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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 

Algemene administratie  

Inschrijving leden , nieuwe leden en busreizen  

Contacten met Wandelsport Vlaanderen 

Verwittigen van de clubs i.v.m. bezoek aan hun 

wandeling  

Aanmaak van naamstickers, stempelkaarten, 

verzekeringspapieren, wandelboekjes, enz... 

Openingsuren: 

Elke maandag van 18u30 tot 20u00  

En op afspraak:  

Tel: 011/88.56.51  

Gsm: 0473/96.24.02  

Via mail: peeters.ludo1@skynet.be 

Niet op feestdagen 

Secretariaat is gevestigd  

August- Robijnsstraat 33  

3404 Attenhoven – Landen 
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4001-Wandelclub 

De Leeuwerik Landen 
 

Zondag 28 oktober 2018 
 
 

 

Najaarstocht 
 

 

Startlocatie: 

OC Wing 

Neerwindenstraat 53 

3400 Neerwinden 

Vlaams-Brabant 

  

Station NEERWINDEN  

op 600m van de START 

Afstanden: 

4 – 7 – 13 – 20 km    
4 km parcours geschikt voor anders validen 

Start: tussen 08u00 – 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!! 
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Tijdens onze najaarstocht zullen de mensen van het Belgisch 

Centrum voor Geleidehonden aanwezig zijn met een stand. 

 

Verzamel vanaf nu Uw dopjes en breng ze mee !!!!! 
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Wandelkalender Oktober, November, December 
 

OKTOBER 
 

ma 1/10 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek 08.00-15.00 6-12-18-22 km  

Herfsttocht Buurthuis Terlogt Helstraat 22 3590 Diepenbeek 

za 6/10  De Lummense Dalmatiërs vzw 07.00-15.00 4-6-12-20 km  

Herfstwandeltocht Zaal Sint-Jozef Sint-Janstraat 3560 Lummen 

zo 7/10  De Lustige Stappers vzw 07.00-15.00 6-8-13-18-22-30 km  

16e Wandeling tussen Demer en Nete    Parochiezaal    Stationsstraat  2230  Ramsel (Herselt) 

ma 8/10 W.S.V. De Rakkers vzw 07.00-15.00 3-6-9 km  

Maandagtocht 3-6-9 Witte Zaal BolderbergKluisstraat 1 3550 Heusden-Zolder 

za 13/10 De Bollekens vzw Rotselaar 07.00-15.00 4-6-10-12-16-20 km  

Najaarstocht Montfortcollege Aarschotsesteenweg 39 3110 Rotselaar 

zo 14/10 VOS Schaffen vzw   07.00-15.00    4-8-12-20-30 km                                                                                                                       

CVO De Oranjerie Boudewijnvest 3   Boudewijnvest 5    3290    Diest  23e Oranjetocht 

ma 15/10 Wsv De Trotters vzw 08.00-15.00 5-9-12-19 km  

Kapellekenstocht OC Runkst Runkstersteenweg 149 3500 Hasselt 

wo 17/10 Globetrotters Hageland vzw 08.00-15.00 4-7-12-16-20 km  

Tussen zomer en herfst    Parochiezaal Trefpunt Dorpsstraat 12 3460 Assent (Bekkevoort) 

wo 17/10 WSV Egmont Zottegem vzw 08.00-16.00 7-10-14-18-21 km Midweektocht OC  

Sint-Goriks-Oudenhove Sint-Goriksstraat 13 9620 Sint-Goriks-Oudenhove (Zottegem) 

za 20/10 WSC Langdorp vzw 07.00-15.00 5-8-12-16-20-30 km 14e Tienbundertocht  

Kortakkerzaal Kortakker 3202 Rillaar (Aarschot) 

za 20/10 Marcheurs Alliance Warsage 06.30-14.00 4-7-13-21-32 km 42e Marche Charlemagne - 

Euregio Marching Trophy Salle Alliance Rue des Combattants 1  4608   Warsage (Dalhem) 

zo 21/10 Marcheurs Alliance Warsage 06.30-14.00 4-7-13-21-32 km 42e Marche Charlemagne - 

Euregio Marching Trophy Salle Alliance Rue des Combattants 1   4608  Warsage (Dalhem) 

zo 21/10 WSV Wandelend Paal vzw 07.00-15.00 4-7-12-16-20-30-42 km    46e Internationale Tocht 

  Parochiezaal Sint-Paulus Diestersesteenweg 33 3583 Paal (Beringen) 

zo 21/10 Vreugdestappers Huldenberg 07.00-15.00 6-12-20-25 km 4e Herfstwandelingen  

  Kantine FC Bertem Tervuursesteenweg 161 3060 Bertem 

zo 21/10 WSV De Kadees vzw 08.00-15.00 4-8-13-17-20-26 km Rondom Aaigem   

  Ontmoetingshuis Ratmolenstraat 13 9420 Aaigem (Erpe-Mere) 

ma 22/10 W.C. Aviat Sint-Truiden vzw 08.00-14.30 6-8-13-18-21 km Herfsttocht  

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

wo 24/10 W.S.V. Iris Kortessem 08.00-15.00 4-8-10 km Pannenkoekentocht  

't Vlierhof Kersendaelstraat 1 3724 Vliermaal (Kortessem) 

do 25/10 Den Engel Leuven vzw 09.00-15.00 6-12 km Oktobertocht  

Parochiezaal Milsestraat 53 3053 Haasrode (Oud-Heverlee) 

za 27/10 Wandelclub Paul Gerard Beringen 07.00-15.00 4-8-12-20 km            Herdenkingstocht  

August Molenberghs De Schans Bivakstraat 6 3581 Beverlo 

zo 28/10 De Leeuwerik Landen vzw 08.00-15.00 4-7-13-20 km Najaarstocht 

  OC Wing   Neerwindenstraat 53 3400 Neerwinden (Landen).  
ma 29/10 Wandelklub Halewijn Zoutleeuw vzw 08.00-15.00 4-6-12-20 km Pensentocht  

PC Orsmaal Oude Kerkstraat z/n 3350 Orsmaal-Gussenhoven (Linter) 

di 30/10 Boutersem Sportief 08.00-20.00 4-6-8-10 km 13e Halloween- en pompoentocht  

  Cultureel centrum Kerkomsesteenweg 55 3370 Boutersem 

wo 31/10 WSV Egmont Zottegem vzw 14.00-21.00 7-10-14-21 km Halloweentocht  

  Feestzaal Bevegemse Vijvers Bevegemsevijvers 1 9620 Zottegem 
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NOVEMBER 
 

do 1/11 La Caracole Andennaise 06.30-15.00 4-6-12-25 km           15e Marche des Petits Gris 

Salle des Fêtes Rue Dr. Parent 381 5300 Sclayn (Andenne) 

vr 2/11  WSV Wandelend Paal vzw 07.00-15.00 4-7-12-20 km           Martine Van Camptocht 

  Bezoekerscentrum Webbekoms Broek Omer Vanaudenhovelaan 48 3290 Diest 

za 3/11 W.S.V. De Bosdravers Eksel   07.00-15.00    5-6-10-10-15-16-20 km                                                                                                                                       

Buurthuis De Locht   Lochtstraat 42    3941    Eksel (Hechtel-Eksel)  Bostocht 
zo 4/11  Trip-Trap Kumtich vzw 07.00-15.00 4-9-13-19-22 km Pannenkoekentocht  

  VIA School , Waaibergstraat 45  3300 Tienen 

ma 5/11 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek 08.00-15.00 6-12-18-22 km Heidetocht  

OC Rooierheide Patersplein 3590 Diepenbeek 

za 10/11 Wsv De Heikneuters vzw   08.00-15.00    5-8-12-17-20 km                                                                                                                                       

Sint-Jozefinstituut   Hasseltweg 383    3600    Genk  Herfst in Bokrijk 

zo 11/11 Wandelclub Tornado vzw 07.30-15.00 5-10-15-20 km Wandel Mee Dag  

  Gildezaal Dorpplaats 3190 Boortmeerbeek 

zo 11/11 Wandelklub Halewijn Zoutleeuw vzw 08.00-18.00 4-6-12-20 km    Herdenkingstocht 

Corry Hancke - Fakkeltocht OC Halleman Dungelstraat 15     3440   Halle-Booienhoven 

(Zoutleeuw) 

do 15/11 Wandelclub Paul Gerard Beringen 07.00-15.00 4-6-10 km Koersels Kapellekestocht 

  Chirolokaal Koersel Leemstraat 3582 Beringen 

zo 18/11 Wsv Horizon Donk vzw 08.00-15.00 4-9-13-21 km  26e Horizontocht  

  Amandinacollege Sint-Truidersteenweg 3540 Herk-de-Stad 

ma 19/11 Wsv De Trotters vzw 08.00-15.00 5-8-11-16-19 km Kanaaltocht  

OC Runkst Runkstersteenweg 149 3500 Hasselt 

di 20/11 W.S.V. De Dragonders Hasselt vzw 07.00-15.00 5-9-12-21 km  Klavertje 4-tocht 

  Schuttersgilde Sint-Lambertus Hoogstraat 83 3560 Lummen 

wo 21/11 WSV Egmont Zottegem vzw 08.00-16.00 7-10-14-18-21 km Midweektocht  

De Gilde Smissenhoek 48 9620 Erwetegem (Zottegem) 

za 24/11 Les Pingouins de Bellaire 12.00-17.00 4-6-12 km Marche du Beaujolais Nouveau 

  Salle Communale Rue Emile Vandervelde 132 4610 Queue-de-Bois (Beyne-Heusay) 

za 24/11 & Les Marcheurs des Echos de la Mehaigne 07.00-15.00 4-7-12-18-25 km  

zo 25/11 35e Marche de la Sainte-Catherine Foyer Saint-Christophe asbl  

Rue Lambert Mottart 21 4280 Hannut   

zo 25/11 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek 08.00-15.00 4-6-12-16-20 km Sint-Gerardustocht 

  Sint-Gerardusinstituut Nieuwstraat 68 3590 Diepenbeek 

zo 25/11 IJsetrippers vzw 08.00-15.00 4-6-12-18-24-30 km Zoniënwoudwandeltochten  

R.B.S. Het Groene Dal Willem Matstraat 1560 Hoeilaart 

zo 25/11 Les Marcheurs de l'Amitié Landenne Asbl 07.00-15.00 4-7-14-18-25-30 km  

5e Mémorial Emile Delmotte Ancien Réfectoire Ecole Communale  

Rue sous Meuse 16 5300 Namêche (Andenne) 

ma 26/11 W.C. Aviat Sint-Truiden vzw 08.00-15.00 7-9-12-16-20 km Najaarstocht   

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

wo 28/11 WSV De Rommelaar vzw 07.00-15.00 4-8-13-20  km  Wintertocht  

't Schalkske Schalkhovenstraat 14 3732 Schalkhoven (Hoeselt) 

 

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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DECEMBER 
 

 

ma 3/12 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek 08.00-15.00 6-12-17-20 km Sinterklaastocht 

  Zaal De Kei Keistraat 26 3590 Diepenbeek 

do 6/12 De Lummense Dalmatiërs vzw 07.00-15.00 4-6-9-12-20 km Donderdagtocht 

  Zaal Oosterhof Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 3560 Lummen 

za 8/12  Wellense Bokkerijders vzw 08.00-15.00 4-6-12-15-20 km Mikmannentocht 

  Zaal Sportpark Houtstraat 35 3830 Wellen 

zo 9/12  W.S.V. De Rakkers vzw 08.00-15.00 4-7-12-21-30 km Langemantocht  

  Parochiaal Centrum Sint-Jansheide Nieuwstraat 126 3511 Kuringen (Hasselt) 

zo 9/12 WSC Langdorp vzw 07.30-15.00 5-8-12-15-20-25-30 km 39e Sinterklaastocht Zaal 

                        Demervallei Langdorpsesteenweg 3201 Langdorp (Aarschot) 

ma 10/12         Loonse Tsjaffeleers vzw 09.00-15.00 5-10-15-20 km Eindejaarstocht  

                        Zaal CC Panishof Bommershovenstraat 10 3840 Bommershoven (Borgloon) 

za 15/12 WSP Heverlee-Leuven vzw 13.00-18.00 4-6-12 km    20e Leuven Eeuwenoud, springlevend 

  Koninklijk Atheneum Redingenstraat 90 3000 Leuven 

za 15/12 WC De Grashoppers vzw 07.00-15.00 6-10-12-16-20-25-30-42-50 km Wintertocht - 

Trofee Harten Vijf Sint-Norbertuszaal Blauberg 21 2230 Herselt 

zo 16/12 Les Spartiates de Gembloux Asbl 07.00-15.00 4-7-12-21 km Marche des Spartiates Foyer 

Communal Place Arthur Lacroix 5030 Gembloux 

zo 16/12 De Bollekens vzw Rotselaar 07.00-15.00 4-6-10-12-20 km Spek met eieren-tocht  

  Montfortcollege Aarschotsesteenweg 39 3110 Rotselaar 

zo 16/12 W.C. Aviat Sint-Truiden vzw       08.00-14.30   7-10-13-20 km Kerstsfeer In Sint-Truiden 

  Domein Terbiest Hasseltsesteenweg 103 3800 Sint-Truiden 

ma 17/12 Wsv De Trotters vzw 08.00-15.00 5-8-11-19 km  Boerenkrijgtocht  

OC Runkst Runkstersteenweg 149 3500 Hasselt 

wo 19/12 WSV Egmont Zottegem vzw 08.00-16.00 7-10-14-18-21 km Jenevertocht  

OC Leeuwergem Gentse Steenweg 307 9620 Leeuwergem (Zottegem) 

vr 21/12 De Lummense Dalmatiërs vzw 09.00-19.00 4-7-12-20 km  Kerstwandeling 

  Zaal Kermeta Diestersteenweg 3511 Kermt (Hasselt) 

za 22/12 Amis Marcheurs Ivoz 12.00-16.00 4-7-12-15 km  Marche de Noël  

Home Honnay  Avenue Théodule Gonda 4400 Ivoz-Ramet (Flémalle) 

za 22/12 Wsv Horizon Donk vzw 08.00-15.00 4-7-14-21 km  Winters wandelen  

  Amandinacollege Sint-Truidersteenweg 3540 Herk-de-Stad 

zo 23/12 Wandelclub Paul Gerard Beringen 07.00-15.00 4-6-10 km Kerstmistocht   

  Voetbalkantine De Weerstand Sportlaan 3582 Koersel (Beringen) 

zo 23/12 WSV De Fonskes vzw 08.00-15.00 4-6-12-20 km  Wintertocht   

  Boudewijnstadion Diestsesteenweg 288 3010 Leuven 

wo 26/12 W.C. Aviat Sint-Truiden vzw 08.00-15.00 4-6-10-12-17-21 km Eindejaarstocht  

  Voetbalkantine Nieuwerkerken VV Kerkstraat 3850 Nieuwerkerken 

za 29/12 W.S.V. De Dragonders Hasselt vzw 07.00-15.00 5-8-10-13-20 km Eindejaartocht  

  Ontmoetingscentrum Stokrode Sint-Amandusstraat 18 3511 Stokrooie (Hasselt) 

zo 30/12 Tongerse Wandelvrienden 07.30-15.00 4-6-8-12-17-21 km Wintertocht  

VIIO Humaniora College Sint-Truidersteenweg 17 3700 Tongeren 

zo 30/12 W.S.V. Holsbeek vzw 07.00-15.00 4-6-12-20-26 km Wintertocht    

  Voetbalkantine VK Holsbeek Verhaegenstraat 3220 Holsbeek 

zo 30/12 WSV Egmont Zottegem vzw 08.00-15.00 6-12-18-24-32 km Wafelentocht  

 Feestzaal Bevegemse Vijvers Bevegemsevijvers 1 9620 Zottegem 
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BUSUITSTAP IEPER - ZATERDAG 8 DECEMBER 2018 
Bij Wandelclub ‘ Nooit Moe Boezinge ‘vzw(5207) 

 

Last Post- en Kerstverlichtingstocht 
 

De kerstmarkt, de fonkelende kerstverlichting en feeëriek 

versierde kerstetalages zorgen voor de typische 

wintersfeer in Ieper. Elke afstand wandelt onder de 

Menenpoort 

Dat deze tocht in de smaak valt bij het wandelpubliek 

bewijzen ieder jaar de talrijke deelnemers. De Ieperse 

centrumstraten zijn feeëriek verlicht en met kerstbomen en 

andere sfeerelementen versierd. Ook de kerstmarkt op de 

Grote Markt straalt één en al gezelligheid uit. De mooi 

verlichte Lakenhalle op de achtergrond geeft er een extra dimensie aan. Als toetje op het geheel is 

het bijwonen van de Last Post om 20u00 onder de imposante Menenpoort een must. 

Afstanden : 6 km – 9 km – 12 km – 18 km    Start tussen 10u00 en 18u00 

 

DEELNAME IN DE KOSTEN: 15 EURO   (inschrijving  busreis  + wandeltocht) inschrijving 

is pas definitief na betaling. 

 

Inschrijven kan tot en met 1 december 2018 

Betaling : te storten op rek.nr. BE22 4533 0323 7147 

Wandelclub De Leeuwerik Landen   

Keibergstraat 19 te 3400 Landen 

Met mededeling : Busreis Ieper  Naam + Voornaam  

Of bij Marcella of Ludo 

 

VERTREK  BUSUITSTAP  om 12u00   

Stationsplein (Parking station Landen) 

Vertrek uit Ieper :  huiswaarts omstreeks 21u00  

(na de Last Post) 

 

 

Opgelet !!! 

 

De eerste 50 ingeschreven leden kunnen deelnemen aan deze uitstap.  

Nadien wordt een wachtlijst aangelegd. 

 



___________________________________________________________________________________________________________ 

            2018/4    9 
 

DODENTOCHT BORNEM 
 

   De jaarlijkse Dodentocht te Bornem zit er weer op. Het principe is eenvoudig : 100km 

wandelen (of lopen) in max 24 uur. 

De 49ste editie lokte 12000 deelnemers,  fervente en getrainde stappers namen de ultieme 

uitdaging aan. En ruim aantal ging door tot aan het bittere eind. Anderen moesten de tocht 

staken door doorweekte kleren , natte voeten  en andere oorzaken. In het begin regende het 

nadien scheen de zon met een aangename  23° dus een ideaal wandelweer. 

 De dodentocht is geen wedstrijd, eerder een doel op zich… De pijn is tijdelijk, de eer voor jezelf en voor altijd… 

Een dikke proficiat aan alle wandelaars die de 100 km uitgewandeld hebben, een topprestatie- petje af !  

Enkele Leeuweriken namen  ook deel en hebben deze tocht  uitgewandeld  o.a:  
 

                                    JOLIEN SMETS en YVES VANHERCK   

 

                               PROFICIAT  VANWEGE ONZE WANDELCLUB . 

 

Vierdaagse van de IJzer 

De "Vierdaagse van de IJzer" is een internationale mars, georganiseerd door de Belgische 

Defensie. Deze jaarlijkse 'militaire oefening' staat open voor burgers en militairen uit binnen- 

en buitenland. 

Het wandelgebeuren streeft drie doelstellingen na: de band tussen Defensie en de 

samenleving versterken door militairen en burgers samen te brengen tijdens een 

gemeenschappelijke, sportieve inspanning. De gesneuvelden van de beide wereldoorlogen, in 

het bijzonder zij die vielen op de slagvelden in de Westhoek tijdens de Eerste Wereldoorlog, 

herdenken op een respectvolle manier.      De wandelaars op een aangename manier laten kennismaken met de 

historische en toeristische waarde van de Westhoek.  Traditioneel vindt de Vierdaagse van de IJzer plaats in de 

derde week van augustus. Gedurende dit wandelevenement gaan de gedachten uit naar de slachtoffers uit WOI en 

WOII. De wandelingen vonden plaats op de grondgebieden van Nieuwpoort, Koksijde en Oostduinkerke. 

Aankomstplaatsen Poperinge, Diksmuide,Oostduinkerke en Ieper waar een ceremoniele afsluiter plaatsvindt 

Ook dit jaar deed er een Leeuwerik mee aan deze tocht en wandelde deze 4 daagse uit : 

Arne Herbots 

 

PROFICIAT  VANWEGE ONZE WANDELCLUB . 

 

 

Medewerkers bedankt voor jullie fantastische inzet! 
 
Onze speciale dank voor de jarenlange belangeloze inzet van onze medewerkers. 

Zonder dit vrijwilligerswerk kan een vereniging niet bestaan.  

Indien iemand interesse heeft om ook een handje toe te steken, aarzel niet en neem contact op met één van de 

bestuursleden. 
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Avondwandelingen 
 

 

Een wandeling bij zonsondergang… zalig!  

Dat vonden ook de  304 wandelaars van de avondwandelingen tijdens de maanden mei, juni, juli en augustus, 

genietend van de zalige temperaturen en een warm avondzonnetje.  

De parcoursmeesters en begeleiders namen je met enthousiasme mee door de verschillende dorpen, om de meest 

verrassende plekjes in onze streek te ontdekken. 

Zo was er deze zomer elke donderdagavond wel ergens in een deelgemeente een wandeling, waarbij je kon 

aansluiten.  

Traditiegetrouw blijven wij tijdens de zomermaanden onze avondwandelingen over een afstand van ongeveer 4 of 

7 km organiseren.  

Wij hopen jullie weer te begroeten op onze avondwandelingen in 2019 . 

 

Iedereen is welkom zowel leden als niet-leden en ……….het is gratis (verzekering incluis). 

 

2019 Wandeltochten ‘De Leeuwerik Landen’ in deelgemeenten 

van Landen  

 
zondag 06/01/19 - Wintertocht te Landen- Sparta Landen / controle te Landen-Amfi  

zondag 05/05/19 – 46ste Sint - Gertrudistocht te Neerwinden-O.C. Wing / controle te Ezemaal-Padro Pio  

zondag 27/10/19 – Najaarstocht te Neerwinden-O.C.Wing / controle te Eliksem-Martelik. 
 

 

 

LIDGELD 2019 
 
   
2018 zit er bijna op, en op het clubsecretariaat zullen in de loop van november de lidkaarten voor 2019 binnen 

komen. 

 

In dit clubblad vindt U een inschrijfformulier voor uw lidmaatschap 2019 (zie laatste pagina).   

Het lidgeld voor 2019 blijft ongewijzigd t.o.v. 2018 en bedraagt:  15,00 € voor één pers. 

 

OPGELET REKNR. LIDGELD ! BE22 4533 0323 7147  De lidkaarten kunnen na storting  afgehaald worden op 

ons secretariaat (zie openingsuren clubblad) of op onze WINTERTOCHT van 06/01/19. 
 

NIEUW:  

vanaf volgend jaar is de lidkaart 2019 geldig tot 31/12/2019! De 

geldigheidsdatum zal ook vermeld worden op de lidkaart zelf.   Er zal 

eveneens gratis een voorgedrukt mutualiteitsattest 2019 ter beschikking 

gesteld worden. Ook belangrijk is dat het attest pas vanaf 01/01/2019 mag 

ingediend worden, omdat dit over verzekeringsjaar 2019 gaat.    
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In memoriam 
 

 

François Buto overleden op 14/04/2018 broer van Buto Josée  

Gonda Gevers overleden op 31/08/2018 schoonzus van Paul Falise  

 

Onze innige deelneming aan de familie. 

 

 

Nieuwe leden 
 

Wij verwelkomen graag ons nieuwe leden :              

 

Lenaerts Ria 

De Ceuster Bart 

De Ceuster Babette 

 

Totaal aantal leden bedraagt nu 182 

 

                

 

Gelukkige verjaardag. 
 

                   Oktober                               November                                   December  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

BRANCKAUTE JUDITH 12/10 

HENDERICKX ALFONS 13/10 

CARLENS LINA 14/10 

VANDEGAER MARC 19/10 

SLEEUWAEGEN JACQUELINE 20/10 

CAILLOUX GODELIEVE 21/10 

MULLER EDOUARD 23/10 

 

 

HOEBANX YOLANDE 1/11 

SIMONS ROGER 1/11 

CLABOTS THEOPHILE 2/11 

GOOSSENS ARON 2/11 

CARTUYVELS GUSTAAF 3/11 

LINDEKENS JACQUELINE  3/11 

RENIERS IRENE 5/11 

HUMBLET ROSE-ANNE 8/11 

CHAPELLE WILFRIEDA 11/11 

CLABOTS PAUL 11/11 

JACQUEMIN AIME 12/11 

WELLENS PASCAL 14/11 

TASSENS BETTY 15/11 

VANDERSMISSEN PAULA 17/11 

WAUTERS JOSIANE 19/11 

SCHOUPS MARTINE 23/11 

VAN DEN BREMPT  PATRICK 27/11 

WILLEMS LOUIS  27/11 

TIRIONS NADINE 29/11 

 

DEFRERE MAGGY 7/12 

CASTERS ELIZA 9/12 

DUNON VICTOR 12/12 

BRAEKE BERYL 13/12 

FRESON PATRICK 13/12 

MULS MARCEL 17/12 

SCHREURS SERGE 17/12 

MEEUS ANDRE 23/12 

DEGROS MAGDA 24/12 

HAEZEBROUCK FREDERIC 24/12 

LAMBRECHTS JEANNINE 31/12 
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JAARPROGRAMMA  2018 – 2019 
 

 
 

 

Mutualiteitsattest HR Rail  
 

Er werd bij de meeste mutualiteiten een akkoord bekomen om ons algemene mutualiteitsattest te gebruiken voor 

teruggave van (een deel van) het lidgeld via de mutualiteit. Alleen van HRRail, de mutualiteit 

van spoorwegbedienden en -arbeiders hadden we tot heden geen goedkeuring. 

We ontvingen onlangs bericht dat ook HRRail kan instemmen met gebruik van ons algemene attest voor 

teruggave lidgeld van de mutualiteit.  

 

Hieronder het bericht: 

 

“Aangezien de voorwaarden tot tegemoetkoming van RailCare in de kosten van een abonnement bij een sportclub 

aan een herziening onderworpen waren, was het jammer genoeg niet mogelijk uw vraag onmiddellijk te 

beantwoorden. 

Voortaan wordt de tegemoetkoming toegekend aan onze aangeslotenen die een abonnement hebben bij een 

sportfederatie die erkend is op nationaal, regionaal of provinciaal vlak en die de infrastructuur, het materieel en de 

omkadering, nodig voor het beoefenen van een fysieke sport, ter beschikking stelt van haar leden. De 

tegemoetkoming wordt beperkt tot het werkelijk betaalde bedrag. 

Onze aangeslotenen mogen hun vraag tot tegemoetkoming indienen door middel van het formulier dat hun ter 

beschikking gesteld wordt op de website van RailCare of door middel van een formulier dat door de federatie 

voorzien wordt, voor zover de verplichte velden vermeld zijn (naam van het lid, type abonnement – gezin of 

individueel, de geldigheidsduur evenals het betaalde bedrag).“ 

Goed nieuws dus. Alle mutualiteiten hebben hun goedkeuring gegeven om ons attest te gebruiken. 

Copyright Wandelsport Vlaanderen 

 
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 
 

Zondag 06 Januari 2019  
Wintertocht te Landen- Sparta Landen  
                       controle te Landen-Amfi 
 
 

 
Zondag 20 Januari 2019 
JAARLIJKSE VERGADERING  
GASTROMIK  
 
Zondag 05 Mei 2019 
46ste Sint - Gertrudistocht te Neerwinden-O.C. Wing  

                            controle te Ezemaal-Padro Pio  
 
Zondag 27 Oktober 2019  
Najaarstocht te Neerwinden-O.C.Wing  
                  controle te Eliksem-Martelik. 
 
 
 
 

  

 

http://www.wandelklubhalewijn.be/?p=3888
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Zeebrugge 
 

Busuitstap Zeebrugge 23 juni 2018 

 

Wandelclub Brugse Metten  

12de Zeehaven Brugge wandeling 
 

Start in Zeebrugge dorp. Afwisselend traject via het oude Zeebrugge richting Lissewege. 
 

Tocht door natuurreservaat de Fonteintjes (15ha) een langgerekt duinengebied met duinmeertjes en vochtige duingraslanden. 

Het gebied ligt tussen Blankenberge en Zeebrugge enerzijds en de zee en de kustbaan anderzijds en langs de zeeduik in 

Zeebrugge en voorbij de nieuwe jachthaven. 

Gebakken vers gevangen pladijsjes na de tocht. 

Aantal deelnemers : 46 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
                                                                       

Ootmarsum 13-14 & 15 april 2018 
 

 

Dag 1 : 13 april 

 
Vertrek om 06.30 u met 32 Leeuweriken richting Ootmarsum. 

Na heel wat gezellig gekeuvel en goede uitleg door onze fantastische gids Francis maken wij een ontbijtstop net over de 

grens. 

Hierna zetten wij onze reis verder richting Deventer. 

Na een klein begeleid bezoek aan Deventer is het tijd voor een lekkere broodjesmaaltijd met "kroket" in een gezellige bistro 

even buiten Deventer 

Wij zetten onze reis verder door het mooie landschap richting Ootmarsum 

Inchecken in het gezellige "Stadshotel" en dan onze eerste wandeling : op verkenning door het pittoreske Ootmarsum" 

 

Tijdens de dag krijgen wij het bericht dat de broer van Josée is overleden. Josée beslist om de reis niet verder mee te doen en 

heeft afgesproken dat haar zoon haar s'anderendaags komt oppikken. 

Wij leven met haar mee 

Avondeten (supperlekker !!) in het hotel 
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Dag 2 : 14 april 

Na een goed en uitgebreid ontbijtbuffet staan we klaar voor onze eerste wandeling in Ootmarsum en omgeving. Het wordt 

een zeer aangename en mooie wandeling doorheen de mooie natuur van Ootmarsum. 

Bij onze terugkeer worden we in het hotel vergast op een uitgebreid broodjesbuffet met "kroket". 

Sommigen nemen in de namiddag deel aan de tweede wandeling doorheen het Natuurgebied Springendal terwijl anderen het 

even rustig houden en in het stadje Ootmarsum rond flaneren. 

Tegen 18.30 u heeft onze hotel eigenares Tinne weer voor een mooi menu gezorgd. 

Na het avondeten zitten we allen samen in de bar en spelen een partijtje Bingo. 

 
Dag 3 : 15 april 

 
Na alweer een goed ontbijt, tijd om de koffers klaar te zetten in de bar. 

Sommigen nemen daarna deel aan de voormiddagwandeling doorheen Ootmarsum en omgeving. 

Tegen 11.30 u komen we weer en is het tijd om ons nog even om te kleden in de bar. 

Tijd voor alweer een prachtig middagmaal en tegen 13u vertrekken we richting Eindhoven voor een bezoek aan de Philips 

site. We worden hartelijk uitgewuifd door Tinneke en echtgenoot. 

In Eindhoven even pech gehad wegens de voetbalmatch PSV Eindhoven - Ajax. Veel straten waren immers afgesloten en wij 

moesten wachten tot de match begon (16:45u) alvorens door te mogen. 

Eerlijk gezegd: deze Philips site is enorm en midden in de stad Eindhoven. Veel van de vroegere Philips gebouwen zijn nu 

gewoon opgenomen in het stadsgedeelte als kantoren, woongedeelte, winkels..... 

Trouwens ook het voetbalstadion - Philipsstadion - lag midden in de Philips site. Na ongeveer een uurtje nemen we afscheid 

van onze "Philips" gids en rijden we verder richting Borkel en Schaft (Valkenswaard) voor ons avondmaal in Café De 

Zwaan. 

Een enorm grote brasserie/restaurant/feestzalen en geweldig goed en verzorgd eten. 

Terugkeer naar Landen en nagenieten van deze geslaagde en mooie driedaagse. 

 
Zoals altijd : afwezigen hebben ongelijk en een dikke pluim voor Reizen Baus, gids Francis en Tinneke van Stadshotel 

Ootmarsum  !!!!! 
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Reisverslag Oberharmersbach 
 

 

Dag 1 – Zondag  26/08/2018      

 

Zondagmorgen 5.30 u iedereen staat klaar voor vertrek naar Oberharmersbach. 

Na een drietal uurtjes rijden eerste stop langs de autosnelweg. Drie kwartiertjes 

later hervatten we onze reis. Tweede stop is rond 12.00 u. Verder richting 

Oberharmersbach met een halte in het mooie dorpje Sasbachwalden waar we 

een kleine wandeling door het dorp maken. Volgend halte is de mummelsee met 

wandeling rond het meer. Op weg naar eindbestemming en inchecken. 

Avondmaal in hotel en viering van onze jarige Monique. Nogmaals een dikke  

proficiat. 

 

 

Dag 2  –  Maandag  27/08/2018 

 

Om 8 u een mooi en uitgebreid ontbijt. Tegen 9.30 u vertrek voor een mooie wandeling van 7 km waarbij wij eerst 

3,5 km een “lichte” helling op moesten. Boven aan het Bergbauerhof waar we rusten bij een verfrissende drank, 

zijn we tevens getuige van een ontluikende  “Schwarzwaldromance”. Na deze mooie perikelen tijd om af te dalen 

naar het hotel voor het middagmaal. 

Om 14 u vertrek voor een kleine wandeling van 2,5 km naar de Schnappsbrennerei. En of er schnapps geproefd 

werd ……. Terug naar het hotel voor verfrissing en avondmaal. Sommigen met de “Schnappstrein” anderen via 

een bijkomende wandeling. 

 

Dag 3 – Dinsdag  28/08/2018 

 

Na het ontbijt vertrekken we naar Gengenbach en bezoeken er onder leiding 

van Francis de oude stad met de mooie huizen in vakwerk. Bezoek aan de 

abdijkerk en de kruidentuin van de abdij. Vrije tijd in Gengenbach. Tegen de 

middag vertrekken we allen met de bus naar Nordrach. Nuttiging van het 

lunchpakket. Een 13 tal moedigen vatten de wandeltocht aan richting 

Unterharmersbach. Een tocht van ongeveer 10 km over hellingen en vlakke 

weg. 

De overigen keren met de bus terug naar Zell en hebben hier een 2 tal uurtjes 

vrij voor winkelen en/of een terrasje. Bus brengt ons daarna naar 

Unterharmersbach waar wij de eerste groep tegenkomen en samen vatten wij 

de volgende tocht aan richting Oberharmersbach, ongeveer 4 km. Avondmaal en bingo avond in het hotel. 

 

Dag 4 – Woensdag  29/08/2018 

 

Na het ontbijt vertrek met de bus naar de Tittisee, waar we onder een stralende 

zon een wandeling rond het meer maken. Tegen het eind van de wandeling 

begint het weer te veranderen, bewolking en veel wind. Na de wandeling nog 

even vrije tijd in Tittisee, zeer toeristisch met vele winkeltjes. Op weg naar 

Freiburg – hoofdstad van het Zwarte Woud – waar we onder leiding van onze 

gids Francis enkele bezienswaardigheden ontdekken. Na de rondleiding de 

kathedraal binnen om te schuilen, want ondertussen was het beginnen te 

regenen. Nog even vrije tijd in Freiburg. Terug naar hotel waar we heel wat 

later dan normaal gezien toekomen. Wegens een ongeluk op een brug heel wat file gehad. 
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Dag 5 – Donderdag  30/08/2018 

 

Na het ontbijt vertrekken een 8 tal moedigen de klim naar de Brandenkopf ( 8km omhoog om  623 m te 

overbruggen!!!) met onderweg regen. 

De overige wandelaars gaan met de bus naar boven. Middagmaal boven op de Brandenkopf. 

Na het middagmaal nemen 21 wandelaars deel aan de afdaling van 10 km. De overigen rijden met de bus naar 

beneden en 4 wandelaars stappen op 5 km van het hotel uit en doen deze afstand al wandelend. Proficiat aan 

iedereen. 

 

Dag 6 – Vrijdag  31/08/2018 

 

Het is vandaag een regenachtige dag. Na het ontbijt vertrekken we voor een wandeling in Oberharmersbach. Na 4 

km is het mogelijk om terug te keren. Een zevental vatten de lange tocht aan in de regen. De anderen spelen kaart 

in het hotel. 

Middagmaal in hotel en daarna overleg voor de volgende uren. Vermits het nog steeds regent  wordt de uitstap 

naar Triberg uitgesteld tot morgen zaterdag. Een paar gaan toch weer op stap met Francis voor een tocht van ong. 

10 km in de regen naar Zell. Andere nemen de trein naar Zell om in het stadje wat rond te lopen. Tegen 16u30  

neemt iedereen, ook de wandelaars die intussen toegekomen zijn, de trein terug naar Oberharmersbach. 

Avondmaal in hotel 

Later op de avond vernemen we het droevige nieuws van het overlijden van de schoonzus van Paul en Francine 

Falise. Onze innige deelneming aan de ganse familie. 

 

Dag 7 – Zaterdag 01/9/2018 

 

Na het ontbijt vertrekken we, wegens festiviteiten in het dorp, met de trein tot Zell waar 

de bus ons opwacht om verder te rijden naar Triberg. We bezoeken en beklimmen er de 

hoogste waterval van Duitsland. Nadien nog even vrije tijd in Triberg om ons 

lunchpakket te nuttigen en wat rond te kuieren. 12u30 vertrek richting Zell met een stop 

aan de grootste koekoeksklok ter wereld. Rond 14u30 nemen we de trein in Zell terug 

naar Oberharmersbach waar wij allen om 15u verwacht worden in het restaurant van het 

hotel. Wegens de verjaardag van Monique op de eerste dag en de verjaardag van 

Marcella op de laatste dag schenkt het bestuur een kopje koffie met “Schwarzwaldtorte” 

aan alle reisgenoten. Wij wensen beiden nog veel geluk en gezondheid. Avondmaal is 

vandaag vroeger gepland wegens deelname van een 15 tal wandelaars aan de 

tiroleravond die in het dorp plaatsvindt. 

 

 

Dag 8 – Zondag  02/9/2018 

 

Verjaardag van Marcella en Happy Birthday tijdens het ontbijt. Na het ontbijt afscheid 

van Christina en haar team en vertrek richting Straatsburg. Wij brengen een bezoek aan 

de oude stad en doen even een terrasje. Rond 13u30 vertrekken we richting Landen. 

Lunchpakket in de bus. In Luxemburg doen we rond 16u nog een laatste halte in 

Berchem om de beentjes te strekken en even iets te drinken. Tegen 19u aankomst in 

Landen. Hopelijk heeft iedereen er van genoten. 

 

 



___________________________________________________________________________________________________________ 

            2018/4    18 
 

    

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

         

 



___________________________________________________________________________________________________________ 

            2018/4    19 
 

Weetjes & watjes, ditjes & datjes 
 

Ezemaal  
 

 

Holle weg Longa 
 

Beschrijving 

De holle weg, onderdeel van de Romeinse verbindingsweg Tienen-Landen via Ardevoorde, heeft een belangrijke 

esthetische en natuurwetenschappelijke waarde. 

De holle weg Longa, die de gehuchten Ardevoorde en Meer met elkaar verbindt, is ongeveer één kilometer lang en 

over nagenoeg de volledige lengte circa tien meter diep. De weg ligt in het verlengde van de Ardevoortstraat en 

sluit aan op de Grote Steenweg. Hij doorkruist een vrij uitgestrekt agrarisch gebied. De as van deze weg vormt de 

taalgrens. 

Fysische geografie 

De holle weg doorsnijdt de volgende geologische lagen: 

• onderaan komen glauconiethoudend zand met leem- en psammietbanken en fijn glauconiethoudend zand 
voor. Deze lagen dateren uit het eoceen. 

• boven deze tertiaire lagen ligt een op sommige plaatsen vrij dikke laag leem. 

• in het deel van de holle weg dat zich het dichtst bij de Kleine Gete bevindt komt alluvium van deze rivier 
voor. 

In de holle weg werden (ten tijde van de bescherming) vijf plantensociologische zones onderscheiden: 

• de begin- en eindzone van de holle weg zijn begroeid met een combinatie van vegetatie-eenheden uit 
de orde der Artemisietalia vulgaris. Kenmerkende planten zijn onder andere grote brandnetel (Urtica 

dioica), ridderzuring (Rumex obtusifolius) en witte dovenetel (Lamium album). 

• het pad van de holle weg is begroeid met een vegetatie van het associatietype Lolio-Plantaginetum. 

• de holle weg is hoofdzakelijk begroeid met een struweelgemeenschap behorende tot de orde der 
Prunetalia spinosae. Veel voorkomende soorten zijn vlier (Sambucus nigra), sleedoorn (Prunus spinosa) 
en meidoorn (Crataegus monogyna). 

• op plaatsen waar de aanwezige struiken gedurende lange tijd niet meer gekapt zijn, heeft de 
struweelvegetatie zich ontwikkeld tot een bos dat de weg helemaal overwelft. De plantengroei 
vertoont op deze locaties overeenkomsten met de typische essen- en iepenbossen, met 
vegetatiebepalende planten als onder andere gladde iep (Ulmus carpinifolia), es (Fraxinus exelsior), 
klimop (Hedera helix), rode kornoelje (Cornus sanguinea) en esdoorn (Acer pseudoplatanus). Het 
uitzicht van de holle weg wordt bepaald door bosrank (Clematis vitalba). 

• de droge, zonnige bermen zonder houtige gewassen bevatten elementen uit uiteenlopende 
plantengemeenschappen. Vooral planten uit de orde der Artemisietalia vulgaris en Arrhenatherion 
eliatoris zijn vertegenwoordigd. 

Samenvattend kan gesteld worden dat het gaat om een holle weg waarvan het uitzicht bepaald wordt door de 

overvloedige aanwezigheid van bosrank (Clematis vitelba). Het voorkomen van bosrank, heggenrank (Bryonica 

dioica), donderkruid (Inula conyzae) en wild kattenkruid (Nepeta cataria) wijst op een kalkrijke ondergrond. 

In de holle weg komen zeer veel insecten en andere ongewervelde dieren voor. De broedvogels die thuishoren in 

de bosrand, zoals onder andere de bosrietzanger, zwartkop, grasmus, botvink, merel en winterkoning, komen 

frequent voor. Overal komen kleine knaagdieren voor, zoals wezels, bunzingen, egels en spitsmuizen. In de holle 

weg worden eveneens zeer veel konijnenholen aangetroffen. 
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Cultuurhistorisch landschap 

De eerste geschiedkundige gegevens over de weg dateren uit de Romeinse periode: de holle weg vormde een 

onderdeel van de oude rechtlijnige verbindingsweg Tienen-Landen via Ardevoorde. In de onmiddellijke omgeving 

ervan waren de Bethasiërs gevestigd, een Germaase volksstam die door de Romeinen naar deze regio was 

overgeplaatst. Ardevoorde was destijds reeds bewoond omwille van de aanwezigheid van een doorwaadbare plaats 

door de Kleine Gete op deze locatie. De veldweg die de weg Longa doorkruist is de oude verbindingsweg tussen 

Opheylissem (abdij) en Zoutleeuw. Het veld doorsneden door de holle weg Longa werd de ‘Tombelle’ genoemd, 

een benaming met Latijnse oorsprong die kleine grafstede betekent. Tijdens de middeleeuwen was de kalkrijke, 

zuidelijk georiënteerde helling van de heuvel, genaamd de Tombelle, beplant met wijngaarden. Op het kruispunt 

van de weg met de Grote Steenweg staat de Sint-Jobkapel (net ten oosten van het beschermde landschap gelegen), 

gedateerd in het begin van de 18de eeuw. Op de kabinetskaart van de Ferraris (1770-1778) wordt deze kapel als de 

Sint-Rochuskapel weergegeven. Deze kapel werd tijdens de tweede helft van de 19de eeuw aan Sint-Job gewijd. 

De Ferrariskaart geeft op de locatie waar de holle weg Longa en de oude verbindingsweg tussen Opheylissem en 

Zoutleeuw elkaar kruisen nog een andere weg weer. Recentere kaarten geven deze weg niet meer weer. De kaart 

van Vandermaelen (1846-1854) beeldt de Sint-Jozefkapel af op het kruispunt van de Longa met de Grote 

Steenweg Orsmaal-Opheylissem. Op het kruispunt van de oude verbindingsweg Zoutleeuw-Opheylissem en de 

holle weg Longa wordt de “Chapelle de la Reine du Ciel” weergegeven. Deze kapel komt eveneens niet meer voor 

op latere kaarten. 

De holle weg Longa heeft een belangrijke historische waarde aangezien de oudste historische gegevens terug gaan 

tot de Romeinse periode. De holle weg is een onderdeel van de oude, rechtlijnige verbindingsweg Tienen-Landen 

via Ardevoorde. De veldweg die de weg Longa doorkruist is de oude verbindingsweg tussen Opheylissem (abdij) 

en Zoutleeuw. Tijdens de middeleeuwen was de kalkrijke, zuidelijk georiënteerde helling van de heuvel, genaamd 

de Tombelle, beplant met wijngaarden. 

De holle weg vormt in de streek een unicum door zijn grote fytosociologische waarde en leent zich door zijn 

diepte vrij goed voor geologisch en pedogenetisch onderzoek, waardoor de weg een belangrijke 

natuurwetenschappelijke waarde heeft. 

De holle weg heeft gezien zijn lengte (circa één kilometer), diepte (circa 10 meter) en rijkdom aan planten en 

dieren bovendien een belangrijke esthetische waarde. 
 

 

                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/bes/bescherming/1668
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Hernieuwing lidgeld 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijving busreis Ieper op zaterdag 8 december 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hernieuwing Lidgeld 2019 
 

 Betaling vóór 31 december 2018 

op rek. nr. BE22 4533 0323 7147 – 15 € pp 
 

 

Naam :  
 

Voornaam :  
 

Adres :  
 

Postcode :  
 

Plaats : 

Busreis Ieper op zaterdag 8 december 2018 

Last Post en Kerstverlichtingstocht 
 

 Inschrijving graag vóór 1 december 2018 

op rek. nr. BE22 4533 0323 7147 – 15 € pp 
(busreis + inschrijving wandeltocht) 

 

Naam :  
 

Voornaam :  
 

Adres :  
 

Postcode :  
 

Plaats : 


