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Gemeenteplein 4
Strombeek-Bever  

www.optiekbourgois.be

Daar kijk je van op.

De zichtspecialist voor actieve stappers.

●  Optische brillen voor buitensporters. 

●  Zonnebrillen voor sporters. Ook op sterkte.

●  Contactlenzen. Ook bij speciale afwijkingen. 

●  Online lenzen bestellen: www.optiekbourgois.be
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VOORWOORD   

 


Beste wandelvrienden,


Hier is hij dan, de geboorte van "De Sloef", in een nieuw, kleurrijk jasje en met een totaal 
nieuwe insteek.  
Foto's, verhalen, clubnieuws en anekdotes van onze wandelclub. Hopelijk valt "De Sloef" 
een beetje mee. Graag reacties op deze eerste uitgave, zodat we constant kunnen 
verbeteren.


Sinds de vorige sloef, een viertal maanden geleden, is de geschiedenis van de club weer 
2 busreizen rijker. Met Lommel en Oostduinkerke waren het direct voltreffers, zowel wat 
parcours als organisatie betreft. Zoals altijd hebben afwezigen ongelijk.


Ook mochten we sinds mei een nieuw bestuurslid verwelkomen, Freddy Bardyn. 
Ondertussen heeft Freddy zijn vuurdoop al gehad als verantwoordelijke van de rustpost in 
eigen beheer tijdens onze Abdijwandeling. Zijn 'examen' heeft hij zeker tot een goed 
einde gebracht, of zoals ze zeggen, geslaagd met grote onderscheiding.  
Maar als hevige supporter van 'een team' mag ik vooral ook de andere bestuursleden niet 
vergeten, en zeker ook niet jullie allen als leden / helpers om deze wandeltocht tot een 
wandelfeest te maken. Aan iedereen een gemeende 'dikke merci'. 
De opkomst werd geschat op 650 en we eindigden op 620 deelnemers: goed geschat 
zou ik zo zeggen.


Tot slot nog een oproep tot deelname aan onze najaarswandeling van 24 september 
2022. Jullie lezen er alles over onder de rubriek 'activiteitenkalender' verderop in deze 
Sloef.  

Veel leesplezier,


Dirk, uw voorzitter.


Bankrekening nr. : BE68 9799 7904 3334  

Email: singel.wandelaars@outlook.com 

www.singelwandelaars.be 

Facebook : Singelwandelaars Strombeek 2.2  

tel. secretariaat: 0474 58 43 24
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Activiteiten Kalender 

  Najaar 2022 

September 
Vrijdag 09.09 laatste zomeravondwandeling:  
Vertrek om 19u GBS Relegem-Asse, Dorpsstraat 1 Asse. Ruime gratis parking 
vlakbij. 
 Zaterdag 24.09 Najaarswandeling met etentje enkel voor leden; 
Waar: Cafetaria Sporthal Verbrande Brug, Vaartstraat 1850 Grimbergen; 
Vertrek: om 16u met aperitief onderweg; 
Start etentje: om 18.30u. 
Menu1: BBQ ribbetjes met frietjes en salade , dessert en koffie. 
Menu 2: kip met frietjes, salade en appelmoes, dessert en koffie. 
Kostprijs: € 35 p.p. en € 20 tot 12 jaar. 
Hoe inschrijven:  
- contant betalen op de wandelbus naar Averbode op 28.08; 
- per overschrijving op rek. nr. BE68 9799 7904 3334 met vermelding: 

najaarswandeling, keuze menu, namen deelnemers; 
- melden per mail aan singel.wandelaars@outlook.com 
- of GSM nr. 0474 58 43 24; 
Inschrijven kan tot 15 september. 

  

Oktober 
Zaterdag 8.10 Oefentocht voor Singeltochten van 6.11. 
Vertrek om 8.30u aan het voetbalveld KFC Meise ,Sint Annastraat 29 te 1860 
Meise.  

Afstand 12 à13km  
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ACTIVITEITEN KALENDER  
Najaar 2022.  

BLIKVANGER OKTOBER:  

WANDELBUS NAAR WARSAGE 

         

Zondag 16.10 wandelbus naar Warsage ( Luik) voor de ‘46e Marche 
Charlemagne’ bij de Marcheurs Alliance Warsage. 
- Inschrijving wandelbus € 12 voor +12 jarigen/  € 10 tot 12jaar 

- Inschrijving wandeltocht inbegrepen 

- Vertrek autocar: 8.30u stipt aan Sporthal De Singel. 

- Betaling door overschrijving op rekening nr. BE68 9799 7904 3334 

- Vermelding wandelbus en namen deelnemers 

- Na betaling secretariaat verwittigen: singel.wandelaars@outlook.com 

- Of GSM: 0474 58 43 24  

November  
Zondag 6.11 Singeltochten.  
Vertrek: Feestzaal Den Douwe, Antwerpselaan 1 te 1853 Grimbergen. 
Helpers kunnen zich aanmelden bij singel.wandelaars@outlook.com 
of  GSM 0474 58 43  24 

Noteer alvast in je agenda: 
Zondag 18/12 wandelbus naar Sleidinge  

Zaterdag 7/01/2023 Algemene vergadering en Nieuwjaarsreceptie receptie in Sporthal Soens 

Vrijdag 10/02/2023 Kaas &Wijn avond in Sporthal Soens  
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De Geheime Geschiedenis
van de Gele Sloef.
Met deze kleurrijke nieuwe Sloef hebben we voorgoed
afscheid genomen van de vertrouwde Sloef met geel-rode
kaft.
Net op tijd want het druktoestel heeft definitief de geest
gegeven en de gele kaften waren ook juist op.
Ik was bevoorrechte getuige van het drukken van de
laatste gele Sloef van april - juni 2022.
De Sloef zag er uit alsof het gestencild was maar in feite
was het een kopieertoestel van nu meer dan 30 jaar oud.
Volgens Henri Goossens, drukker van dienst was het in zijn
jonge jaren een gesofisticeerd  machien dat op 3 snelheden
kon draaien. “Bij de grootste versnelling vloog het papier
erdoor’  zegt Henri.
Het kopieertoestel werkt nog met echte inkt en niet met
poeder zoals nu.
Henri heeft het toestel altijd gekend. Hij is lid van de Sin
gelwandelaars sinds 1992 en toen maakte Robert Leens
de Sloef al op dat toestel in zijn appartement, herinnert
Henri zich.

Henri heeft ‘de drukkerij ‘ overgenomen van Robert in 2004,
een paar jaar nadat de echtgenote van Robert (gekend als
Fientje) plotseling overleden was.
Henri benadrukt dat hij de Sloef samen met Monique, zijn
echtgenote drukte “ want zij deed dat graag” aldus Henri.
Het was nog een herinnering aan haar werk van vroeger.
Wanneer het toestel in panne viel belde Henri naar Jean.
Een straffe gast want hij kon soms het toestel herstellen
via de telefoon. Jean was ervan overtuigd dat de machine
blokkeerde omdat het papier altijd wat vochtig was. Dan
kwamen er enkele bladzijden tegelijk uit en moest Monique
het toestel deblokkeren.

De laatste keer dat Jean het toestel herstelde heeft hij al
lerlei vijsjes, ’joinkes’ en riemen vervangen en toen liep alles

vlot.  Het lag dus niet aan het papier volgens Henri.
Maar met het drukwerk was de Sloef nog niet klaar, vertelt
Henri.
Het begon bij Dirk en Linda die teksten maakten en verza
melden om in de Sloef te zetten. Dirk drukte het ontwerp
af en gaf het door aan Henri om te drukken. Dat duurde 3
à 4 uur. Dan vertrok alles naar Jef die er bundeltjes van
maakte en er de gele kaft en reclame pagina’s aan toe
voegde.
De gele kaften kwamen van een andere drukker en Rik
leverde de adres etiketten aan Jef. Dan ging alles naar De
Post in Grimbergen en viel de Sloef een paar dagen later
in de bus bij de clubleden.
Deze hele weg is nu voltooid verleden tijd.
 
De nieuwe editie van De Sloef met appelblauw zeegroene
kleuraccenten wordt ‘volgeschreven’ met groot en klein
clubnieuws in een speciaal sjabloon op de PC.
Na invulling van alle bladzijden en na zijn goedkeuring mag
Dirk op een knopje duwen om het ontwerp naar Editoo te
versturen.
 

WEET JE OF WEET JE HET NIET ?
OEFEN JE GEHEUGEN EN LOS DE VOLGENDE 10 VRAGEN OP
1. Welke wielrenner kreeg de bijnaam IJzeren Briek?
2. Op welk eiland ligt de hoogste berg van Spanje; wat is de naam van deze berg?
3. Wie schreef het boek de Boerenpsalm?
4. Wat is de voornaam en naam van het meisje aan wie de Heilige Maria verscheen in Lourdes?
5. Welke kunstenaar maakte een schilderij van het bombardement van Guernica  in 1937 ?
6. In welk land reed de eerste trein op het Europese vasteland en tussen welke 2 steden reed deze trein?
7. Wie vertolkte de hoofdrol in de film ‘Verbrande Brug’ die opgenomen is in Grimbergen.
8. Met welke gemeente in Oostenrijk is Grimbergen verbroederd?
9. Wat is de titel van het eerste Kuifje-boek van Hergé?
10.Tussen welke bergen bevindt zich de enige kabelbaan van West- Vlaanderen?
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Fotogalerij
Sfeerbeelden van onze activiteiten
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wijk loopt. Langs de Louizalaan kom je zo in het Ter Ka
merenbos en verder langs de Vorstlaan kom je aan de
vijvers van Watermaal- Bosvoorde en de derde groene
doortocht loopt door het Park van Woluwe en dan, voorbij
de grote fontein aan Montgomery doemt alweer de triomf
boog van het Jubelpark op. Nog een klein half uurtje
stappen en we zijn er.
Onderweg konden we ons vergapen aan talrijke sjieke
villa’s en ambassades, alles goed vergrendeld tegen pot
tenkijkers.
De ordediensten waren trouwens massaal aanwezig.
Langs elke afgesloten zijstraat of kruispunt stonden min
stens 2 agenten. Ook het Rode Kruis was massaal aanwe
zig langs het parcours, maar ze hadden niet veel werk.
Waarschijnlijk had het weer daar iets mee te maken. Het
was ideaal wandelweer. Niet te warm en, wonder boven
wonder, geen regen hoewel dat wel voorspeld was. De
waterbedeling onderweg had trouwens ook nog veel
overschot.
De talrijke orkestjes en (drum)bands deden dan weer hun
best om de wandelaars op tempo te laten stappen. Vele
stappers konden een dansje niet laten. Er was voor elk wat
wils: van jachthoornblazers aan het Ter Kamerenbos tot
Dixie bands en Afrikaanse drumsolo’s aan de Louisalaan.
Maar het meeste indruk maakte een groepje Oekraïnse
vrouwen met kinderen die voor ons applaudisseerden
terwijl wij dat voor hen zouden moeten doen.
Eén ding staat vast: de 4 Fitclassers zijn vastbesloten om
volgend jaar opnieuw de 20km van Brussel te stappen.
Martine B.

EEN MOOIE
WANDELERVARING
 
De 20km van Brussel op zondag 29 mei 2022.
Heu? Dat is toch een loopwedstrijd, hoor ik je al denken,
beste lezer.
Dat is inderdaad zo maar sinds vorig jaar mogen wande
laars, of beter gezegd ‘stappers' ook mee doen.
Dit jaar waren we met 4000 stappers, waaronder 1 konin
gin.
Eerst vertrekken de handi sporten en dan de lopers in
verschillende groepen. Zij zijn immers met 10 keer zoveel
en zouden de stappers voor de voeten lopen. Als laatste
vertrekken de stappers, eindelijk, om 10.30u.
De stappers hebben max. 5u om het parcours af te leggen.
Samen met 3 fitte dames van de Fitclass ( Unitygym) heb
ik de 20km uitgestapt in 3.51u. Dat is nog niet zo slecht
voor een groepje waarvan niet iedereen evenveel stap er
varing heeft.
Wie al eens door Brussel gefietst heeft (met de autoloze
zondag bv.) zal het beamen. Er zijn een paar pittige beklim
mingen bij. Vooral  in de tunnels gaat het bergop en
bergaf.
De moeilijkheidsgraad ligt echter niet alleen in de niveau
verschillen van het parcours maar vooral in het feit dat je
de 20km in 1 ruk uitstapt. Er zijn geen rustposten onderweg
en je hebt 5u de tijd om de finish te halen.
Het was een bijzondere ervaring, zo in het midden van de
Brusselse Boulevards te mogen lopen.
Het parcours was tot in de puntjes georganiseerd. Dat zal
niet verwonderen na 42 edities.
Het vertrek en aankomst terrein aan het Jubelpark stond
vol party tenten waar verschillende groeperingen van
goede doelen ( MUCO, ouders van verongelijkte kinderen)
tot gekende bedrijven ( KBC..) hun startnummer konden
afhalen.
Wij hadden vooraf onze borstnummers afgehaald in de
kantoren aan de Kappellekerk, zodat we nergens in de rij
moesten staan; behalve aan de WC’s…..
Op het feestplein kon je  gratis versnaperingen scoren: van
een banaan tot gezonde snoeprepen, aangeboden door
de verschillende sponsors.
Het parcours loopt hoofdzakelijk door 3 groene zones van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Je vertrekt aan de
achterkant van het Jubelpark waar je voorbij de Europese

OPROEP
In 2024 bestaan de Singelwandelaars 50 jaar. Wie er toen al bij was of wie herinneringen aan vroeger wil ophalen
of gewoon een bijzonder (wandel) verhaal over de club te vertellen heeft kan een mailtje met wat uitleg sturen naar
het secretariaat.
Je mag ook foto's van vroeger doorsturen. Je krijgt de originelen gegarandeerd terug.
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CLUBNIEUWS 
 

Nieuwe leden 
 

An Kerssebeeck      Lesley Boden Marleen Van Herrewegen  

Dirk-Jan Kempenaers  Joeri Boden  Marina De Hondt 

Eric Boden   Jurgen Tonnelier 

     

Lidgelden 2023   

 

Het huidige jaar is nog niet voorbij, maar toch al even vermelden dat de hernieuwing 

van het lidmaatschap dichterbij komt.  

• huidig lidmaatschap loopt tot 31 december 2022; 

• huidige lidkaart blijft behouden: leden worden door het secretariaat (online) 

opnieuw op actief gezet; 

• niet hernieuwd voor 1/1/2023 => bij scanning op wandeltochten zal je als 

niet-lid gescand worden en betaal je 3,00 euro i.p.v .1,50 euro. 

• Lidgelden betalen kan via overschrijving op ons rekeningnummer met 

vermelding van Lidgeld 2023 + na(a)m(en): 

o 20,00 euro + 12-jarigen 

o 15,00 euro tot 12 jaar 

 

Uiteraard krijg je van ons een attest voor tussenkomst van de mutualiteit.  

 

Walking 2023 
 

De Walking zal ter beschikking zijn vanaf 10 november 2022 aan de prijs van 7,00 

euro voor leden. 

U kan uiteraard 7,00 euro extra bijstorten, samen met het lidgeld met vermelding 

‘walking’. 

Walkings zullen ook te verkrijgen op de bus van 18 december 2022. 

 

Regelmatigheidskaarten 
 

Het huidig wandelprestatieblad waarop u stempels heeft verzameld is geldig tot 30 

november 2022. 

Gelieve ons dit blad ten laatste op 18 december te bezorgen (bus naar Sleidinge). 

 

Kilometerstanden 2022 
Aantal kilometers gestapt in 2022 en aantal tochten voor 2022 kunnen samen 

met het totaal aantal kilometers ooit gestapt per mail bezorgd worden aan het 

secretariaat, dit voor 18/12/2022. 
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CLUBNIEUWS  
Kandidaat helpers voor Singeltocht van 6/11/2022 
 

We keren terug naar het ‘normale’ en zullen naast een rustpost in eigen beheer, ook 

het restaurant met de ‘vol au vent’ organiseren. 

Hiervoor hebben we natuurlijk vele helpende handen nodig. 

Kandidaten kunnen zich vanaf nu aanmelden bij Martine. 

 

Wist je dat…. 
 

Op de komende Singeltocht er cashless kan betaald  

worden voor inschrijvingen, stickers, lidgelden en kledij; 

kortom alles behalve dranken. 

 

Uitslag Abdijwandeling van 9 juli 2022 
 

1. Cracks Wolvertem     38 

2. Houtheimstappers Steenokkerzeel   30 

3. Singelwandelaars Strombeek-Bever           29 

4. Morgenstond Humbeek   24 

5. Wandelclub Tornado    21 

De Vossen     21 

7 Horizon Opwijk     17 

8 Hopbelletjes Opwijk     16 

Wandelsport Vlaanderen   16 

10 ’t Fluitekruid Wolvertem     15 

11 Sluisstappers      14 

12 Manke Fiel      11 

Trekplosters Zellik    11 

Kwik Bornem     11 

 

 Totaal aantal deelnemers (clubleden)  520 

 Aantal niet-aangesloten wandelaars  100 

         -------- 

   ALGEMEEN TOTAAL        620 

 

Senioren Sportdag  
 

• Wanneer : donderdag 15 september 2022; 

• Waar : Prinsenbos te Grimbergen; 

 

Voor meer info, raadpleeg de website van de Gemeente Grimbergen. 
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Zorgeloos Reizen
Dagreizen - Meerdaagse reizen - Groepsreizen

Leuvensesteenweg 255 - 3390 Sint-Joris-Winge

Tel.: 016 63 42 74

info@violettacars.be - web: violettacars.be
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Afzender:

D. Van den Broeck

J. Deschuyff eleerdreef 6
1780 Wemmel

Driemaandelijks tijdschrift  P006781
Afgiftekantoor 9550 HERZELE
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