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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
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.hazenbosch@outlook.com

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

Vĳfentwintig jaar “wandelclub Vos”.
Inderdaad 25 jaar geleden startte onze club op initiatief van Jean, Marleen en Theo
Francis van de Vleugt met een wandelclub genaamd “Vleugt Op Stap” ‘met als embleem
een ‘vos’.
Al vlug werd de naam ‘vos’ gebruikt door ander wandelaars en clubs .
Dit heeft er ons toe gebracht toen wĳ een vzw werden, de naam “VOS Schaffen” te
laten registreren.
Jean en Marleen steunen ons nog steeds; hĳ als Erevoorzitter.
Het eerste jaar kwamen Mariette Engelen en Georges Poel als nieuwe bestuurders
hen versterken, het was niet om de hoop te vergroten, want zĳ zĳn er nog steeds als
harde werkers.
Heel wat anderen, te veel om op te noemen, zĳn lang of minder lang bestuurder
geweest om te komen tot het huidige bestuur.
Bĳ deze verjaardag past het wel even de voornaamste organisaties te vernoemen.
Op onze tiende verjaardag organiseerden wĳ een “Provinciale Wandeldag” met de
verwachtte ongeveer 3500 inschrĳvingen .
Bĳ onze twintigste verjaardag stelde ik de vraag aan het bestuur wat we zouden doen
en op voorstel van Georges, zĳn we dan gegaan voor de laatste ‘Nationale
Wandeldag’ voor de fusie.
Toen nog één wandeling per provincie en het werd een succes want wĳ hadden meer
dan 7000 inschrĳvingen en dat betekende dat wĳ het hoogste aantal vertrekkers
mochten verwelkomen en dit is het juiste woord mocht ik vernemen van ander clubs en
wandelaars. Dat dit gemeend was kon ik later lezen in het infoblad van een Limburgse
club, want hun Voorzitter weidde een speciaal woordje aan onze organisatie. Werkelĳk
verliep alles op wieltjes zonder lange rĳen bĳ de inschrĳvingen en zo meer.
We hadden dan wel wat ervaring, doordat we samen met onze buren van Wandelend
Paal in 2002 vanaf de plein in Schaffen de Nationale georganiseerd hadden.
Natuurlĳk moet ik toch even stilstaan bĳ onze Gildentochten, even onderbroken door
de Ommegang, beiden 100 km.
Het laatste stuk van deze 100 km valt altĳd samen met het laatste stuk van de
gewone wandeling van 1 mei.
Deze tochten zĳn echte reclame voor onze club en dit door het mooie en steeds
veranderende parcours door Hageland, Kempen en Limburg .
En ook hier weer prima organisaties.
Het brengt echt wel veel werk mee voor bestuur en medewerkers.
Het doet dan ook altĳd deugd wanneer ik gelĳk waar in Belgie van de Gildentochtdeelnemers hoor, hoe goed alles verloopt zonder ook maar één negatieve reactie.
Dit brengt mĳ er gemakkelĳk toe iedereen te bedanken en te feliciteren voor al het
werk dat jullie presteerden als bestuurder of helper, de ene natuurlĳk wat langer dan
de ander, over vĳfentwintig jaar gespreid.
Louis
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Proficiat aan de jarigen
MEI

APRIL
1 Peeters Benny
2 Engelen Ivo
2 Verbist Ria
3 Bols Paula
4 Thoelen Freddy
7 Schurmans Gaby
8 Reynders Denise
8 Symons Guido
10 Vanhove Mario
10 Vaes George
11 Valkiers Jacqueline
12 Bens Libert
13 Geukens Franz
13 Vanwezemael Robert
14 Vangrinsven Irene
15 Swinnen Louis
15 Van Thienen François
16 Vilters Karine
17 Zeeuws Magda
18 Beerten Anne-Marie
18 Vanderheiden Robert
19 Maes Elza
20 Vanherf Liliane
20 Vuegen Johanna
21 Six Suzanna
21 Vanhoren Linda
22 Simons Anita
23 Severijns Julienne
23 Vandevoort Lydia
24 Vervaecke Inge
25 Oris Kris
25 Persoons Guido
25 Schellens Eddy
28 Reynders Theo
30 De Muylder Johnny

1 Nys Sven
2 Dewandel Patricia
2 Pollet Louis
2 Saenen François
3 Vangestel Marina
4 Beerten Maria-Lydia
4 Van Putten Jessy
6 Hazenbosch Michael
8 Delannoi Raymond
8 Verstrepen Diane
9 Berghmans Leo
10 Mantels Patrick
10 Van Goidsenhoven Nathalie
11 Govaerts Alex
11 Roosen Jos
14 Verstrepen Dirk
16 Fonteyn Linda
17 Put Rudy
18 Hex Ginette
18 Van Genechten Maria
19 Bervoets Esmeralda
19 Schepers Jozef
21 Schepers Gilberte
22 Aerts Yngwie
23 Timmermans Henri
24 Elsen Marc
24 Vangeel Peter
24 Van Hove Kelly
25 Martens Tim
26 Raymakers Marcel
26 Valenberghs Michel
26 Van Bogaert Christine
29 Bergen Christiane
29 Peeters Siebe
29 Raeymaekers Guy
30 Kennes Roger

Agenda
JUNI
1 Bervoets Frans
3 Cochet Chris
4 Mantels Georges
5 Kenis Ludgard
5 Oyen Linda
5 Simons Rose-Marie
5 Van Hemelen Magdalena
6 Verspreet Anita
6 Willems Maddy
7 Sijmens Renja
9 Bruffaerts Clement
9 Peeters Chris
11 Bertels Hugo
13 Geyskens Elke
15 Van Den Eynde Jef
17 Brusseleers Annick
19 Snoeckx Monique
20 Nestor Marc
21 Rayen Willy
21 Rubens Eddy
23 Schepers Mathilda
24 Dullers Marleen
24 Symons Robert
24 Heyligen Louis
25 Aerts Christa
25 Van Bael Paul
27 Celis Ronald
27 Smeuninx Michel
27 Vanhoren Agnes
28 Vanderstraeten Danny
29 Pauwels Anne
30 Wostyn Roan
30 Thomassen Jan

Zondag 26 april

Busreis - Vlaanderen Wandelt te Asse (Vl.Bt)
Inrichtende club: WRC Manke Fiel vzw (4046)
De Trekplosters (4158)
Start: Sportloods Pastinakenstraat 1730 Asse
Afstanden: 3-5-8-12-14-21-25-30-35-42 km

Donderdag 30 april

12e Gildentocht 100 km - Schaffen (Vl.Bt)
Inrichtende club: WC Vos Schaffen vzw (4049)
Start: Gildenzaal, Pastorijstraat te Schaffen
Afstanden: 100 km

Vrijdag 1 mei 2020

Gildentocht - Schaffen (Vl.Bt)
Inrichtende club: WC Vos Schaffen vzw (4049)
Start: Gildenzaal, Pastorijstraat te Schaffen
Afstanden: 4-6-8-12-20-30-40 km

Zondag 10 mei

Busreis - Vlaams-Brabantse Wandeldag - Airportwandeling
Inrichtende club: Parkvrienden Zaventem (4165)
Start: Zaal Sint Maarten, Veldekenweg 1, Zaventem
Afstanden: 5-8-12-15-20-25-30-35 km

Zaterdag 6 juni

Eigen wandeltocht - Clubwandeling + Clubkledingverkoop
in Feestzaal “Vleugt”, Vleugtstraat te Vleugt-Schaffen
Start 10 km om 14u00 - 5 km om 14u30 - Allen op post!!!

Zaterdag 13 juni

Uitnodiging Barbecue - Gildenzaal - Schaffen
Voor ons vĳfentwintig jarig bestaan houden
we een bbq in de Gildenzaal te Schaffen.
Zie verder in ons krantje

Donderdag 18 juni

Drieprovincientocht - Gratis inschrijving - Eindhout (Antw.)
Inrichtende club: WC De Bavostappers Zittaart vzw (1046)
Start: Kantine FC Netezonen, Rundershoek 32, Eindhout
Afstanden: 4-6-10-12-16-22-32 km

Donderdag 2 juli

Drieprovincientocht - Gratis inschrijving - Molenstede (Vl.Bt.)
Inrichtende club: WC Vos Schaffen vzw (4049)
Start: Berkenhof, Jeugdopleidingscentrum KFC Diest,
Turnhoutsebaan 119 te Molenstede-Diest
Afstanden: 4-6-12-20 km

Welkom aan onze nieuwe leden!
Vanhoren Linda, Ingooigem
Schellens Eddy, Begijnendijk
Vanhoren Rita, Begijnendijk
Vaes George, Diest
Vanhoren Agnes, Diest
Vaes Kris, Diest
Gijbels Wendy, Stokrooie-Hasselt
Raymaekers Johny, Schaffen
Vanderheyden Nicolle, Schaffen
Vermeyen Linda, Paal
Thoelen Freddy, Paal-Beringen
Jooken Betty, Paal-Beringen
Smeyers Jos, Paal-Beringen
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Jooken Patricia, Paal-Beringen
Mantels Georges, Meldert
Peeters Elise, Koersel
Missorten Jean-Pierre, Tremelo
Van Kerckhove Theo, Diest
Thoné Lutgarde, Zaventem
Van Vaek Christophe, Heist-Goor
Vanrusselt Cindy, Heist-Goor
Houtmeyers Els, Kaggevinne
Cels Luc, Tessenderlo
Impanis Roos, Diest
Vangeel Peter, Diest
De Blick Diane, Paal-Beringen

Afgelasting!

De Algemene Vergadering van vrijdag 20 maart is door de bepalingen van de regering
wegens het Coronavirus afgelast. Wanneer deze zal doorgaan, zal u zeker op gepaste
tijd medegedeeld worden. Het bestuur.
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Activiteiten in april 2020

Busreis - zondag 26 april 2020

ASSE

Hugo en Filip Bonnyns
tussen
Leuven en Aarschot!

ASSE
Zondag26april 2020

Zondag26april
2020
www.vlaanderenwandelt.be

www.vlaanderenwandelt.be
info: promotie@wandelsport.be
info: promotie@wandelsport.be
Beste wandelvrienden, graag nodigen we jullie uit om de wandeldag samen in het “

Beste wandelvrienden, graag
jullie uit
devan
wandeldag
in het
“
Landnodigen
van Asse we
“ te beleven.
Het “om
Land
Asse “ maaktsamen
deel uit van
de Groene
Land van Asse “ te beleven.
Heten “is Land
van Asse
deel en
uitde van
de Groene
Gordel
de toegangspoort
naar “hetmaakt
Pajottenland
Brabantse
Kouters.
Gordel en is de toegangspoort naar het Pajottenland en de Brabantse Kouters.

Praktische info:

Praktische info:
STARTPLAATS
: Sportloods Pastinakenstraat
1730Asse
STARTPLAATS : Sportloods Pastinakenstraat
1730Asse
vrije start
tussen7
uuren
15EINDE
uur EINDE
18U
STARTUUR : vrijeSTARTUUR:
start tussen
7 uur
en 15
uur
18U
AFSTANDEN
: 3-5-8-12-14-21-25-30-35-42Km
AFSTANDEN : 3-58-12-1421-25-30-35-42Km
PRIJS: leden
leden €2
leden €5kinderen
-12jaargratis.
PRIJS: leden € 2 niet
€niet
5 kinderen
-12jaar
gratis.
AANDACHTAANDACHT!
!

Zondag 5 januari organiseerde de Knoetstappers de Ommegang, een wandeling van Leuven
naar Aarschot. Omdat het vervoer naar Leuven met de trein ging en we dus op voorhand
treintickets moesten aankopen, was deze organisatie uitsluitend met voorinschrijving.
Parcours. De wandeling startte in Leuven aan de voorkant van het station, richting Stellabrouwerij. Via het fietspad en de 1-meilaan kwamen we in het prachtig provinciedomein van
Kessel-lo. Vandaar de steile Kesselseberg op en langs het wijndomein (zonder stop) op het
plateau van de Lemingberg, naar de bekende Chartreuzenbosberg van Holsbeek. We
daalden naar Wezemaals broek en de mooi gerestaureerde Uitemwatermolen. Vervolgens
veroverden we het enig mooi natuurgebied “de Beninksberg” met zicht op de Wingevallei.
Onder de autostrade door, kwamen we in het strooien Dorp Gelrode terecht, in het Kloesbos
en in het zand van ‘s Hertogenheide. Over de ring arriveerden we in ons Aarschot en langs de
Laak naar onze vertrouwde Knoet. Heel het (pittig) parcours werd afgepijld maar voor alle
zekerheid gaven we een plannetje mee met de nodige aanwijzigen. Het parcours was
ongeveer 23-24 km.
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die vooraf( inschrijven
april 2020
Speciaal: DeclubsSpeciaal:
die voorafDeclubs
inschrijven
uiterlijk ( 5uiterlijk
april52020
) )
en een deelnemerslĳstendoorsturen
min
25
personen
ontvangen
voor
een deelnemerslĳst doorsturen min 25 personen ontvangen voor
hun leden
hun leden

GRATISkoffieGRATISkoffie
met koffiekoek
met koffiekoek
Het station van AsseHetNMBS-Dendermonde
station van Brussel
Asse NMBSBrussel -Dendermonde
ligt op 5 minuutjesligt
stappen
van
de
Sportloods
op 5 minuutjes stappen van de Sportloods
info: DE LĲN
info: DE LĲN

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
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Donderdag 30 april 2020

12e Gildentocht 100 km

Schaffen (Vl.Bt.)

12e Gildentocht 100 km
Inrichtende club: WC Vos Schaffen vzw (4049)
Start: Gildenzaal, Pastorijstraat te Schaffen
Afstanden: 100 km

Parcours

Via de wallen van Diest starten we door de stadskern van Diest. De mooie
natuur rondom het citadel neemt je mee naar het Kaggevinnes veld. Vanaf
hier wordt het heuvelachtig. Je zal meer dan 2000 hoogtemeters overwinnen over de
Hagelandse heuvels. Tielt-Winge leidt het bezoek in naar meerdere pittoreske dorpjes uit het
Hageland. Wanneer je de stad Aarschot vanuit de Orleanstoren aanschouwt is het tijd voor
ontbijt na een marathon in groep te wandelen. Even verder, na 49 km worden de atleten
gelost in de vroeger ochtend. Je bevindt je hier in de etappe waar de meeste hoogtemeters
moeten worden overwonnen. Wanneer je na 75 km de bossen van de Merode induikt, wordt
het landschap terug wat vlakker. Het parcours blijft nu bebost. De wandelaars van de andere
afstanden vervoegen je pad na 85 km.

Activiteiten in mei 2020
Vrijdag 1 mei 2020

Eigen wandeling

Schaffen (Vl.Bt.)

Gildentocht
Inrichtende club: WC Vos Schaffen vzw (4049)
Start: Gildenzaal, Pastorijstraat te Schaffen
Afstanden: 4-6-8-12-20-30-40 km
Wanneer we spreken over de Gildentocht, denken vele wandelaars en sympathisanten aan
de 100 km wandeling van VOS Schaffen. Dat is ook zo. Onze Gildentocht gaat op vrijdag 30
april voor de 12e keer van start. De eerste en snelste groep start om half negen, de laatste
groep trekt uit Schaffen weg om tien na negen.
Op 1 mei gaan onze andere Gildentochten van start.
Met de 4 km gaan we vandaag op avontuur! We trekken naar de Schans, een prachtig
kasteel met mooie omringende vijvers en prachtige bossen. De dreef leidt ons naar dit
prachtige domein. Na dit onverhard avontuur, kom je terug veilig op het verhard aan. Rondom
jou liggen uitgestrekte landerijen. Eens de spoorweg over, wordt het drukker wanneer de
wandelaars van de langere afstanden samen met ons de laatste kilometer aanzetten.

bulten. Wat er ook van is, Het Schaffens veld trakteert ons op een vergezicht over de
landerijen. De plantages van diverse bomensoorten onderbreken het eindeloze zicht. Wat
schittert daar in de verte? Een veld van zonnepanelen zuigt het felle zonlicht op. In een tijd van
schaarse grondstoffen wordt de mens vindingrijk in het vergaren ervan. Ons pad jaagt ons
omhoog terug de vlakte in. Neem me mee door het veld en maak me wakker wanneer de
eerste straatlantaarn geduldig, wachtend op me, mij de weg toont naar de aankomst.
Wanneer de 4 en 8 km. aan de Schans terugkeren, trek je verder door het prachtige gebied
waar dreven de hoofdwegen zijn. We draaien af en banen ons een weg langs het veld over
een smal padje. Het avontuur in nu pas echt begonnen. Even op het verhard op verhaal
komen en je duikt in de vallei van het Zwarte water. Vijvertjes zijn de ontmoetingsplaats voor
parende kikkers. Jij zoekt het hogerop. Trapsgewijs banen de paadjes zich een weg naar
boven. Neem even halte bij dit prachtige kappeltje. Het uitzicht over de uitgestrekte velden is
schitterend… Stoffige zandwegen tonen je de weg naar Asdonk, naar Engsbergen, het stille
dorp van Tessenderlo. Hier krijg je de kans om iets te verteren. Asdonk vormt het decor van
het tweede deel van de wandeling. ‘Den Engelsen hof’ opent haar deuren. Uitgegraven,
brede sloten tonen ons hoe de Engelsen in den Oorlog zich ingroeven om zich te weren tegen
Nazi Duitsland. Nu is het rustig. Geen kanonschoten. Enkel volstrekte stilte. Over landelijke
wegen trekken we naar de overkant van de steenweg Diest-Tessenderlo. Wanneer de Kleine
beek opduikt, verstillen we opnieuw te midden van de weien, alvorens de laatste kilometer
aan te vatten met de andere wandelaars
Wandel je 20 km dan maak je ter hoogte van de controlepost in Engsbergen een prachtige
lus door de natuur van de Houterenberg en het natuurgebied Gerhagen. Algauw versmallen
de wegen onder je voeten. De paadjes onderscheiden de heide van de bossen. Zij laten je op
en neer gaan doorheen dit glooiende landschap. Een eindeloze attractie…
De 30 kilometer gaat na de lus in Engsbergen richting Okselaar. Landelijke wegen nemen je
mee naar het Prinsenbos. Voetpaden kuieren hier ongemerkt, bijna onzichtbaar door het bos.
Leidt me veilig over drukke wegen en neem me mee, neem me mee diep in het bos. Hekje in,
Hekje uit. Waar dieren in alle rust grazen, een ree in het vroege uur van de ochtend verschrikt
wegspringt. Kasteel Arendschot opent haar poorten en toont je haar pracht en praal. Je hebt
10 km gewandeld en arriveert aan de controlepost van Okselaar, Scherpenheuvel-Zichem. Je
wandelt nu een traject van 6 km samen met de 100 km wandelaars door het natuurgebied
van Gerhagen. Wanneer je denkt dat je opnieuw de bewoonde wereld intrekt, ga je nog
dieper het bos in. De dreven herinneren ons aan de tijd dat de stedelingen hier rust kwamen
opzoeken, in hun chalet. Wanneer straatnamen zoals ‘de mispad’ opduiken, heet Engsbergen
ons opnieuw welkom. Het laatste traject valt terug samen met de wandeling van 20 km.
Ga je voor ‘de kleine marathon van 40 km’ dan volg je eerst het traject van de 30 km. Ter
hoogte van Okselaar krijg je een onvergetelijke lus van 9.5 km voorgeschoteld. Je trekt
eindeloos door de natuur van Gerhagen en de Merode. Bij aanvang trek je over de
Ganzenberg. Paden worden zandwegen, worden opnieuw paden die eigenzinnig door het
bos slingeren. Over de steenweg treffen we het heidegebied aan en poelen van water.
Vlonderpaden houden de voeten droog. Hier tref je de wandelaars van de 100 km aan. Zij
aan zij kan je het gevecht tegen jezelf en het genieten van deze prachtige natuur delen.
Elkaar steunen. Wanneer je Engsbergen bereikt, kan jij je verenigen met de wandelaars van
12 en 20 km om zo de finish te bereiken.
Onze Gildentochten staan dit jaar opnieuw garant voor een sportieve uitdaging. Daarnaast
kan je tot rust komen en genieten in de eindeloze natuur van deze omgeving. Tot dan!

Net wanneer de 4 km wandelaars hun laatste kilometer inzetten, vat je als wandelaar van de
8 kilometer de tweede etappe van de wandeling aan. De landelijke wegen herbergen enkel
oude hoeves die nog over de tijd vertellen toen het donker werd met de maan en terug licht
werd met de zon. Geen straatlantaarns. Nu wijzen ze ons de weg, één voor één
gestationeerd. Netjes op een rij. Wanneer het asfalt ophoudt te bestaan, doven de laatste
lichten. Het onverhard neemt ons naar boven, naar open ruimte van het Schaffens Veld. Hoge
vlaktes. Ach, wij Vlamingen kennen weinig ‘hoogtes’. Ons Vlaanderen vlakke land kent enkel
8
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Activiteiten in juni 2020
Zaterdag 6 juni 2020 Clubwandeling + Clubkledingverkoop Vleugt-Schaffen (Vl. Bt)

Clubwandeling + clubkledingverkoop
in Feestzaal “De Vleugt” te Vleugt-Schaffen
Inrichtende club: Wandelclub Vos Schaffen (4049)
Start: Feestzaal “De Vleugt” te Vleugt-Schaffen
Afstanden: 5 en 10 km
De wandelaars voor de 10 km starten om 14u00
De wandelaars voor de 5 km starten om 14u30
Er is een tussenstop voorzien met een drankje

Clubleden, allen op post!!!

Clubkleding
T-shirt

Sweater

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

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

Nieuwe Polo’s

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
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€ 25,00

Trainingen voor kinderen tot 16 jaar

Vest
Broek

€ 25,00
€ 20,00

Polo

€ 18,00

Trainingen voor volwassenen
Vest
Broek

€ 35,00
€ 27,00

Paraplu
Fleece vest
Bodywarmer
Petje

€ 15,00
€ 26,00
€ 30,00
€ 9,00
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Donderdag 18 juni 2020

Gratis inschrijving

Eindhout (Antw.)

Drieprovinciëntocht - 24e Pootzaktocht

Gratis insch
rijfbonnetje
niet
Inrichtende club: WC De Bavostappers Zittaart vzw (1046)
Start: Kantine FC Netezonen, Rundershoek 32, Eindhout
Afstanden: 4-6-10-12-16-22-32 km

In de Gildenzaal te Schaffen

Voor ons vĳfentwintig jarig bestaan houden we een bbq in
de Gildenzaal te Schaffen.
Om 15 u verwelkomen we alle leden die in orde zĳn met hun
lidgeld voor 2020.
Daar het een jubileum-barbecue betreft, bedraagt de
prĳs voor de VOS-leden 0 euro.
Wanneer een lid van onze wandelclub graag iemand die
geen lid is wenst mee te brengen
betaalt het niet-lid 30 €.
We vragen in te schrĳven voor 06 juni bĳ Georges Poel
met naam (ook het eventuele niet-lid,
deze betaalt wel vooraf de som van 30 €),
op rekening BE33 9792 4273 6946 met vermelding BBQ.
VAN HARTE WELKOM !,
Het bestuur .
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vergeten!!!

De inwoners van Vorst, bestaande uit Groot-Vorst en Klein-Vorst ofwel Vorst-Meerlaar worden
sinds mensenheugnis ‘Pootzakken’ genoemd.
De naam is afgeleid van wortelen of ‘poten’ zoals deze groente in het plaatselijke dialect heet.
Vorst was al in het begin van de 18de eeuw het ‘Poot(en)land, waar de grond zo goed gedijde
voor wortelen. Ieder jaar werd een grote ‘poten’oogst binnengehaald en dat leidde tot
overvloedige consumptie van ‘poten’ door de Vorstenaar. Ze maakten er niet alleen stamppot
(lees ‘potenstoemp’) van, maar ook zelfs een soort stroop. Vandaar natuurlijk de naam
‘Pootzakken’ als ‘puitzakken’ uitgesproken.
De oudste allusie op de Pootzakken dateert van 1797 bij de viering van de primus Van Roy.
Vermits Vorst in die tijd een aantal knappe koppen voortbracht, werd de link gelegd tussen de
poten en het verstand. Kinderen werd wijsgemaakt veel wortelen te eten om verstandiger te
worden.
Over de wortelproductie is weinig geweten. In 1910 werd 80 hectare gele peeën geteeld, een
enorme oppervlakte voor zo’n gewas. Toch was in die periode de teelt al in een neergang.
Oorspronkelijk als scheldnaam ontstaan, is ‘Pootzak’ nu een eretitel geworden. De naam is
uniek in Vlaanderen en in de wereld. Enkel Vorstenaren mogen die naam dragen

Activiteit in juli 2020
Donderdag 2 juli 2020

Gratis inschrijving

Drieprovinciëntocht - Berkentocht
Inrichtende club: WC Vos Schaffen vzw (4049)
Start: Berkenhof, Jeugdopleidingscentrum KFC Diest,
Turnhoutsebaan 119 te Molenstede-Diest
Afstanden: 4-8-12-20 km

Molenstede (Vl.Bt.)

Gratis inschrijfbonnetje niet ve

rgeten!!!

Parcours: Ook dit jaar hebben we de mogelijkheid om te starten aan de jeugdvoetbalpleinen van KTH Diest. De kantine bevindt zich vlakbij de prachtige
natuurgebieden van deze zanderige omgeving in de Kempen en dat zal je merken tijdens de
wandelingen.
De 4 km start over onverharde stoffige zanderige wegen die je meenemen naar mooie
landerijen. Dit tafereel brengt je terug naar de tijd dat het hooi werd binnen gehaald op een
zomerse hete dag. Je wandelt nu over rustige verharde wegen die worden bevolkt door de
huizen die zij aan zij goedendag zeggen. Wanneer de weg naar beneden gaat, verandert hij
in een holle weg. Onderaan word je uitgenodigd naar boven te klimmen. Over stoffige
zanderige wegen zoek jij je weg naar boven. Links van je kan je Diest zien. Paarden grazen in
en tegen deze hellende grasweide. Oef, eindelijk boven! Recht naar beneden nu. Eens de
weg terug verhard, duik je voor een laatste keer het bos in. Kris kras vinden deze paden
langs de bomen hun weg naar de startplaats.
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De 8 km kent dezelfde start als de vier kilometer. Nadat je de landerijen hebt doorkruist, trek
je naar Dassenaerde. Dassenaerde is bekend als speelterrein voor de kinderen van Diest. Zij
kunnen hier tijdens de zomervakanties hun hartje komen ophalen. Vele generaties hebben
hier kampen gebouwd en ‘oorlogske’ gespeeld. ‘Het was de tijd van mijn leven’, zeggen
velen nog dikwijls. Rechts van je kijk je uit op en over de vallei van de zwarte beek. Het is een
prachtig zicht. Je duikt het bos in, de weg helt naar boven. Het bos maakt plaats voor ven. Ik
verkies nog steeds de geur van het dennenhout dat als een waas over het warme zand kan
hangen. Even wordt het pad een brede weg. In geen tijd duik je weer een smal pad in dat
voor een intense ontmoeting zorgt met de natuur rondom je. Wanneer je de grote steenweg
oversteekt, trek je richting Molenstede, een deelgemeente van Diest. Je betreedt de
prachtige landerijen van de Remaxhoeve. Dennenbossen wisselen zich af met weilanden. Een
klein bruggetje neemt je mee over het Zwarte water en toont je de weg naar het pittoreske
marktpleintje van het dorp. Het kerkje ligt er stil bij. Je laatste kilometer doet opnieuw stof
opwaaien over de rode zandgrond alvorens je de aankomst bereikt.
De 12 km start samen met de wandelaars van de 8 km. In Dassenaerde trek je over de
heuvel richting Engsbergen, een deelgemeente van Tessenderlo. Dennenbossen en
heidevlaktes wisselen elkaar af. Je kruist nog even de wandelaars van de 8 km, alvorens je
naar het prachtige gebied van het Prinsenbos trekt. Wanneer de zon hard schijnt, kan het hier
in de open zandvlaktes behoorlijk warm worden. Het doet deugd om terug over de kleine
paadjes door het bos te kunnen lopen. Nu de laatste kilometer wenkt voor de rust, wandel je
over rustige verlaten landelijke wegen. Je houdt halte aan de voetbalpleinen van Okselaar.
Na een verdiende rust duik je terug in de natuur. Jouw verhaal speelt zich nu af op het
grondgebied van het kasteel Arendschot. Prachtige kleine paadjes verhullen hun geheimen en
geven zich wat later over aan de brede dreven van dit adellijke gebied. Je kruist nog even
het rond punt aan café den Hemel en gaat dan meteen terug de bossen in met hun sompige,
moerassige ondergronden. Wanneer je arriveert aan het grondgebied van de Remaxhoeve,
vervoeg je opnieuw de wandelaars van de 8 km. tot aan de aankomst.
De wandelaars die kiezen voor 20 km krijgen nog een prachtig traject van 9.5 km uitgetekend.
Wanneer je Okselaar achter je laat, klim je naar boven over de Gazenheuvel. De zand is
opnieuw rood. De ijzerzandsteen kleurt hier de omgeving. Een klein paadje scheidt het bos
van een weiland. Het wordt stil rondom jou. Heel even leidt een bredere weg je verder door
deze eindeloze oase van natuur. De weg is alweer omgevormd tot een paadje. Het lijkt wel
een eindeloos dwalen door een labyrint van paden. Laat dit nog maar even duren zodat ik
kan verstillen en één kan worden met deze vredige natuur. Wanneer je even de baan
oversteekt, wordt het landschap terug schraler. Bomen maken plaats voor heide zoals het hier
eeuwen geleden ook moet geweest zijn. Vlonderpaden houden je voeten droog. Wie
herinnert zich nog ‘de vijvers van Averbode’? Je wandelt nu geruime tijd langs deze vergeten
nostalgische plek. Dit domein is nu eigendom van ‘Galazo’, een organisatie waar
Wandelsport Vlaanderen mee samenwerkt in het organiseren van de Coast to coast
wandeling. Wanneer de meterhoge omheining ophoudt te bestaan, gaan we onze laatste
kilometer in om zo dadelijk terug wat bij te kunnen tanken.
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We heten jullie van harte welkom om 4 of 20 kilometer te wandelen door eindeloze natuur.
De gastvrijheid van VOS Schaffen geven wij je er graag gratis en voor niets bij.
Tot binnenkort!

4049
VOS Schaffen
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Naam of klever

4049
VOS Schaffen

Naam of klever

Tussendoortje ...
Een leuke erfenis met weinig zorgen
Op Gasthuisberg ligt de Firmin op zĳn sterfbed, wetende dat het einde
nabĳ is.
Aan zĳn bed zitten zĳn vrouw, dochter en schoonzoon en de verpleegster.
Firmin richt zich tot de familie en zegt:
“Vrouw, ik wil dat jĳ de huizen in en rond de Bondgenotenlaan krĳgt”!
“Dochter, ik wil dat jĳ al de kantoren en de residentiegebouwen in de
Brusselsestraat krĳgt”!
“Schoonzoon, jĳ krĳgt de flatgebouwen in de Naamsestraat en aan ‘t
stadspark”!
De verpleegster is helemaal sprakeloos als zĳ dit aanhoort.
Dan, als Firmin er “tussenuit knĳpt” zegt de verpleegster:
“Madame, wat is uw man een goed en hard werkende mens geweest, dat
hĳ zoveel eigendommen heeft verworven”!
De vrouw antwoordt verbolgen: “Eigendommen”???
Hĳ had het verdorie over zĳn gazettenronde”!!!!!!!
(Theo)

Gekkenhuis
Frans en Louis, twee patiënten van het gekkenhuis, wandelen op een mooie
ochtend samen langs de vĳver van het gesticht.
Plots springt Louis, die niet kan zwemmen, in het water en gaat
onmiddellĳk kopje onder.
Frans bedenkt zich geen moment,
springt hem achterna en slaagt er met veel moeite in om Louis op het
droge te brengen.
's Namiddags wordt Frans ontboden bĳ de directeur van het gekkenhuis
waar zich het volgende gesprek ontspint:
Directeur : "Frans jongen, ik heb goed nieuws en slecht nieuws:
het goede nieuws is dat zowel de hoofdgeneesheer als ikzelf van mening
zĳn dat iemand die zo een heldendaad heeft verricht, voldoende bĳ zĳn
verstand is om niet langer in een inrichting te moeten verblĳven.
Het slechte nieuws is dat jouw moed uiteindelĳk tevergeefs is geweest
want Louis heeft zich opgehangen in de badkamer."
Frans : "Maar nee directeur;
Louis heeft zich niet opgehangen !
Ik heb hem daar gehangen om te drogen."
(Theo)
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Clubkleding
T-shirt

Chris, Desni, Sofia en Siebe melden
u de geboorte van hun Lieve
dochter en zus

Elise

Sweater

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

Nieuwe Polo’s

Geboren op 19 december 2019
Ik weeg 3,790 kg en meet 52 cm
***
Ik ben geboren om 2u59 in de
morgen en ben al lid van
Wandelclub Vos Schaffen

€ 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
€ 9,00

Smulhuisje
Diesterstraat 65 - 3980 Tessenderlo
013-67 64 04

Gespecialiseerde voetverzorgster
Enkel op afspraak
info@elkegeyskens.be
Smissestraat 70 bus 2 - 2430 Vorst-Laakdal
Facebook.com/pedicureelkegeyskens/
Omdat een degelĳke voetverzorging essentieël is in de wandelsport!

Tussendoortje ...
Alles kwĳt…. kan snel veranderen!

Café

Vanmorgen zat ik op een bankje naast een zwerver.
Hĳ zegt tegen mĳ :
"Vorige week had ik nog alles:
- een kok die mĳn maaltĳden klaar maakt,
- mĳn kamer was schoongemaakt,
- mĳn kleren waren allemaal gewassen en gestreken,
- ik had een dak boven mĳn hoofd.
- TV-HD, internet,
- dokters en geneeskundige verzorging aan huis
- ik ging naar de sportschool, naar het zwembad
- in de bibliotheek kon ik studeren wat ik maar wou …."

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

Ik vraag hem : "Wat is er gebeurd ? Drugs ? Alcohol ? Vrouwen ? Games ?
Gokken ? "
Hĳ antwoordde me : " NEE …. Ontslagen uit de gevangenis ! "
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(Madeleine)

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 ...

MECHELEN

HASSELT

Liersesteenweg 50
T 015 20 53 14
mechelen@printsalon.be

Diepenbekerweg 4-6
T 01122 60 74
hasselt@printsalon.be

ma-do 9.00 -18.00u vr9.00 -17.00u

www.printsalon.be

BRUGGE
Koningin Astridlaan 97/11
T 050 96 04 20
brugge@printsalon.be

