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ET BESTUUR 
 

Voorzitter en Econoom 

     Marcella  LIEFSOENS   

     Filips de Goedelaan 8    

     3400  Landen  

     Tel. 011/59 74 06     

     E-mail: moetilief@outlook.com      

 

 

Ondervoorzitter &Logistiek   

      Artheme VANVOLCKSOM  

     Sint-Lambertusstraat  16   3400  Landen 

     Tel.: 011/88 51 31 

 

 

Secretaris 

     Ludo PEETERS 

     August Robijnsstraat 33   

     3404  Landen  

     Tel. : 011/88 56 51. 

     Gsm : 0473/96 24 02 

     E-mail : peeters.ludo1@skynet.be 

 

 

Penningmeester 

     Gilbert VANDEVELDE 

     Keibergstraat 19 

     3400 Landen 

     Tel. : 016/78 20 56 
 E-mail : gilbertvandevelde@hotmail.com 

     Bankrekening Leeuwerik : BE22 4533 0323 7147 

 

 

Info Verantwoordelijke                                 

William CHAMPAGNE 

Hannuitsesteenweg 34  3400 Landen 

Gsm : 0499/54 03 36 

E-mail: william.champagne@telenet.be 

 

 

Parcoursmeester 

     André MEEUS 

     Weggevoerdenlaan 7  3400  Landen 

     Gsm : 0494/16 34 79 

 

 

Inschrijvingsverantwoordelijke 

       Bernadette CHAMPAGNE 

       Hannuitsesteenweg 34    3400  Landen 

       Tel. :  011/88 41 67 
 

 

 

Vaste medewerker 
        

       Administratie 

Betty TASSENS 

        Keibergstraat 19 

        3400 Landen 

        Tel. : 016/78 20 56 

 

      Parcoursmeester 

Theo Wauters 

       Frankenlaan 2 Landen 3400 

       Tel.: 011/83 17 75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email-adres 
  

Soms moet er vanuit het bestuur een dringende 

mededeling gedaan worden aan de leden.  

Dat kan niet altijd via het clubblad. Daarom zou 

het gemakkelijk zijn als we van de vele leden die 

een computer gebruiken het e-mailadres zouden 

kennen. 

 

Maak je e-mailadres over aan het bestuur (liefst 

aan Ludo - Secretaris) zodat we een lijst kunnen 

aanleggen. 

 

Het bestuur zal deze adressen enkel gebruiken 

voor een dringend contact en zal niet doorgegeven 

worden aan derden. 

peeters.ludo1@skynet.be 
 

Openingsuren secretariaat: 
 

Voor de lidgeldvernieuwingen en de verdeling 

van wandelboekjes, klevers en groene kaarten 

enz. zal het secretariaat geopend zijn (niet op 

feestdagen) :   

Elke maandag van 18u30 tot 20u00  

En op woensdag van 14u00 tot 17u00 

 
Als er omwille van externe factoren toch iets 

wijzigt, wordt dit uitdrukkelijk in het 

clubboekje  vermeld! 

Het secretariaat is gevestigd  

 August-Robijnsstraat 33,  

 3404 Attenhoven – Landen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:moetilief@outlook.com
mailto:peeters.ludo1@skynet.be
mailto:gilbertvandevelde@hotmail.com
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Woordje van de voorzitter 

 

 

 
 

Beste leeuweriken 

 

 

Opnieuw laten we 365 dagen achter ons. 

Dit moeilijke jaar waar we een nieuw bestuur hebben opgestart is alweer voorbij. 

Wij mogen fier zijn dat wij, mede door de inzet van velen, hierin geslaagd zijn. 

 

Ik dank in het bijzonder de vele vrijwilligers, medewerkers en het bestuur die samen 

de kar hielpen trekken. Zij hebben zich jarenlang belangeloos ingezet voor “hun club” 

Onze oprechte dank hiervoor want zonder hen kan een vereniging niet overleven. 

 

Voor dit nieuwe jaar 2018, wens ik alle leden en hun familie een gezond, vreugdevol en 

allerbeste jaar toe. Een jaar van voorspoed met de vervulling van ieder zijn persoonlijke  

wensen! 

Dankbaar terugblikkend naar het verleden wil ik samen met iedereen van jullie hoopvol  

uitkijken naar de toekomst van onze club, met het voornemen en het vertrouwen om er  

met z’n allen een dynamisch wandeljaar van te maken. 

 

Tenslotte hoop ik dat vriendschap en wandelplezier geen holle woorden zijn in het  

clubleven, maar intens ervaren zullen worden door alle leden. 

 

Moge 2018 voor iedereen een jaar worden zonder zorgen, waar we met veel moed en  

plezier doorwandelen. 

 

Marcella 
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Verdienstelijke leden 
 

Graag willen wij een speciale dank richten aan onze leden die in 2018 reeds 35 jaar lid (of meer) waren van onze 

wandelclub. Wij bieden hen graag een drankje aan tijdens onze wintertocht op 7/01/2018 

 

 

  Sinds 1970  >>>  47 jaar                                                                              

 

  VANHAM JOSEPH 

 

  Sinds 1981 >>>  36 Jaar 

 

  VANBUSSEL PIET 

  VANDECAN IVAN 

 

  Sinds 1982 >>>  35 Jaar                                                   

 

  LINNEKENS JOHNY 

  PEUMANS MIA 

  REYNDERS MARIE 

  SNOECKX MARIETTE                                                        

    

 

 

 

 

 

 

Lidgeld 2018 
 
LET WEL OP:  Het lidgeld ten bedrage van 15€ per persoon voor 2018 en het inschrijfformulier dienen vóór 31/12/17 

binnen te zijn daar u anders vanaf 01/01/18 niet meer in orde bent met de verzekering van Wandelsport Vlaanderen en u 

bij een eventueel ongeval, zelf de kosten dient te dragen.  Anderzijds dient onze club na 01/01/18, telkens wanneer 

iemand zijn lidgeld hernieuwd, de wandelbond onmiddellijk aan te schrijven, wat ten koste gaat van heel wat vrije tijd en 

portokosten.  

REKNR. LIDGELD ! BE22 4533 0323 7147  De lidkaart en attest ziekenkas kan na storting  reeds afhalen  op ons 

secretariaat  zie openingsuren clubblad en  op onze WINTERTOCHT van 07/01/18. 

 

 

Belang van de lidkaart 2018  
 

Neem deze lidkaart telkens mee als je gaat wandelen. 

Toon spontaan deze lidkaart aan de inschrijvingstafel, zo krijg je korting van minimum €0,40. 

Laat zien dat je EEN LEEUWERIK bent! 

Bij elektronisch scannen moet je steeds je lidkaart laten in scannen. 

Bij ongeval, ben je enkel en alleen verzekerd als je deze lidkaart kunt tonen en een geldige controlekaart 

van de organiserende club hebt gekocht en ingeschreven bent als leeuwerik. Laat je daar niet aan kennen en 

vermijd alle miserie! 

Draag zorg voor je lidkaart! 

Vul je deelnemerskaart correct in 
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Nieuw!!! Zeer  belangrijk! 

 
Beste wandelvrienden, 

 

Om organisatorische redenen is het bestuur genoodzaakt om vanaf heden enkele wijzigingen aan te brengen :  

 

- Bij inschrijving voor busuitstappen wordt bij verwittiging van NIET deelname slechts de helft terugbetaald   

GEEN VERWITTIGING = GEEN TERUGBETALING 

 

- Bij deelname aan de grote reizen (3-daagse en/of meerdaagse) wordt er voortaan een voorschot gevraagd.  

 

- Reizen zijn enkel toegankelijk voor leden van de wandelclub.                                              

Niet-leden zijn immers NIET verzekerd tijdens deze uitstappen.                                                                                                

Zij doen er evenwel voordeel bij om toch lid te worden aangezien het lidgeld via de mutualiteit kan 

teruggevorderd worden en het lidmaatschap zodoende GRATIS is. Op deze manier krijgen zij gratis ons 

driemaandelijks infoblad en kunnen zij aan alle wandelingen, uitstappen en reizen tegen democratische 

prijzen deelnemen. 

 

Inschrijvingen Busreizen en/of evenementen 
 
Alle inschrijvingen dienen te gebeuren via het secretariaat of via de voorzitter (zie gegevens pag 2). Betaling 

liefst via overschrijving op rekening van de wandelclub met vermelding naam en activiteit. 

Bankrekening Wandelclub De Leeuwerik Landen :  

BE22 4533 0323 7147 
 

 

Wij danken U voor Uw begrip, 

 

 

 

 

Formulieren ziekenfonds 2018  
 
Ook in 2018 kan je genieten van een terugbetaling van je ledenbijdrage voor het jaar 2018.  

Na storting van de betaling van uw ledenbijdrage voor het jaar 2018 zult u samen met uw lidkaart 2018 een 

attest ontvangen om de tussenkomst van je ziekenfonds in de ledenbijdrage aan te vragen. Na het aanbrengen 

van uw kleefbriefje van uw ziekenfonds op het attest mag u het attest, zoals voorheen, bij het ziekenfonds 

indienen, doch pas na 1 januari 2018.  

 

Het cash betalen van uw ledenbijdrage tijdens onze wandelingen wordt liefst vermeden omdat we niet in de 

mogelijkheid zijn om het (de) attest(en) aan te maken gedurende de wandeling.  
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Op reis met de club in 2018  
 
Je kan vrij deelnemen aan de talrijke wandeltochten in ons land, maar bovendien bieden we meerdere 

clubwandelingen aan, één daagse busreizen en meerdaagse uitstappen, meestal in het buitenland. Die 

activiteiten worden in het driemaandelijkse clubtijdschrift aangekondigd. 

Deze activiteiten zijn enkel toegankelijk voor leden !!  

 
In 2018 trekken we naar  Nederland en Duitsland – Zwarte Woud. Momenteel staat het programma zo goed 

als vast. Meer info was er op 1 december door reisleider Francis van Baus Reizen en nu ook  in ons clubblad. 

Inschrijven voor deze reizen zie achteraan het clubblad! 

 

Proper schoeisel op de bus! 
 

Om in de toekomst geen problemen met de buschauffeur te hebben, verzoeken we de deelnemers niet met vuil 

schoeisel op de bus te stappen. Om de bus proper te houden raden we aan een paar reserveschoenen mee te 

nemen.  

 

Zo niet, zal men op blote voeten of kousen moeten plaatsnemen op de bus.  
 

GENIET TEN VOLLE VAN JE WANDELING EN LAAT JE DUS RIJDEN ! 

 

Groene stempelkaart: 
 

Alle groene kaarten die ten minste 15 geldige stempels bevatten komen in aanmerking voor een tussenkomst 

van de club in : 

• Het diner na de algemene vergadering 

• Busreizen 

• Wandelboeken van de federaties 

• Kledij van de club  

Hou er rekening mee dat er GEEN overdracht wordt gedaan naar de volgende jaren en dat er geen 

terugbetaling gedaan wordt in SPECIEN. 

 

Vriendelijk verzoek het de clubsecretaris zo gemakkelijk mogelijk te maken en dus rekening te houden met wat 

volgt: 

- €1,00 per stempel (vanaf kaart 2017 wegens ons 45-jarig bestaan) 

- Minimum 15 stempels dus vanaf €15 

- Maximale tussenkomst per kaart en per clublid is beperkt tot 35 geldige stempels.  

Dit bedraagt €35 

- Als er een prijsverschil is wegens te weinig stempels, gelieve dit dan onmiddellijk bij te betalen 

- Alleen geldig voor clubleden die in 2017 hun lidgeld hebben betaald 

- Op de achterzijde van de kaart vermelden: 

o Naam en geboortedatum middels een klever 

o Aantal geldige stempels per kaart en totaal van alle kaarten 

o Uw keuze van tussenkomst 

o De som die in geld bijbetaald dient te worden 

Onze secretaris is jullie dankbaar voor uw medewerking. 
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Verslag Scherpenheuvel 08/10/2017 

 
 

In de vroege ochtend waren er 4 dappere leeuweriken die het miezerige weer trotseerden om de ong. 33 Km aan te vatten. 

In Landen op het marktplein vertrokken de overige deelnemers met de bus om 11 uur naar het dorpscafé in Waanrode, 

waar we rond de middag de 4 stappers – die reeds 22 Km afgelegd hadden – verwelkomden. 

 

Na de lunch - eigen knapzak – en het gezellig samenzijn met een warme of koude drank in dit cafeetje ging bijna iedereen 

de resterende 11 Km te voet afleggen naar Scherpenheuvel. Slechts een paar deelnemers bleven omwille van kwetsuren 

en/of andere kwaaltjes op de bus. 

 

In Scherpenheuvel aangekomen was iedereen vrij om te doen wat hij of zij dachten te moeten doen. Een bezoekje aan de 

basiliek, een gebedje, een kaarsje branden, wat rondslenteren….alles kon. 

 

Daarna werd er gezorgd voor de innerlijke mens en maakten we ons klaar voor de terugweg naar Landen. 

 

Spijtig maar dit was de laatste “op deze manier” naar Scherpenheuvel.  

Iedereen zal wel begrijpen dat aan de democratische prijs van 10 € het niet mogelijk is om dit met de autobus verder te 

organiseren. 

Het was een mooie tijd maar het is voorbij en we zullen zoeken naar een andere formule.  

 

 

De voorzitter 

 

 

Aan alle medewerkers! 
 
Hartelijk dank aan de GANSE PLOEG medewerkers van wandelclub De Leeuwerik. 

Met name; het verzorgd uitpijlen van de parcours, in orde brengen van de zalen, de bediening en het opruimen, 

de medewerkers in de keukens en alle mensen ACHTER de schermen, al onze wandelende leden die onze inzet 

waarderen door massaal deel te nemen aan onze tochten. 

In één woord, een zeer tevreden NIEUW BESTUUR. 

Voor de toekomst gaan we zo verder …  
 
 

Zonder vrijwilligers zijn onze organisaties niet mogelijk 

 

  Alvast onze hartelijke dank 
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KEUZEHULP VOOR WANDELSOKKEN 

Dat goede berg- en wandelschoenen duur zijn, weet elke wandelaar. Het zou een reden kunnen zijn om te 

bezuinigen op speciale wandelsokken, omdat je niet weet wat het verschil is tussen een sok en een goede wandelsok. 

In dit artikel belichten we waarom er verschillende soorten wandelsokken zijn en hoe je een goede keuze kunt 

maken. 

Goede wandelsokken nemen transpiratievocht op waardoor ze je voeten droog houden, wat blaren en andere huidirritaties 

voorkomt. Daarnaast dragen ze bij aan schokdemping, wat het draagcomfort van je wandelschoenen beter maakt. Een 

groot pluspunt van wandelsokken in vergelijking met bijvoorbeeld katoenen sportsokken is dat ze anatomisch gevormd 

zijn. Een sok die zich naar je voet voegt, zal minder lubberen. Steeds vaker zie je paren met een linker- en een rechtersok, 

zodat ze nog beter aansluiten op de vorm van je voeten. En wandelsokken zijn nu vrijwel allemaal naadloos. Ook dat 

voorkomt blaren. 

Wandelsokken van wol of katoen? 
Tegenwoordig bestaan wandelsokken vaak uit een combinatie van wol en kunstvezels. Wol is als geen ander materiaal in 

staat om vocht op te nemen. Daardoor blijven je voeten beter droog. Vooral in de zomermaanden is dat een groot 

voordeel. Wol heeft echter ook een nadeel: sommige mensen krijgen er de kriebels of eczeem van. In dat geval 

kan Merinowol uitkomst bieden. Dit irriteert de huid minder dan gewone wol. Houden de klachten aan bij Merinowol, 

dan is katoen een goede optie. Ook katoen heeft weer wat minpuntjes: het is minder vormvast en slijt sneller. Welke 

combinatie van materialen de beste is hangt af van jezelf, van het weer en van andere omstandigheden. 

Kunstvezels 
Deze worden vooral gebruikt om wandelsokken waterafstotend en sneldrogend te maken. Enkele veelgebruikte 

materialen zijn polyester, nylon en polypropyleen. Verder komen materialen als elasthaan, lycra en spandex voor om de 

sok een goede pasvorm te geven. Ook zijn er speciale vezels die, niet onbelangrijk, zweetlucht tegengaan. Sommige 

speciaal voor wandelsokken ontwikkelde materialen zijn gedeponeerd als handelsmerk. Een merknaam die je vaak 

tegenkomt is CoolMax. Deze vezel is speciaal gemaakt om vocht af te voeren, wat natuurlijk vooral handig is bij warm 

weer. Naast het materiaal is de dikte van de wandelsok een belangrijke factor. 

Dunne wandelsokken 
Worden aanbevolen bij lichte en nauwsluitende wandelschoenen (categorie A) en bij wandelschoenen die goed vocht 

afvoeren. Voor dunne wandelsokken is katoen een goed materiaal. Dunne sokken hebben vaak extra verdikte delen om 

schokken op te vangen. 

Dikke wandelsokken 
Worden aanbevolen bij zwaardere wandelschoenen (categorie B, C en D) en bij wandelschoenen die minder goed vocht 

afvoeren. Voor dikke wandelsokken is wol (of Merinowol) een goed materiaal. Het onderscheid tussen dunne en dikke 

wandelsokken is een globale vuistregel. Je eigen persoonlijke voorkeur is net zo belangrijk. 

Het is wel slim om wandelsokken en wandelschoenen op elkaar af te stemmen. Dus ga je nieuwe wandelschoenen kopen? 

Trek dan je wandelsokken aan. En omgekeerd: als je sokken wilt kopen vraag dan in de winkel of je ze mag passen met je 

wandelschoenen aan. 

Je merkt het al: een wandelsok kiezen is heel persoonlijk. Kijk dus goed naar wat voor schoenen je hebt en in welke 

omstandigheden je wandelt. En ook heel bepalend voor het maken van een keuze: ben je wel of niet (over)gevoelig voor 

wol? Erg persoonlijk dus, maar uit vergelijkende tests van Op Pad en de ANWB komen toch wel een paar algemene 

conclusies bovendrijven. Uit de testen kwam onder meer naar voren dat de meeste wandelaars een voorkeur hebben voor 

dunne sokken, en dan in het bijzonder met een verdikt voetbed. Kijk op de websites van Op Pad of de ANWB als je 

benieuwd bent naar testresultaten. 

Sokken wassen 
Let goed op de wasvoorschriften van je wandelsokken. Vaak zijn sokken wel geschikt voor de wasmachine, maar niet 

voor de droogtrommel. En voor sokken met wol kun je beter het wolwasprogramma gebruiken. Dat voorkomt draaien en 

schudden, wat de veerkracht van de sokken vermindert.    (Bron: Wessel Zweers, Trek11, Op Pad sokkentest) 

http://www.wandelmagazine.nu/algemene-wandeltips/keuzehulp-voor-wandelsokken
http://www.wandelmagazine.nu/algemene-wandeltips/kies-de-perfecte-wandelschoen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Merino
https://coolmax.com/en/
http://www.wandelmagazine.nu/algemene-wandeltips/kies-de-perfecte-wandelschoen
http://www.wandelmagazine.nu/algemene-wandeltips/kies-de-perfecte-wandelschoen
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De hoogtepunten van Tsjechië - Zuid-Bohemen 
 

8-daagse autocar vakantie in het Tsjechische Zuid-Bohemen van zondag 3 september 2017 tot en met zondag 

10 september 2017 met luxe-autocar  van B&V Reizen en verblijf in halfpension in het uitmuntende 

4**** Sporthotel Zátoň. 

 
Dag 1 - zondag 03/09/2017 

 

Vertrek met 29 deelnemers en onze 2 gidsen - Eddy Thys en Bennet Berx - naar Zuid-Bohemen met de autocar. In 

Frankfurt werd onze chauffeur afgelost en maakten we kennis met onze vaste chauffeur Theo voor de rest van de reis. 

Aankomst in Hotel Zaton rond 19u. Bedeling van de kamers en rond 20u mochten wij aanschuiven voor een heerlijk 

warm en koud buffet. 

Na de maaltijd werd het programma door Eddy uitgelegd en nadien werd de avond afgesloten met een kleine wandeling. 

 

Dag 2 - maandag 04/09/2017 

 

8u ontbijtbuffet en 9u15 verzameling voor een wandeling van 12 Km naar Rožmberk nad vltavou met 26 deelnemers 

langs de oevers van de Moldau ,door bossen en ongerepte natuur. Na een kleine maaltijd langs de oevers van de Moldau 

vertrokken wij per autocar naar het Lipnomeer. Met de zetellift gingen we naar boven om op de 40m hoge toren - die deel 

uitmaakt van de "boomkruinwandeling" - een prachtig panoramisch zicht te hebben over de streek. 

Met de bus terug naar het hotel om ons op te frissen en om 19u15 aan te schuiven voor een uitgebreide maaltijd. Het 

programma voor de volgende dag werd opnieuw voorgesteld door Eddy waarna Marcella alle leeuweriken aan elkaar 

voorstelde. Rest van de avond vrij om eventueel gebruik te maken van de verschillende hotel faciliteiten zoals bowling, 

squash, biljart, tennis, fitness, sauna, welness,...... 

 

Dag 3 - dinsdag 05/09/2017 

 

8u ontbijtbuffet en 9u vertrek met de bus naar Vyssi  Brod waar we met een Duitstalige gids het klooster en de 

bibliotheek bezoeken.  De boeken (42.000) worden er onder strenge veiligheidsmaatregelen tentoongesteld. Na het 

middageten werd er een 12 km lange wandeling voorzien , de zogenaamde Kruiswegwandeling. De niet-wandelaars 

konden de Vietnamese markt bezoeken en/of rond kuieren in het stadje. Met 18 deelnemers vertrokken wij voor deze toch 

wel zware wandeling met steile hellingen, afdalingen, onverharde wegen, bossen, stenen en verdwenen aanwijzingen. 

Moe maar voldaan bereikten wij de bus om ons terug naar het hotel te brengen. 

Na het lekkere avondmaal werd door Eddy het programma van de volgende dag uitgelegd. 

Vrije avond. 

 

Dag 4 - woensdag 06/09/2017 

 

8u ontbijtbuffet en 9u vertrek met de bus naar de brouwerij Budvar waar Budweiser gebrouwen wordt. Rondleiding werd 

voorzien door een Duitstalige gids en nadien mochten wij genieten van een lekker "pintje" (bekertje) Budweiser bier. 

Verder met de bus naar Hluboká nad vltavou voor het middagmaal en een uitstap met een treintje naar het kasteel en de 

tuinen. Het kasteel is een kopie van het Engelse Windsor Castle. Rondleiding werd gegeven door een Tsjechische 

Nederlands sprekende gids.  Na dit bezoek terug naar ons hotel voor het avondmaal waarna Eddy ons wederom het 

programma voor de volgende dag voorstelde. 

Quizavond van Marcella met Mariette en Piet als jury. 

 

Dag 5 - donderdag 07/09/2017 

 

8u ontbijtbuffet en 9u vertrek met de bus naar het Lipnomeer voor een boottocht van 75 minuten. 

Het Lipnomeer is 5 km breed en 40 km lang. Afstappen in Frymburk - een klein gezellig dorpje - voor het middagmaal 

met nadien een mooie wandeling van 9 km langs het Lipnomeer . Terug naar het hotel  om ons op te frissen en te genieten 

van een vervroegd avondmaal want om 20u vertrekken we met de bus naar Český Krumlov voor een avondwandeling  

van 3 km met gids - aangeboden door het hotel - door het historische centrum van dit stadje. 

 

 

http://www.sporthotel-zaton.cz/en/
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Dag 6 - vrijdag 08/09/2017 

 

8u ontbijtbuffet en om 9u15 vertrekken we met 12 wandelaars voor een13 km lange wandeling naar Český Krumlov. 

Prachtige wandeling met zicht op enerzijds het oude Tsjechië en anderzijds het nieuwe. Na aankomst in het stadje zijn we 

de ganse namiddag vrij om te genieten van dit stadje dat tevens tot het Unesco werelderfgoed behoort. Het stadje ligt als 

een eilandje in de Moldau en bereikbaar via bruggen. Rond 17u vertrekken we terug naar het hotel om rond 19u15 aan te 

schuiven voor een heerlijke maaltijd in buffetvorm. 

 

Dag 7 - zaterdag 09/09/2017 

 

8u ontbijtbuffet en om 9u30 vertrekken we met 18 deelnemers onder leiding van Ivo, hoteluitbater, voor een mooie 

wandeling. Een mooie wandeling door de prachtige natuur en bezichtiging van een forellenkwekerij.  De overige 

deelnemers genoten van een kleine wandeling op het domein en konden eveneens deelnemen aan een zeer populaire sport 

in deze streek, namelijk kanoën. 

Rond 19u15 schoven we voor de laatste maal aan voor een prachtig viergangenmenu waarna de avond afgesloten werd 

met muziek en dans. 

 

Dag 8 - zondag 10/09/2017 

 

Na het ontbijt tijd voor afscheid en vertrek richting Landen.  

 

Het was een prachtige week met vele mooie wandelingen in de zeer mooie streek van Tjechië. 

Ook de weergoden waren ons goedgezind met temperaturen tussen 17° en 24°. 

Wij kijken al uit naar de volgende reis. 

Bedankt aan iedereen en tot de volgende 

 

Theo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
         Voor meer foto’s: http://www.deleeuweriklanden.be/tjechie/ 
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Wintertocht 
Startlocatie : 

Voetbalkantine Sparta 

Karel de Grotelaan 

3400 Landen 

Vlaams-Brabant 
 

Station Landen 

Op 600m van de start 

 

Afstanden:  

5 - 7 - 14 – 20 km 

Start: 

Tussen 08u00 en 15u00 

Inschrijving: 

€1.10 Voor leden 

Wandelclubs + stempel 

€0.25 voor sticker 

€1.50 voor niet-leden 

Website : www.deleeuweriklanden.be 

 

 

4001 – Wandelclub 

De Leeuwerik Landen 
 

Zondag 07 januari 2018 

 

http://www.deleeuweriklanden.be/
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Onmiddellijk afrekenen a.u.b.: 

 bij Marcella (011/59.74.06 of 0495 84 37 25) 

of Ludo (011/88.56.51 of 0473/96.24.02) 

 

Aperitief met hapjes 

- 

Gerookte schotse zalm met groene 

asperges en kruidenvinaigrette 

- 

Courgetteroomsoep 

- 

Duo van kalkoenfilet en varkenshaasje 

met graanmosterdsaus, 

seizoensgroenten en kroketten 

- 

Dessertbuffet met koffie en 

zoetigheden 

- 

 

MENU 

JAARLIJKS CLUBFEEST 

DATUM:  zondag 21 januari 2018  

om 11u 
 

PLAATS:  Feestzaal "Gastromik" 

Grote Steenweg 190A 

3440 Halle-Booienhoven 

 

PROGRAMMA: 

 

- Welkomstreceptie 

- Algemene vergadering 

- Menu aan tafel geserveerd 

- Dranken all-in tot 18u00 

- Einde van het gezellig samenzijn 

voorzien rond 18u00 

 

 

 

 

 

 

 

         PRIJS: 

Kostprijs voor de club is, alles inbegrepen: €60,00 
✓ NIET LEDEN betalen deze prijs; 

✓ Tussenkomst door de club voor alle clubleden: €7,00 

✓ Extra tussenkomst van de club: €1,00 per geldige stempel 

(maximum 35); 

✓ Met een volle groene kaart betalen de clubleden nog altijd 

maar €18,00
 

 

            HOE INSCHRIJVEN? 

Inschrijving tijdens de wintertocht of ten laatste op vrijdag 12 januari 2018   
Met vermelding van aantal personen, leden en/of niet-leden 
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DATUM 13 – 14 en 15 april 2018  

 

BESTEMMING Ootmarsum - Nederland 

 

HOTEL Hotel Stadshotel Ootmarsum, gelegen in het centrum 

 www.stadshotelootmarsum.nl 
 
 

PRIJS €256 per persoon  

 (minimum 30 deelnemers) 
 

TOESLAG Voor een single kamer is er een toeslag van €16,00 per persoon 
   

VOORSCHOT  100 €  per persoon te betalen voor  1 maart 2018 

 

 

INBEGREPEN: 
* 2 overnachtingen op basis van vol pension 

* Ontbijtbuffet  

* Avondmaal in de vorm van een 3-gangen menu ( dag 1) 

* Avondmaal in de vorm van een buffet (dag 2) 

* Middagmaal dag 1 te Deventer en middagmaal dag 2 te Vasse (1gangmenu of broodmaaltijd) 

* Dag 3 Lunchmaaltijd in hotel + Avondmaal te Boxtel en Shaft. 

* Vervoer met onze luxe autocar voorzien van al het comfort voor een aangename reis 

* Kamers met douche, wc en tv ( haardrogers verkrijgbaar aan de balie) 

* Lift in het hotel 

* Philips-bustour door Eindhoven of sigarenmakerij te Valkenswaard. 

* Reisbegeleiding en wandelgids voor de reis ( Francis) 
 

 

NIET INBEGREPEN: 
 

Dranken en persoonlijke uitgaven.  

Annulatie- en reisbijstandsverzekering = €6% van de reissom 
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DATUM 26 augustus tot en met 2 september 2018  

 

BESTEMMING Zwarte Woud Oberharmersbach  

 

HOTEL Hotel Grunwinkel Oberharmersbach 

 www.gruenwinkel.de  
 

PRIJS €569 per persoon bij 30 deelnemers 

 

TOESLAG Voor een single kamer is er een toeslag van €105,00 per persoon 
   

VOORSCHOT  169 €  per persoon te betalen voor  14 mei 2018 

   

 

INBEGREPEN: 
* 7 overnachtingen op basis van vol pension 

* Toeristentaksen hotel 

* Ontbijtbuffet  

* Avondmaal in de vorm van een 4-gangen menu met saladebuffet 

* 1x boerenbuffet of grillavond 

* Middagmalen in het hotel of lunchpakket 

* Lunchpakket tijdens de terugreis. 

* Vervoer met onze luxe autocar voorzien van al het comfort voor een aangename reis 

* Kamers met douche, wc en tv  

* Lift in het hotel 

* Reisbegeleiding en wandelgids voor de reis ( Francis) 
 

 

NIET INBEGREPEN: 
 

Dranken en persoonlijke uitgaven en inkomgelden 

Annulatie- en reisbijstandsverzekering = €6% van de reissom 
 

 

 

 

 

http://www.gruenwinkel.de/
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Wandelkalender Januari, Februari, Maart 
 
 

JANUARI 2018 
 

 

Ma 01-01 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek 08.00-15.00 6-12-18-22 km 

Beversheem Zonhoevestraat,3740 Beverst (Bilzen) 

Di 02-01 Wandel Mee Brueghel vzw 06.30-14.00 4-6-10-14-18 km 

  Racing Peer Lindebosstraat, 3990 Peer 

Wo 03-01 Wandel Mee Brueghel vzw 06.30-14.00 4-7-10-14-17 km    

              Racing Peer Lindebosstraat , 3990 Peer 

Do 04-01 W.S.V. De Rakkers vzw 08.00-15.00 4-7-10 km 

  Witte Zaal Bolderberg  Kluisstraat 1, 3550 Heusden-Zolder 

Za 06-01 De Demerstappers Bilzen 08.00-15.00 6-12-20 km 

  Parochiezaal Merem Pater Damiaanstraat 25, 3740 Bilzen 

Zo 07-01 De Leeuwerik Landen vzw 08.00-15,00 5-7-14-20 km 

  Voetbalkantine Sparta Karel de Groteaan, 3400 Landen 

Ma 08-01 Loonse Tsjaffeleers vzw 09.00-15.00 5-10-15-20 km 

  Nielerhof Zilverstraat,3840 Kerniel (Borgloon) 

Do 11-01 WSV Wandelend Paal vzw 07.00-15.00 4-7-12-16-20 km 

  Kantine A.C. Tervant Duistbosstraat, 3583 Paal (Beringen) 

Za 13-01 W.S.V. Donderslagtrippers vzw 07.00-15.00 2-5-7-12-20 km 

  Manége Meeuwen Kerkhofstraat 20 3670 Meeuwen (Meeuwen-Gruitrode) 

Zo 14-01 W.S.V. De Kampse Wandelaars 08.00-15.00 4-6-8-12-20 km 

  Buurthuis Heppen Heidestraat 65 3971 Heppen (Leopoldsburg) 

Zo 14-01 Wsv De Heikneuters vzw 08.00-15.00 5-8-12-17-20 km 

  Feestzaal Bethanië Bethaniëstraat 74 3600 Genk 

Ma 15-01 Wsv De Trotters vzw 08.00-15.00 6-10-16-19 km 

  OC Runkst Runkstersteenweg 149 3500 Hasselt 

Di 16-01 Wandelclub Paul Gerard Beringen 07.00-15.00 4-6-10 km 

  Sint-Jorisgilde Valentijnstraat 22 3582 Beringen 

Do 18-01 Wsv Horizon Donk vzw 08.00-15.00 4-6-8-10-14-16-18-20-24 km 

  De Rietbron Sportlaan 3545 Halen 

Vr 19-01 W.S.V. De Bosdravers Eksel 07.00-15.00 5-10-15-20 km 

  Buurthuis 't Hoxent Stationsstraat 3941 Eksel (Hechtel-Eksel) 

Za 20-01 De Grevenbroekers  vzw 08.00-15.00 6-10-13-17-20 km 

  Jeugdheem Molenstraat 32 3930 Hamont (Hamont-Achel) 

Za 20-01 VOS Schaffen vzw 07.00-15.00 4-6-12-20-30 km 

  Gildenzaal Pastorijstraat 3290 Schaffen (Diest) 

Zo 21-01 Clubfeest Gastromik 

  Te Halle – Booienhoven. Aanvang vanaf  11.00 tot 19.00 
Ma 22-01 W.C. Aviat Sint-Truiden vzw 08.00-15.00 6-9-13-17-21 km 

  Buurthuis Rukkelingen-Loon Sweetstraat 3870 Heers 

Ma 22-01 Torenvrienden Oostham 08.00-15.00 4-6-10-16 km 

  Kristoffelheem Schoolstraat 10 3945 Oostham (Ham) 

Za 27-01 Wellense Bokkerijders vzw 08.00-15.00 4-6-9-12-18 km 

  Manage Allius Rijdreef 33 3570 Alken 
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Za 27-01 Les Globe-Trotters - Awirs (Flémalle) 10.00-17.00 4-6-12 km 

  Salle de Gymnastique Rue des Awirs 222 4400 Awirs (Flémalle) 

Zo 28-01 Den Engel Leuven vzw 07.30-15.00 5-10-15-20 km 

  Roosenberg Maurits Noëstraat 13 3050 Oud-Heverlee 

Zo 28-01 De Mijnlamp Beringen-Mijn vzw 07.00-15.00 4-6-12-20 km 

  Parochiecentrum De Schans Bivakstraat 3581 Beverlo (Beringen) 

Zo 28-01 W.S.V. De Sparrentrippers 08.00-15.00 4-8-12-21-30 km 

  OC 't Kloester Biesweg 18 3620 Lanaken 

Ma 29-01 Wsv De Heikneuters vzw 08.00-15.00 6-10-15 km 

  Posthalt Jachthoornplein 3690 Zutendaal 

Ma 29-01 Wandelklub Halewijn Zoutleeuw vzw 08.00-15.00 4-6-12-20 km 

  Parochiecentrum Hogen Hogenstraat 103 3450 Geetbets 

Di 30-01 WK Werchter  vzw 08.00-15.00 6-13-21-27 km 

  Parochiezaal Sint-Martinus Kerkstraat 3 3111 Wezemaal (Rotselaar) 

 
Als in januari de vorst niet komen wil, verschijnt hij stellig 
in april. 

 

 

FEBRUARI 2017 
 

 

 

Do 01-02 Wandelclub Paul Gerard Beringen 07.00-15.00 4-6-10 km 

  Buurthuis De Kardijk Burgemeester Heymansplein 14 3581 Beverlo (Beringen) 

Za 03/02 De Bennewed 07.00-15.00 4-8-12-20 km 

  Wijklokaal De Bennewed Binnenvaartstraat 51 3530 Houthalen-Helchteren 

Zo 04-02 Globetrotters Hageland vzw 07.30-15.00 4-6-12-16-21 km 

  Zaal 't Jongensschool Blerebergstraat 4 3390 Tielt (Tielt-Winge) 

Zo 04-02 W.S.V. Iris Kortessem 08.00-15.00 4-6-12-15-20 km 

  De Mozaïek Daaleindestraat 3720 Kortessem 

Zo 04-02 Wandelclub De Bokkenrijders Overpelt vzw 08.00-15.00 4-6-9-12-20 km 

  Campus Mater Dei Kloosterstraat 3900 Overpelt 

Ma 05-02 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek 08.00-15.00 6-12-18-22 km 

  Zaal De Kei Keistraat 26 3590 Diepenbeek 

Di 06-02 W.S.V. De Kampse Wandelaars 07.00-15.00 4-5-6-10 km 

  Zaal Orbis Nicolaylaan 77 3970 Leopoldsburg 

Di 06-02 WSC Langdorp vzw 07.30-15.00 5-8-12-16-20-28 km 

  Zaal Demervallei Langdorpsesteenweg 319 3201 Langdorp (Aarschot) 

Wo 07-02 Wandel Mee Brueghel vzw 06.30-14.00 4-7-10-14-17 km 

  Breugelhoeve Weyerstraat 1 3990 Grote-Brogel (Peer) 

Do 08-02 WSV Wandelend Paal vzw 07.00-15.00 4-7-12-16-20-24 km 

  Sint-Sebastiaansgilde Gildestraat 9 3582 Koersel (Beringen) 

Za 10-02 Samen Uit Samen Thuis vzw 08.00-15.00 4-7-12-16-21 km 

  Ontmoetingscentrum Lillo Hortelstraat 21 3530 Houthalen-Helchteren 

Za 10-02 Pascale For Ever 07.00-15.00 5-10-15-20-25-30 km 

  Campus Russelberg Russelenberg 3980 Tessenderlo 

Za 10-02 Les Claps Sabots de Pousset 09.00-15.00 4-7-13 km 

  Centre Culturel Marcel Hicter Place Marcel Hicter 4350 Momalle (Remicourt) 

Zo 11-02 Samen Uit Samen Thuis vzw 08.00-15.00 4-7-12-16-21 km 

  Ontmoetingscentrum Lillo Hortelstraat 21 3530 Houthalen-Helchteren 
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Zo 11-02 W.S.V. De Boskabouters vzw07.00-15.00 5-10-15-20 km 

  Bivakplaats Kimpenhof Laerstraat 3 3660 Opglabbeek 

Zo 11-02 Partnerwalk 07.30-15.00 5-10-15-20 km 

  Parochiaal Centrum Paspoel Cottalaan z/n 3700 Tongeren 

Ma 12-02 Terug Op Stap Post vzw 08.00-15.00 5-10-15 km 

  Ontmoetingscentrum Godsheide Kiezelstraat 118 3500 Hasselt 

Di 13-02 De Grevenbroekers  vzw 07.00-15.00 5-6-9-11-14-15-18 km 

  Chiroheem Achel Witteberg 30 3930 Achel (Hamont-Achel) 

Wo 14-02 De Demerstappers Bilzen 08.00-15.00 5-10-15 km 

  Zaal Hartenberg Hartenberg 3740 Eigenbilzen (Bilzen) 

Wo 014-02 B.W.K. De Torenkruiers 08.00-15.00 6-12-18 km 

  Kantine Hondenclub Reppel Bormanstraat 3950 Reppel (Bocholt) 

Do 15-02 W.S.V. Milieu 2000 Lommel 08.00-15.00 5-8-10-13-18-23 km 

  Gildezaal Sint-Sebastiaan Kattenbos Oude Diestersebaan z/n 3920 Lommel 

Za 17-02 Wsv Horizon Donk vzw 07.00-15.00 4-6-9-13-20-30-42-50 km 

  Zaal Schuttersgilde Sint-Trudo    Priesterse Heidestraat 8 3560 Linkhout (Lummen) 

Za 17-02 Wandelclub Sport + Kinrooi v.z.w. 07.00-15.00 4-8-12-21 km 

  Schutterslokaal Sint-Dionysius Driepaalweg 23 3680 Opoeteren (Maaseik) 

Zo 18-02 De Velpense Wandelaars 07.00-15.00 5-10-20 km 

  Zaal Trefpunt Dorpsstraat 12 3460 Bekkevoort 

Zo 18-02 W.S.V. Donderslagtrippers vzw 07.00-15.00 2-5-8-12-20 km 

  Schutterslokaal Ellikom Schoolstraat 26 3670 Ellikom (Meeuwen-Gruitrode) 

Zo 18-02 W.S.V. De Dragonders Hasselt vzw 07.00-15.00 4-8-12-20 km 

  Harmoniezaal Heusden Kerkenblookstraat 3550 Heusden-Zolder 

Zo 18-02 WSP Heverlee-Leuven vzw 07.30-15.00 4-8-12-16-20 km 

  H. Hartinstituut Naamsesteenweg 355 3001 Heverlee (Leuven) 

Ma 19-02 Wsv De Trotters vzw 08.00-15.00 5-8-11-19 km 

  OC Runkst Runkstersteenweg 149 3500 Hasselt 

Wo 21-02 W.S.V. Vitales Hoeselt 08.00-15.00 4-6-12-18 km 

  Gemeenschapscentrum Ter Kommen Europalaan 2 3730 Hoeselt 

Do 22-02 Torenvrienden Oostham 08.00-15.00 4-6-10-16 km 

  Kristoffelheem Schoolstraat 10 3945 Oostham (Ham) 

Za 24-02 Terug Op Stap Post vzw 08.00-15.00 4-7-12-21 km 

  Zaal Elckerlyc Pastorijstraat 4 3500 Sint-Lambrechts-Herk (Hasselt) 

Za 24-02 WSV De Rommelaar vzw 07.00-15.00 4-8-13-20 km 

  Parochiezaal Romershoven Romershovenstraat 76 3730 Hoeselt 

Zo 25-02 De Vriendenkring Kortijs - Gingelom 07.00-15.00 4-7-8-11-13-23 km 

  De Regent Nielstraat 1 3890 Gingelom 

Zo 25-02 Wsv 10 Wing TAC vzw 07.00-15.00 4-6-8-13-22 km 

  Parochiecentrum Kloosterstraat 5 3990 Peer 

Zo 25-02 Toekers Bunsbeek vzw 07.00-15.00 5-7-10-14-21 km 

  Glazuur Dries 7A 3380 Glabbeek 

Ma 26-02 W.C. Aviat Sint-Truiden vzw 08.00-15.00 5-7-9-12-16-19-24 km 

  Gemeentelijke Feestzaal Aalst Aalst-Dorp 3800 Aalst (Limb.) (Sint-Truiden) 

Di 27-02 W.S.V. Blijf Jong Genebos vzw 07.00-15.00 4-7-9-12-15-20 km 

  Voetbalkantine Penarol Lindenstraat z/n 3980 Tessenderlo 

Di 27-02 De Bollekens vzw Rotselaar 07.00-15.00 4-6-8-10-12-14-16-20 km 

Meubelen Verhaegen Grote Baan 115 3130 Betekom (Begijnendijk) 

 

   

Groeit in februari het gras, met Pasen een dikke jas 
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MAART 2017 
 

 

Za 03-03 W.S.V. Eurek@ vzw 07.00-15.00 4-7-11-20-27 km 

  Zaal 't Kabotske Scapulierstraat 7 3740 Munsterbilzen (Bilzen) 

Za 03-03 W.S.V. Milieu 2000 Lommel 08.00-15.00 5-8-12-16-20 km 

  Feestzaal De Moffel Martinus van Gurplaan z/n 3920 Lommel 

Za 03-03 Euraudax België 09.00-14.00 25-2x25-50 km 

  Café Melchior Dorp 10 3920 Lommel 

Zo 04-03 W.S.V. Gruitrode 07.00-15.00 2-4-8-12-16-21 km 

  Harmoniezaal Groenstraat 38A 3670 Gruitrode (Meeuwen-Gruitrode) 

Zo 04-03 WSC Langdorp vzw 06.30-15.00 5-8-12-15-20-30-42-50 km 

  Sint-Jozefscollege Bekaflaan 65 3200 Aarschot 

Zo 04-03 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek 08.00-15.00 6-12-16-20-30-43 km 

  OC Rooierheide Patersplein 3590 Diepenbeek 

Ma 05-03 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek 08.00-15.00 6-12-18-22 km 

  OC Rooierheide Patersplein 3590 Diepenbeek 

Wo 07-03 W.S.V. Iris Kortessem 09.00-15.00 4-8-10 km 

  Parochiaal centrum Gauwerstraat 3721 Vliermaalroot (Kortessem) 

Wo 07-03 Wandel Mee Brueghel vzw 06.30-14.00 4-7-10-14-17 km 

  De Wuft Hoogveld 26 3990 Wijchmaal (Peer) 

Do 08-03 VOS Schaffen vzw 07.00-15.00 4-6-12-20 km 

  Den Amer Nijverheidslaan 3290 Diest 

Za  10-03 W.S.V. De Rakkers vzw 07.00 -15.00 5-8-13-21-30 km 

  School KIDS Borggravevijversstraat 9 3500 Hasselt 

Zo 11-03 Wandel Mee Brueghel vzw 06.30-15.00 4-8-12-16-20-25-32-42 km 

  Parochiecentrum Peer Kloosterstraat z/n 3990 Peer 

Zo 11-03 De Horizonstappers vzw 07.00-15.00 4-7-10-15-20-30 km 

  Parochiezaal Pellenberg Kortebergstraat 3212 Pellenberg (Lubbeek) 

Zo 11-03 Wsv De Heikneuters vzw 08.00-15.00 5-8-12-17-20 km 

  Sint-Jozefinstituut Hasseltweg 383 3600 Genk 

Ma 12-03 Loonse Tsjaffeleers vzw 08.00-15.00 5-8-10-15 km 

  De Valgaer Valgaerstraat 3840 Voort (Borgloon) 

Di 13-03 W.S.V. De Anjertrippers vzw 07.00-15.00 5-10-15 km 

  Voetbalkantine KFC Hechtel Hoefstraat z/n 3940 Hechtel (Hechtel-Eksel) 

Wo 14-03 W.S.V. De Boskabouters vzw07.00-15.00 4-6-12-20 km 

  Sentower Park Leemkuilstraat 21 3660 Opglabbeek 

Wo 14-03 Les Amis du Henry Fontaine Grand-Hallet 12.00-17.00 4-6-12 km 

  Salle Le Foyer Rue Mayeur J. Debras 4280 Grand-Hallet (Hannut) 

Do 15-03 KWSV OK50 Zonhoven vzw 07.00-15.00 5-7-8-10-13-18-20 km 

  Zaal Paro Ter Donk Kievitveldstraat 13 3520 Zonhoven 

Za 17-03 Wandelclub Paul Gerard Beringen 07.00-15.00 4-8-12-20 km 

  Voetbalkantine De Weerstand Koersel Sportlaan z/n 3582 Koersel (Beringen) 

Za 17-03 W.S.V. De Heikrekels Maasmechelen 07.00-15.00 4-6-12-19 km 

  PTS Eisden Europaplein 36 3630 Eisden (Maasmechelen) 

Zo 18-03 W.S.V. Holsbeek vzw 07.00-15.00 4-6-12-20 km 

  CC Het Buurthuis Dorp 7 3221 Nieuwrode (Holsbeek) 

Zo 18-03 Postwandelclub Dilsen vzw 07.00-15.00 4-8-13-22 km 

  Parochiecentrum Rotem Hoogbaan 3650 Rotem (Dilsen-Stokkem) 
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Zo 18-03 Vreugdestappers Huldenberg 07.00-15.00 6-12-18-25 km 

  Parochiezaal Sint-Jozef Moorselstraat 203 3080 Tervuren 

Zo 18-03 Boutersem Sportief 07.00-15.00 4-8-12-20-25-30 km 

  Cultureel Centrum Kerkomsesteenweg 55 3370 Boutersem 

Zo 18-03 WSV Wandelend Paal vzw 07.00-15.00 4-6-12-16-20-30-42 km 

  Zaal Sint-Baaf Padbroekweg 1 3550 Heusden-Zolder 

Ma 19-03 Wsv De Trotters vzw 08.00-15.00 5-8-11-16-19 km 

  OC Runkst Runkstersteenweg 149 3500 Hasselt 

Wo 21-03 W.S.V. De Sparrentrippers 09.00-15.00 5-8-12-18 km 

  O.C. Neerharen Kasteelstraat 32 3620 Neerharen (Lanaken) 

Do 22-03 Schoonbeekse Wandelaars 08.00-15.00 4-6-10 km 

  Jeugdhuis Jeugdhuispad 3740 Beverst (Bilzen) 

Za 24-03 De Mijnlamp Beringen-Mijn vzw 07.00-15.00 4-7-12-21 km 

  PC De Kring Pastoor Grausstraat 12 3583 Paal (Beringen) 

Za 24-03 W.S.V. Winterslag vzw 08.00-15.00 6-12-20 km 

  Zaal Paro Noordlaan 133 3600 Genk 

Zo 25-03 Bindkracht vzw 07.00-15.00 5-8-12-18 km 

  School Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat 25 3400 Landen 
Zo 25-03 WC De Grashoppers vzw 07.00-15.00 5-7-10-13-16-20-25-30 km 

  Gemeenschapscentrum Den Egger August Nihoulstraat 74 3270 Scherpenheuvel-Zichem 

Zo 25-03 Samen Uit Samen Thuis vzw 07.00-15.00 4-7-12-16-21-30 km 

  Zaal De Plas Binnenvaartstraat z/n 3530 Houthalen-Helchteren 

Ma 26-03 W.C. Aviat Sint-Truiden vzw 07.00-15.00 5-13-18-23 km 

  Zaal Lindenhof Gelinden-Dorp 3800 Gelinden (Sint-Truiden) 

Di 27-03 De Lummense Dalmatiërs vzw 07.00-15.00 4-6-10-12-20 km 

  Zaal Kalendries Meldertsebaan 2 3560 Meldert (Lummen) 

Wo 28-03 W.S.V. De Bosdravers Eksel 07.00-15.00 5-7-10-11-17 km 

  Zaal De Geer Overpelterbaan 14 3941 Eksel (Hechtel-Eksel) 

Do 29-03 Torenvrienden Oostham 08.00-15.00 4-6-10-16 km 

  Voetbalkantine Warande Bremstraat z/n 3945 Oostham (Ham) 

Do 29-03 De Lustige Stappers vzw 07.00-15.00 5-8-12-18-26 km 

  Zaal Demervallei Langdorpsesteenweg 319 3201 Langdorp (Aarschot) 

Za 31-03 Wsv 10 Wing TAC vzw 07.00-15.00 4-6-11-17 km 

  Schuttersgilde Sint-Sebastiaans Oude Weyerstraat 31 3990 Grote-Brogel (Peer) 

Za 31-03 W.S.V. De Dragonders Hasselt vzw 07.00-15.00 5-8-12-21 km 

  Parochiezaal Zelem Dorpsstraat 25 3545 Zelem (Halen) 

 

 

Maartse regen brengt geen zegen                 
 
 

                     

De club vertrekt elke zondagmorgen om 8u30 in groep aan het Rufferdingeplein. 

 Iedereen is vriendelijk uitgenodigd en hartelijk welkom.  

 Wie niet beschikt over vervoer kan , voor zover er auto’s beschikbaar zijn , meerijden. 

 Over de af te leggen afstand en het tempo kan iedere wandelaar zelf naar eigen 

 goeddunken beslissen. 

 Pas als iedereen terug is vertrekken wij weer naar Landen. 
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Nieuwe leden 
 

Wij verwelkomen graag onze nieuwe leden :              

 

Ceuppens Judith 

De Batselier Dirk 

Peersman Pierre 

Wuestenberg Mia 

Vandenbosch Annick 

Wellens Pascal 

Henau Anne 

Champagne Hubert 

Casters Eliza 

Gillet Georgette 

Schampaert Dirk 

 

Totaal aantal leden bedraagt nu 177 

 

Gelukkige verjaardag. 
 

Verjaren in JANUARI, FEBRUARI of MAART heeft een belangrijk voordeel. 

Het duurt langer om een jaartje ouder te worden !! 

 

Hartelijke gelukwensen aan: 

 

         Januari             Februari                            Maart 

 

 

 

  

  

 
 

 

 

VRANCKEN LAMBERT 
CHAMPAGNE HUBERT 

2/1 
4/1 

GYBELS MATHILDE 9/1 

CLABOTS PAUL 10/1 

LEFEVRE MARIETTE 11/1 
VANDEBOS RACHEL 
SCHAMPAERT DIRK 

12/1 
15/1 

PARENT ALFRED 17/1 

BERWAERTS HUBERT JEAN 21/1 

HOMBROUCK MAGDA 22/1 

REYNAERTS EMILE 24/1 

VANDECAN IVAN 24/1 

PETRE FREDDY 24/1 

POELMANS GREET 28/1 

HENNUS CORRY 28/1 

VANHERWEGEN GERARD 30/1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LEFEVRE GERARDA 2/2 

HESPEEL FELIX 4/2 

BROUCKMANS KATTY 7/2 

FRAIPONT GERDA 11/2 
MICHOTTE MARCEL 
CEUPPENS JUDITH 

14/2 
15/2 

VANHAM JOSEPH 18/2 

GYSEMBERG SIMON 28/2 

PETITJEAN MARIE THERESE 29/2 
 

CORTHAUTS  MADDY 4/3 

SMETS RITA 6/3 

MATHIEU JO 8/3 

REYNDERS MARIE 11/3 

CHAMPAGNE BERNADETTE 11/3 

ROQUET RITA 11/3 

THIJS ANNY 14/3 

SMETS CHARLEY 15/3 
BELLINKX RONY 
HENNAU ANNE 

15/3 
19/3 

WILLEMS KAREL 22/3 

PIERRE DANNY 23/3 

HENNUS ANTHONY 28/3 

ULENS MYRIAM 29/3 

HELSEN JOS 30/3 

DUBOIS ANDRE 31/3 
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JAARPROGRAMMA  2018 
(nog niet definitief, vatbaar voor wijzigingen) 

 
Zondag 7 januari 2018 
Wintertocht  van De Leeuwerik  
Vertrek Voetbalkantine Sparta Landen. 
ALLE LEEUWERIKEN OP POST 
  
Zondag 21 Januari 2018 
Algemene vergadering ,Diner, Clubfeest in de 
Gastromik 
Te Halle – Booienhoven. Aanvang vanaf  
11u00 tot 18u00 
 
April 2018 
3 –Daagse in Ootmarsum. 
(13 - 14 en 15 april 2018) (zie rubriek reizen en 
uitstappen) 
 
Donderdag 3 Mei 2018 
1 ste Avondwandeling ±7 Km. 
Om 19.30 te Walshoutem – Kerk. 
 
Zondag 6 Mei 2018 
45ste Sint- Gertrudistocht  van De Leeuwerik  
Startlocatie : Amfi – Landen 
ALLE LEEUWERIKEN OP POST 
 
Donderdag 17 Mei 2018 
2 de Avondwandeling ±7 Km 
Om 19.30  te Neerlanden – Kerk 
 
Donderdag 24 Mei 2018 
3 de Avondwandeling ±7 Km 
Om 19.30 Parking : Station Ezemaal 
 
Woensdag 30 Mei 2018 
Saff - Walk  op Saffraanberg te Sint-Truiden 
 
Donderdag 31 Mei 2018 
4 de Avondwandeling ±7 Km  
Om 19.30 te Rumsdorp  Kapel – 
Spikkaertstraat 
 
Donderdag 7 Juni 2018 
5 de Avondwandeling ±7 Km  
Om 19.30 Kerk Wezeren 
 
Donderdag 14 Juni 2018 
6 de Avondwandeling ±7 Km  
Om 19.30 Kerk Attenhoven 

Donderdag 21 Juni 2018 
7 de  Avondwandeling ±7 Km  
Om 19.30 te Wange – Kerk 
 
Zaterdag 23 Juni 2018 
Busuitstap :  Zeebrugge 
11 de Zeehaven Brugge Wandeltocht  
Afstanden 6 – 10 – 16 – 22 Km 
Wandelclub Brugsemettenwandelclub 
 
Donderdag 28 Juni 2018 
8 ste Avondwandeling  ±7 Km 
Om 19.30 te Landen – Kerk Sint- Norbertus. 
 
Donderdag 5 Juli 2018 
9 de Avondwandeling ±7 Km  
Om 19.30 te Neerwinden  - Parking Station. 
 
Donderdag 12 Juli 2018 
10 de Avondwandeling  ±7 Km  
Om 19.30 te Waasmont Kerk 
 
Donderdag 2 Augustus 2018 
11 de Avondwandeling ±7 Km 
Om 19.30 te Laar – Kerk 
 
Donderdag 9 Augustus 2018 
12 de Avondwandeling  ±7 Km  
Om 19.30 te Landen – Zwembad. 
 
September ( 26/08 - 02/09/2018) 
Meerdaagse wandel- cultuurvakantie 
Oberharmersbach 
Zwarte Woud (zie rubriek reizen en uitstappen) 
 
Zondag 28 Oktober 2018 
Najaarstocht van De Leeuwerik 
Vertrek te Neerwinden. 
ALLE LEEUWERIKEN OP POST 
 
Zaterdag 8 December 2018 
Busuitstap (meer uitleg in de volgende info’s)  
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Weetjes & watjes, ditjes & datjes 
 

Pastorie Sint-Pietersbandenparochie en tuin  
te Attenhoven 

    

Beschrijving 

De pastorie opgetrokken tussen 1711-1734 door parochiepriester Guillaume Vander Maesen als een drie traveeën 

breed enkelhuis van twee bouwlagen in een sobere classicistische stijl met brede omlijstingen in Maaskalksteen die 

aansluiten bij de Maaslandse stijl en een interieurafwerking in verfijnde en rijkelijke régencestijl. In de loop van de 

18de, begin 19de eeuw (vóór 1828) met drie traveeën uitgebreid in dezelfde stijl. Resulterend in een homogeen 

classicistische lijstgevel met dubbelhuisopstand. Van de vermoedelijke formele tuinaanleg is weinig bewaard, toch 

zijn er een aantal vermeldenswaardige zeer oude aanplantingen zoals buxussen, gele kornoelje en een taxus. Deze 

aanplantingen maken traditioneel deel uit van de pastorietuin 

De pastorie ten zuidwesten van de kerk werd gebouwd in opdracht van pastoor Guillaume Vander Maesen (1711-

1734) met eigen middelen op zijn eigendom. Later schonk hij de pastorie aan de parochie. In oorsprong betrof het 

een enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in een tweede fase uitgebreid tot een dubbelhuis 

van zes traveeën. Wanneer dit gebeurde is niet exact geweten maar het geschiedde alleszins vóór 1828, de opmaak 

van het primitief kadasterplan waar de pastorie reeds als dubbelhuis opgetekend werd. Het pastoorshuis was 

ondergebracht in een semi-gesloten hoevecomplex, bestaande uit het woonhuis ten noordwesten, een schuur te 

zuidwesten, een stalvleugel ten zuidoosten en een poortgebouw ten noordoosten. Achter het woonhuis op het einde 

van de pastorietuin stond het bakhuis.  

In 1834 werden er voor 4000 frank verbouwingen en aanpassingen gedaan. In 1861 wordt de afbraak van de schuur, 

het bakhuis, de stalvleugel en een bijgebouwtje aan het woonhuis op het kadaster geregistreerd (mutatieschets 

1861/8). De stalvleugel werd vervangen door een eveneens langgerekt bijgebouw (mogelijk met bakoven, conform 

sporen van een schouw) en het poortgebouw uitgebreid.  

Als het kerkhof in 1912 zijn definitieve ommuring krijgt, wordt het poortgebouw van de pastorie afgebroken en de 

inkom voorzien van een hek tussen bakstenen pijlers met een hardstenen bolbekroning (mutatieschets 1912/3).  

In de loop van de 20ste eeuw werd een deel van het bijgebouw gesloopt en circa 1969 de pastorie uitgebreid met een 

vergaderlokaaltje (mutatieschets 1970/7). 

 
Beschrijving 
 

De vrijstaande, deels ommuurde pastorie is ten zuidwesten van de kerk ingeplant en wordt voorafgegaan door een 

grotendeels verharde voortuin toegankelijk via een fraai smeed- en gietijzeren pijlpunthek tussen bakstenen pijlers 

met een hardstenen bolbekroning. In de zuidoostelijke hoek een restant van het 19de-eeuwse bijgebouw deels 

aangepast tot garage. 
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Ondanks een homogeen classicistisch uitzicht wijzen verschillende bouwsporen op een tweeledige ontstaansfase, 

zoals de bouwnaad tussen de derde en vierde travee, de deels kalkstenen en deels gecementeerde plint, de 

 gevarieerde muurankers en de kalkstenen vensterstijlen die in het oudste gedeelte tweeledig zijn en in het 

bijgebouwde deel monoliet. De drie meest oostelijke traveeën werden opgetrokken tussen 1711 en 1734, de drie 

bijgebouwde traveeën vóór 1828. 

De pastorie is opgevat als een twee bouwlagen hoog onderkelderd breedhuis van het dubbelhuistype, aan de 

voorzijde geopend door zes en aan de achterzijde door vijf traveeën, en afgedekt door een kunstleien zadeldak. Het 

pand is opgetrokken in baksteen op een deels hardstenen, deels gecementeerde plint met rechthoekige 

muuropeningen in imposante vlakke hardstenen omlijstingen. De omlijstingen sluiten aan bij de Maaslandse stijl, en 

zijn in de tweede helft van de 19de of begin 20ste eeuw verlevendigd met decoratieve elementen in cementering zoals 

ingesneden hoekkettingen, gelobde friezen en geprofileerde lijstjes rond de deur- en vensteromlijstingen. De 

noordoostelijke zijgevel heeft een smal rechthoekig venster in een dunne kalkstenen plattebandomlijsting en twee 

uilengaten. De zuidwestelijke zijgevel wordt geopend door één rechthoekig venster op de verdieping met kalkstenen 

latei en dorpel. Overal vernieuwd schrijnwerk. Circa 1969 werd tegen de noordoostelijke zijgevel een vergaderlokaal 

van één bouwlaag onder plat dak opgetrokken. Er is intern geen verbinding met de pastorie. 

De binnenindeling toont het klassieke patroon van een brede dwarsgang met aansluitend de leefkamers en achteraan 

een houten slingertrap naar de verdieping. Ook in het interieur zijn de verschillende bouwfasen duidelijk afleesbaar. 

De drie oostelijk traveeën zijn voorzien van een goed bewaard, rijkelijk interieur in régencestijl. De middengang en 

de eenvoudig uitgewerkte keuken aan de tuinzijde behielden hun oorspronkelijke zwarte en beige tegelvloer. De 

pronkkamer aan de voorzijde is voorzien van een planken-vloer, een régence-stucplafond en een imposante 

marmeren schouw met een gestucte schouwboezem in régencestijl. Alle ruimten op de verdieping behielden hun 

planken vloer en gestucte troggewelfjes. De twee slaapkamers zijn eveneens voorzien van een houten schouw (aan de 

tuinzijde vervangen door een recenter exemplaar) met gestucte schouwboezem in régence-stijl. De kapconstructie 

bestaat uit één gebint met pen- en gatverbinding en de zoldervloer uit brede planken. De kelder is toegankelijk via 

een trap van kalkstenen treden en bestaat uit drie ruimten met tongewelf en een rode tegelvloer. 

Het later toegevoegde gedeelte kent een laat 19de, vroeg 20ste-eeuwse afwerking. Bij de uitbreiding werd de 

vermoedelijke steektrap vervangen door een slingertrap, de originele hardstenen aanzettrede werd hierbij 

gerecupereerd. De kamers op het gelijkvloers hebben cementtegelvloeren, op de verdieping planken vloeren met in 

de gang imitatie tapijtbeschildering, alsook verschillende marmeren schouwen. De kamer aan de tuinzijde werd na 

de uitbreiding als keuken ingericht en bevat nog de resten van een oven met ijzeren deurtje. 

 

Pastorietuin 
 

De tuin van de pastorie is aan de noordoostelijke en zuidoostelijke zijde afgesloten door een bakstenen muur en aan 

de noordwestelijke zijde door palmbomen en een haag van gele Kornoelje. De vierde zijde is open en biedt een zicht 

op de kersenboomgaard "Den grooten hof". De vermoedelijke formele 18de-eeuwse tuinaanleg is in de loop der jaren 

verdwenen. 

Ondanks nieuwe ingrepen herbergt de tuin echter nog waardevolle tot zeer waardevolle erfgoedelementen, onder 

meer enkele oude palmbomen (Buxus sempervirens en drie Buxussen sempervirens ‘Argenteo variëgata’). Het gaat 

respectievelijk om exemplaren met een stamomtrek van 53 centimeter (op 30 centimeter boven de grond), 110 

centimeter (laag vertakt exemplaar op tien centimeter boven de grond), 82 centimeter (op 30 centimeter boven de 

grond) en 98 centimeter (op 100 centimeter boven de grond). De laatste drie hebben een gepanacheerd blad, zijn vier 

à vijf meter hoog en staan aan de noordwestelijke zijde van het perceel. Deze aanplantingen maken traditioneel deel 

uit van de pastorietuin. 

De buxus vervangt in noordwestelijk Europa de palmtak waarmee de Katholieken de Blijde Intrede van Jezus in 

Jeruzalem herdenken, wat leidde tot de bijnaam van palmboom. De 'palmtakjes' worden vanouds op Palmzondag 
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gewijd en uitgedeeld aan de gelovigen die ze gebruiken om onheil af te weren. Door de specifieke groeiwijze van de 

taxus waarbij laag groeiende takken naast de centrale stam wortel schieten en als jong nieuw boompje versmelten 

met de moederstam, werd hij symbool voor dood en wedergeboorte. 

Op de perceelrand achter deze palmbomen staat een oude haag met zware exemplaren van gele kornoelje (Cornus 

mas), een zeldzame soort die net als de palmbomen heel typisch is voor oude pastorietuinen. Verder staat er nog een 

breed uitgegroeide variëteit van gewone Taxus baccata en enkele oudere coniferen. In de randen komt veel 

sneeuwklokje voor, een stinzenplant die kenmerkend is voor dergelijke tuinen. Tot slot sieren een kleine Mariagrot 

en enkele beelden de tuin. 

 

Omgeving 
 

De onmiddellijke omgeving van de pastorie wordt vooral gedomineerd door de hoogstamboomgaard "Den grooten 

hof" aan de Kastelstraat, ten noordoosten en oosten grenzend aan de kerk- en pastoriesite. De oude 

kersenboomgaard, toegankelijk via een ijzeren hek tussen bakstenen pijlers, is plaatselijk ingeboet met jonge 

perenbomen. De fruitbomen staan in een permanent grasland met microreliëf. In de vegetatie zijn relicten aanwezig 

van een soortenrijke Kamgrasweide (kamgras, scherpe boterbloem, madeliefje, ...).  

Mogelijk is het pad aan de zuidwestelijke grens nog een restant van de kerkweg die liep van de Kastelstraat door de 

boomgaard en de pastorietuin, via het poortje in de tuinmuur, naar de kerk. Ten zuidoosten en -westen van deze 

boomgaard zijn kleine weilanden aanwezig met (fragmenten van) meidoornhagen op de perceelranden. Hier en daar 

komen er opgaande bomen voor (voornamelijk gewone es). Een smalle onverharde voetweg (nummer 22) doorsnijdt 

de weilanden en verbindt de Kastel- met de Lindestraat. Vanop de voetweg heeft men een prachtig zicht op de open 

ruimte binnen de dorpskern. 
 

Bron : Inventaris Onroerend Erfgoed België (https://inventaris.onroerenderfgoed.be) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Speciaal aan alle leden welke een heelkundige ingreep hebben moeten 
ondergaan, of die ziek zijn willen wij een spoedig herstel en veel 

beterschap toewensen. 
 Hopelijk zien we jullie binnenkort toch ergens op één of andere 

wandeling. 

Vanwege Het Bestuur 
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Breng het ingevuld formulier binnen bij Marcella , Ludo of tijdens de Wintertocht 
van 07/01/2018. Inschrijven kan ook via de website. 
Voorschot te betalen vóór 1 maart 2018 op rekening van de Wandelcub :  

BE22 4533 0323 7147 
met vermelding van Ootmarsum + uw naam 
Informatiebrochure te raadplegen op de website. Bij deelname ontvang je 
automatisch een geprinte versie 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijving 3-daagse Ootmarsum - Nederland 

13/04/2018 – 15/04/2018 
(vermeld je gegevens zoals op de ID kaart) 

 

 

Kamertype : 1 persoons / 2 persoons 
(doorhalen wat niet past) 

 

Naam :  
 

Voornaam :  
 

Adres :  
 

Plaats : 

 

Tel/GSM : 

 

Geboortedatum :     Annulatieverzekering?   Ja/Neen 
             (doorhalen wat niet past) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2de persoon op kamer (indien van toepassing) 

 

Naam :  
 

Voornaam :  
 

Adres :  
 

Plaats : 

 

Tel/GSM : 

 

Geboortedatum :     Annulatieverzekering?   Ja/Neen 
              (doorhalen wat niet past) 
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Breng het ingevuld formulier binnen bij Marcella , Ludo of tijdens de Wintertocht 
van 07/01/2018. Inschrijven kan ook via de website  
Voorschot te betalen vóór 1 maart 2018 op rekening van de Wandelcub :  

BE22 4533 0323 7147 
met vermelding van Zwarte Woud + uw naam 
Informatiebrochure te raadplegen op de website. Bij deelname ontvang je 
automatisch een geprinte versie 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijving 8-daagse Oberharmersbach – Zwarte Woud 

26/08/2018 – 02/09/2018 
(vermeld je gegevens zoals op de je ID kaart) 

 
 

Kamertype : 1 persoons / 2 persoons  
(doorhalen wat niet past) 
 

Naam :  
 

Voornaam :  
 

Adres :  
 

Plaats : 

 

Tel/GSM : 

 

Geboortedatum :     Annulatieverzekering?   Ja/Neen 
             (doorhalen wat niet past) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

2de persoon op kamer (indien van toepassing) 

 

Naam :  
 

Voornaam :  
 

Adres :  
 

Plaats : 

 

Tel/GSM : 

 

Geboortedatum :     Annulatieverzekering?   Ja/Neen 
              (doorhalen wat niet past) 
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De lidkaarten kunnen na storting  afgehaald worden op ons secretariaat (zie openingsuren clubblad) of op 

onze WINTERTOCHT van 07/01/18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelname clubfeest Gastromik op 21/01/2018 
 

 
 

 

 

 

 

Hernieuwing lidgeld 2018 voor 31 december 2017 

op reknr. BE22 4533 0323 7147 - 15€ pp 
 

Naam :  
 

Voornaam :  
 

Adres :  
 

Postcode :  
 

Plaats : 
 

Geboortedatum :  
 

Tel./ GSM :  
 

E-mail : 
 
  

 

Clubfeest 21/01/2018 
(Bevestig deze strook aan de groene kaart bij afgifte) 

 

Naam :       Voornaam : 

 

Naam :      Voornaam :  
 

Adres :  
 

Postcode :       Plaats : 
  

  1ste persoon 2de persoon Niet lid 

Prijs Menu (leden 60 – 7 ) 53,00 53,00 60,00 

Aantal stempels aan 1€ in 
mindering 

 -  -  

Totaal 
    

  60,00  
 

Totaal te betalen 
  

 

 


