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HET 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. 
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mailto:peeters.ludo1@skynet.be
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Belang van inschrijving bij wandelingen :  
 

Bij inschrijving bent U eveneens verzekerd bij gebeurlijke ongevallen tijdens het wandelen.  

Dit betekent dat IEDEREEN die deelneemt aan een wandeling zich moet inschrijven, ook kinderen – 

ongeacht leeftijd. 

DE CLUB KAN NIET VERANTWOORDELIJK GESTELD WORDEN WANNEER NIET AAN DEZE 

VOORWAARDEN VOLDAAN WERD. 
 

Mededeling van WANDELSPORT VLAANDEREN vzw 
 

CHARTER RESPECT VOOR WANDELCLUBS EN MEDEWERKERS 

 

Te vroeg starten en zwartlopen zijn fenomenen waar WANDELSPORT VLAANDEREN vzw al een tijdje 

mee worstelt. Sommige clubs hebben het al niet makkelijk om medewerkers te vinden en die taak wordt 

zeker niet makkelijker wanneer die vrijwilligers voor dag en dauw aan de slag moeten. Bij andere 

sportmanifestaties worden de starturen ook gerespecteerd. 

Daarom bundelen heel wat Vlaamse clubs de krachten in een strijd om opnieuw respect af te dwingen voor 

de medewerkers, de clubs en de georganiseerde wandelsport in het algemeen. 

Deze charter  gaat invoegen vanaf 1 januari 2019. 

 

Concreet: 

 

1. De startzalen gaan pas open een kwartier voor het startuur dat vermeld staat in de ‘Walking in Belgium’. 

 

2. De eindstempel wordt pas gegeven na vertoon van de controlekaart. 

Wie de controlekaart onderweg ‘verloor’, zal eerst een nieuwe inschrijfkaart moeten kopen vooraleer de 

eindstempel te ontvangen. 

Deze ‘dubbele’ aankoop is te betreuren maar is slechts een kleine ‘straf’ in vergelijking met de ‘straffen’ die 

opgelegd worden wanneer we in het dagdagelijkse leven door onachtzaamheid andere zaken verliezen. 

Zorgzaamheid is dus de boodschap. 

Voor wie de wandelsport tot op heden steeds met respect benaderde, verandert er met andere woorden 

helemaal niets. 

Alle wandelclubs die dit charter ondertekenen, verbinden er zich toe om de inhoud van dit charter strikt toe 

te passen. 
 

Terugbetaling Mutualiteit 
 

Even jullie aandacht beste leeuweriken, 

Vanaf nu krijg je bij je lidkaart automatisch een attest voor de terugbetaling door de mutualiteit. 

De secretaris (Ludo) heeft die allemaal voor jullie netjes ingevuld. 

Het enige, wat jullie nog moeten doen, is een kleefstrookje aanbrengen en je handtekening plaatsen. 

Dan kan je dit attest afgeven of opsturen naar het kantoor van je mutualiteit. 

Je hebt het hele jaar door de tijd om dit in te dienen. 

Het bedrag wordt dan automatisch op je rekening gestort een extra service van Wandelsport- Vlaanderen! 

Er kunnen zich wel problemen voor doen met het attest, namelijk de mutualiteit van de spoorwegen 

aanvaard dit attest voorlopig niet. Er werd een mail verstuurd naar Wandelsport Vlaanderen (secretariaat – 

cel administratie) en zijn ermee bezig om dit op te lossen en na te vragen en houden ons op de hoogte. 

Indien er personen zijn die problemen hierdoor ondervinden en hun attest  ook werd terug gestuurd met een 

origineel attest van de spoorwegen, dan zal ik dit attest invullen. 

Ikzelf heb dit ook ondervonden en heb een origineel van de spoorweg ingevuld. 

 

De secretaris, Ludo 
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Hoe kan je deelnemen aan onze ééndaagse busreizen? 
 
Enkel leden aangesloten bij onze vereniging kunnen deelnemen aan de eendaagse busreizen. De 

deelnameprijs wordt bij elke aankondiging van de busreis vermeld in het ledenblad. Inschrijvingen bij de 

voorzitter en de secretaris    Zo spoedig mogelijk het verschuldigde bedrag op de rekening:   BE22 4533 

0323 7147 te storten met vermelding van:  

busreis naar… + de na(a)m(en) van de deelnemer(s). en telefoonnummer. 

Pas dan is je reservatie definitief. 

 

Indien de bus volzet zou zijn op het moment van je aanvraag, kun je op de reservelijst geplaatst worden. 

In dit geval word je enkele dagen vóór de busreis telefonisch gecontacteerd  door  voorzitter  of de secretaris 

met de vraag of  je nog wenst mee te reizen. Enkel in dit geval wordt een uitzondering gemaakt en kun je op 

de bus betalen. Hou er rekening mee dat de club niet kan terugbetalen als je op de dag van de busreis niet 

komt opdagen. 

 

 

Donderdag avondwandelingen . 
 

Onze klassieke avondwandelingen in de zomerperiode : mei, juni , juli, en augustus  krijgen 

ook in 2018 een vervolg.  

De ideale kans om op rustige wijze de ruime omgeving van Groot – Landen  te verkennen  

Dank zij een groepswandeling van ongeveer 7  km. en deelname is gratis. 

We starten telkens om 19.30 u. 

 

 

Plan International 

 
Zoals vorige jaren blijven wij ook nu steun geven aan ons project bij Plan International België 

 

 Martha en broer 

 

                                                                 Martha 

Plan International investeert in 
kleuter-, basis-, en secundair 
onderwijs dat meisjes en 
jongens gelijk behandelt, in 
vakopleidingen, in spaar- en 
leengroepen en in tijdelijke 
scholen in noodsituaties. 
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Natuurpunt Landen 
Nieuws 

Natuurpunt Landen is actief in Landen. Een team van gedreven vrijwilligers maakt daar werk van meer en betere 

natuur. Wil je graag meewerken? Heb je iets te melden? Laat het ons weten. 

 

 
 

Natuurgebieden 

 

Beemden Landen 

Landen Klein gebied - Minder dan 10 hectare 

Te midden van het grootschalige cultuurlandschap is dit gebied één van de laatste 

toevluchtsoorden voor wilde dieren en planten in het Landense. Vroeger bestonden de 

Beemden uit hooilanden, die tijdens het voorjaar regelmatig overstroomden en in het najaar 

met koeien beweid werden. 

 

 

De Beemden 

 

 “De Beemden” te Landen is een reservaat dat geprangd zit tussen Landen stad en de deelgemeenten Rumsdorp en 

Attenhoven. Al is het een klein reservaat (minder dan 10ha), het heeft toch een grote waarde voor de stad, zowel 

recreatief als wat betreft natuur, aangezien het op wandelafstand ligt van de stadskern en aangezien het een aantal 

biotopen huisvest die elders in Landen nergens nog te vinden zijn. Het reservaat is een levend Bokrijk, een verzameling 

van vegetatietypen zoals ze tot aan WOII overal te vinden waren. Daardoor heeft het reservaat een grote 

opvoedkundige  waarde voor de jeugd, zowel jonge kinderen als studenten hoger onderwijs kunnen er natuur bestuderen 

en leren waarderen. 

Ook het stadsbestuur weet het reservaat te waarderen en steunt waar kan en moet. De samenwerking met milieudienst 

en technische dienst verloopt dan ook prima. 

 

Historiek 

 

Tot vlak na WOII was het gebied een moerassig hooiland in de vallei van de Molenbeek en de Zeyp. Het had weinig 

economische waarde en werd al snel door de landbouw verlaten. De toenmalige eigenaar (apotheker Ingebos uit 

Attenhoven) probeerde in de jaren vijftig zijn gronden te valoriseren door er een reeks vijvers aan te leggen om ze dan 

te verhuren voor recreatie als vis- of speelvijver. Het project mislukte. De gemeente Attenhoven en de stad Landen 

gebruikten een deel van de natste gronden om hun huishoudelijk afval en het puin van het slachthuis te storten. In de 

jaren tachtig werd het terrein door Ingebos verkocht aan de stad Landen. Vanaf het rusthuis Oleyck werd langs het 

moerasgebied een verhard wandelpad aangelegd tot aan de Beemdenstraat.  

In 1988 gaf de stad het gebied in huur aan de Regionale Vereniging Natuur en Landschap v.z.w. kern Landen, thans 

Natuurpunt afdeling Landen.  In 1990 werd het gebied als reservaat erkend. Op 26 mei 1991 vond de officiële opening 

van het natuurreservaat “de Beemden” plaats. 

https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-landen#news
https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/beemden-landen
https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/beemden-landen
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Vanaf dan, dus meer dan vijfentwintig jaar geleden, heeft Natuurpunt continu gezorgd voor het beheer: maaien van 

graslanden, open houden van wandelpaden, hakhoutbeheeer, opruimen van zwerfvuil, knotten van wilgen, …..   

 

 

Het beheer gebeurt door een beheerteam van vrijwilligers, ondersteund door het professionele team van de regio ZO-

Brabant. 

In het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw kocht de stad Landen de gebouwen van het bedrijf Hasco. De 

achterliggende hooilanden werden in beheer gegeven als natuurgebied aangezien ze direct aansluiten bij het oudste deel 

van het reservaat. Aan de oostzijde van deze hooilanden werd in 2014 een onverhard wandelpad aangelegd  langs de 

Molenbeek tot aan de visvijver van het recreatiedomein. 

 

Toegankelijkheid 

 

De niet verharde paden zijn alleen toegankelijk voor wandelaars vanaf zonsopgang tot zonsondergang. Honden worden 

aan de leiband gehouden. 

Het reservaat kan bereikt worden via 

het recreatiedomein en “de Rietgors” aan de Attenhovenstraat; 

de Beemdenstraat; 

de Kastelweg; 

het wandelpad aan het rusthuis Oleyck; 

de wandelweg langs de Molenbeek aan het nieuwe politiehuis op het Slachthuisplein. 

 

Geologie en bodem 

 

De ondergrond onder de Beemden bestaat uit een tientallen meters dikke, tertiaire laag van het Landeniaan (Paleocene 

zeeafzetting, ongeveer 55 miljoen jaren geleden). Daarboven ligt een leemlaag afgezet door de wind gedurende de laatste 

ijstijd (tot 11000 jaar geleden).  Na deze periode hebben de kleine beken, Molenbeek en Zeyp, gezorgd voor de afzetting 

van de alluviale gronden met komklei en oeverwal. 

Belangrijke deelgebieden en beheer 

 

Hasco:  

Het terrein Hasco wordt zo genoemd omdat het bedrijf Hasco de 

vorige eigenaar was van het grootste daal van dit hooiland. Het  is 

het jongste deel van het reservaat. Het ligt achter het politiehuis 

en  tussen de hier evenwijdig lopende Molenbeek (ZO-zijde) en 

Zeyp (NW-zijde). Door de slechte toegankelijkheid voor 

landbouwmachines werd het ook in vroegere tijden vrij extensief 

beheerd. Bij zware stortbuien dient het zuidelijk deel als 

overstromingsgebied, Er is dan ook een grote verscheidenheid aan 

vegetaties met kenmerken van zilverschoongrasland (krulzuring, 

ruige zegge, fioringras, zeegroene rus, platte rus, geknikte 

vossenstaart, …)  , vossenstaarthooiland,  

 

vochtig glanshaverhooiland (, knolsteenbreek, berenklauw, veldlathyrus, veldzuring,  …..) (F) en 

dotterbloemhooiland (moerasvergeet-mij-nietje, moeraszegge, echte koekoeksbloem, tweerijige 

zegge, grote ratelaar …) (F). 

Op een permanent natte zone groeit overvloedig gewone waterbies (F). Daarnaast bevindt zich een 

scherpe zegge-vegetatie en een zone met riet. 

De dubbele rij knotwilgen (F) staat hier landschappelijk mooi en geeft een stempel van “oud”  aan 

het hooiland. 

Langs de Molenbeek werd een onverhard wandelpad aangelegd. Takkenrillen (F) accentueren het 

pad en zijn een verblijfplaats voor vele ongewervelden, winterkoning, kleine zoogdieren …. 

Het hooiland wordt tweemaal per jaar gehooid met afvoer van het maaisel (F).  Kleine stroken 

worden eventueel alleen in de herfst gehooid om ruigtesoorten een kans te geven. 

De knotwilgen worden om de 6 tot 8 jaar geknot. 
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De populierenweide (F) 

 

De naam van dit gebied is te wijten aan het feit dat het tot ongeveer 30 jaar geleden volledig beplant was met populieren. 

Op enkele exemplaren in de noordzijde van het perceel na werden ze omgezaagd en verkocht  of ontworteld door de 

najaarsstormen van 1990 en 1991. 

Dit zeer drassig gebied, vol met ijzerrijke kwel, toont het best hoe een groot deel van de Beemden er tot WOII hebben 

uitgezien. Een zeer mooie dotterbloemvegetatie en een schitterende moerasspirearuigte (F) kunnen hier bewonderd 

worden. Soorten als dotterbloem, bosbies, echte koekoeksbloem, kleine ratelaar, veldrus, moeraszegge, tweerijige zegge, 

moerasspirea, engelwortel, gewone kattenstaart en heelblaadjes (F) groeien hier uitbundig. Het geheel is omgeven door 

een ruige houtwal rijk aan eenstijlige meidoorn. 

Om de moerasspirearuigte volledig tot ontwikkeling te laten komen, wordt slechts een gedeelte gehooid in de zomer en 

het hele perceel vlak voor de winter (F). 

 

De vijvers (F) 

 

Zoals eerder reeds aangehaald, werden deze vijvers in de jaren vijftig aangelegd door de toenmalige eigenaar. De dijken 

werden gehoogd met de grond die uitgegraven werd. De bomen die in die periode spontaan uit zaad ontkiemden op de 

naakte grond, werden nooit afgezet, met als gevolg dat rond de vijvers een soort oerbos tot ontwikkeling kwam met vele 

pioniersoorten zoals schietwilg en boswilg. Het beheer bestaat uit “niets doen”, dus het beheer laat toe dat het bos 

spontaan verder evolueert. Dit type bos is heel aantrekkelijk voor spechtensoorten zoals groene en grote bonte specht, 

maar ook kleien bonte zou hier wel eens kunnen waargenomen worden. De IJsvogel is een regelmatige bezoeker van de 

vijvers, soms brengt hij zijn kroost mee. De Grote gele kwik foerageert zowel op de Molenbeek als op de vijverrand. 

Wilde eend, waterhoen, meerkoet en blauwe reiger zijn permanente gasten, soms is er een broedpoging van deze laatste 

soort. 

Een oplettende bezoeker ziet bij warm weer vaak  de roodwangschildpadden zonnend op een drijvende tak in het water 

of op de rand van een eilandje. 

Omdat de vijvers vaak te kampen hebben met zuurstofgebrek als gevolg van bladval, zijn ze niet zo rijk aan 

ongewervelden. Er wordt nagedacht over de idee de twee meest noordelijke vijvers boomvrij te maken om een rijker 

insectenleven te stimuleren. Vooral soortengroepen als libellen en waterjuffers zullen hier zeer snel gebruik van maken. 

 

Het stort (F) 

 

Zo genoemd omdat na WOII deze zone een drietal meter opgehoogd werd met huishoudelijk afval en steenpuin. Het 

geheel werd afgedekt met een leemlaag. 

Een lange periode was hier een begrazingsbeheer met ponys wat niet leidde tot de gewenste verschraling en toename 

aan plantensoorten. Sedert enige jaren is er een hooilandbeheer (tweemaal per jaar maaien en afvoeren van het maaisel) 

om een typisch droog glanshaverhooiland te ontwikkelen. Een aantal soorten hebben zich hier al gevestigd: kropaar, 

margriet, groot streepzaad, rapunzelklokje, berenklauw, rode klaver, … (F). Enkele jaren terug stond er een mooi 

exemplaar klavervreter en nog eerder rode ogentroost. Mogelijk schieten ze weer op uit de zaadbank. 

De omgeving van het struikenrijke grasland is ieder jaar broedgebied van bosrietzanger en grasmus. 

Het meest noordwestelijk deel van het stort heeft zich op de kalkrijke leembodem ontwikkeld tot een bloemrijke ruigte 

(F). Hier groeit overvloedig hokjespeul (F). Hier werd ook voor het eerst in Landen de roodgerande zandbij (F) 

waargenomen. Deze ruigte wordt in stand gehouden door een eenmalige maaibeurt vlak voor de winter. 

De randzone van het stort wordt overwoekerd door Japanse duizendknoop, een uitzonderlijk moeilijk te bestrijden exoot. 

Toch heeft het beheerteam zich tot doel gesteld deze soort te bestrijden, hopelijk zelfs uit te roeien. Een utopie? 

 

Het rietveld ten noordwesten van het stort (F) 

 

Van op het stort heeft men hier een mooi zicht op de hoogte van het oorspronkelijke maaiveld. 

Dit zeer ontoegankelijk terrein is begroeid met een rietruigte. Het is het broedgebied van kleine karekiet en rietgors. 

Aangezien dit gebied zeer moeilijk bereikbaar is, werd geopteerd voor het beheer “niets doen”. 
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Het elzenbosje tussen het verhard wandelpad, de vijvers, het stort en het rietveld 

 

Dit bosje ontstond een veertigtal jaren geleden door spontane opslag op de kale grond van een verlaten akker na aanleg 

van het verharde wandelpad. Het heeft nu reeds een oerbosuitzicht met verschillende mooie bossoorten zoals slanke 

sleutelbloem en grote keverorchis (F). Het is het woongebied van de sperwer, ook koekoek en wielewaal worden er in 

de zomer regelmatig gehoord. Ree en vos komen er genieten van de rust. 

 

Het kwelgebied ten westen van het verharde wandelpad (F) 

Deze smalle, natte zone ontstond na aanleg van het verhard wandelpad. Het oorspronkelijk waterpeil werd verstoord 

door aanleg van een collector die onder de kwelzone ligt. De vegetatie bestaat hoofdzakelijk uit een 

dotterbloemenhooiland waarin pinkstebloem, dotterbloem, watermunt en koekoeksbloem vaak aspectbepalend zijn. 

 

Educatie 

Minstens een paar maal per jaar komen schoolkinderen op bezoek voor een verkennend bezoek of om beheerwerken uit 

te voeren, telkens onder leiding van het beheerteam (F). 

Minstens eenmaal per jaar is er een rondleiding voor alle geïnteresseerden om flora en fauna te bewonderen (F). Soms 

zijn er themawandelingen: vogels, planten, paddenstoelen, …. 

 

 

 

 

In memoriam 
 

      Smets Joseé  ° 17/11/1938 - † 09/02/2018 

 
Vele fijne herinneringen zullen het verdriet verzachten. 

Onze innige deelneming aan de ganse familie. 

 
 
 
 
 

Louis Peeters  - broer van Ludo Peeters 

François Falise – vader van Paul Falise 

 

Onze innige deelneming aan de familie 

 

 

Het mensenleven is als een trein : 
hij komt eraan, hij raast voorbij, 
lang of kort, maar één geheel. 
Dan verdwijnt hij in de verte, 
weg, af, voltooid. 
Ik weet, hij is voorbij, 
ik zie hem niet meer, 
maar hij is er nog steeds. 
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Wandelkalender April, Mei, Juni 
 
 

APRIL 

 
Zo 1/04 Globetrotters Hageland vzw   07.00-15.00    4-6-12-16-21-30 km                                                                                                                     

Zaal De Veldbazuin   Dorp 5    3221    Nieuwrode (Holsbeek)   

Ma 2/04 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek   08.00-15.00    6-12-18-22 km                                                                                                                                       

Zaal De Kei   Keistraat 26    3590    Diepenbeek   

Wo 4/04 Trip-Trap Kumtich vzw   07.00-15.00    5-6-7-8 km                                                                                                                                       

Ten Haghendorne   Sint-Truidensesteenweg 492    3300    Hakendover (Tienen)                              

Za 7/04 Wandelclub De Bokkenrijders Overpelt vzw   08.00-15.00    5-7-10 km                                                                                                                                       

Parochiezaal   Bremstraat 25    3900    Overpelt   

Zo 8/04 De Dommeltrippers Neerpelt   07.00-15.00    5-7-10-13-18-22 km                                                                                                                                       

OC De Vranken   Herent 122    3910    Neerpelt   

Ma 9/04 Terug Op Stap Post vzw   08.00-15.00    5-10-15 km                                                                                                                                       

Zaal Eneide   Spalbeekstraat 35    3510    Spalbeek (Hasselt)   

Di 10/04 W.S.V. De Kampse Wandelaars   07.00-15.00    4-6-10 km                                                                                                                                       

Buurthuis Heppen   Heidestraat 65    3971    Heppen (Leopoldsburg)   

Vr 13/04 – Zo 15/04 DRIEDAAGSE OOTMARSUM 
Za 14/04       Les Amis du Tumulus   07.00-15.00    4-9-13-21-30 km      

                     Athénée Royal (Chavilles)   Rue du Fond d'Or, 4300 Waremme   

Zo 15/04 W.S.V. De Rakkers vzw   07.00-15.00    4-7-12-16-20-30 km                                                                                                                                       

Zaal De Biekaar   Sint-Jozefsplein 8    3511    Kuringen (Hasselt)   

Ma 16/04 Wsv De Trotters vzw   08.00-15.00    5-8-11-15-19 km                                                                                                                                       

OC Runkst   Runkstersteenweg 149    3500    Hasselt   

Di 17/04 Samen Uit Samen Thuis vzw   07:00-15:00    4-6-8-9-15-17 km                                                                                                                                       

Zaal De Roedel   Sonnisstraat 141    3530    Houthalen-Helchteren   

Wo 18/04 Wellense Bokkerijders vzw   07.30-15.00    4-6-9-12-18 km                                                                                                                                       

De Meersche   Molenstraat    3830    Wellen   

Za 21/04 W.S.V. Donderslagtrippers vzw   07.00-15.00    2-5-6-8-11-20 km                                                                                                                                       

Lutgardhof   Donderslagweg 3    3670    Wijshagen (Meeuwen-Gruitrode)   

Zo 22/04 Loonse Tsjaffeleers vzw   07.00-15.00    5-8-10-15-20-30 km                                                                                                                                       

School ViiO   Tongersesteenweg 84    3840    Borgloon   

Ma 23/04 W.C. Aviat Sint-Truiden vzw   07.30-15.00    7-9-12-15-20-23 km                                                                                                                                       

P.Z. Sint-Martinus   Sint-Martinusstraat    3806    Velm (Sint-Truiden)   

Di 24/04 WSV De Rommelaar vzw   07.00-15.00    4-8-13-20  km                                                                                                                                       

GC Ter Kommen   Europalaan 2    3730    Hoeselt   

Wo 25/04 W.S.V. De Heikabouters vzw   07.00-15.00    5-10-15-20 km                                                                                                                                       

Vrijetijdsgebouw   Schuttenbergstraat 2 bus 5    3665    As   

Do 26/04 Torenvrienden Oostham   08.00-15.00    4-6-10-16 km                                                                                                                                       

Voetbalkantine Warande   Bremstraat z/n    3945    Oostham (Ham)   

Za 28/04 Wsv Horizon Donk vzw   07.00-15.00    4-5-8-13-22-29 km                                                                                                                                       

Parochiezaal Rummen   Ketelstraat 44    3454    Rummen (Geetbets)     

Ma 30/04 Wandelklub Halewijn Zoutleeuw vzw   07.00-15.00    4-6-12-20 km                                                                                                                                       

OC De Bungeneer   Pastorijstraat    3440    Budingen (Zoutleeuw)   

April koud en nat veel koren in het vat. 
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MEI 

 
Di 1/05 VOS Schaffen vzw   07.00-15.00    4-6-8-12-20-30 km                                                                                                                                       

Gildenzaal   Pastorijstraat centrum Schaffen    3290    Schaffen (Diest)   

Do 3/05 1ste Avondwandeling ±7 km          Om 19u30 te Walshoutem - Kerk 

Za 5/05 Boutersem Sportief   07.30-15.00    4-7-10-12-20 km                                                                                                                                       

Buurthuis Willebringen   Willebringsestraat 37    3370    Boutersem   

Zo 6/05 De Leeuwerik Landen vzw   07.30-15.00    4-7-13-20 km                                                                                                                                       

Zaal Amfi, Stationsstraat 30, 3400 Landen     45e Sint-Gertrudistocht 

 Zie info hieronder 
Ma 7/05 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek   08.00-15.00    6-12-18-22 km                                                                                                                                       

OC Rooierheide   Patersplein    3590    Diepenbeek   

Di 8/05 KWSV OK50 Zonhoven vzw   07.00-15.00    2-4-6-8-14-20 km                                                                                                                                       

Chiroheem Holsteen   Hengelhoefseweg    3520    Zonhoven   

Wo 9/05 W.S.V. De Heikrekels Maasmechelen   07.00-15.00    5-7-8 km                                                                                                                                       

Wijkcentrum Boorsem   Kannegatstraat 37    3631    Boorsem (Maasmechelen)   

Do 10/05 W.C. Aviat Sint-Truiden vzw   07.00-15.00    4-5-9-13-18-20-28-35-43 km                                                                                                                                       

Parochiezaal De Kajaan   Grevensmolenweg 34    3800    Sint-Truiden      

Za 12/05 B.W.K. De Torenkruiers   07.00-15.00    4-6-8-9 km                                                                                                                                       

Parochiezaal   Jasperslaan    3950    Kaulille (Bocholt)   

Zo 13/05 WSV Wit-Blauw Scherpenheuvel vzw   07.00-15.00    5-8-13-20-30 km                                                                                                                                       

Sporthal Averbode   Vorststraat 55    3271    Averbode (Scherpenheuvel-Zichem)  

Ma 14/05 Terug Op Stap Post vzw   08.00-15.00    5-10-15 km                                                                                                                                       

Zaal Steborg   Broekstraat 1    3512    Stevoort (Hasselt)   

Wo 16/05 Postwandelclub Dilsen vzw   07.00-15.00    5-8-10 km                                                                                                                                       

Schutterslokaal   Molenveld    3650    Stokkem (Dilsen-Stokkem)   

Do 17/05 2de Avondwandeling ±7 km              Om 19u30 te Neerlanden - Kerk 

Vr 18/05 Wandel Mee Brueghel vzw   07.00-14.00    4-7-10-14-17 km                                                                                                                                       

De Deuster (aan de skipiste)   Deusterstraat z/n    3990    Peer   

Za 19/05 Les Marcheurs des Echos de la Mehaigne   07.00-15.00    4-7-12-15 km                                                                                                                                       

Foyer Saint-Christophe asbl   Rue Lambert Mottart 21    4280    Hannut     

Zo 20/05 Wsv De Heikneuters vzw   07.00-15.00    5-8-12-17-20 km                                                                                                                                       

Don Boscocollege   Berm 12    3600    Genk   

Ma 21/05 Wsv De Trotters vzw   08.00-15.00    4-6-10-13-19 km                                                                                                                                       

OC Runkst   Runkstersteenweg 149    3500    Hasselt   

Di 22/05 WSP Heverlee-Leuven vzw   07.30-15.00    5-7-9-12-14-16-21 km                                                                                                                                       

Feestzaal Romanus (KHO Bierbeek)   Wijnenberg 1    3360    Bierbeek   

Do 24/05 3de Avondwandeling ±7 km              Om 19u30 te Ezemaal – Parking Station 

Za 26/05 De Demerstappers Bilzen   07.00-15.00    4-6-12-20 km                                                                                                                                       

Zaal Sint-Amandus   Sint-Aldegondisstraat 3    3740    Kleine-Spouwen (Bilzen)  

Zo 27/05 W.S.V. De Dragonders Hasselt vzw   07.00-15.00    5-10-12-15-20-25-30 km                                                                                                                                       

OC Kalendries   Meldertsebaan 2    3560    Lummen   

Ma 28/05 De Vriendenkring Kortijs - Gingelom   07.00-15.00    5-8-13-18-22 km                                                                                                                                       

Cultuurhuis Den Dries   Groenplaats 20    3890    Montenaken (Gingelom)  Meitocht 

Wo 30/05 W.C. Aviat Sint-Truiden vzw   08.00-14.30    5-6-8-12-15-18-20-21-23-28 km                                                                                                                                       

Campus Saffraanberg   Luikersteenweg 371    3800    Sint-Truiden  Saff Walk 

Do 31/05 4de Avondwandeling ±7 km               Om 19u30 te Rumsdorp – Kapel Spikkaertstraat 

Is mei nat, de droge juni volgt zijn pad. 
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JUNI 
 

Za 2/06 W.S.V. De Anjertrippers vzw   07.00-15.00    4-7-12-15-20 km                                                                                                                                       

Ontmoetingscentrum De Schans   Rode Kruisplein    3940    Hechtel-Eksel   

Zo 3/06 De Bollekens vzw Rotselaar   07.00-15.00    4-6-8-10-12-16-20-30 km                                                                                                                                       

Montfortcollege   Aarschotsesteenweg 39    3110    Rotselaar   

Ma 4/06 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek   08.00-15.00    6-12-18-22 km                                                                                                                                       

Zaal Terloght   Helstraat 22    3590    Diepenbeek   

Wo 6/06 W.S.V. De Bosdravers Eksel   07.00-15.00    5-6-10-11-16 km                                                                                                                                       

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

Do 7/06 5de Avondwandeling ±7 km            Om 19u30 te Wezeren - Kerk 

Za 9/06 WC De Grashoppers vzw   07.00-15.00    4-6-10-12-15-20-25-30-42 km                                                                                                                                       

Gemeenschapscentrum De Egger   August Nihoulstraat 74    3270    Scherpenheuvel-Zichem   

Zo 10/06 Wellense Bokkerijders vzw   07.00-15.00    4-6-9-12-18-20-25 km                                                                                                                                       

Zaal De Meersche   Molenstraat 6    3830    Wellen   

Ma 11/06 De Lummense Dalmatiërs vzw   07.00-15.00    4-6-12-20 km                                                                                                                                       

Oosterhof   Dr. Vanderhoeydonckstraat 56    3560    Lummen   

Di 12/06 W.S.V. De Kampse Wandelaars   07.00-15.00    4-6-10 km                                                                                                                                       

Buurthuis Heppen   Heidestraat 65    3971    Heppen (Leopoldsburg)   

Wo 13/06 W.C. Aviat Sint-Truiden vzw   08.00-16.00    3-5-10-15-20 km                                                                                                                                       

P.Z. Asster Campus Stad   Halmaalweg 21    3800    Sint-Truiden   

Do 14/06 6de Avondwandeling ±7 km              Om 19u30 te Attenhoven - Kerk 

Za 16/06 De Mijnlamp Beringen-Mijn vzw   07.00-15.00    4-7-13-23 km                                                                                                                                       

Sint-Antoniusgilde   Pijlstraat z/n    3581    Beverlo (Beringen)   

Zo 17/06 Trip-Trap Kumtich vzw   07.00-15.00    4-6-12-17-21-26-30 km                                                                                                                                       

Mariadalinstituut   Klein Overlaar 3    3320    Hoegaarden   

Ma 18/06 Wsv De Trotters vzw   08.00-15.00    5-7-11-16-19 km                                                                                                                                       

OC Runkst   Runkstersteenweg 149    3500    Hasselt   

Wo 20/06 W.S.V. De Sparrentrippers   09.00-15.00    5-8-12-20 km                                                                                                                                       

Klavertje Vier   Gijzenveldstraat    3690    Zutendaal   

Do 21/06 7de Avondwandeling ±7 km                  Om 19u30 te Wange – Kerk 

Za 23/06 BUSUITSTAP ZEEBRUGGE   6-10-16-22 Km 

 11 de Zeehaven Brugge Wandeltocht – zie info hieronder 

Za 23/06 W.S.V. Milieu 2000 Lommel   06.00-15.00    5-9-13-16-20-43-50 km                                                                                                                                       

Buurthuis "Het Zand"   Frederik van Eedenstraat 9    3920    Lommel   

Zo 24/06 Wsv Horizon Donk vzw   07.00-15.00    4-8-12-20-24 km                                                                                                                                       

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

Ma 25/06 W.C. Aviat Sint-Truiden vzw   07.00-15.00    4-8-10-13-15-19-23 km                                                                                                                                       

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

Do 28/06 8ste Avondwandeling ±7 km                  Om 19u30 te Landen – Kerk St.-Norbertus 

Za 30/06 Torenvrienden Oostham   07.00-15.00    5-7-13-18-24 km                                                                                                                                       

Kristoffelheem   Schoolstraat 10    3945    Oostham (Ham)   

 

Hoort ge in juni de donder kraken, dan maakt de 
boer ook goede zaken.                   

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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4001-Wandelclub 

De Leeuwerik Landen 
       Zondag 6 mei 2018 
 
 
 

45e Sint-Gertrudistocht 
 

Startlocatie: 

Zaal Amfi 

Stationsstraat 30 

3400 Landen 

Vlaams-Brabant 

  

Station LANDEN  

op 500m van de START 

Afstanden: 

4 – 7 – 13 – 20 km                            

Start: tussen 07u30 – 15u00 

 

Inschrijving: 

€1,10 Voor Leden Wandelclubs + stempel 

€0,25 voor sticker  

€1,50 voor niet-leden  

Website : www.deleeuweriklanden.be 

 
Wandelen is een ideaal middel tegen stress. 

http://www.deleeuweriklanden.be/
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Vertrek: 08u00 
 
 
 
 
 
 

Prijs: € 12,00 (busreis + inschrijving wandeltocht) 
               

 

 

 

 

 

 

 

Brugse Metten Wandelclub 

                Attentie: inschrijving is pas definitief na betaling 

                Er is mogelijkheid om in Zeebrugge verse pladijs te eten aan een   

                 democratische prijs (2 boterhammen + een volledige pladijs). 

               Indien jullie dit wensen, gelieve dit bij de inschrijving te vermelden. 

              Inschrijven kan tot en met zaterdag 2 juni 2018 

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

of Ludo (011/88.56.51 of 0473/96.24.02) 

Betaling: te storten op rekeningnummer:  

BE22 4533 0323 7147 

Wandelschoenen niet vergeten!!!! 
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Nieuwe leden 
 

Wij verwelkomen graag onze nieuwe leden :              

 
GOOSSENS PETER 
APPELTANS LEEN 
GOOSSENS JONAS 
GOOSSENS ARON 
WAUTERS FRANCINE 
SMETS JOLIEN 
DEBORECK FABIENNE 

   VANHERCK YVES 
   SCHOUPS MARTINE 
   FRESON PATRICK 
   KINON NICOLE 

 

Totaal aantal leden bedraagt nu 171 

 

Gelukkige verjaardag. 
 

        April                          Mei                          Juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Erratum  
 

In de vorige info is een zetduiveltje geslopen bij de viering van verdienstelijke leden.  

Piet Vanbussel is lid sinds 1986 en niet 1981 zoals verkeerdelijk vermeld in de info. 

Onze excuses hiervoor 

 

 

COLIGNON NOEL 3/04 

CHAMPAGNE WILLIAM 4/04 

BULCKENS FLORA 10/04 

FALISE PAUL 14/04 

SCHAMPAERT WILLY 15/04 

LECOCQ LISETTE 20/04 

NIJS LIEVE 21/04 

BRIFFOZ JEAN-PAUL 23/04 

VANBUSSEL PIET 23/04 

DEWEERT JELLE 25/04 

ROBBINNE ROGER 26/04 

CULTIAUX LUC 27/04 

BERWAERTS RINA 28/04 

OPPENBROUWER CARLA 29/04 

VANDEVELDE GILBERT 30/04 

 

DEPAUW MONIQUE 1/05 

PUNINSKA OLENA 1/05 

DEGROOT PAUL 3/05 

FRANCOIS ANNY 3/05 

DUCHATEAU MARIA 4/05 

VANDERMEULEN NADINE 4/05 

HEBBELYNCK CLAIRE 13/05 

VAN EYKEN NICOLE 13/05 

PATRONOUDIS ZISIS 14/05 

WUESTENBERG MIA 14/05 

DOCQUIER MARCELLE 21/05 

MAGIS ANITA 22/05 

CEELEN RITA 23/05 

HERBOTS ARNE  26/05 

VANMARSENILLE GUY 26/05 

DEWAELHEYNS ANNE 27/05 

DEFOOZ JOSIANE 28/05 

LECOCQ JENNY 29/05 

GOEMINNE MARC 30/05 

ROOSEN PAULA 30/05 

TUTS CHRISTIANE 30/05 

 

MARSOUL MARIE CLAIRE 3/06 

HOMBROEKS NATHALIE 5/06 

LALMAN OSCAR 5/06 

CASTERS GUIDO 7/06 

HERMANS JULES 9/06 

BOESMANS RITA 10/06 

DUNON ANNEMIE 14/06 

SNOECKX MARIETTE 14/06 

BUTO JOSEE 18/06 

VANDENBOSH ANNICK 18/06 

FRANCO JENNY 22/06 

PETITJEAN MADELEINE 23/06 

MICHAUX DIRK 

KINON NICOLE 

24/06 

25/06 

PEERSMAN PIERRE 29/06 
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JAARPROGRAMMA  2018 

 
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 Ieper 
Last Post en Kerstverlichtingstocht 
6 – 8 – 10 -18 Km 
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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 te betalen op rek Reizen Baus (zie inschrijvingsformulier achteraan) 

 Inschrijvingsformulier te bezorgen aan Ludo of Marcella vóór 1 mei 2018 

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

   

 

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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Jaarvergadering en gezellig samenzijn 21/01/2018 
 

Tijdens onze jaarlijkse algemene vergadering werd er, na een welkomstwoord van onze voorzitter Marcella, nadere 

uitleg gegeven over de financiële toestand van de club (zie verder). Wij mogen terecht fier zijn dat wij ondanks alle 

wijzigingen ingevolge installatie nieuw bestuur het jaar mogen afsluiten met mooie cijfers en een reeks nieuwe 

leden, die wij trouwens van harte welkom heten. 

 

Na de officiële geplogenheden, tijd om ontspannen te genieten van de culinaire troeven van Gastromik. 

Deze werden door iedereen “gesmaakt” en de sfeer was opperbest.  

Zoals altijd : “Afwezigen hebben ongelijk” 
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Vrijwilliger zijn… 

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

Is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. 

Is verbonden, maar niet gebonden. 

Is onbetaalbaar, maar niet te koop. 

Is positief denken, is positief doen. 

Met als enig doel voor jezelf en de ander 

           EEN GOED GEVOEL ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inschrijving busreis zaterdag 23 juni aan 12 € pp. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inschrijving busreis Zeebrugge zaterdag 23 juni 2018 

graag vóór 1 juni 2018 

op reknr. BE22 4533 0323 7147 – 12 € pp 
(busreis + inschrijving wandeltocht) 

 

Naam :  
 

Voornaam :  
 

Adres :  
 

Postcode :  
 

Plaats : 

 

 

Reservatie = verplicht : Gebakken Pladijs met boterhammen  

(prijs ongeveer 4 € - ter plaatse te betalen) :  

 

                   JA  / NEEN  
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Inschrijvingsformulier bezorgen aan Ludo of Marcella. Betaling rechtstreeks op rekening Baus Reizen. 

  


