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Bestuur Wandelclub

Woordje van de voorzitter

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
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

Fons Peeters: bestuurslid
Hezestraat 49 - 3290 Schaffen
Tel.: 013-33 50 55 - Mob: 0472-228 758
E-mail: info@wandelclubvosschaffen4049.be - ‘t Voskrantje-verantwoordelijke
Website: wandelclubvosschaffen4049.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

Beste wandelvrienden,
Het is weer zover, het laatste of eerste van het jaar, het is maar hoe je het bekijkt.
Het laatste woordje: wanneer ik terugblik naar het wandelen stel ik vast dat het bij ons in
vergelijking met 2017 op gebied van deelnemers een gewoon jaar was ondanks de warme
zomer. Enkel was er een gewone vermindering op onze 100 km, doordat de Ommegangtocht
een open wandeling was en we dit jaar onze vertrouwde Gildentocht organiseerden met beperkte deelname.
Het eerste woordje: laat mij even vooruit kijken.
Er gaan allerlei geruchten over lidgeld, hogere inschrijvingen bij vertrek en zo meer.
Deze twee genoemden blijven in 2019 ongewijzigd.
Vanaf 1 januari is het wel zo dat iedereen gescand wordt, dus hou dus altijd je lidkaart bij de
hand, eigenlijk zijn we dat al gewoon zou ik zeggen.
Over het betalingsbewijs verder in ons krantje meer uitleg.
Het is ook de bedoeling dat het inschrijven pas gebeurt vanaf een kwartier voor het vermelde
uur in de Walking, dit met de bedoeling dat de helpers ook op een normaal uur in de vertrekzaal hoeven te zijn.
Het zal even wennen zijn maar met een beetje zelfdiscipline van ieder van ons zal het na een
tijdje een gewoonte zijn.
Wat men in Wallonie doet is op dit ogenblik niet geweten, zij doen hun eigen ding.
Ik zou ook willen wijzen op het stukje INTERESSE? lees het en ik hoor er wel van.
Nog even iets anders.
De mensen die al langer lid zijn weten dat we vroeger in de winter naar Nieuwpoort gingen.
Het hotel Floreal organiseert wandel-weekends en ik verneem dat er leden zijn die daarvoor
interesse zouden hebben, ik heb Floreal gecontacteerd en het is zo dat zij na optie nog een
maand de kans geven om te bevestigen wie komt, dus wanneer je wil deelnemen schrijf in bij
mij en wanneer zij mij mailen kan ik je bevestiging vragen en door geven.
Zij doen twee wandelingen per dag in groep maar let op: het is wel pas voor volgende winter.
Wil je ginds iets anders doen is het je eigen keuze.
Om te eindigen wil ik alle helpers en bestuurders bedanken en feliciteren voor hun inzet over
het hele jaar.
Voor de rest van het jaar nog veel wandelplezier en prettige feestdagen en een voorspoedig
2019 gewenst.
Louis
Gevonden na de wandeltocht in Langdorp op 09/12/2018: PETJE met opdruk logo van VOS
wandelclub. Af te halen bij voorzitter Louis Peters, Molenberg 4 te Deurne-Diest na
telefonische afspraak.

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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Agenda

Proficiat aan de jarigen !!!
JANUARI 2019

FEBRUARI 2019

3 Nys Johan
2 Vanwezemaal Robert
4 Lisson Heidi
5 Janssens Roger
4 Taels Gerarda
5 Stockmans Johan
5 VANDERHEIDEN JACQUELINE 5 Blankaerts Werner
5 Put Greet
6 Pauwels Leon
7 Vergoosen Cindy
9 Reynders Joseph
9 Claes Peter
9 Stijnen Elisa
9 Sijens Robert
9 Luyten Marleen
10 Peeters Paul
12 Commers Magda
11 Hazenbosch Dries
15 Geyskens Lowie
11 Reynders Francois
16 Swinnen Marleen
11 Jooren Dorine
17 Ooms Greta
15 Vandeweyer Anne-Maria
19 Vervoort Marianne
16 Koks Paul
19 Nuyts Frans
20 Loozen Peggy
20 De Block Marc
20 Theunis Jeannine
24 Put Maurice
21 Timmermans Henri
24 Vandeweyer Patrick
22 De Groot Bernard
25 Vets Wim
23 Borgers Ria
26 Vangenechten Peggy
23 Luyckx Florentine
27 Claes Natalie
23 Scheys Mariette
27 HOUTMEYERS Geert
23 Verhagen Marc
27 Lucas Nancy
24 DAUBERCY Arthur
27 Mertens Theo
25 Verluyten Josee
27 Meurs Lydie
26 Robijn Rita
28 Aerts Francine
29 Bervoets-Suffeleers Margo 27 JORIS CLEMENT
29 Meesen Johny
30 Beerten Godelieve
30 Vermeulen Marcel
Fijne Verjaardag !!!
31 Braes Gert-Jan
Privacy-wetgeving:
Wij hebben deze keer nog altijd de data vermeld. Mocht
er bezwaar tegen zijn, dan zullen wij in de toekomst
(overeenkomstig de privacywet) geen data meer vermelden.

Welkom aan onze nieuwe leden !
Luyten Nancy, Halen
Roman Jean-Pierre, Laakdal
Oyen Linda, Laakdal
Six Suzanna, Tessenderlo
Valkiers Jacqueline, Tessenderlo
Nuyts Frans, Tessenderlo
Van Den Eynde Jef, Tessenderlo
Nuyts Christa, Tessenderlo
Braes Gert-Jan, Houthalen-Helchteren
Goossens Bart, Zelem

Loozen Peggy, Zelem
Jooren Dorine, Brugge
Valenberghs Michel, Leopoldsburg
Theunis Jeannine, Heppen
Peeters Felix, Zoerle-Parwijs
Saelen Christine, Veerle
Peeters René, Lummen
Van Eylen Sonja, Lummen
Windmolders Hilde, Diest
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MAART 2019
1 Schmitz Guy
2 Bonnyns Hugo
3 Vandevenne Melanie
4 Blankaerts Myrthe
4 Schepers Nicole
5 DE ROOVERE Rudy
5 Nuyts Christa
6 Appelen Roger
6 Scholiers Hendrik
6 STEENBERGEN Rachelle
7 Aerts Ellen
8 Joris Bea
8 VAN KERCKHOVEN Lore
8 Verheyden Marc
11 Vossen Alois
12 Scheveneels Jeannine
13 Scholiers Chantale
13 Timmermans MARIE
15 Jannes Jacgueline
16 Vanrusselt Gerard
17 Baute Willy
17 Peeters Felix
18 Appelen Sonja
18 Vandormael Patricia
18 Saelen Christine
19 Joncheray Wendy
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
30 Andries Stijn
31 Claes Stany
31 Ponet Ann
31 Verstappen Wim

Zaterdag 12 januari 2019

Clubwandeling + Nieuwjaarsreceptie in Feestzaal De Vleugt,
Vleugtstraat te Vleugt-Schaffen.
Start 10 km om 13u30 - 5 km om 14u00
Zie voor meer info op pagina 7 in ons Voskrantje

Zaterdag 19 januari

Eigen wandeltocht - WC Vos Schaffen vzw (4049)
H. Bonnynstocht
Start: Gildenzaal, Pastorijstraat, 3290 Schaffen
Afstanden: 4-6-12-20-30 km

Zondag 3 februari

Busuitstap - WC De Bokkenrijders Overpelt vzw (2012)
Limburg Wandelt - Bokkenrijderstocht
Start: Den Drossaerd, Parkstraat, Overpelt
Afstanden: 5-10-15-20-25-32 km

Zaterdag 16 februari

Gratis inschrijving - WSV Horizon Donk vzw (2056)
Wintertocht - Trofee Harten Vijf
Start: OC De Link, Linkhoutstraat 194, Linkhout
Afstanden: 4-6-9-13-20-30-42-50 km

Dinsdag 5 maart

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

Donderdag 14 maart

Eigen wandeltocht - WC Vos Schaffen vzw (4049)
Sneeuwklokjestocht
Start: Den Amer, Nijverheidslaan, 3290 Diest
Afstanden: 4-6-12-20 km

Vrijdag 15 maart

Algemene Vergadering in Scafnis, St.-Hubertusplein
te Schaffen-Centrum. Begin van de vergadering:
STIPT om 19u30.
Inschrijfformulier op pagina 9

Zondag 31 maart

Busuitstap - WC De Stroboeren vzw (1056)
Sint Annatochten - Walk 2 Gether-tocht
Start: Sint Annacollege, Oscar de Gruyterlaan 4, 2050 Antw.
Afstanden: 5-8-11-15-21-25-30-35-42 km

Vrijdag 15 maart 2019 Algemene Vergadering Wandelclub VOS Schaffen
Algemene Vergadering in Scafnis, St.-Hubertusplein te Schaffen-Centrum.
Begin van de vergadering: STIPT om 19u30.
Inschrijfformulier op pagina 9

De lidkaarten voor 2019 kunnen op 12 januari afgehaald
worden tijdens de clubwandeling en nieuwjaarsreceptie
in Feestzaal “De Vleugt” te Vleugt-Schaffen
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BETAALBEWIJS
Bijgevoegd betaal bewijs zal vanaf 1 jan. als het nieuw
inschrijvingsbewijs gelden.
Hou dit bij je tot NA de wandeling, want hiermee krijg je de nodige
stempels in het wandelboekje en eventueel op het stempelblad.
Je moet dus als lid niets meer in de vertrekbox deponeren.
Het is dus ABSOLUUT nodig je lidkaart te scannen voor het vertrek.
Wat in Wallonie staat te gebeuren weet ik op dit moment niet.

INTERESSE ?
Onlangs vernam ik dat één van onze leden gestart was op de
zogenoemde Dodentocht in Bornem.
Na een twintigtal kilometer heeft ze op gegeven, misschien een
gebrek aan voldoende voorbereidingskilometers?
Dit bracht mij op een idee: ik stel voor aan degenen
die willen een vrijblijvend groepje te vormen dat samen
met mij wat grotere afstanden wandelt.
In de Walking van 2019 kan je al de wandelingen vanaf
pagina 336 vinden van 42 km en meer.
Wanneer er interesse is kunnen we eventueel carpoolen of
ter plaatse afspreken (het is niet de bedoeling deel te nemen
aan de Euradax wandelingen).
Bijkomend raad ik aan deel te nemen aan onze
clubwandeling van 33 km op 12 januari.
Let op : er is geen bevoorrading op de stopplaatsen, er kan
wel wat gedronken worden op eigen kosten, ik raad aan een
hapje mee te nemen.
Deze wandeling doen we in groep aan een snelheid van 6 km
zo kan je dit tempo op een aangename manier aanvoelen.
Verwittigen zoals in ons krantje vermeld, kan bij Kris of bij mij.
Tot dan,
Louis
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Activiteiten in januari 2019
Zaterdag 12 januari 2019

Eigen Wandeltocht

Vleugt-Schaffen (Vl.Bt.)

Clubwandeling + Nieuwjaarsreceptie
Inrichtende club: W.C. Vos Schaffen vzw (4049)
Start: Feestzaal De Vleugt, Vleugtstraat te Vleugt-Schaffen.
Afstanden: 10 km om 13u30
Feestzaal Vleugt
		
5 km om 14u00
Feestzaal Vleugt
		
33 km om 9u30
Feestzaal Vleugt
		
22 km om 11u30
Café Moderne Deurne
		
14 km om 13u42
Café Den Oks Okselaar
Voor de 33 - 22 - 14 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!!!
Zaterdag 19 januari 2019

Eigen wandeltocht

Schaffen (Vl.Bt.)

Hugo Bonnynstocht
Inrichtende club: W.C. Vos Schaffen vzw (4049)
Start: Gildenzaal, Pastorijstraat, 3290 Schaffen
Afstanden: 4-8-12-20-30 km
Onze Hugo Bonnynstocht vertrekt vanuit Schaffen, een landelijke deelgemeente van Diest
Onze wandeling van 4 km biedt je landelijke wegen van Schaffen aan waar de woningen
grenzen aan ongerepte natuur. Je wandelt ook door een holle weg, die onverharde stukken
kent. Dit is best een pittig stuk! Je blijft vast en zeker in goede conditie! Maar geen zorg, even
later loodsen we je veilig terug naar goed begaanbare wegen, omringd door de bewoners
van Schaffen.
Nadat de 8 km een rustige start kent met de 4 km.wandelaars, trek je hoger op naar Kelbergen. Hier bevinden zich vele boomplantages van het bedrijf ‘Arbor’. De rijke variatie aan
boompjes, geeft het landschap een bijzonder uitzicht, al zorgt het nooit voor een bebost
gebied. De beboste flanken bezoeken we ook niet veel later. Als een volleerd mountainbiker
slinger je door de kleine paadjes van links naar rechts, van boven naar onderen. Geen paniek, dapperen onder ons! We landen tijdig bovenop het plateau van Kelbergen. Hier heb je
een mooi uitzicht op de omgeving en zijn de wegen terug breed en makkelijk te bewandelen.
Wanneer we het veld op dit plateau doorkruisen, gaat het fors terug naar beneden en duurt
het niet lang alvorens we onze wandelaars van de 4 km terug vervoegen naar de start-en
aankomstplaats.
Wandelaars van de 13 km trekken samen met de 22 km door Heesbos. De kleine paadjes
verhullen langzaam hun geheimen van dit prachtige uitgebreide bos. Wie deze streek denkt te
kennen, dan zich ook nu alweer laten verrassen. Onze parcoursmeester heeft ook deze keer
weer enkele onverwachte wendingen toegevoegd aan jouw avontuur. We rusten uit in de
parochiezaal van Webbekom. Na controle bezoeken we het kasteel van Lobos. Wanneer we
het aan onze linkerzijde zien opduiken, weten we dat we dra terug het bos induiken. Heesbos
bevindt zich op de uiteinden van de flanken van het Hageland en dat voel je wanneer je de
poorten van dit bos betreedt. Klimmen is de boodschap! Eens je de top hebt bereikt, word je
beloond met de rust die door dit bos waadt. Laat de stress hier maar achter. Geniet van je
gratis behandeling!
Wie Hugo Bonnyns wat beter kent, weet dat Hugo van geen kleintje is vervaardigd. Hij houdt
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van de lange afstand. Aarzel dan ook niet om de 22 km aan te vangen! Vanuit Zelem trek je
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.
Hugo en wandelclub heten jullie van hart welkom. Aarzel niet om Hugo even aan te spreken in
de startzaal, of ten velde. Hij staat je graag ten dienst om één van zijn vele prachtige wandelverhalen te vertellen. Hugo is een wandelend boek!

Busuitstap

Overpelt(Limb.)

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 15 maart 2019 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 22 februari 2019

Limburg Wandelt - Bokkenrijderstocht
Inrichtende club: WC De Bokkenrijders Overpelt vzw (2012)
Start: Den Drossaerd, Parkstraat, Overpelt
Afstanden: 5-10-15-20-25-32 km
Er is ook een kidswandeling voorzien.

Handtekening(en)

Linkhout (Limb.)

Gratis inschrijving

Wintertocht - Trofee Harten Vijf
Inrichtende club: WSV Horizon Donk vzw (2056)
Start: OC De Link, Linkhoutstraat 194, Linkhout
Afstanden: 4-6-9-13-20-30-42-50 km

Gratis insc

hrijfbonne

tje niet ve

rgeten!!!

De Harten Vijf(tig) wandelaars komen zowel in Heesbos en de vallei van de Zwarte Beek. De
boorden van het Schulensmeer krijg je er gratis bij. De andere afstanden ontdekken al het
moois van Linkhout en omgeving.

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

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

&

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

Zaterdag 16 februari 2019

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

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

Activiteiten in februari 2019
Zondag 3 februari 2019

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

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 15 maart 2019 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 22 februari 2019
Handtekening(en)

8

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

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

4049

Naam of klever

4049

Naam of klever

VOS Schaffen

VOS Schaffen

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

Zaterdag 16 feb. 2019 - WSV Horizon Donk vzw (2056)

Dinsdag 5 maart 2019 - De Pompoenstappers vzw (1050)

OC De Link, Linkhoutstraat 194, Linkhout

4049

Naam of klever

Ontmoetingscentrum Tielen, Kasteeldreef, Tielen

4049

Naam of klever

VOS Schaffen

VOS Schaffen

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

Zaterdag 16 feb. 2019 - WSV Horizon Donk vzw (2056)

Dinsdag 5 maart 2019 - De Pompoenstappers vzw (1050)

4049

4049

OC De Link, Linkhoutstraat 194, Linkhout

Naam of klever

Ontmoetingscentrum Tielen, Kasteeldreef, Tielen

Naam of klever

VOS Schaffen

VOS Schaffen

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

Zaterdag 16 feb. 2019 - WSV Horizon Donk vzw (2056)

Dinsdag 5 maart 2019 - De Pompoenstappers vzw (1050)

OC De Link, Linkhoutstraat 194, Linkhout

4049

Naam of klever

Ontmoetingscentrum Tielen, Kasteeldreef, Tielen

4049

Naam of klever

VOS Schaffen

VOS Schaffen

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

Zaterdag 16 feb. 2019 - WSV Horizon Donk vzw (2056)

Dinsdag 5 maart 2019 - De Pompoenstappers vzw (1050)

OC De Link, Linkhoutstraat 194, Linkhout

4049

Naam of klever

Ontmoetingscentrum Tielen, Kasteeldreef, Tielen

4049

Naam of klever

VOS Schaffen

VOS Schaffen

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

Zaterdag 16 feb. 2019 - WSV Horizon Donk vzw (2056)

Dinsdag 5 maart 2019 - De Pompoenstappers vzw (1050)

OC De Link, Linkhoutstraat 194, Linkhout

4049

Naam of klever

Ontmoetingscentrum Tielen, Kasteeldreef, Tielen

4049

Naam of klever

VOS Schaffen

VOS Schaffen

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

Gratis inschrijving +
Gratis 1 gewone consumptie

Zaterdag 16 feb. 2019 - WSV Horizon Donk vzw (2056)

Dinsdag 5 maart 2019 - De Pompoenstappers vzw (1050)

OC De Link, Linkhoutstraat 194, Linkhout

Ontmoetingscentrum Tielen, Kasteeldreef, Tielen

Activiteiten in maart 2019
Dinsdag 5 maart 2019

Tielen (Antwerpen)

Gratis inschrijving

Wintertocht - Trofee Harten Vijf
Inrichtende club: De Pompoenstappers vzw (1050)
Start: Ontmoetingscentrum Tielen, Kasteeldreef, Tielen
Afstanden: 4-6-12-16-20-25-30 km

Gratis insc

hrijfbonne

tje niet ve

rgeten!!!

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.

Donderdag 14 maart 2019

Eigen wandeltocht

Diest (Vl.Bt.)

Sneeuwklokjestocht
Inrichtende club: WC Vos Schaffen vzw (4049)
Sneeuwklokjestocht
Start: Den Amer, Nijverheidslaan, 3290 Diest
Afstanden: 4-6-12-20 km
VOS Schaffen promoot het wandelen tijdens weekdagen. Deze wandeling maakt deel uit van
de 4 provinciëntochten. Wandel ze allemaal en ontdek de pracht van ons land! Je start in zaal
Amer, de feestzaal van Diest. Deze zaal is een kleine kilometer verwijderd van het station van
Diest. Ideaal om onze wandeling met de trein te bezoeken!
De wandeling van 4 km is een prachtige stadswandeling door Diest. Je bezoekt de Allerheiligenberg waar de Allerheiligenkapel is gelegen. Het kleine kerkje staat vol heiligen beeldjes,
meegebracht door de vele bedevaarders die uit dank een beeldje achterlieten. Het is ondertussen een museum geworden. Een aanrader om te bezoeken! Wanneer je het stad in loopt,
sla je de Guido Gezelle straat in. Kijk rondom jou naar de uniek bewaarde gevelhuizen uit de
middeleeuwen. Drie prachtige, rijzige gebouwen nemen ons mee naar de tijd van de Middeleeuwen. Gebouwen waren en zijn nog steeds kunstwerken! Wanneer je door de witte
poorten van het Waranda park stapt, ontwaakt de natuur zich aan de rand van de stad. Mooi
hoe cultuur en natuur hier met elkaar zijn verbonden! Aan het einde van dit park vind je de
controlepost. De koffie geurt heerlijk en het gebak is onweerstaanbaar… Geniet ervan! Op je
terugweg naar de startzaal, laveer je door de vlonderpaden die de waterloop door de stad
begeleiden. Men zegt dat water rust brengt. We begeleiden je veilig terug naar de startzaal.
Terwijl de 4 km veilig onderaan de Allerheiligenberg blijft, trek je met de 7 en 9 km wandelingen over het gebergte van het Citadel. De 7 km blijft aan de zijkanten, terwijl de 9 km voluit
op avontuur gaat op en in deze groene long. Het gaat hier op en neer! Vergeet niet dat de
Para-commando’s van Diest hier werden opgeleid tot volwaardige soldaten! Je zoekt nu andere oorden op. De wijk van Poelske herbergt de Begijnenbeek. Langs deze beek ligt nog een
prachtige dreef verscholen die we jou graag aanbieden. Ook hier maakt de 9 km een ommetje tegen de Kloosterberg aan. Op naar het volgende avontuur wanneer je het Vervoortplein passeert. Haast ongemerkt vind je aan je linkerzijde de moskee van Diest. Deze plaats
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is zeker een bezoekje waard. Je kan er kennis maken met de gastvrijheid van de moslimgemeenschap. Je leert er meer over hun rituelen en gebruiken. Wist je dat ze hun God nooit met
een naam mogen aanspreken? Van Moskee gaat het naar de Sint Jansruïne. Deze kerk is
gebombardeerd tijdens de tweede oorlog en nooit meer opgebouwd. Het verhaal gaat dat
er onderaardse gangen zouden bevinden van onder het altaar naar de grote kerk van Diest.
Wanneer wij ze ontdekken, zullen we ze verwerken in één van onze volgende wandeltochten!
Ook jij bezoekt het Warandepark en de controlepost aan het voetbalstadion van Diest. Na
de controle vervolg je het parcours van de 4 km. De 9 km krijgt de kans om het begijnhof van
Diest te bezoeken.
De 13 km volgt het parcours van de 7 km en maakt vanuit de controle een lus van 6 km naar
het Webbekoms broek. Geniet met volle tuigen van de uitgebreide flora en fauna in dit uitgestrekt watergebied. Dat kans is groot dat je deze tijd van het jaar het broek onder water
aantreft. Dat maakt het bezoek nog mooier. Vele watervogels herbergen zich hier. Jij landt
opnieuw aan het voetbalstadion van Diest en vervolgt je wandeling met de andere wandelaars.
De 22 km maakt een grote lus van 9 km richting Molenstede. Ter hoogte van Fort Leopold
gaat het flink de hoogte in. Verharde en rode onverharde wegen wisselen elkaar af. Het is
hier werken geblazen! Je arbeid wordt beloond op de hoogte. Mooie bosstroken geven je
rust en langs het Schaffens vliegveld heb je een prachtig uitzicht op het provinciestadje Diest.
De sneeuwklokje tocht, die tijdens de week plaats vindt, is zo maar geen ‘doordeweekse
tocht’! Twijfel niet. Kom je zetel uit en zoek de gezelligheid en schoonheid op die VOS Schaffen
je graag aanbiedt!
Tot dan! Tot ten velde!

Vrijdag 15 maart 2019 - Algemene Vergadering in
O.C. Scafnis te Schaffen

Zondag 31 maart 2019

Busuitstap

Sint Annatochten - Walk 2 Gether-tocht
Inrichtende club: WC De Stroboeren vzw (1056)
Start: Sint Annacollege, Oscar de Gruyterlaan 4, 2050 Antwerpen
Afstanden: 5-8-11-15-21-25-30-35-42 km
Welkom in Antwerpen. U bevindt zich op de Linkeroever van de Schelde, een wijk met meer
dan 15.000 inwoners, zoveel als in een middelgrote gemeente. Hier wandelen voelt echter
helemaal niet als wandelen in één of andere dorps- of stadskern. In de jaren rond 1950
ontwierp de bekende landarchitect Le Corbussier een urbanisatieplan waarvan men nu nog de
voordelen kan benutten. Tussen de woonkernen is er veel ruimte en groen.
De wandeltochten die wij inrichten hebben natuurlijk nog meer te bieden, dat kan je ontdekken in de beschrijving van de omlopen.
De 4 km is geschikt voor mindervaliden en gaat volledig over het Europark met smalle en
autovrije paden, ze keren terug langs de wandelboulevard met prachtig zicht op de “Rede van
Antwerpen” met onder ander de katedraal. Geen rustpost voorzien.
De 7 km gaat via het Europark naar het Sint Annabos om via het Esmoreitpark naar de rustpost te gaan in manège Alberdienst. Via het Sint Annastrand en de jachthaven keren ze via
de wandelboulevard terug. Rustpost na ca. 3,5 km
De 11 km volgen in grote lijnen de 7 km maar maken in het Sint Annabos een grotere lus.
Ruspost na ca. 6,5 km.
De 15 km start via Europark naar het gebied Middenvijver, een divers gebied van vlaktes,
bossen en zelfs zandduinen. Daarna naar het Galgenweel, waar vroeger de galgen stonden
is er nu een mooie waterplas waar bij goed weer de zeilers zich kunnen uitleven. Na de rust
bij korfbalclub Sikopi gaan ze via de vlakte van de Middenvijver naar het Sint Annabos om de
11 km te vervoegen. Rustposten na ca 6,5 en 11 km.

Alle VOS-leden die wensen deel te nemen aan de Algemene Vergadering op
vrijdag 15 maart 2019 om 19u30 in zaal “Scafnis”, St.-Hubertusplein te Schaffen,
moeten het formulier op pagina 9 uitknippen en volledig invullen, ondertekenen en
indienen bij de voorzitter Louis Peters, Molenberg 4 te 3290 Deurne-Diest vóór 22
februari 2019. 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 22 februari 2019.				
De Voorzitter.
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De 20 km vertrekt met de 15 tot aan het Galgeweel en steken dan door naar de Burchtse
Weel, een getijdegebonden slik- en schorrengebied waar vele watervogels een stek hebben
gevonden. Na de rust in de hondencschool gaan ze via het Neuzenbos en door de tuinwijk
naar het Vlietbos. Na de autostrade te hebben overgestoken vervoegen ze de 15 km in de
Middenvijver om naar Sikopi te gaan waarna ze naar de wandelboulevard gaan om te eindigen. Rusposten na ca 6,5 en 13 km.
Voor diegenen die nog verder willen gaan zijn er nog omlopen van 25, 30, 35 en 42km. Zij
verkennen vanaf de hondenschool de gemeente Zwijndrecht met nog vele groene elementen
zoals het geboortebos .

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!

Herinnering aan Arlette Aerts

Neem het bonnetje mee, geef het af aan de inschrijvingstafel.
Je ontvangt gratis een inschrijvingskaart en één gewone consumptie.

Geboren te Meldert op 16 maart 1953
Overleden te Paal-Beringen op 15 december 2018
Uitvaart: deze heeft in intieme kring plaats

Veel wandelplezier!

Langs deze weg wensen we onze deelneming te betuigen
aan de familie, vrienden en kennissen en hen veel sterkte
toewensen bij het verwerken van dit grote verdriet.

Uitreiking wandeltrofee VOS-leden tijdens ons ledenfeest 2018
100 wandelingen
De Roover Ilse
Elsen Marc
Lobregt Desni
Vandeweyer Patrick
Willems Maddie

1250 wandelingen
Bervoets François
Schmitz Guy
Swinnen Louis
2000 wandelingen
Coenen Jean-Paul

250 wandelingen
Timmermans Henri (Ham)
Van Hecke Annique
Vanderheiden Jacqueline
Vanreyckeghem Annie
Volders Jos
500 wandelingen
Deferm Nicole
Hazenbosch Kris
Vandepaer Gilberete

2250 wandelingen
Roosen Jos
Symons Robert
Vandormael Patricia
2500 wandelingen
Terwaigne Paul
2750 wandelingen
Peeters Chris
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3750 wandelingen
Schepens Irma
Wellens Frans

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

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.
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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

Café

De Vleugt Bij “De Lukke”

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

Naamklevers
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!

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 bestelt 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.

€ 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 ...

drukkerij

Vadima

printing

alle handels- en gelegenheidsdrukwerk - printen van uw bestanden
inbinden van eindwerken - belettering
Lange Blok 46-48
2431 VEERLE-LAAKDAL

Smulhuisje

Diesterstraat 65 - 3980 Tessenderlo
013-67 64 04

Tel. 014 84 01 00

