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VOORWOORD  

 

Beste wandelvrienden, 

Oktober was een maand met extreem hoge temperaturen en zeer zonnig weer. Dat het 
ooit zou eindigen in normaler weer was haast een zekerheid. Toch hadden we, indien we 
konden, dit zomerse weertje nog een weekje langer willen rekken. Het geluk was deze 
keer niet voor ons weggelegd. Dat de voorspelde regen alsnog een paar uur later kwam 
dan voorspeld was een schrale troost. Met zo een lage opkomst (voor de Singeltocht) 
zitten we met één van de laagste opkomsten in onze clubgeschiedenis. Wat de financiële 
balans zal zijn van jullie en ons werk zal zoals ze zeggen “Gene Vette zijn”. Maar het is 
wat het is en we kunnen de tijd niet terugdraaien. We hadden het liever anders gehad, 
want tenslotte blijft het voorbereidende werk hetzelfde en hoorde ik op die dag zelf, dat 
jullie als medewerker gerust een tandje konden/wilden bijsteken. Wat op zich een 
heugelijke en deugddoende vaststelling was. Ondertussen komt stilaan eind 2022 aan de 
horizon piepen. Dat betekent dat we volop bezig zijn om de volgende uitdagingen en 
organisaties van 2023 voor te bereiden. Denk hierbij aan onze Algemene Vergadering en 
de Kaasavond. Jullie vinden er alles over als je verder leest in deze Sloef. Busreizen 2023 
staan ook nog in de steigers maar hiervoor komt deze sloef te vroeg, of de kalender te 
laat. Eens de busreizen gekend zijn (lees goedgekeurd) wordt dit uiteraard 
gecommuniceerd via de andere kanalen dan de sloef. Een goede tip is om, gezien de 
Sloef maar driemaandelijks meer is, de activiteitenkalender grondig te lezen, en indien 
jullie interesse vertonen in één van onze organisaties deze onmiddellijk met stip aan te 
duiden op de kalender of in je smartphone.


Onze eerste nieuwe Sloef werd overwegend zeer positief onthaald. Dat we geen kalender 
meer publiceren heeft enerzijds te maken met plaatsgebrek (contractueel gebonden aan 
12 pagina’s) en zou er met een kalender van 3 maanden niet veel anders meer in staan 
vrezen we. Tenslotte bestaat er internet en Walking om uw kalender naar eigen 
goeddunken samen te stellen. 


Tot slot wens ik iedereen, in naam van het bestuur, alvast een gelukkig en vooral gezond 
2023 toe. Hopelijk zien we mekaar terug op onze Algemene Vergadering van 07 januari 
2023.


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 
December 2022 - Januari - Februari 2023  

7 januari 2023 - Algemene Vergadering 

Aan de leden en bestuursleden van de Singelwandelaars van Strombeek-Bever 
 


Uittreksel uit de statuten van de Algemene Vergadering van 24 februari 1995. 
8. De Algemene Vergadering : 
	 8.1 komt minstens éénmaal per jaar samen.  
De uitnodigingen tot de Algemene Vergadering geschieden schriftelijk in het clubblad  
of met een afzonderlijke brief.  De uitnodiging wordt minstens 10 (tien) dagen op  
voorhand, door de secretaris in opdracht van de Voorzitter, verstuurd.  

Beste club- en bestuursleden, 

In uitvoering van bovengenoemd artikel van onze clubstatuten, hebben wij het genoegen 
u uit te nodigen op de Algemene Vergadering van zaterdag 07 januari 2023  in de kleine 
zaal van de Sporthal E. Soens, Singel 57 te Strombeek-Bever.


Aanvang van de Algemene Vergadering: 18.00 uur


Dagorde    

1. Welkomstwoord

2. Herdenking overleden leden/familieleden

3. Wat bracht 2022

4. Financien 2022

5. Wat brengt de toekomst?

6. Rondvraag en slot.


De voorzitter en de secretaris


Aansluitend op de Algemene Vergadering wordt u vriendelijk uitgenodigd op onze 

Nieuwjaarsreceptie vanaf 19.30u


Inschrijving  (Algemene Vergadering en receptie) bij het secretariaat vóór 29/12/2022: 
tel. 0474 58 43 24

mail: singel.wandelaars@outlook.com
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Activiteiten Kalender 

December 2022 - Januari - Februari 2023 

December 2022 

Wandelbus naar Sleidinge 
Op zondag 18 december gaan we voor onze laatste wandelbus 
van het jaar naar Sleidinge bij de wandelclub Al Content Groot Evergem. 
Sleidinge is ontstaan uit een aanvankelijk bebost en woest gedeelte van Evergem, 
waarmee het nog tot het midden van de 13e eeuw ( en intussen sinds 1997 opnieuw) was 
verbonden. 
Sleidinge ligt in
Zandig Vlaanderen 
op een hoogte van 5-9 meter. Er zijn kouter ruggen 
met daartussen vanouds moerassige delen. Een belangrijke waterloop is het
Sleidings 
Vaardeke. Verder bestaat het landschap uit veel weiden. 
De kerktoren van de Sint- Joris kerk is de meest spitse toren van heel Oost-Vlaanderen. 

Gewezen premier Wilfried Martens heeft zijn standbeeld op het naar hem genoemde 
plein.
 

- Inschrijving: € 12 voor +16 jarigen/ € 10 tot 16 jaar; inschrijving wandeltocht inbegrepen


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


- Inschrijving open vanaf de vorige wandelbus.


- Betaling enkel 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.


Januari 2023 
7 januari - Algemene vergadering en receptie -Uitnodiging zie pg.4 

Februari 2023


Kaas en Wijn Avond 
Om jullie te bedanken voor jullie enthousiaste medewerking op een of meerdere van onze 
wandeltochten van het afgelopen jaar nodigt het bestuur van de Singelwandelaars u en 

uw partner uit op onze kaas en wijn avond op vrijdag 10 februari om 19u in de kleine 
zaal van de sporthal E.Soens, Singel 57 te Strombeek-Bever.

Wij hopen U op dit gezellig samenzijn talrijk te mogen verwelkomen.

Ter herinnering: medewerkers van 1 of meerdere tochten en hun inwonende partner 
schuiven gratis aan; leden niet helpers betalen 20 euro.

Inschrijving secretariaat vóór 22 januari 2023

Tel. 0474 58 43 24

mail: singel.wandelaars@outlook.com


18 februari: Oefentocht voor de Grimbergse Kouters wandeling van 11 maart 2023; 
meer info zie Clubnieuws
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Daarna gaat hij op verkenning: is die veldweg goed be
gaanbaar? Bestaat die voetweg nog? Zou er bij regenweer
niet teveel modder liggen? Waar zijn er gevaarlijke over
steekpunten? Is er zicht op een mooi landschap? Op basis
van al deze informatie tekent Alex een definitief parcours
uit.
In een volgende stap wordt aan alle betrokken gemeenten
toestemming gevraagd om op hun grondgebied pijlen te
mogen ophangen. Soms is ook toestemming nodig van
een natuurbeheerder.
Ongeveer een maand voor de effectieve tocht organiseert
de club een verkenningstocht.  Op een zaterdagochtend
vertrekt een groepje fervente Singelwandelaars om een
gedeelte van het parcours uit te testen. Alex geeft dan
uitleg waar er knooppunten zijn tussen de verschillende
afstanden of bv. waar de wandeling een veldweg ingaat.
En dan is het zover. Enkele dagen voor de wandeltocht
trekt Alex er op uit met zijn team van helpers om de ver
schillende afstanden van het parcours effectief af te pijlen.
Een van zijn vele trouwe helpers is Willy. Hij vertelt hoe zij
tewerk gaan.

Per duo krijgen ze een plan mee van het parcours dat ze
gaan afpijlen. Gepakt en gezakt met pijlen, rood wit lint,
een hamer en houten paaltjes,een nietmachine en tot slot
met haken en elastieken, gaan ze op stap.
"Terwijl de ene een pijl bevestigt gaat de andere verder om
de volgende te hangen en zo wisselen ze mekaar af en

zorgen ze ervoor dat de volgende pijl van op afstand goed
zichtbaar is " zegt Willy.
De maandag na de wandeling gaat elk duo zijn parcours
ontpijlen, gewapend met kniptang en tassen voor pijlen en
afval. “Dit gaat veel vlugger want je hoeft de pijlen maar te
volgen en de glijder door te knippen” zegt Willy
Tot slot heeft Willy nog een boodschap voor onze cluble
den: "We doen dit graag voor onze club en hopelijk kunnen
we dit nog enkele jaren doen maar verjonging is dringend
aan de orde".
Het verhaal van de parcoursmeester is hiermee nog niet
af. De voorjaarswandeling, de najaarswandeling en de
zomeravond wandelingen: allemaal uitgestippeld door
Alex.
Complimentjes van de wandelaars over het mooie parcours
zijn daarbij niet uit de lucht.
Een dikke pluim dus voor onze parcoursmeester en zijn
team.
 

In De Kijker Parcoursmees
ters: Wie zijn ze? Wat doen
ze?

Elke wandelclub heeft er minstens één. Maar wat doet een
parcoursmeester nu precies?
Tot eind vorig jaar hadden de Singelwandelaars 2 parcours
meesters: Alex en Rik. Nu is alleen Alex nog aan de slag
als 'officiële' parcoursmeester van de club. Maar Rik helpt
nog altijd actief mee.
“De taak van parcoursmeester binnen het bestuur is meer
dan het ophangen van knaloranje pijlen om de wandelaars
de weg te wijzen" zegt Alex.
Onze club organiseert jaarlijks 3 wandeltochten: De
Grimbergse Koutertocht in de lente, de Abdijwandeling in
de zomer en de Singeltocht in de herfst.
De ene tocht is nog maar net voorbij of Alex begint al aan
de volgende. Eerst tekent hij op de website Route you een
voorlopig parcours uit voor verschillende afstanden.
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Voorbije activiteiten 
Zondag 28/08/2022    Busreis naar Averbode
Onze derde busreis van het lopende jaar bleef deze keer
binnen de provincie, zei het wel in het uiterste hoekje,
namelijk naar wandelclub "Grashoppers "met start in
Averbode. Met op het laatst nog enkele afzeggingen, was
de opkomst van 34 deelnemers uiteindelijk wat aan de lage
kant. De aanwezigen konden alleszins genieten van een
mooi en rustig parcours, dat de wandelaars vrij vlug naar
de Norbertijnenabdij loodste.Met zijn spiegelvijver op het
binnenplein en de bijhorende abdijkerk blijft dit een uniek
stukje architectuur. Wat hebben we toch mooie gebouwen
in ons belgenlandje. Buiten de abdijmuur deden vele leden,
en dit ondanks het nog vroege uur, zich te goed aan een
ijsje aan de bekende "Lekdreef ". Waar het hier vroeger
volstond met ijskarretjes, is het heden ten dage beperkt tot
2 karretjes. De grootte van de ijsbollen is gelukkig niet
verminderd. De omloop bracht ons verder langs bos en
heide, tot aan de startplaats. De voorbij rijdende auto's op
het parcours waren op één hand te tellen,de afpijling was
prima, rust en startzaal voldoende ruim en het weer was
ideaal. Kortom we konden terug blikken op een geslaagde
busreis.
 
Zaterdag 24/09/2022  Najaarswandeling
Het weerbericht voorspelde niet veel goeds, en zie, we zijn
droog gebleven. Toen we de parking op draaiden van
sporthal Verbrande Brug werden we dan nog eens aange
naam verrast: 32 wandelaars waren paraat om de uitdaging
aan te gaan en mee op stap te gaan voor een kleine
wandeling van zo een 7 km. Trouwens slecht weer bestaat
niet, enkel slechte kledij.In een gezapig tempo konden we
rustig keuvelen onder het toeziend oog van Alex die we

derom een parkoerke had uitgestippeld. Halverwege was
er traditioneel de aperitief tussenstop met deze keer san
gria. Dat het fruit soms nog wat bevroren was namen we
er maar al te graag bij. Maar misschien zouden we best het
fruit volgende keer wat vroeger uit de diepvries moeten
halen.Op de eigenlijke ribbenkensavond werd er weer
deftig gesmikkeld en gesmuld van de toch vlezige in honing
gemarineerde stukken vlees. Ondanks de vergissing tus
sen kip en ribbekens voor een aantal mensen (waarvoor
trouwens nogmaals onze excuses) was de opkomst en de
sfeer met 53 deelnemers alleszins een voltreffer. We kijken
alvast uit naar het volgende onder onsje.
 
Zondag 16/10/2022  Busreis naar Warsage 
Een ware lente dag was het wanneer we richting de
Voerstreek gingen voor onze 4de busreis van het jaar.
Hoewel Warsage in Wallonie ligt maakt het officieel geen
deel uit van het Limburgse Voeren. Maar we konden op
nieuw genieten van een schitterende wandeltocht. De
kuitenbijters die we onder de voeten kregen namen we er
met de glimlach bij: mooie vergezichten, met hagen om
zoomde weiden, pittoreske dorpjes, kabbelende beekjes,
alles was aanwezig om er met volle teugen van te genieten.
Uiteraard werden achteraf  de plaatselijke bieren aan een
smaaktest onderworpen, wat de gezelligheid alleen maar
bevorderde.Op de terugreis werden dan de gekregen
trofee (6 flesjes plaatselijke bieren ) onder de aanwezigen
eerlijk verloot door de onschuldige hand van de jongste
deelnemer "Katrien". Zes mensen konden dan thuis nog
nagenieten met hun biertje. We mogen stellen dat dit weer
een geslaagde busreis was.
.

Wist je het of wist je het niet?
DE OPLOSSINGEN (ingezonden door Daniël)
 
Welke wielrenner kreeg de bijnaam IJzeren Briek?
Briek Schotte
Op welk eiland ligt de hoogste berg van Spanje; wat is de naam van deze berg?
Tenerife-El Tiede
Wie schreef het boek de Boerenpsalm?
Felix Timmermans
Wat is de voornaam en naam van het meisje aan wie de Heilige Maria verscheen in Lourdes?
Bernadette Soubirous
Welke kunstenaar maakte een schilderij van het bombardement van Guernica  in 1937?
Picasso
In welk land reed de eerste trein op het Europese vasteland en tussen welke 2 steden
reed deze trein?
België- tussen Brussel en Mechelen
Wie vertolkte de hoofdrol in de film ‘Verbrande Brug’ die opgenomen is in Grimbergen?
Jan De Cleir
Met welke gemeente in Oostenrijk is Grimbergen verbroederd?
Saalfelden
Wat is de titel van het eerste Kuifje-boek van Hergé?
Kuifje in het land van de Sovjets
Tussen welke bergen bevindt zich de enige kabelbaan van West- Vlaanderen?
Tussen Vidaigneberg en Baneberg
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CLUBNIEUWS 

Nieuwe leden 

Gerda Fellemans, Flor Goossens, Nadine Bots, Etienne Huybrechts en Nicole Van Camp. 
























  
Aan allen van harte welkom in onze club. 

  

Lidgelden & Walking 2023

       
Denk eraan uw lidgeld te vernieuwen voor 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 ipv 1,50 euro. 
❖Lidgeld: 20,00 euro + 12-jarigen 
❖Lidgeld: 15,00 euro tot 12 jaar 
❖ Lidgeld betalen kan via overschrijving op ons rekeningnummer met vermelding van 
Lidgeld 2023 + na(a)m(en); 
❖ Walking 2023 kan nog steeds besteld/betaald worden door extra storting van 7,00 euro 
met vermelding ‘Walking 2023’. 

  

Regelmatigheidskaarten & 

kilometerstanden 2022 

Zowel het wandel prestatieblad als het aantal kilometers gestapt in 2022 en het aantal 
tochten voor 2022 kunnen ons nog tot en met 18 december 2022 bezorgd worden (bus 
naar Sleidinge of per mail).  

 

De waardekaarten kunnen ENKEL gebruikt worden voor eigen organisaties, busreizen, 
walking, wandelboekjes of kledij; NIET voor consumpties op eigen organisaties/tochten 
en lidgelden. 

  

Verkenningstocht Grimbergse Kouters 

Op zaterdag 18 februari 2023 

Vertrek om 8.30u aan parking kerkhof van Humbeek (hoek Kerkhofstraat -Holbroek) 

Afstand: ongeveer 12 km. 


 

In memoriam 

We vernamen ook minder goed nieuws.Volgende leden zijn ons ontvallen: 
Jean Goossens, Chris De Wolf en Cyriel Desmedt.  
Aan alle familieleden onze oprechte deelneming.  
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CLUBNIEUWS 

1          Cracks Wolvertem                   55 

2          Manke Fiel                              38 

3          ’t Fluitekruid Wolvertem         35 

4          Parkvrienden Zaventem          32 

5          Hopbelletjes Opwijk               26 

6          Singelwandelaars                    25 

7          Sluisstappers                           24 

8          Morgenstond Humbeek          16                    

9          Houtheimstappers                   14                    

            Wandelsport Vlaanderen         14                                                      

10        Trekplosters Zellik                  13                                          

            Deelnemers clubleden     507 

 Niet aangeslotenen             81     

           Totaal                                    588 

W

(Zwitserland kanton “Le Vaud”) in het Intersoc hotel Fabiola. 

Bus vanuit Strombeek-Bever van 15 t.e.m. 23 juni 2023. (9 

dagen/8 nachten)
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Prijs: 1.104 euro all-in, single in dubbele kamer +160 €, single kamer achterkant met gedeeld 
sanitair voor 3 kamers: gratis. (-10€ afslag voor leden WSVL bij inschrijving vóór 1/12/2022)

Inbegrepen:

❖  Vol pension of lunchpakket bij wandelingen en ook op de terugreis 9de dag. 

❖  Verplaatsingen per bus ter plaatse.

❖ Wifi, aperitief vóór avondmaaltijd, groot zonneterras met schitterend zicht op de bergen, bar en 
salon, dansvloer, theater en filmzaal. Wijn, frisdranken, lokaal bier, koffie en thee.

❖Geleide wandelingen met ervaren gidsen, op ieders niveau.

❖Regio Pass: gratis gebruik kabelbaan Berneuse, pendelbus van het hotel tot dorp Leysin en 

terug, gebruik sportinfrastructuur in het dorp (tennis, minigolf, schaatsbaan, zwembad)

❖Uitgebreide annulatieverzekering. 
❖Belgische dokter met dagelijkse consultatie of verpleger/verpleegster.

❖Enkele busuitstappen ter plaatse (het programma ligt nog niet vast).           

Niet inbegrepen:

❖ Speciale dranken.

❖Facultatieve busuitstappen en/met supplementen (inkomgelden, boot enz.).

❖Pendelbus heen en terug van hotel naar dorp.

❖Frans Verholle, bestuurslid Singelwandelaars. GSM: 0488725806: verzorgt inschrijvingen enkel 

om samen te reizen en op te kunnen stappen in Strombeek.


❖Alle andere formaliteiten gebeuren door Intersoc, verantwoordelijke Mevrouw Vera Verbeeck: 
+32 473 88 11 98.
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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

Ve
ra

nt
wo

or
de

lijk
e 

uit
ge

ve
r: 

D.
 V

an
 d

en
 B

ro
ec

k 
- J

. D
es

ch
uy

ff e
lee

rd
re

ef
 6

 - 
17

80
 W

em
m

el.
Br

oc
hu

re
 g

em
aa

kt
 m

et
 E

DI
TO

O,
 w

ww
.e

di
to

o.
be

 - 
E-

m
ail

: in
fo

@
ed

ito
o.

be
 - 

Te
l.: 

05
3 

63
 0

3 
86

.

Afzender:

D. Van den Broeck

J. Deschuyff eleerdreef 6
1780 Wemmel

Driemaandelijks tijdschrift  P006781
Afgiftekantoor 9550 HERZELE
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