaatsen: GB Diest om 7u45 - Schaffen kerk om 7u55

Te betalen tĳdens de rit.

Inschrĳfgeld: 1 stempelblad, 5 werkstempels of € 5,00 - € 10,00 voor niet-leden.

Het station van Asse NMBS- Brussel -Dendermonde
ligt op 5 minuutjes stappen van de Sportloods
info: DE LĲN

GRATISkoffie met koffiekoek

5500 wandelingen
Peeters Hilde

en een deelnemerslĳst doorsturen min 25 personen ontvangen voor
hun leden

3500 wandelingen
Bonnyns Hugo

AANDACHT !
Speciaal: Declubs die vooraf inschrijven ( uiterlijk 5 april 2020 )

2750 wandelingen
Peeters Chris

Praktische info:
STARTPLAATS : Sportloods Pastinakenstraat 1730Asse
STARTUUR : vrije start tussen 7 uur en 15 uur EINDE 18U
AFSTANDEN : 3-5-8-12-14-21-25-30-35-42Km
PRIJS: leden € 2 niet leden €5kinderen -12jaar gratis.

500 wandelingen
De Roovere Rudi
Schroeyens Agnes
Stordeur Robert
Timmermans Henri
Van Reyckeghem Anny
Verstrepen Diana

2500 wandelingen
Bens Libert
Mertens Theo

Beste wandelvrienden, graag nodigen we jullie uit om de wandeldag samen in het “
Land van Asse “ te beleven. Het “ Land van Asse “ maakt deel uit van de Groene
Gordel en is de toegangspoort naar het Pajottenland en de Brabantse Kouters.

De Roovere Rudi
Verstrepen Diana
Wolput Ingrid

2000 wandelingen
Coenen Jean-Paul

P
R
O
F
I
C
I
A
T
!!!

Zondag26april 2020

250 wandelingen

750 wandelingen
Vanrusselt Gerard

ASSE

100 wandelingen
Geukens Franz
Jannes Jacqueline
Luyten Nancy
Nuyts François
Peeters Maria
Six Suzanne
Vanderstraeten Danny
Volders Raymond

www.vlaanderenwandelt.be
info: promotie@wandelsport.be

Uitreiking wandeltrofee VOS-leden tijdens ons ledenfeest 2019

Alle VOS-leden die wensen deel te nemen aan de Algemene Vergadering op
vrijdag 20 maart 2020 om 19u30 in zaal “Scafnis”, St.-Hubertusplein te Schaffen,
moeten het formulier op pagina 11 uitknippen en volledig invullen, ondertekenen en
indienen bij de voorzitter Louis Peters, Molenberg 4 te 3290 Deurne-Diest vóór 28
februari 2020. Enkel schriftelijke vragen worden behandeld op de vergadering.
De ingeschreven leden zullen dan persoonlijk worden uitgenodigd voor de Algemene
Vergadering met dagorde, plaats en uur. Wens je toe te treden tot het bestuur van
wandelclub VOS-Schaffen vzw (4049), stuur dan een afzonderlijke brief, samen met
uw formulier voor de Algemene Vergadering naar de voorzitter.
Dit moet ook gebeuren vóór 28 februari 2020.
De Voorzitter.
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Busreis

Vrijdag 20 maart 2020 - Algemene Vergadering in
O.C. Scafnis te Schaffen

15

Noteer in je agenda!

Busreis
Zondag 10 mei 2020
Vlaams-Brabantse Wandeldag - Airportwandeling

Inrichtende club: Parkvrienden Zaventem (WSVL 4165)
Start: Zaal Sint Maarten, Veldekenweg 1, Zaventem
Afstanden: 5-8-12-15-20-25-30-35 km
Beschrijving op de volgende pagina’s.

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,
GSM: 0473-746156 - E-mail: georges.poel@proximus.be

LidnrWSVL 4165

Airportwandeling
te Zaventem op zondag
10mei 2020
Mogelijk omvolgendeafstanden:
5– 8– 12– 15– 20– 25– 30– 35km
af te leggen
Dit jaar staat onzeAirportwandeling volledig in het teken van onzeNationale Luchthaven. De
start inzaalSint-Maarten, ligtinhartje Zaventemmetvoldoendeparkeergelegenheid ophet
marktplein en aan het station. Ookis er een ruime parkingvoorzien voor bussen.
Inschrijven kanvan7u00tot 15u.
Hoe komje naar Zaventem?
Via de NMBS ligt het station op 250mvan de startplaats.
Bussen van ‘De Lijn’ stoppen op het marktplein van Zaventem, ongeveer op 100mvan de
zaal.(272Brussel-Noord,282Mechelen, 359Roodebeek, 616
Leuven, 830Groenendaal)
De5km.Dewandeling start in het centrum van Zaventem en
gaat richting ’t Imbroek. Het Imbroek ishet oudste
groendomeinvan Zaventem. Vandaar uit gaande wandelaars
langsmooielandelijke wegennaar Nossegem.

Kapelleke op het Imbroek

Schilderij Antoon an Dijck

De5kmkomtlangsdegekende Ikea-landingsbaanenloopt langshet ‘Noskoem-wegske’
terugnaar destartzaal. Dezeafstandisookgeschiktvoor rolstoelen enkinderwagens. Bij
16
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dezekorteafstand kandewandelaar ookeens
een kijkjegaannemenindeSint-Martinuskerkop
het marktpleinte Zaventem(200mvande
startzaal). Indezekerkhangthet beroemde
schilderij van AntoonVan Dijck‘Sint Maarten
verdeelt zijnmantel meteen bedelaar’.
De8-12-15kmwandelingengaan langs het
Imbroekrichting Nossegem.Langslandelijke
wegenkomenzeaandemooiegerestaureerde
hoeve ‘Nothengem’,waar zichde eerste rustpost
bevindt. Na genoten te hebben van een hapje eneen drankje gaande wandelaars via de
Ikea-landingsbaandoorhet ‘Speelbos’(Vliegbos), waar zichhet vernieuwde
‘Spottersplatform van BrusselsAirport’ bevindt. Daar heeft meneen prachtig zichtopde
luchthaven. Ditpanoramischuitzichtpuntbiedtdegelegenheidommooiefoto’ste nemen
van startende en landende vliegtuigen.
Dankzijdetoelating vanSabenaAerospace,hebbenwedit jaar eenuitzonderlijkedoorgang
verkregenvia loodsH-08,waarvliegtuigenworden hersteld enonderhouden.We kunnen
ookeenkijkjenemenopde‘Tarmac’,metdestart-en landingsbanen.Enwe genieten vande
uniekekansomeensonderde indrukwekkendevleugelsvan een vliegtuigte mogen
wandelen. In dezeloodsis er een tweede rustpost
voorzienmet broodjes, taart, soepen frisdranken.

Opgelet!!! Alle wandelaars die toegang willen verkrijgentot dezeloodsen eventueel de
ʻTarmacʼ opwensen, moetenaan de toegang huncontrolekaart tonen. Dit wordt ons
omwille van veiligheidsmaatregelen opgelegddoor deluchthavendirectie.
De wandeling wordt verder gezetvia de brugnaar Diegem-Lowaar het uitgestippeld
parcoursje langshet mooie ‘CrownPlaza Park’ terug loodst naar de startplaats te Zaventem.
De wandeltracés van 20-25-30-35kmlopenineentotaal andere richting. Via de
‘Stockmansmolen’nemende wandelaars het mooie envernieuwde ‘Woluwewandelpad’
richting Sint-Stevens-Woluweomdan via holle en veldwegen, door het gemeentelijke park
‘Mariadal’ te wandelen richting Nossegem.In het ‘Mariadal-park’met zijnbronnenen vijvers
kaniedereen genieten van de mooie aangelegdepaden en de fauna en flora. Dit
wandelparcours volgtnadien ingrote lijnen de12-15km-tracésnaarderustpost
‘Nothegemhoeve’.
Opde25-30-35km-wandeltracéskrijgtmenookhet asielcentrum BIS 127te zienwaar zich
tevens ookhet tweede ‘Spottersplatform’
bevindt.

Uniek omte bezoeken: LoodsH-08

Noskoem-wegske&spottersplatform
Park Mariadal & CrownPlaza Park
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Animatie in de zaal

Themawandelingvoor kinderen van 6 tot 12jaar verzorgddoor de vogelvrienden v/d.
Kille-Meutel.

Schuttledienst van/naarluchthaven voorzien voor de
wandelaars van de afstanden 5-8km

C ro
In

20
Meer info: Wandelclub DeParkvriendenZaventem
Blanckaert William, Hoogstraat80te 1930
Zaventem

e-mail:christiane.meylemans@telenet.be

4049

4049

Zondag 23 februari 2020 - De Toekers Bunsbeek vzw (4051)
Zaterdag 8 februari 2020 - Samen Uit Samen Thuis vzw (2042)

OC Tielen, Kasteeldreef 34, Tielen

Dinsdag 3 maart 2020 - De Pompoenstappers vzw (1050)

Zondag 23 februari 2020 - De Toekers Bunsbeek vzw (4051)
Zaterdag 8 februari 2020 - Samen Uit Samen Thuis vzw (2042)
OC Lillo, Hortelstraat 21, Houthalen-Helchteren

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie
Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

Zaal Glazuur, Dries 7A, Glabbeek

VOS Schaffen

Naam of klever

4049
Naam of klever

4049
VOS Schaffen

Naam of klever
VOS Schaffen

4049

OC Tielen, Kasteeldreef 34, Tielen

Zaal Glazuur, Dries 7A, Glabbeek

Dinsdag 3 maart 2020 - De Pompoenstappers vzw (1050)

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie
Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

OC Lillo, Hortelstraat 21, Houthalen-Helchteren

VOS Schaffen

VOS Schaffen

Naam of klever
VOS Schaffen

4049

Naam of klever

OC Tielen, Kasteeldreef 34, Tielen

Zaal Glazuur, Dries 7A, Glabbeek

Zaterdag 8 februari 2020 - Samen Uit Samen Thuis vzw (2042)

Naam of klever

Dinsdag 3 maart 2020 - De Pompoenstappers vzw (1050)

Zondag 23 februari 2020 - De Toekers Bunsbeek vzw (4051)

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

OC Lillo, Hortelstraat 21, Houthalen-Helchteren

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

VOS Schaffen

Naam of klever

4049
Naam of klever

4049

VOS Schaffen

Naam of klever

OC Tielen, Kasteeldreef 34, Tielen

Dinsdag 3 maart 2020 - De Pompoenstappers vzw (1050)
Zaal Glazuur, Dries 7A, Glabbeek

Zondag 23 februari 2020 - De Toekers Bunsbeek vzw (4051)

Naam of klever

VOS Schaffen

4049

OC Lillo, Hortelstraat 21, Houthalen-Helchteren

Zaterdag 8 februari 2020 - Samen Uit Samen Thuis vzw (2042)

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

Ruime parking voor autoʼs & bussen

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

Afstanden: 5– 8– 12– 15– 20– 25– 30– 35km

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

Startuur: vrije start tussen 7u00en 15u00

VOS Schaffen

4049

Inschrijvingen: Leden 1,50¤-Niet leden 2,00¤-Kinderen -12jaar GRATIS

Naam of klever

Zondag 10mei 2020

VOS Schaffen

4049

Startplaats: Zaal Sint-Maarten, Veldeke 1te 1930Zaventem

Naam of klever

Praktische info:

VOS Schaffen

4049

De 30-35km-wandelparcoursmakeneenlus via Erps-Kwerpsomeen tweede maal terug te
keren in de rustpost ‘Nothegemhoeve’. Vervolgens sluiten dezewandelaars aan bij de 12-1520km.Voor deze afstanden is er ookeen derde rustpost voorzien in de loods op de
luchthaven.
De mixvan natuur en cultuur zalde wandelaar zekerweten te verrassen.

Clubkleding
T-shirt

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

€ 18,00

Trainingen voor volwassenen
Vest
Broek

€ 35,00
€ 27,00

Paraplu
Fleece vest
Bodywarmer
Petje

€ 15,00
€ 26,00
€ 30,00
€ 7,00

Elke Geyskens
Gespecialiseerde voetverzorgster
info@elkegeyskens.be
Facebook.com/pedicureelkegeyskens/

Enkel op afspraak

Smissestraat 70 bus 2 - 2430 Vorst-Laakdal

Omdat een degelĳke voetverzorging essentieël is in de wandelsport!

Café
Vleugtstraat 47
3290 Schaffen-Diest - 013-67 83 51
Herenkapsalon
Diestsebaan 121 - 3290 Schaffen-Diest
Tel. 013-31 29 74

LEKKER BROOD DICHT BIJ HUIS
011-45 28 00
22

We zijn te vinden op “Limburgse markten”:
Hasselt - Zonhoven - Paal - Beringen - Genk - St.-Truiden - Lanaken
Eisden - Tongeren ...

