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Beste wandelvrienden 

 

Jullie ontvangen dit ledenblad in volle 

eindejaarsperiode. Graag sluit ik mij 

namens het voltallige bestuur hierbij 

aan. Ik wens jullie een gezond en 

probleemloos 2015 toe. 

 

Op het einde van het jaar wordt er 

meestal teruggekeken op het voorbije 

werkjaar en kijken we vooruit naar wat 

de toekomst ons zal brengen. Het jaar 

2014 kondigde zich aan als een rustig 

jaar voor onze vereniging. Geen grootse 

plannen, de Mattentaartentocht op 

Pasen, grotere concurrentie op de 

Manneken Pistocht en de 

Natuurreservatentocht. Er werd 

rekening gehouden met een daling van 

het aantal deelnemers ten opzichte van 

de voorbije jaren. Wat blijkt? Niets is 

minder waar. Met 18 513 deelnemers dit 

jaar bereikten we evenveel wandelaars 

als de jaren voordien.  

Het aandeel van de niet-aangesloten 

wandelaars blijft stijgen. Momenteel 

bedraagt dit bijna 26%, dat is meer dan 

1 op 4!  

We zorgden zowaar voor een primeur. 

Voor het eerst in onze geschiedenis 

hadden we op elke tocht meer dan 1000 

deelnemers. Het begrip ‘kleine tocht’ 

wordt dus wel heel relatief. 

Het aantal leden blijft gelijk, waar we 

bij de meeste collega’s een lichte daling 

zien. Velen zijn echt actieve 

wandelaars. Toch merk ik dat 251 leden 

(dat is bijna 1 op 3) geen enkele keer of 

slechts 1 keer present waren op onze 

eigen organisaties. Dat moet zeker 

beter kunnen. 

 

Onze bestuursploeg en onze schare 

medewerkers is afgelopen jaar gevoelig 

versterkt, en hier ben ik zeer blij om. 

Samen staan we immers nog veel 

sterker en vele handen maken het werk 

lichter. Nogmaals een welgemeende 

dank aan alle vrijwilligers die afgelopen 

jaar een, twee, drie, tot soms alle 

tochten paraat stonden en het beste 

van zichzelf gaven om de wandelaars 

een dag wandelbeleving te bezorgen. 

Wie zich ook in 2015 geroepen voelt om 

een of meerdere keren de handen uit de 

mouwen te steken kan de 

medewerkerlijst invullen. Helpende 

handen hebben we immers nooit te 

veel. Het is voor het opmaken van de 

planning een groot hulpmiddel als we 

vooraf weten wie wanneer eventueel 

beschikbaar is.  

 

Ook in 2015 gaan we verder op de 

ingeslagen weg. De vaste ingrediënten 

zoals onze organisaties, 

dinsdagwandelingen, ledenfeest, 

busuitstappen, buitenlandse reis en een 

wandelweekend blijven behouden. We 

blijven de vriendschap en de familiale 

sfeer hoog in het vaandel dragen. Vanaf 

volgend jaar willen we onze actieve 

wandelaars nog meer belonen. Meer 

hierover leest u verder in het clubblad. 

Tips en voorstellen om de clubwerking 

nog te verbeteren zijn uiteraard nog 

steeds welkom. 

Vergeet niet om tijdig uw prestatielijst 

in te dienen. Op basis hiervan kunnen 

de waardebonnen uitgereikt worden. 

Alvast tot gauw! 

 

Koen 
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Het Padstappersbestuur. 
Koen Delplace 

Functie: Voorzitter, PR, nieuwe leden 
Adres: Solleveld 65, 9500 Goeferdinge 
Tel: 054 42 36 61 
e-mail: voorzitter@padstappers.be 

Carine Mehaudens 

Functie: Secretariaat 
Adres: Grijsdauwe 6, 9506 Smeerebbe-Vloerzegem 
Tel: 0478 42 15 87 
e-mail: secretaris@padstappers.be 

Nancy Martens 

Functie: Penningmeester, clubaankopen 
Adres:  Edingseweg 417, 9500 Viane 
Tel:  0473 82 16 00 
e-mail: penningmeester@padstappers.be  

Kurt Martens 

Functie: Ondervoorzitter, parcoursbouwer 
Adres: Denderstraat 36, 9500 Geraardsbergen 
Tel: 054 41 07 49 – 0479 41 09 20 
e-mail: kurt.martens@padstappers.be 

Sylvain Brouwier 

Functie: Parcours, uit- en afpijlen, trofeeën 
Adres: Rozenstraat 35, 9500 Overboelare 
Tel: 054 41 78 16 
e-mail: sylvain.brouwier@telenet.be 

Cindy Tielemans 

Functie: Boekhouding, hulp penningmeester 
Adres: Benedenstraat 90, 9506 Zandbergen 
Tel: 0496 48 05 94 
e-mail: penningmeester@padstappers.be  

Freddy Callebaut 

Functie: Bestuurslid 
Adres: Oudenaardsestr 153, Geraardsbergen 
Tel: 0472 72 00 73 
e-mail: callebautfredddy@hotmail.com 

Eddy Rijgaert 

Functie: Busreizen, uit- en afpijlen 
Adres: Stadsweg 29, 9500 Geraardsbergen 
Tel: 054 42 14 85 
e-mail: busreis@padstappers.be 

Viviane Demilde 

Functie: Bestuurlid 
Adres: Brusselsestw. 596, 9402 Meerbeke 
Tel: 0474 38 86 42  
e-mail: danny.van.der.hoeven@telenet.be 

Robert Van Damme 

Functie: Ere-Secretaris  
Adres: Astridlaan 109/8, 9500 Geraardsbergen 
Tel: 054 41 51 36  
e-mail: robert.van.damme1@telenet.be 

Jean-Pierre Doeraene 

Functie: Ledenbeheer, hulpsecretaris 
Adres: Guilleminlaan 43, 9500 Geraardsbergen 
Tel: 054 41 76 06 
e-mail: jpdoeraene@gmail.com 

Kristof Gaytant 

Functie: Bestuurslid 
Adres: Ninoofsestraat 67, 9506 Idegem 
Tel: 0477 89 02 80 
e-mail: kristof.gaytant@telenet.be 

Yvan Verle 

Functie: Materiaal -, loodsbeheerder 
Adres: Lestpolder 70, 9506 Grimminge 
Tel: 054 33 78 14 
e-mail: navy.verle@skynet.be  

 

 

 

 

Buiten Bestuur:   
Annick De Taeye 

Functie: Shop- en kledijverantwoordelijke 
Adres: Solleveld 65, 9500 Goeferdinge 
Tel: 054 42 36 61 

Andre Pletinckx 

Functie: Webmaster Padstappers 
Adres: Atembekestraat 71, 9500 Moerbeke 
e-mail: webmaster@padstappers.be 

Francine Van Der Maelen 

Functie: Ere-voorzitter 
Adres: Rozenstraat 94, 9500 Overboelare 
Tel: 054 41 48 97  
Marianne Broodcooren 

Functie: Rekeningcommissaris 

Danny Spitaels 

Functie: Rekeningcommissaris 

Bankrelaties:  
Lidgeld en andere bijdragen: IBAN: BE17 4431 6264 1121  BIC: KREDBEBB 
Clubwerking:   IBAN: BE67 2930 3618 4287  BIC: GEBABEBB  
Betaling van reizen:  IBAN: BE42 2937 2514 2854    BIC: GEBABEBB 
 
Clubadres: Padstappers Geraardsbergen vzw, Solleveld 65, 9500 Geraardsbergen 
Clublokaal: De Presse, Markt 50, 9500 Geraardsbergen – tel: 0473 80.02.30 - GSM : 0476 31 07 49 
De Club op INTERNET: http:www.padstappers.be - webmaster@padstappers.be 
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Busreizen van het 1ste kwartaal. 

Januari 2015 

Zondag 11 januari 

CASSEL, DAK VAN VLAANDEREN 
Org: Vlaemsch Huiseke Godewaerdsvelde (Akt. 344) 

Vertrek: 08u00 aan De Reep 
€ 7,00 

Februari 2015 

Zondag 22 februari 

AKTIVIA NATIONALE WANDELDAG 
Nationale Wandeldag te ZOTTEGEM (WB) 
Org: WSV Egmont Zottegem vzw (Akt. 163) 

Kilometervergoeding € 5,00 

Maart 2015 

Zondag 1 maart 

VERLOREN KOST TOCHT (WB) 

Org: WSJV Nacht Van Vlaanderen Torhout vzw (Akt. 100) 

Vertrek: 08u00 aan De Reep  
€ 7,00 

Zottegem Buke: 08u10 – Wetteren Krëfel: 08u20 

Zondag 15 maart 

FLORATOCHTEN (WB) 
Org: Florastappers Gent vzw (Akt. 103) 

Kilometervergoeding € 4,00 

April 2015 

Zondag 12 april 

KLEIPUTTENTOCHT – ANTWERPSE WANDELDAG (WB) 
Org: WSV Schorrestappers (Akt. 402) 

 

INTERNATIONALE WANDELTOCHT – PROVINCIALE WANDELDAG ANTWERPEN (WB) 
Org: WSV De Ranstuilen (A017) 

Vertrek: 08u00 aan De Reep  
€ 7,00 

Ninove Den Doorn: 08u10 – Aalst Texaco: 08u20 
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Beschrijvingen van de komende busreizen. 
 

Zondag 11 januari 2015 

Cassel, dak van Vlaanderen 

Org: Vlaemsch Huiseke Godewaersvelde (Akt. 344) 

Start: Feestzaal Oxelaëre, Contour de l’Eglise 1-2, 59670 Oxelaëre (Frankrijk) 

Afstanden: 6 – 12 - 18 – 25 – 33 km 

Cassel, dak van Vlaanderen. 

Het begin van het jaar staat garant voor een wandeltocht “ Cassel dak van 
Vlaanderen”. De organisatie gaat door vanuit een pittoresk Frans dorpje, Oxelaëre, 
gelegen in de grensstreek. 

De wandeling gaat door in een glooiende omgeving. De regio laat de wandelaars af  
en toe wat klimmen, met mooie panoramische vergezichten tot gevolg. De kleinste 
afstand kan zowel vlak als panoramisch worden gewandeld. Onderweg zijn er 
regelmatig rustposten waar men even kan bijkomen met een drankje of wat eten. 
De wandeling loopt langs kleine wegeltjes, meestal goed begaanbaar. Mochten de 
weergoden slecht gezind zijn, dan kan er hier of daar een moeilijke passage zijn, 
maar het belangrijkste is dat men geniet van de mooie natuur, de prachtige 
vergezichten en de heuvelachtige omgeving rond Cassel. 

Wie bij ons ooit kwam wandelen, kent alvast onze gerenommeerde gegrilde hesp. 
Met een stuk brood en wat groenten, een echte aanrader. Onder de deelnemers 
wordt een reis geloot. Een reis naar Agadir (Marokko) eind april. 
  

Zondag 22 februari 2015 

Aktivia Nationale Wandeldag (WB) 

Org: WSV Egmont Zottegem vzw (Akt. 163) 

Start: Feestzaal Bevegemse Vijvers, Bevegemsevijvers 1, Zottegem 

Afstanden: 5 – 7 – 11 – 15 – 20 – 25 – 30 - 35 km 

 

Aktivia Nationale Wandeldag in Zottegem. 

Zottegem, centraal gelegen in Zuid-Oost-Vlaanderen, kan bogen op een waaier van 

mogelijkheden. De Egmontstad en Poort van de Vlaamse Ardennen, kernachtiger 
kan de stad zijn troeven niet samenvatten. De fusiegemeente kreeg pas in 1985 
officieel de titel “stad”, maar kan terugblikken op een eeuwenoude geschiedenis. 
Tal van overblijfselen herinneren aan Lamoraal Graaf van Egmont. Zijn resten 
liggen in de crypte onder de kerk. Twee (!) standbeelden, een kasteel en prachtige 
schilderijen vereeuwigen de onfortuinlijke 16de-eeuwse graaf. 
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Als “Poort van de Vlaamse Ardennen“ ligt Zottegem aan de voet van een glooiend 
landschap. Van het vlakke noordwesten tot het sterk heuvelende zuidoosten 

ademen de deelgemeenten een rust uit waar je stil van wordt.  

Heel wat van onze leden zijn diverse keren in 
Zottegem gaan wandelen. Het parcours zal voor 
heel wat wandelaars weinig nieuws in petto 
hebben. Toch kunnen we er niet naast. 
Zottegem is onze trouwste klant als wandelclub. 
We kunnen niets anders dan een mooie 
prestatie neerzetten en er gaan wandelen. Om 
jullie aan te moedigen heeft het bestuur beslist 
een kilometervergoeding te geven aan de 
deelnemende Padstappers. Je ontvangt € 5,00. 
Je hoeft hiervoor niets te doen, wij vragen de 

namen op, later bezorgen we jouw de € 5,00. 

Alle acht omlopen starten in de fuifzaal van de 
Bevegemse Vijvers en doen het domein Breivelde aan. Dit 14 ha groot domein met 
zijn bijhorend kasteel, is uitgegroeid van een 19de-eeuwse romantische tuin volgens 
de Engelse traditie tot een arboretum met liefst 54 verschillende boomsoorten, 
met onder andere de eerste ingevoerde mammoetbomen, en een reeks prachtige 
vijvers. Ook het museum van Folklore, waar je de tijd van toen opsnuift in honderd 
en één objecten ligt in ieders bereik. Het is vrij te bezoeken van 9 uur tot 15 uur. 

De deelgemeenten Erwetegem, Sint-Goriks-Oudenhove staan garant voor een 
glooiend landschap ingekaderd tussen de weiden, velden en bosjes.  Midden deze 
groene omgeving vind je nog enkele watermolens terug. De molen Van Den Borre is 
nog steeds maalvaardig en ligt op de Molenbeek. Hij is geïntegreerd in een kleine 
gesloten hoeve en dateert uit 1571. De Driesmolen in Velzeke is de enige 
overgebleven Oost-Vlaamse watermolen met een houten bovenslagrad. In die 
omgeving werd Jan De Lichte geboren in 1723. Als kapitein van een roversbende 
maakte hij het gebied tussen Leie en Dender onveilig. Een wandelpad aldaar is naar 
die beruchte figuur genoemd. Eveneens in Velzeke staat het standbeeld van Julius 
Caesar, op een sokkel van Balegemse steen. Het werd in 1998 ingehuldigd bij de 
viering van 125 jaar Julius Caesarfeesten en getuigt van het Romeins verleden van 
de streek.  

Het stadscentrum biedt ook een aantal bezienswaardigheden. Het kasteel van 
Egmont herbergt de Ridderzaal, die vrij toegankelijk is tussen 9 en 15 uur, en een 
renaissance-erker op Tudorbogen. In het park staat een eerste standbeeld van 
Egmont. Net buiten het park vind je het monument “Poort van de Vlaamse 
Ardennen. Tussen het stadhuis en de dekenale kerk met beiaard kan je op de Markt 
Egmont voor een tweede keer bewonderen.  

Redenen genoeg om op 22 februari voor Zottegem te kiezen.  
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Zondag 1 maart 2015 

Verloren Kost Tocht (WB) 

Org: Wsjv Nacht van Vlaanderen Torhout vzw 

Start: Zaal De Bosgalm, Pastoriestraat, 8820 Torhout 

Afstanden: 6 – 10 – 14 – 21 - 30 km 

Verloren Kost tocht. 

Absolute blikvangers van de Verloren Kost tocht blijven nog steeds de 
kasteeldomeinen van Wijnendale en d’Aertrycke, de centraal gelegen pareltjes De 
Warande en het Ravenhofpark en de groene verademing van het Wijnendalebos, 
het Provinciaal Domein d’Aertrycke, de Groene 62, het Torhoutse stadscentrum en 
als uitsmijter het domein Verloren Kost. En zoals de wandelaars het van ons 
gewoon zijn, dippen we al deze bezienswaardigheden in een sausje van 
schitterende wandelpaden en verrassende privé-doorsteekjes. 
 
Alle afstanden openen met een doorsteek door de weide van het voormalige Rock 
Torhout. De rust die er nu heerst, staat in schril contrast met de rockmuziek die er 
toen weerklonk. Voor heel wat wandelaars zal deze weide steeds mooie 
herinneringen blijven oproepen. Nu volgt de Verloren Kost dreef, hier trekken de 

langere afstanden door het Verloren Kost domein, terwijl de kortste afstand naar 
het domein De Warande trekt. Deze voormalige Duitse begraafplaats werd een 
klein maar prachtig natuurgebied. Een klein wandelintermezzo met dank aan de 
opvallende reliëfverschillen en de Warandebeek. Afsluiten gebeurt langs het park 
van het Ravenhof. Een goed vanuit de 16de eeuw, die na heel wat geschiedenis 
werd aangekocht door de stad Torhout. Het informatiecentrum van de stad werd er 
nu ondergebracht en wie wil kan er gerust een bezoekje brengen. 
   
Wie 10 km of meer stapt, maakt kennis met het Verloren Kostdomein. Deze 
doorsteek staat borg voor een natuurlijke en avontuurlijke trek door een bijna 
ongerept stukje natuur. Het Verloren Kost gebied strekte zich vroeger uit van 
Torhout tot Aartrijke. Veel werd er verkaveld, maar de bossen, de landerijen en de 
uitgestrekte velden zorgen ervoor dat er nog maar weinig werd verloren van de 
aantrekkelijkheid. Het gebied zou eerder een vooruitgeschoven verdedigingsgordel 
geweest zijn voor het Kasteel van Wijnendaele. Het bleek echter van geen nut, 
vandaar de naam Verloren Kost. De 14 km krijgt een ommetje langs het 
stadscentrum en het oud hospitaal Ten Walle. 
Vanaf 21 km komt de natuur volop voor op het wandelparcours. Zo is er het 

Wijnendaelebos. Het landschap is beschermd sinds 1980 en is een relict uit het 
vroegere woud dat bijna gans Vlaanderen bedekte. In 1984 verwierf de Vlaamse 
Gemeenschap een belangrijk deel van het bos. Zo’n 80 ha hiervan werden als 
wandelgebied opengesteld.  Een aantal verharde paden zorgt voor een goede 
ontsluiting. Deze betonpaden werden nog aangelegd door de Duitsers die het Bos 
tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten als munitieopslagplaats. Op een paar 
plaatsen zijn trouwens nog restanten van munitiehuisjes te zien. Diverse uitgezette 
routes laten ook een ruimere en avontuurlijkere verkenning van het bos toe, 
waarbij tal van infobordjes meer vertellen over de geschiedenis, de fauna en de 
flora. Het westelijk gedeelte van het bos (93 ha) fungeert als rust- en stiltegebied. 
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Om verstoring van fauna en flora te voorkomen, wordt het bezoek ervan erg 
beperkt. Bij deze zone sluit trouwens het particulier jachtgebied van de familie 

Mathieu aan. Het Bos van Wijnendale duikt ook verscheidene malen op in de 
geschiedenisboeken. Maria van Bourgondië zou er verongelukt zijn tijdens een 
jachtpartij. 
Na de rustpost in Wijnendale bezocht te hebben, trekken ook zij doorheen het 
Verloren Kostdomein om voor de rest de 14 km te volgen. 
 
Wie kiest voor de 30 km krijgt naast de 21 km wandeling nog een lus doorheen het 
domein De Maere en het kasteel d’Aertrycke. 
 
 

Zondag 15 maart 2015 

Floratochten (WB) 

Org: Florastappers Gent vzw 

Start: deVierdeZaal, Driebeekstraat 2, 9050 Gentbrugge 

Afstanden: 6 – 8 – 10 – 14 – 18 – 20 – 26 – 30 – 35 km 

Floratochten. 
 
De Floratochten gaan traditioneel door in de maand maart. DeVierdeZaal is hun 
startlocatie en is gemakkelijk bereikbaar zowel met de auto als met het openbaar 
vervoer. Aan de startzaal is er een ruime parking. Wie met het openbaar vervoer 
komt kan vanaf Gent Sint-Pieters de tramlijn 21of 22 nemen met als halte 
Dienstencentrum. 
 
Deelnemers kunnen kiezen uit 10 verschillende afstanden, namelijk 6 andersvalide, 
6, 8, 10, 14, 18, 20, 26, 30 en 35 km. De 35 km is symbolisch dit jaar omdat de club 
35 jaar bestaat. Daarom voor elk jaar 1 km. Al van bij de start wandelen alle 
afstanden, behalve de andersvalide, door het Rattendaelepark. Het park is een oud 
kasteeldomein die in de volksmond ook wel Kasteel Villain wordt genoemd. De 
traptoren die je kunt bewonderen, is dan ook het enige restant van het kasteel en 
tevens blikvanger van het park. Het park uitgewandeld is er terug een splitsing 
voorzien.  
 
De afstanden 6, 8, 10 en 14 km voegen zich nu samen met de andersvalide om zo 
het Frans Tochpark te bewonderen. De 18, 20, 26, 30 en 35 km wandelen richting 

Heusden en Laarne. Als de wandelaars het park ingaan, kijken ze recht op het 
kasteel dat het park rijk is en momenteel gebruik wordt door de muziekacademie. 
Het park dateert uit de 14de eeuw en behoorde toe aan Hughe Braem en Isabelle 
Van Halewijn. In de 19de eeuw werd het kasteel verscheidene malen verbouwd en 
het verloor daardoor zijn oorspronkelijk uitzicht. In 1946 kocht de gemeente 
Gentbrugge het aan. Het kasteel deed dan dienst als gemeentehuis tot 1974. Eens 
het park uit, is er terug een splitsing voor de andersvalide. 
 
De andere afstanden wandelen nu het Noordbos in. Het Noordbos gelegen ten 
noorden van het viaduct E17, is een mengeling van oud en nieuw bos. De grote 
blikvanger is dan ook een monumentale oude kastanjeboom. Het bos achterwegen 
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gelaten, gaat het samen met de andersvaliden via rustige steegjes en straten 
richting rustpost. Aan de rustpost is er lus voor de 14 km voorzien langs de 

Scheldedijk om dan via rustige paden en straten zo deze een 2de maal te bereiken.  
 
De afstanden gaan nu een stukje samen langs de vele onverharde paden die 
Gentbrugge rijk is. Bij de eerstvolgende splitsing wandelen de 6 en 8 km langs 
rustige paden de Gentbrugse Meersen in. De andersvaliden echter bereiken de 
Gentbrugse Meersen via verharde paden. De 10 en 14 km doen ook een ommetje 
langs mooie paden om zo eerst het Geboortebos te bereiken. Dit bos groeit 
jaarlijks en maakt ook deel uit van de Gentbrugse Meersen. Het eerste deel werd 
aangelegd in 2009 met de namen van de baby’s die geboren zijn te Gent in 2008. 
Ondertussen is het bos meer dan 20.000 vierkante m groot. Je kan er alle namen 
van de geboren baby’s bewonderen.  
 
De afstanden 18, 20, 26, 30 en 35 verlaten het Rattendaelepark en bereiken nu het 
Vredesbos. Het bos is in de buurt vooral gekend omwille van zijn dreven en is 
gelegen in het zuidelijk deel van de Gentbrugse Meersen. Na dit komt Heusdenbrug 
in zicht. Vroeger stond op deze plek een draaibrug. Via deze brug wandelen we nu 
de Schelde over en komen we aan in het residentiële Heusden. Links zien we het 
kasteel “Stas de Richelle”. Het is één van de al dan niet bewoonde kastelen die de 

gemeente rijk is. Nu nog de bekendste straat van Heusden genaamd “de 
Tramstraat” inwandelen en dan nog een dreef en we bereiken ook hier de rustpost. 
 
Nu gaat het langs onverharde paden richting Damslootmeer. Dit is een privé domein 
dat omwille van onze organisatie die dag speciaal openstaat. Het domein is 
eigendom van de roeivereniging RBSC Heusden. Hier wandelen we rond het meer, 
genietend van de natuur en de rust om zo de rustpost te bereiken. De 18 en 20 km 
afstand wandelen na de rustpost langs de andere kant van het meer en onverharde 
paden terug naar de rustpost in Heusden. De 26, 30 en 35 km echter wandelen 
richting gemeente Laarne, dit via de rijke natuur die het Damvalleimeer te bieden 
heeft. Dit meer is ontstaan uit een oude meander van de Schelde. Hier bepalen 
knotwilgenrijen, kleine wilgenbroekbosjes en graslanden het landschap. Dit meer is 
trouwens een kunstmatige waterpartij die ontstond door zandwinning voor de 
aanleg van de autosnelweg E17. Nu bereiken we via het Kattepad de rustpost 
Kattenheye. Deze hoeve, ook wel Kattenheide genoemd, dateert uit de jaren 1500 
en was afhankelijk van het Kasteel van Laarne. Momenteel is in deze hoeve een 
paardenmelkerij gehuisvest.  

 
Van hieruit wandelt de 30 en 35 km een stukje samen terug langs rustige paden 
waarbij natuur centraal staat. Bij de splitsing keert de 30 km terug langs natuur en 
onverharde paden naar de rustpost Kattenheye. De 35 km echter wandelt verder de 
natuur in om zo het centrum van Laarne te bereiken. Via een dreef die pal gelegen 
is in het midden van de gemeente hebben de wandelaars zicht op het Kasteel van 
Laarne dat stamt uit de 11de  of 12de eeuw. Het kasteel was van oorsprong een 
waterburcht. Na een restauratie in 1962 doet het nu dienst als museum. Van de 
originele burcht rest nu slechts de vierhoekige donjon-toren (een donjon is de 
belangrijkste, best versterkte toren van middeleeuwse burchten). Je herkent de 
donjon aan de 2 kleine hoektorens met stenen spitsen. Het spitse dak van de 
donjon stamt uit de tweede helft van de 17de eeuw. Met de tijd verdwenen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/11e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/12e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterburcht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Museum
http://nl.wikipedia.org/wiki/Donjon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
http://nl.wikipedia.org/wiki/17e_eeuw
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de valbrug en het valhekken. Een vaste brug met bogen en een barok voorgebouw 
kwamen ervoor in de plaats.  

 

Na dit gaat het terug de natuur in om zo de rustpost Kattenheye voor de 2de maal 
te bereiken. Voor de 26, 30 en 35 km gaat het opnieuw richting Heusden langs het 
Laarzenpad in het natuurgebied De Hauw. Het gebied is een rust- en broedplaats 
voor water-, roof- en zangvogels en strikt verboden voor honden, zelfs aan de 
leiband. Met wat geluk kun je hier ook een bunzing of hermelijn tegenkomen. Het 
Laarzenpad zijn stukjes knuppelpaden die je loodsen door de natste delen van het 
gebied waaronder broekbosjes, hakhoutbosjes en de margrietenvelden. Nu 
bereiken we voor de 2de maal de rustpost in Heusden. Van hieruit wandelen de 
afstanden samen langs rustige paden naar Heusdenbrug waar ze voor de 2de maal 

overstappen. Terug langs een onverhard pad gaat het samen met de overige 
afstanden door het Geboortebos en de Volkstuinen om zo de startzaal te bereiken. 
Langs deze weg wil ik als parcoursmeester van de gelegenheid gebruik maken om 
jullie te vragen deze datum alvast te noteren in jullie agenda. Het zal voor één 
ieder een verrassing en ontdekking zijn.  
 

Zondag 12 april 2015 

Kleiputtentocht – Antwerpse Wandeldag (WB) 

Org: WSV Schorrestappers  

Start: APB De Schorre, Schommelei 1, 2850 Bornem 

Afstanden: 4 – 7 – 9 – 12 - 15 – 21 – 28 km 

Internationale Wandeltocht – Provinciale Wandeldag Antwerpen (WB) 

Org: WSV De Ranstuilen 

Start: Evenementenhal, Antwerpsesteenweg, 2520 Broechem 

Afstanden: 4 – 7 – 11 – 15 – 20- 25 – 30 – 42 – 50 km 

 

Kleiputtentocht – Antwerpse Wandeldag. 

Gezien Antwerpen uitzonderlijk 2 Provinciale Wandeldagen heeft, kiezen we om 
beiden aan te doen. Een van de beide tochten gaat door in het Provinciaal Domein 
De Schorre, bekend van Music for Life en het omstreden Tommorowland. Natuurlijk 
trekken alle afstanden door het Provinciaal domein. Voor iedereen is er een 
oversteek over de nieuwe brug, ontworpen door Arne Quinze, voor Tomorrowland. 
Verder komt voor de kortste afstanden het park van Boom, bos “N” en de Rupeldijk 
voor in de wandelingen.  

Wie wat meer wil wandelen, krijgt een doorsteek door de voormalige Kleiputten 
van Terhagen, het Predikherenhoevebos en de Rupeldijk. 
 
In de ganse omgeving zijn nog restanten van de toenmalige steenbakkerijen terug 
te vinden. Her en der zijn er zelf nog intacte plaatsen waar men alles terugvindt in 
zijn oorspronkelijke staat. Wie meer dan 15 km wenst te wandelen, gaat richting 
Reet en Rumst. Daar wordt volop de natuur opgezocht en trekt men door 
weilanden en het bos van Rumst.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Valbrug
http://nl.wikipedia.org/wiki/Valhek
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Internationale Wandeldag – Prov. Wandeldag Antwerpen. 

De tweede Provinciale Wandeldag in Antwerpen wordt georganiseerd door VWF, 
iets wat vanaf 2016 niet meer kan voorkomen. De Ranstuilen starten uit de ruime 
evenementenhal Den Boormgaard te Broechem. 
Vanuit de hal worden de omlopen langs heel wat natuurwegels gelegd, dwars door 
een golfterrein en het prachtige domein van het kasteel Bossenstein.  
De gemeente Ranst is de thuisbasis van de club en men trekt dan ook met de 
Provinciale Wandeldag naar deze gemeente. Het 100ha Muizenbos is een uniek 
boscomplex dat in deze tijd van het jaar een pracht van bloeiende bosanemonen 
tentoon stelt. De langere afstanden (vanaf 20 km) trekken richting Vremde en 
passeren het historische kerkje van Millegem dat als monument geklasseerd is. De 
allergrootste afstanden  (30-42-50)  brengen een bezoek aan 2 forten, die van 
Wommelgem en Borsbeek, en wandelen zelfs tot in Hove en Boechout. 

Bij aankomst is er voor iedereen een gratis versnapering voorzien en kan je ook 
genieten van onze befaamde frietjes al dan niet met vol au vent, doch met de 
nodige saus aan democratische prijs.  

                   

Busreizen: inschrijven bij Eddy Rijgaert 

 Telefonisch bij Eddy Rijgaert zelf op het nummer 054 42 14 85 tussen 17u00 en 
19u00. 

 Digitaal via e-mail op het volgend adres: busreis@padstappers.be en dit tot ten 

laatste 4 dagen voor de reis. 

 Op de wandelingen, zowel op eigen organisaties als 
dinsdagwandelingen. 

 Op de bus, bij het rondkomen met de nieuwe lijst. 

Herinnering: bijdrage voor een busreis 

 Voortaan reizen kinderen tot en met hun 7de verjaardag GRATIS mee. 

 Vanaf de maand die volgt op de 7de verjaardag betaalt men € 4,00.  

 Vanaf de maand die volgt op de 17de verjaardag betaalt men de volledige som: 
nu € 7,00. 

 Wie nu € 4,00 of € 7,00 betaalt, krijgt steeds een busbon van € 1,00 terug. 

 Wie nu 4 of 7 bons kan sparen, mag er een busreis (van hetzelfde tarief) mee 
betalen maar krijgt dan geen nieuwe busbon terug. 
 

Herinnering: bijkomende opstapplaatsen 
voor eendagsbusreizen 

 Om onze leden ter wille te zijn en om hen geen nodeloze kilometers te 

laten rijden, werd beslist om voortaan enkele bijkomende opstapplaatsen 
te voorzien. Deze zijn afhankelijk van de gekozen richting. 

 

mailto:busreis@padstappers.be
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 Wie elders opstapt, deelt bij inschrijving zijn opstapplaats mee. We 

hebben momenteel 4 mogelijke extra opstapplaatsen, afhankelijk van de 
richting waar we naartoe rijden. 

 We rekenen er op dat er niet moet gewacht worden, het moet eigenlijk 
een stop en ride operatie zijn. 

 Mogelijke bijkomende opstapplaatsen zijn: 

 voor de richting Brussel, aan het kruispunt Den Doorn in Ninove en aan 
de Albatros (carpool parking) net voor het oprijden van het rondpunt 
Albatros. 

 Voor de richting Gent of Antwerpen, is er een mogelijkheid om op te 

stappen in Zottegem, ter hoogte van Buke en voor de autostrade in 
Wetteren, aan de Krëfel.  

 Voor beide bijkomende opstapplaatsen wordt bij inschrijving gemeld of 
men van één van deze mogelijkheden wenst gebruik te maken. 

BRENG RESERVESCHOEISEL MEE VOOR OP DE TERUGWEG 

EN HOU DE BUS OP DIE MANIER PROPER 
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Weekreis 2015 (18 juli tot 25 juli) 
Duitsland – Lüneburgerheide – Fintel (Eurostrand) 

De laatste maanden hebben we niet stilgezeten om een programma samen te 
stellen en een gepast hotel te vinden. De belangstelling voor onze buitenlandse 
reizen is niet klein, dus gepaste accommodatie is vereist. De bedoeling was tot 24 
december naar Salzburgerland te gaan. We zijn er in 2015 nergens welkom met een 
zo een grote groep. In extremis is dan beslist om de boeg volledig om te gooien. 
Het hotel waar we vorig jaar waren, had een zeer goede indruk nagelaten bij de 
medereizigers. We proberen dit jaar in dezelfde keten te blijven. We blijven bij 
Eurostrand, deze keer niet aan de Moezel, maar in het noorden van Duitsland. We 
gaan naar de Lüneburgerheide, meer bepaald naar Fintel, gelegen tussen Bremen 
en Hamburg.  

Het programma  

Afreis zaterdagmorgen 18 juli 2015 omstreeks 7 u. Onderweg maken we een 
wandeling en komen ’s avonds aan in het hotel (dagreis) waar we de ganse week 
verblijven. Op zaterdag 25 juli 2015 komen we terug en hopen rond 22 u terug 
thuis te zijn.  

We verblijven in Fintel in de Lüneburgerheide in het Vakantiepark Eurostrand. 
http://eurostrand.de/resort-lueneburger-heide.html. Van daar uit maken we 

dagelijks uitstappen in de omgeving met telkens een wandeling. 

Deze keer is de omgeving eerder vlak. De wandelingen zullen dagelijks 12 a 15 km 
(korte afstand) en 22 tot 25 km (lange afstand zijn). Ook deze keer is er een 
basisconditie vereist.  

Een programma is er nog niet, we zoeken verder het beste uit. 

 

Wat zal er zijn inbegrepen? 

Zoals gewoonlijk trachten we maximale service te geven. Het hotel is op basis van 
All-Inclusive, in het hotel kan er voor drank en eten niet worden betaald. We 
reizen zoals gewoonlijk met de bus en toegangsgelden tot bezoeken zijn ook 
inbegrepen. Ook voorzien we voor iedereen een annulatieverzekering zodat bij 
onverwachte omstandigheden een groot deel van het geld kan worden 

terugbetaald. 

 

Inschrijven voor deze weekreis 

Het programma staat nog niet 100 % vast en kan nog worden aangepast. Meer 
gegevens en een meer uitgewerkt programma alsook de juiste prijs zal er zijn met 
de Manneken-Pis tocht. Dan kan er ook ingeschreven worden. De inschrijvingen 

openen op zondag 25 januari. Wie mee wil, kan zich voor of na de wandeling 
inschrijven. We beperken het aantal tot 78 personen. Na de Manneken-Pis tocht 
neemt men contact op met Kurt voor de inschrijving (054 41 07 49) 
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Familieberichten  

(afgesloten op 24 december 2014) 

Geboorte 
Op 4 oktober beviel Rebecca Van Der Hoeven van een dochtertje Kyana 
Eylenbosch. Velen onder ons hebben Rebecca nog gekend als actieve 
wandelaarster. Ze is immers de jongste dochter van Danny en Viviane Demilde. We 
wensen de trotse ouders en grootouders van harte proficiat. 

Op 16 oktober 2014 werd Sajara grote zus van 
Jasmijn, dochter van onze leden Adilia 
Muhametova en Bart Van der Bracht. Langs deze 
weg wensen we de familie van harte proficiat. 

Op 16 november 2014 was het feest ten huize 
Schelfhout - Denil. Eden De Saeger werd ’s 
morgens om 0u40 geboren en is de kleinzoon van 

Freddy Schelfhout en Julia Denil. Langs deze weg 
wensen we de familie van harte proficiat. 

Op 1 december, net de dag dat Lieve met 
pensioen ging, werd Louise Ladrière geboren. Zij 

is een crème van een kleindochter naar verluidt en is dat van Ivan De Nollin en 
Lieve Huyghe. Langs deze weg wensen we de gelukkige grootouders van harte 
proficiat. 

 

Ziek te bed  
Sommige leden hebben te doen met lichte 

en/of zwaardere kwaaltjes. We wensen aan 
allen die momenteel te lijden aan de ene of 
andere kwaal van harte beterschap. We 
hopen hen weldra terug te mogen ontmoeten 
in ons midden. Een gezonde korte wandeling 
is immers het beste medicijn tegen 
allerhande kwaaltjes. 

 

 

Laat ons uw familieberichten weten opdat wij ze kunnen vermelden in het 
eerstvolgende clubblad. 
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Zonder deze vrijwilliger was deze 
organisatie niet mogelijk. 

 

Wij bieden: 
- Dynamische sfeer. Gegarandeerd veel plezier, ook al is het een hele dag 

werken. 

- Eten en drank gedurende de hele dag. Wij vragen enkel om voorzichtig te 

zijn met het gebruik van alcoholische drank tijdens de werkzaamheden. 

- Twee keer om de drie jaar een gratis medewerkersetentje, met alweer veel 

leute en plezier. 

- Taken naar ieders godsvrucht en vermogen.  

 

Wij vragen: 
- Gemotiveerde mensen die zich voor een of enkele tochten per jaar willen 

inzetten voor de club. Leeftijd speelt geen rol. 

- Kassiers, mensen die de toog of de koffiestand bemannen, mensen die 

afruimen, hulp in de keuken, mensen die zorgen voor de bevoorrading van 

de rustposten. Ervaring is niet vereist. 

- Het is leuk als alle medewerkers blijven tot het lokaal (rustpost of 

startplaats) volledig opgeruimd is. Ook hier geldt het motto: “Vele handen 

maken het werk licht”. 

- Het is nog leuker als je de zaal mee klaar kunt zetten. Dit gebeurt meestal 

de dag voor de wandeling. Hoe meer medewerkers er aanwezig zijn, hoe 

sneller alles dan ook klaar is.  

 

Het lijkt wel JOBAT, en dat is het eigenlijk ook wel. 
 
Eenzelfde oproep deden we 12 maanden terug. We hebben toen enige respons 
gekregen, maar stellen vast dat we niet bij de pakken mogen blijven zitten. We 
organiseren 10 wandelingen per jaar. Dit behouden is onze bedoeling, niet meer, 
niet minder. Geografisch gezien zitten we in een dankbare, maar moeilijke streek. 
Clubs in het centrum van Vlaanderen (neem bv. Gent, Deinze, enz.) hebben het 
relatief gemakkelijk om vele wandelaars te mogen verwelkomen op hun 
organisaties. Binnen een straal van 20 kilometer heb je onmiddellijk een potentieel 

van 20 burenclubs. Bij ons is dit veel minder het geval. Mensen moeten verder 
rijden om bij ons te komen, dus moet je naast kwaliteit ook nog iets extra bieden 
(denken we maar aan een wafel, 2 spiegeleieren, een kriek Mystic, enz).  
 
We stellen vast dat onze groep vaste medewerkers een dagje ouder wordt. Het 
moment om hen te vervangen is meer dan aangebroken. Sommigen onder hen doen 
meer dan één job op een wandeling en willen het wat rustiger aan doen. We 
hebben daarom nood aan nieuw bloed, nieuwe mensen, nieuwe medewerkers. We 
zijn ervan overtuigd dat er onder onze leden heel wat potentieel zit. Elk heeft 
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welzijn eigen kwaliteiten, kwaliteiten die we zeker kunnen aanwenden. Bij elke 
tocht hebben we een 30 tot 50-tal medewerkers nodig (Mattentaartentocht 

uitgezonderd). We zijn ervan overtuigd dat er onder leden vrijwilligers moeten te 
vinden zijn voor één, twee of misschien drie tochten per jaar.  
 
Wil je achter de toog staan, in de keuken, verkoopstand, inschrijving, parking, 
ophalen glazen of tassen of gewoon voor transport instaan, dan kan je dit 
aanduiden in bijgevoegde lijst (elders in dit clubblad). Vul dit blad aub in en geef 
het af aan Kurt of stuur een mailtje naar Kurt met eventuele taken dewelke je 
wenst te doen (kurtmartens@telenet.be). 
 
Wie iets meer verantwoordelijkheid wenst te nemen, kan zich kandidaat stellen 
voor coördinator of rustpostverantwoordelijke. Mensen hebben vaak een leider 
nodig, iemand die beslissingen durft te nemen. Hij of zij leidt een groep, zorgt 
voor de communicatie en beslist over de bijbestelling van drank en eten. Natuurlijk 
wordt deze job niet zomaar doorgegeven. Enkele tochten met ervaren personen 
meelopen is hierbij meer dan aangewezen. 
 
Bij enkele tochten bedelen we folders op welbepaalde adressen. We hebben hier 
ook al een groep die instaat voor diverse gemeenten. We ontbreken nog 

ronddragers voor enkele deelgemeenten. Wil jij enkele uurtjes rond wandelen of 
fietsen in je gemeente, wil je brieven posten in jouw gemeente, laat het ons 
weten. Momenteel hebben we ook al enkele keren buiten Geraardsbergen bedeeld. 
Dit had zijn succes. Woon jij in Ninove, Zottegem, Brakel, Galmaarden, Herne, 
Bever, Lessen, Gent, Herzele of een andere gemeente en wens je mee te doen, 
laat iets weten. Bepaal zelf je sector en zet mensen mee aan het wandelen door 
een folder in de bus te deponeren. 
 
De dag of enkele dagen voor de wandeling dienen de parcours te worden uitgepijld 
en uiteraard moeten de pijltjes achteraf verwijderd worden. Ook hier zijn helpers 
steeds welkom. Opleiding is hier eveneens voorzien. Momenteel hebben we hier 
een vrij grote ploeg, maar ook hier kan op termijn verandering in komen. 
  
Zie je dit alles niet zitten, maar ben je wel handig met de pen of de PC ?  Geen 
probleem. Misschien ben jij de lay-outer waar we naar op zoek zijn. Zie jij het 
zitten om dit clubblad in elkaar te boksen (geen of weinig teksten schrijven), dan 
ben jij de geschikte persoon. De reden dat het clubblad weer te laat verschijnt is 

het ontbreken van een lid die zich de lay-out wil aantrekken. 
 
U ziet het, er is keuze te over. In het middenblad vindt u een antwoordstrookje. 
Het zou tof zijn mocht je ons dit kunnen terugbezorgen. Geef gerust aan wat je 
graag doet, of wat je helemaal niet ziet zitten. Geef ook aan voor welke tocht je 
het zou zien zitten om te helpen. 
 
Alvast van harte bedankt voor uw reactie, en je weet: “Samen kunnen we alles (of 
toch heel veel) aan” en “Zonder deze vrijwilliger zijn onze organisaties niet 
mogelijk!”. 
 

  

mailto:kurtmartens@telenet.be
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Welkom nieuwe leden 

Sinds het vorige clubblad mochten we volgende leden verwelkomen: 

 

Aangesloten tussen 1 oktober 2014 en 31 december 2014 

Rang in 
2015 Naam Voornaam Woonplaats 

Stam 
nummer 

1 VAN OYCKE  PETER LIERDE 125634 

2 ERNOTTE SONIA LIERDE 125635 

3 DURANG  ELS APPELTERRE 125675 

4 COOLS SANDRA APPELTERRE 125683 

5 MIGNON LUCAS ZANDBERGEN 125684 

6 BEERENS MADELEINE OVERBOELARE 125842 

7 VAN DE VOORDE LEEN GERAARDSBERGEN 126023 

8 VAN TILBORGH LARS GERAARDSBERGEN 126025 

9 VANDERSTRAETEN CHLOE ZANDBERGEN 126071 

10 COSIJNS RENAAT VIANE 126079 

11 BROODCOORENS CHARLOTTE OPHASSELT 126089 

12 DE SMEDT MAGDA ONKERZELE 126090 

13 GOMMERS  CARINE APPELTERRE 126091 

14 SCHORGE ANJA MOERBEKE 126151 

15 DE MEULENAERE HANNAH MOERBEKE 126152 

16 FORT LEENTJE DEFTINGE 126187 

17 HOUFFLIJN KENNETH PAPIGNIES 126392 

18 VAN DER GOTEN AGNES OPHASSELT 126731 

19 COBBAERT  INGE ZANDBERGEN 126732 

20 DE DECKER JEAN-PIERRE ONKERZELE 126733 

21 DE LIL  JOHNY GERAARDSBERGEN 126944 

22 VANDERHAEGEN  ROLAND ROOSDAAL 127026 

23 NISSENS CHRIS OVERBOELARE 127193 

24 TROCH GREGORY GERAARDSBERGEN 127194 

25 DEWITTE  DIEUWKE ERPE-MERE 127195 

26 HERREGODTS MARIO OVERBOELARE 127196 

27 JORIS  PEGGY OVERBOELARE 127197 

28 DE VUYST MARC DENDERLEEUW 127198 

29 HERREGODTS KATHLEEN IDEGEM 127199 

30 DE COEN  NICO MOERBEKE 127200 

31 MEEREMANS  CARINE MOERBEKE 127202 

32 FAUCONNIER JURGEN MOERBEKE 127679 

33 BRUENIN ROMAIN GERAARDSBERGEN 127680 

34 RASMOND  JOSE OVERBOELARE 127681 

35 SEGHERS RONNY VIANE 127814 

36 PLAISIER PATRICIA GOEFERDINGE 127815 

37 MAES CURT GERAARDSBERGEN 127961 
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Het aantal leden dat bij “AKTIVIA” geregistreerd is, bedroeg 786 op 30 sept. 

Intussen zijn er al 37 nieuwe leden en hebben er 211 hun ledenbijdrage nog niet 

hernieuwd. Momenteel tellen we 612 leden, waaronder 37 nieuwe, in 2015. 

 

Lidgeld voor 2015  
Er zijn nog verschillende leden die hun lidgeld voor 2015 nog niet in orde hebben 
gebracht. Regel dit bij voorkeur vóór of tijdens de Manneken-Pis tocht. 

 Dan ligt uw lidkaart die dag op u te wachten op het secretariaat van de 
Manneken-Pistocht. 

 Dan blijf je ons “Padstapperke” verder ontvangen, alsook het Bondstijdschrift 
“Gezond op stap”. 

 Bij deelname aan de Manneken-Pis tocht ontvang je uw spaarkaart voor de 
Priortrofee. 

 Even ter herinnering, de eerste 2 leden van het gezin betalen € 15,00, vanaf het 

derde gezinlid bedraagt het lidgeld € 12,00. 

Wie zich na 26 januari 2015 nog in regel wil stellen: 

 Jaagt de clubkas op kosten om de lidkaart via de post te verzenden. 

 Verliest mogelijk de hernieuwing van zijn lidmaatschap uit het oog. 

 

Wijziging of aanvulling van uw gegevens 

Gelieve iedere adreswijziging te laten weten aan het secretariaat. Momenteel staat 
Jean-Pierre in voor de verwerking van deze gegevens.  

Zo wordt vermeden dat briefwisseling en/of club- en bondstijdschriften onbesteld 
terugkeren naar de afzender. Foutieve gegevens op uw lidkaart (in naam, 
voornaam, adres of geboortedatum) dienen eveneens gemeld te worden aan de 
ledenbeheerder. Desnoods wordt er een nieuw (aangepast) exemplaar van uw 
lidkaart gemaakt. 

Gelieve ook ieder nieuw of elke wijziging van telefoonnummer, GSM en/of  

e-mailadres te melden aan Jean-Pierre en aan Kurt. Zo kunnen ze u sneller en 
beter bereiken wanneer afspraken moeten geregeld of gewijzigd worden. 

 

Vraag uw lidgeld terug aan uw mutualiteit 

Wanneer u uw lidgeld voor 2015 betaald hebt, kan u bij uw mutualiteit een 
formulier aanvragen waarmee u dit lidgeld (eventueel begrensd tot een bepaald 
maximum) terugbetaald kan krijgen. Dit formulier kan ook gedownload worden via 
onze website (www.padstappers.be – klik door naar “Formulieren”). 

Breng de persoonlijke klever aan op de gepaste plaats, vul uw persoonlijke 

gegevens in en onderteken het.  
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Mogen wij u vriendelijk verzoeken om dit formulier bij voorkeur af te geven op het 
Secretariaat op één van onze tochten of in de brievenbus van Jean-Pierre Doeraene 

te steken. Zijn adresgegevens vindt u vooraan in dit Padstapperke. 

Indien u dit ’s morgens op het Secretariaat van onze tocht afgeeft, bestaat de kans 
dat je het na de tocht al terug kunt meenemen. Een zekerheid is dit echter niet. 

Anderzijds zal uw formulier zeker en vast klaar liggen op de eerstvolgende eigen 
wandeltocht. Tussendoor tracht hij u dit nog eerder terug te bezorgen door het in 
uw brievenbus te deponeren. 

U kan uw formulier ook steeds afgeven op een dinsdagwandeling aan een 
bestuurslid of op een busreis. 

U brengt het nadien terug naar uw plaatselijke mutualiteit, waarna spoedig de 
terugbetaling van uw lidmaatschap zal volgen. 

Volgende mutualiteiten hebben een loket in Geraardsbergen: 

 Bond Moyson, Vredestraat 41 

 Christelijke Mutualiteit, Zakkaai 19 

 Liberale Mutualiteit, Adamstraat 27 

 Vlaams Neutraal Ziekenfonds, Vredestraat 15 

 Partena Onafhankelijk Ziekenfonds Vlaanderen, Brugstraat 33 

 Securex, Heuvelstraat 60 

 

 

Jeugdige Padstappers kunnen opnieuw een 
mooi cadeau verdienen in 2015 

1.  

Na de succesrijke edities van de voorbije jaren 
hebben we er opnieuw voor gekozen de jeugdactie 
verder te zetten. Op die manier hopen we dat onze 
jeugd tot 18 jaar de wandelschoenen regelmatig 
blijft aanbinden. 

Om in aanmerking te komen, dienen onze jeugdige 
stappers de volgende prestaties te leveren: 

 Deelname aan 20 wandeltochten op 

jaarbasis die terug te vinden zijn in Marching 2015, 

waarvan minstens 5 georganiseerd door onze eigen 

club. 

Het bestuur is er van overtuigd dat deze criteria 
kunnen worden gehaald. Daarom jeugdige stappers, 
moedig uw ouders aan om te gaan wandelen. Samen 

met hen op stap gaan, brengt u een mooi cadeau op aan het einde van 2015! 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.gopixpic.com%2F600%2Flopen-is-a-pic-based-logic-probe-that-fits-inside-pen-it-detects-if-%2Fhttp%3A%257C%257Cwww*electronics-lab*com%257Cblog%257Cwp-content%257Cuploads%257C2012%257C10%257CLopen-1*jpg%2F&ei=izupVPG1I8P6Uvu0gaAL&psig=AFQjCNFoxiWRmKOAZWiVID3YuvhHYP-fAA&ust=1420463281796964
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De kilometer- en tochtenbadges  

Uitgereikt tussen 1 september en 15 december 2014 

Kilometerbadges 

500 km 

DE TROYER Lydia 
GHJIJSELS Rudy 
MIGNON Lucas 

1.000 km 

DE LEU Diane 
RONDELEZ Koen 
VAN MARCKE Jean-Paul 

1.500 km 

COUDYZER Jente 
COUDYZER Myrte 

3.000 km 

DEVOS Aline 
STUKKENS Jean-Pierre 

 

3.500 km 

COESSENS Ira 

4.000 km 

HEUNINCK Rita 
OPHALVENS Monique 
 

 

Tochtenbadges 

100 tochten 

VAN CAETER Filip 
VANTORRE Bernadette 
 

200 tochten 

GEEVAERT Mireille 

300 tochten 

COESSENS Ira 

700 tochten 

KOOLBRANDT Michel 
DE MEESTER Elisabeth 
 

 

We wensen al deze leden “Proficiat” voor de afgelegde kilometers en voor het 
aantal wandeltochten. We wensen hen tevens nog veel wandelgenot toe.  

Mededeling omtrent de shop  

De kilometer- en tochtenbadges kunnen steeds worden opgehaald in onze clubshop. 
Je vindt er ook wandelboekjes, mapjes voor deze wandelboekjes, stickers en 
natuurlijk de ganse uitzet aan kledij van onze club.  

Net zoals vorig jaar beperken we de volledige shop. Ook dit jaar zal de volledige 
kledijstand aanwezig zijn op onze grotere organisaties. Deze zijn voor 2015 de 
Manneken-Pis tocht, de Mattentaartentocht, de Gaverswandeling, de Adriaans- en 
Zomertocht, de Natuurreservatentocht en de Wafelentocht.  

Dit wil echter niet zeggen dat je op de resterende wandelingen geen kledij kunt 
ophalen. Wil je immers een T-shirt, polo of een ander kledingstuk, dan volstaat het 

een afspraak te maken met Koen of Annick. Ze kunnen telefonisch worden bereikt 
tussen 19u00 en 20u30 op het nummer 054 42 36 61. Wie over een mailadres 
beschikt kan per e-mail aan voorzitter@padstappers.be bestellen. Bij een volgende 
gelegenheid wordt het kledingstuk dan aan de betrokkene bezorgd. Voor dringende 
aankopen kan ook steeds een afspraak gemaakt worden via de hoger vermelde 
gegevens. 

mailto:voorzitter@padstappers.be
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Enkele statistieken omtrent de club. 

Indeling volgens ouderdom. 

Wanneer we onze leden volgens ouderdom opsplitsen dan hebben we volgende 
resultaten (op 31 december 2014): 

Geboorte-
jaar 

2003 – 2014 

Geboorte-
jaar 

1996 – 2002 

Geboorte-
jaar 

1989 – 1995 

Geboorte-
jaar 

1964 – 1988 

Geboorte-
jaar 

1944 – 1962 

Geboorte-
jaar 

1922 – 1943 
Minder dan 12 Van 12 tot 18 Van 19 tot 25 Van 26 tot 50 Van 51 tot 69 70 en méér 

32 32 7 186 472 94 

3,89% 3,89% 0,85% 22,60% 57,35% 11,42% 

Jongens 14 Jongens 19 Mannen 4 Mannen 80 Mannen 227 Mannen 56 

Meisjes 18 Meisjes 13 Dames 3 Dames 106 Dames 245 Dames 38 

Officieel hadden we 823 leden op 31 december 2014. Onder hen zijn er al 37 
nieuwe leden. Op dat moment hebben al 612 leden hun lidgeld voor 2015 
betaald. Dit betekent dat er nog 211 leden hun lidmaatschap niet hebben 
vernieuwd. Misschien een vergetelheid? Wacht niet tot morgen en maak vandaag 
nog jouw lidgeld over zodat je zonder zorgen weer op stap kan. Indien je het 
lidgeld niet vernieuwt, dan is dit het laatste clubblad dat je ontvangt. 

Wanneer we de lijst analyseren, dan bekomen we volgende resultaten: 

Aantal jongens/mannen:   400 =  48,60 % 
Aantal meisjes/vrouwen:  423 = 51,40 % 

Aantal ingeschreven leden:  823 = 100 % 

Niet-aangesloten wandelaars op onze tochten.  

De laatste jaren hebben we constant inspanningen geleverd om niet-aangesloten 
wandelaars naar onze wandelingen te trekken. Soms doen we al eens beroep op 
jullie om uitnodigingen in de bussen te deponeren. Een andere keer verdelen we 

dan weer een folder van bus tot bus. Dat al deze inspanningen hun vruchten 
afwerpen bewijzen de volgende statistieken. 

 
26-jan 26-feb 20-apr 9-jun 2-jul 2-aug 28-sep 25-okt 23-nov 10-dec 

Individuelen 617 165 1440 437 125 286 628 253 720 84 

totaal 2476 1216 3708 1797 1010 1428 2280 1178 2408 1009 

% indi/totaal 24,92 13,57 38,83 24,32 12,38 20,03 27,54 21,48 29,90 8,33 

De opkomst ligt natuurlijk hoger op zondagen en bij goed weer. Toch mogen we 
ook onze zaterdagen niet uit het oog verliezen. Wij behalen hier procentuele 
cijfers qua niet-aangesloten wandelaars waar anderen enkel kunnen van dromen. 
Opvallend zijn zeker de Mattentaartentocht, Sinterklaastocht en 
Natuurreservatentocht. Steeds meer dan ¼ van de deelnemers waren niet 
aangesloten bij een club. Dank aan allen die hier hun steentje hebben aan 

bijgedragen. 



Het Padstapperke 

Januari 2015 - 21 
 

Aanwezige Padstappers op onze eigen tochten.  

We mogen niet klagen, al enkele jaren nam het aantal Padstappers af op de eigen 
tochten. Dit jaar stagneerde het aantal leden op eigen tochten, waarvoor dank. De 
Mattentaartentocht uitgezonderd, maar dat ligt allicht aan het Paasfeest. Het 
maakt ons tevreden. Doe zo verder in 2015. 

  26/jan 26/feb 20/apr 9/jun 2/jul 2/aug 28/sep 25/okt 23/nov 10/dec 

Padstappers 469 311 463 365 261 326 386 284 390 249 

Wv Helpers 69 41 128 45 31 64 56 56 62 40 

Ook hier is het normaal dat de vertegenwoordiging op een zondag beter is dan op 

weekdagen. We hebben immers nog heel wat leden die gaan werken. We stellen 
vast dat we dit jaar enkele keren ongeveer de helft van onze leden op de tocht 
mochten begroeten. PROFICIAT ! Wij van onze kant zullen jullie ook in de toekomst 
verwennen. We doen inspanningen om telkens een mooi parcours aan te bieden, 
onze catering extra te verzorgen en onze leden telkenmale aan te sporen.  

In onderstaande tabel is het aantal leden vermeld (2de rij) die op post waren op het 
aantal tochten dat in de 1ste rij aangeduid zijn. De deelnemers en de helpers zijn 
samen gevoegd. 
 
Het is spijtig dat 29,50%  niet of slechts één maal op onze eigen tochten aanwezig 
was.  

 
We beschouwen helpers eveneens als wandelaars. In de laatste rij zie je het 
procentuele getal van de leden die van 0 tot 10 tochten hebben gewandeld. 

De statistieken zijn vergelijkbaar met vorig jaar. We vinden het jammer dat de 
procenten bij 0, 1 en 2 tochten zo hoog liggen. Misschien spelen hierbij 

ouderdomsverschijnselen, een mindere mobiliteit of sociale en/of familiale 
redenen een rol. We zijn er ons echter ook van bewust dat bij een aantal leden 
geen van deze excuses kunnen worden ingeroepen. We vinden dit zeer jammer, we 
zijn immers een wandelclub en hebben graag dat onze leden regelmatig de 
wandelschoenen aanbinden. 

We kunnen nu alleen maar een oproep doen naar volgend jaar. Beloof jezelf dat je 
eind van volgend jaar met je deelnames een kolom naar links opschuift. Wij zijn 
ervan overtuigd dat elke wandeling bij ons wel een verrassing in petto heeft. Soms 
ontdek je nieuwe of lang vergeten wegeltjes, soms kom je weleens op plaatsen 
waarvan je niet wist dat ze bestonden, kortom, redenen genoeg om volgend jaar 
meer aanwezig te zijn. 

Aantal 
tochten 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Tot. 

Op post + 
helpers 

44 58 70 63 63 68 54 64 94 128 114 820 

Procent 
op post 

5,37 7.07 8,54 7,68 7,68 8,29 6,60 7,80 11,46 15,61 13,90 100 
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Nog enkele cijfers uit 2014.  
Best vertegenwoordigde clubs op onze organisaties: 
 

1 Egmont Zottegem vzw 1870 6 De Sportvrienden Ninove 312 

2 Hanske De Krijger Oudenaarde 392 7 Scheldestappers Zingem 298 

3 WSV Land Van Rhode 382 8 Everbeekse Wandeltochten 271 

4 De Marktrotters Herne 325 9 Chatons Ronse 262 

5 Florastappers Gent 321 10 Heidetochten Kester-Gooik 243 

Egmont Zottegem is net zoals de voorbije jaren de best vertegenwoordigde club, 
de absolute en onaantastbare nummer één, waarvoor trouwens onze oprechte 
dank. Wij zijn blij met zo’n grote club als buur. Hierbij nogmaals een uitnodiging 
om ook de omgekeerde beweging te blijven maken. Wij zijn het aan onze stand 
verplicht om ook bij hen het absolute nummer één te zijn en te blijven.  

Onze burenclubs op onze organisaties. We moeten deze cijfers op de juiste manier 
interpreteren. Daarom naast het aantal aanwezige leden op onze organisaties, ook 
het aantal leden dat die club heeft. 

 

Egmont Zottegem vzw 1355 1870 Parel Van Het Pajottenland 154 176 

De Marktrotters Herne 216 321 Dwars door Brakel 98 44 

WSV Sportvrienden  172 312 Burchtstappers Herzele  100 

Everbeekse Wandeltochten 154 271 Les Vaillants Acrenois  60 

CSC Lierde 127 176 Les Trouveres Ellezelles  64 

De Heidetochten Kester 202 243 Les Marcheurs de Silly  66 

Dit jaar hielpen of wandelden 3.508 Padstappers op onze eigen organisaties. Een 
mooi resultaat, een kleine 300 Padstappers meer dan het voorbije jaar. 

Op al onze tochten mochten we 13.791 clubwandelaars begroeten. Daarnaast 
kregen we 4.755 individuele wandelaars over de vloer. We bereiken hiermee een 
opkomst van 18.546 deelnemers op al onze organisaties. Een 100-tal minder dan 
in ons 30ste jubileumjaar, dat toen ons derde beste resultaat was. We mogen dan 
ook fier terug blikken op het voorbije jaar. Weet dat de Mattentaartentocht op 

Pasen viel en dat we in ieder geval daar een verlies hebben geboekt. 

We hebben nog een andere record gebroken in 2014. Nooit eerder slaagden we erin 
op alle tochten de kaap van de 1000 wandelaars te halen. Onze slechtste tocht was 
de Wafelentocht met 1009 deelnemers, de Drie-Provinciëntocht haalde één 
deelnemer meer.  

Ook onze dinsdagwandelingen deden het niet slecht. Telkens hadden we meer dan 
50 wandelaars. Intussen zijn we al vele edities ver en zijn er nog steeds twee leden 
die ze bijna allemaal hebben gewandeld. Walter Batselier en Willy Van Gyte 
ontbraken slechts op 2 tochten.Jammer is nog steeds dat 29,50 % van onze leden 
slechts aan één of aan helemaal geen organisatie heeft deelgenomen. Een getal dat 
tot nadenken stemt.  
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Wat doen bij een ongeval? 

Al meerdere keren hebben we, via dit clubblad, onze leden er op gewezen wat ze 
moeten doen wanneer ze het slachtoffer zijn van een ongeval.  Dit geldt vooral bij 
wandelingen, georganiseerd door een club, aangesloten bij “AKTIVIA” en verzekerd 
bij ETHIAS. 

Ziehier in het kort de meest noodzakelijk uit te voeren punten: 
- Naam en adres vragen van getuigen,  d.w.z. personen die het “GEZIEN”  

hebben, 
- In een telefoongesprek zo nauwkeurig mogelijk de PLAATS van het ongeval 

melden en de AARD ervan, noodnummer club meestal op de kaart, bij ernstig 
ongeval bel 112 met GSM 

- Het behoort tot de plicht van de organiserende club, een ongevallen aangifte in 
te vullen (let er op dat de gegevens met de waarheid overeen stemmen), 

- Toon – bij het invullen – uw lidkaart (om uw stamnummer bij Aktivia te kunnen 

noteren) en ook uw controlekaart als bewijs van uw deelneming aan de tocht, 
- Laat een klevertje van uw ziekenfonds op het aangifteformulier kleven om 

latere briefwisseling en een snellere afhandeling na te streven (daarom bewaar 
steeds zulk een klevertje op zak!), 

- De organisator zal u een formulier geven dat u door de behandelende 
geneesheer (of in het ziekenhuis) moet laten invullen, 

- DIT medisch formulier ALTIJD terugsturen naar ETHIAS, ook wanneer ge kort na 
het ongeval NIET bij een dokter gaat om u te laten verzorgen of om het te laten 
invullen. Stuur het formulier in dat geval op met de vermelding “Zonder gevolg 
te klasseren”, gevolgd door de datum van het ongeval, de club-organisator, uw 
naam, uw handtekening en de datum van de ondertekening. 

- De verzekering van de organisator betaalt normaal alléén de opleg die u zelf (na 
tussenkomst van de ziekenkas) betaalt. Er is evenwel – per  ongeval – een 
vrijstelling van € 25,00 voorzien bij AKTIVIA-clubs (zegge ETHIAS), 

- U ontvangt een ontvangstmelding van de aangifte en het dossiernummer dat u 
op elke latere briefwisseling moet vermelden, 

- Indien u zelf kosten betaalt, bewaar alle bewijzen ervan tot alles is betaald. 
Maak er een kopie van vóór je ze opstuurt naar “Aktivia”, vermeldt het 

dossiernummer op elk document, 
- Vraag aan uw mutualiteit een verzamellijst van de door haar betaalde en niet 

betaalde kosten. 

Mocht u een ongeval hebben met lichamelijke letsels op weg naar een wandeltocht 
of op de terugweg naar huis, dan moet u het bewijs leveren dat dit gebeurde op de 
weg naar of van de wandeling naar huis. Noteer in dat geval het nummer van het 
P.V. der vaststellingen of kopieer uw deel van het formulier dat door beide 
partijen werd opgesteld.  
Wist u dat de stempel in uw wandelboekje als bewijs kan dienen van uw 
deelneming aan de tocht, in het geval u een ongeval mocht hebben op de 
terugweg! Mocht dit toch het geval zijn, richt u dan tot uw clubsecretaris die het 
nodige zal doen. Hij zal u ook helpen bij de opvolging van een ongeval dat u 
overkwam t.g.v. een wandeling bij een club van een andere federatie. 
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Mijn plaats op de weg als wandelaar. 
 

Wat als er geen voetpad is? 

Als wandelaar ben je verplicht om eerst en vooral op het voetpad te stappen. Een voetpad 
is het deel van de weg dat speciaal is voorbehouden aan voetgangers. Is er geen voetpad, 
dan moet je wandelen op de begaanbare berm (verhoogd of gelijkgronds). Pas als ook dat 
niet mogelijk is, mag je een parkeerzone of ook het fietspad gebruiken. Let wel op: op een 
fietspad hebben de fietsers blijvend voorrang. Geef hen dus voldoende ruimte. Zijn ook 
het fietspad of de parkeerzone geen optie, dan mag je op de rijbaan stappen. 

De eerste regel op die rijbaan is om zo links mogelijk achter elkaar te wandelen. Ook als je 
deelneemt aan een georganiseerde wandeltocht, moet je deze regels respecteren. Enkel 
als er zich een situatie voordoet, waarbij het erg goed te verantwoorden is om toch rechts 
achter elkaar op de rijbaan te stappen, mag dit. Dat kan bijvoorbeeld de veiligste optie 
zijn in een bocht, waar de zichtbaarheid aan de linkerkant erg beperkt is. Maar maak zo'n 
keuze steeds weloverwogen! 

Groepen zonder/met begeleider. 

Wat groepen wandelaars betreft, wordt er in de wet een onderscheid gemaakt tussen 
groepen met en zonder begeleider. Groepen zonder begeleider (zoals bij de meeste 
wandeltochten) volgen de regels die gelden voor de individuele wandelaars m.a.w. deze 
groepen moeten links achter elkaar op de rijbaan stappen (als er geen veiliger optie zoals 
voetpad, berm of parkeerzone of fietspad mogelijk is).  Enkel voor een groep met 
begeleider maakt de wet een uitzondering. Daarom is het belangrijk om te weten wanneer 
er van een groep kan gesproken worden en wat men verstaat onder begeleider. Helaas 
maakt de wet geen duidelijke afbakening wat het minimum aantal deelnemers van een 
groep betreft. Maar meestal spreekt men al over een groep als de samenstelling meer dan 
vijf leden plus de begeleider telt. Deze begeleider draagt de verantwoordelijkheid over de 
groep en wordt geacht de rechten en plichten te kennen. Bovendien heeft hij/zij het 
traject voorbereid en gedacht aan de veiligheid van de groep (bv. door het dragen van een 
oversteekbordje C3 of verlichting bij slechte zichtbaarheid). 

De groepen met begeleider vormen een uitzondering op de wet en mogen, ook als er een 
fietspad is, rechts op de rijbaan stappen. Dan moet dat niet verplicht achter elkaar, maar 
wel rechts en zonder meer dan de helft van de rijbaan in te nemen. Maak daarvan enkel 
gebruik als de omvang van de groep dat verantwoordt. Op een drukkere weg blijft het 
aangewezen om steeds voor het voet- of fietspad te kiezen en als dat niet kan alsnog links 
achter elkaar te gaan stappen. Ook hier geldt: maak elke keuze weloverwogen en in 
functie van de veiligheid! 

Hoe en waar steek je over? 

Als er op minder dan 30 meter afstand een oversteekplaats (zebrapad) te vinden is, dan 
ben je verplicht om dat te gebruiken. Als overstekende voetganger heb je voorrang, maar 
toch moet je dat volgens diezelfde wet voorzichtig doen en dus rekening houden met de 
naderende voertuigen. Oversteken moet haaks op de rijbaan gebeuren, de kortste schuine 
route is dus geen wettelijke optie. De voetganger mag bovendien niet slenteren of onnodig 
blijven staan op een zebrapad. Als het voetgangerslicht op rood springt tijdens het 
oversteken, dan mag je verder lopen. Wie voor het rood licht staat, moet wachten, ook al 
maak je deel uit van een groep wandelaars. Begeleiders mogen het verkeer stil leggen met 
verkeersbord C3 om de groep te laten oversteken. Zebrapaden op minder dan 30 meter 
moeten ook dan verplicht gebruikt worden, aanwijzingen met het bordje mogen niet in 
strijd zijn met verkeerstekens of verkeersregels. 
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Wijzigingen Huishoudelijk reglement. 

Tijdens de Algemene Vergaderingen van maart 2014 en november 2014 werden 
enkele punten van het Huishoudelijk Reglement aangepast. De hierna 
gepubliceerde aanpassingen treden in werking bij het verschijnen van dit clubblad.  
 
Aanpassingen tijdens de Algemene Vergadering van maart 2014  
 

Aanpassing Huishoudelijk Reglement: definitie “steunend lid” 

We kregen langs diverse kanalen de vraag om toe te treden tot de vereniging 

als steunend lid, niet de bedoeling om als clublid te gaan wandelen. 

Er wordt een voorstel voorgelegd waarbij steunende leden hetzelfde bedrag 

zouden betalen als clubleden, maar aan geen enkele clubactiviteit zouden 

kunnen deelnemen. Zij ontvangen wel het clubblad. Zij worden niet 

doorgegeven bij Aktivia. 

Er worden volgende opmerkingen geformuleerd: 

- Kunnen steunende leden geen toegang krijgen tot het ledenfeest mits 

meer te betalen (cfr. zelfde prijs als een echtgeno(o)t(e) van een lid). 

- Busreizen en clubreizen kunnen zeker niet voor steunende leden gezien 

enerzijds bij een busreis de clubkas heel wat bijlegt en anderzijds we bij 

buitenlandse reizen enkel eigen leden mogen toelaten op de reis (wet 

vzw en wet op groepsreizen) 

- Sommigen zien het nut niet in, voor hetzelfde geld wordt men beter lid. 

Hierbij legt de penningmeester uit dat we aan leden die niet wandelen 

niets over hebben. De afdracht naar Aktivia bedraagt momenteel € 9,99 + 

het clubblad, dit betekent verlies. 

- Deelname aan de dinsdagwandelingen zou dan weer kunnen voor 

steunende leden die elders lid zijn. Via de ledenverzekering bij Aktivia 

zijn ze immers altijd verzekerd op wandelingen. Niet Aktivia-leden zijn 

sowieso niet verzekerd op de dinsdagtochten. 

Na heel wat overleg wordt beslist om volgende paragraaf toe te voegen in 

het Huishoudelijk Reglement. 

 

Art. 2.3.3. 
De steunende leden: dit zijn natuurlijke personen die lid zijn van de 
Wandelclub, maar die niet als toegetreden leden kunnen worden aanzien. 
De steunende leden kunnen deelnemen aan de activiteiten georganiseerd 
voor de toegetreden leden. Zij kunnen niet genieten van de voordelen en 

tegemoetkomingen ten gunste van de toegetreden leden. 
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Aanpassingen tijdens de Algemene Vergadering van november 2014 

 

Volgende aanpassingen aan het huishoudelijk reglement worden goedgekeurd: 

 

4.2. Datumbepalingen: 

- De Winteruurtocht  wordt georganiseerd op de zaterdag van het laatste 

volledige weekend van oktober (in plaats van de laatste zaterdag van 

oktober). 

- De Sinterklaastocht wordt georganiseerd op de 4de zondag van november 

(in plaats van de laatste zondag van november). 

- De Wafelentocht wordt georganiseerd op de 2de woensdag van december 

(in plaats van de 2de donderdag van december). 

 

4.5.Tochten met kilometervergoeding: 

Tochten met kilometervergoeding zijn tochten die het Bestuur wenst te 

promoten maar waarvoor geen bus wordt ingehuurd. De inschrijfkaarten van 

de leden worden opgevraagd bij de organisator. De leden die deelgenomen 

hebben zullen deze kilometervergoeding onder vorm van waardebonnen 

ontvangen. De Raad van Bestuur bepaalt het bedrag in functie van de 

belangrijkheid van de tocht. 

 

4.8.2. Bijdrage ledenfeest: 

Om de stimulans bij de leden om te komen wandelen tijdens de eigen 

organisaties groter te maken, krijgt het lid dat minstens aan 5 van de tien 

eigen tochten heeft deelgenomen, € 10,00 in plaats van € 5,00 korting op 

het inschrijvingsgeld voor het ledenfeest. Deze korting zal worden toegepast 

vanaf 2016, wandelprestaties 2015.  
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Antwoordstrook vacatures. 

Zoals aangegeven kun en mag je hier je kandidaat stellen om één of meer taken op 
jou te nemen bij een organisatie of binnen de club. Het spreekt vanzelf dat je bij 
de gekozen taken nooit alleen komt te staan, er is opleiding voorzien voor 
nieuwkomers. 

Naam/familie: 

E-mail adres: 

Telefoonnummer: 

Ik/wij wens(en) te helpen op volgende aangeduide wandelingen (onder 
voorbehoud) 
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Ik/we heb(ben) voorkeur voor de volgende taken: 

 Toog  Ruimen tafels  Bevoorrading 

 Koffie- en broodjes  Kassa  Parking 

 Keuken  Inschrijving  Uit- en afpijlen 

  

Graag had ik ook wat meer info omtrent de vacante bestuursfuncties: 

 Lay-outer clubblad 

 Bestuurslid met doorgroeimogelijkheden 

Je mag dit blad terug bezorgen aan één van de bestuursleden, op de wandelingen 

op het secretariaat of opsturen naar Kurt Martens, Denderstraat 36, 9500 
Geraardsbergen of per mail kurtmartens@telenet.be 

mailto:kurtmartens@telenet.be
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Speelgenot. 
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Mededelingen van Aktivia. 

Opnieuw Sportief Wandelen in 2015. 

In 2013 startte AKTIVIA met een nieuw project: Sportief Wandelen! Wandelen is 
niet alleen een perfecte sport om rustig te ontspannen, het is ook een sport met 
uitdagingen, waar je soms moet zweten en afzien om de eindmeet te bereiken. En 
net die sportieve uitdaging wil AKTIVIA met het project Sportief Wandelen extra in 
de kijker zetten. Vorig jaar kwamen 27 tochten in aanmerking waar wandelaars op 
2 afstanden tegen een tijdslimiet kunnen stappen. Een strijd om de beste te zijn of 
om als eerste over de eindmeet te stappen is het zeker niet. Het is een strijd tegen 
de klok, een strijd met jezelf om de tijdslimiet te halen, je doel te bereiken en 
jezelf te belonen met een mooi resultaat. 

Dit jaar wordt de kalender uitgebreid naar 31 tochten, zowel bij Aktivia als bij 
VWF. Wie 10 tochten wandelt, krijgt een mooi geschenk. Ook dit jaar moet er geen 
meerprijs worden betaald, juist afzonderlijk inschrijven en dan maken dat men 
bijtijds de aankomst haalt. Alle afstanden tussen 20 en 50 km komen in 
aanmerking. 

In het eerste trimester zijn er 6 tochten: 

- 3 januari : De Lachende Wandelaars Aalter vzw   25 tot 42 km 

- 8 februari : Halfoogstvrienden Bellingen    20 tot 50 km 

- 1 maart : De Natuurvrienden Zoersel vzw   20 tot 42 km 

- 29 maart : WC De Grashoppers vzw    20 tot 42 km 

- 5 april : Globetrotters Hageland vzw    21 tot 35 km 

- 12 april : Sporton vzw      20 tot 43 km 

- 19 april :  Padstappers Geraadsbergen vzw   22 tot 42 km 

Natuurlijk is onze Mattentaartentocht ook één van de tochten. Ook dit jaar zal hij 
niet meetellen bij de 10 tochten wanneer je als helper die dag fungeert. Er zijn 
mogelijkheden genoeg om elders 10 tochten te doen. Voor de echte sportievelingen 
is het misschien een uitdaging om 2 T-shirts te behalen binnen hetzelfde jaar. 

De kortere afstanden zijn ideaal voor wandelaars die hun eerste stappen zetten in 
het “sportief” wandelen en zo kunnen proeven van een nieuwe uitdaging, terwijl 
de langere afstanden geschikt zijn voor de meer ervaren wandelaars die al heel 
wat kilometers in de benen hebben. De tijdslimiet wordt steeds op voorhand 
meegegeven en zal per tocht afhankelijk zijn van de exacte wandelafstand, de 
weersomstandigheden en het terrein.  

Wandelaars die de eindmeet halen binnen de vooropgestelde tijd zijn geslaagd in 
hun opdracht en verdienen een dikke pluim. De voldoening na de inspanning is 
uiteraard de mooiste beloning, maar AKTIVIA wil de sportieve wandelaars 

motiveren om vol te houden en te slagen voor alle tochten!  

 
Wandelen… Gewoon blijven doen! 

Al meer dan 40 jaar lang bij Aktivia! 
Al meer dan 30 jaar lang bij Padstappers Geraardsbergen 
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SOK-tochten. 

Ook dit jaar kun je op stap voor een paar wandelsokken. Enkele van onze leden 
hebben op weekdagtochten al een paar kwaliteitsvolle sokken gewonnen. Anderen 
kunnen dan weer kans maken door deel te nemen aan de SOK-tochten. 

Ook onze midweektochten zijn SOK-tochten. Elke keer worden 
er 5 paar sokken verloot onder de deelnemers.  

In Marching worden deze tochten aangeduid met een speciaal 

icoontje (zwarte sok). Vanaf het moment dat u uw 
inschrijvingskaart aanschaft, zal u aan de inschrijvingstafel 
meegedeeld worden of u tot de winnaars behoort. 

In onderstaande tabel vindt u de data en deelnemende clubs 
voor het eerste kwartaal van 2015: 

Datum Organiserende club Startplaats 

Woensdag 14.01 WSV Land van Rhode Wetteren 

Woensdag 18.02 De Trekvogels Boekhoute Boekhoute 

Woensdag 25.02 Padstappers Geraardsbergen  VIANE 

Dinsdag 03.03 WSV Wetteren Wetteren 

Donderdag 12.03 WSV Land van Rhode Scheldewindeke 

Woensdag 25.03 Scheldestappers Zingem Zingem 

 

 

De 10 Geboden van de wandelaar 

1. Ik wandel voor mijn gezondheid en mijn plezier. 

2. Ik respecteer de mensen die ervoor zorgen dat ik mijn hobby kan doen. 

3. Ik respecteer de starturen en vul mijn inschrijfkaart correct in. 

4. Ik blijf op de paden, aangegeven door de organisator. 

5. Ik pluk geen planten, laat dieren met rust en respecteer de natuur. 

6. Ik laat geen afval achter maar neem het mee en deponeer het in de vuilbak. 

7. Ik hou mijn vriend “ de viervoeter” aan de leiband. 

8. Ik ben steeds “Veilig op Weg” en respecteer de verkeerscode.  

9. Ik toon respect voor mijn medewandelaars. 

10. Ik probeer te carpoolen of maak gebruik van het openbaar vervoer. 
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Binnengekomen Priorkaarten. 

Heel wat leden stellen soms de vraag of dergelijke initiatieven lonen. Daarom 
hebben we dit jaar alles in detail opgelijst. Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat 
dergelijke acties een meerwaarde zijn voor de wandelaars.  
 
Hierna vind je de opgesomde lijst van de binnengebrachte Priorkaarten. 
 
 

Priortrofee  Onkerzele + Ophasselt 2014 

Clubnr Club Onker. Ophass. Totaal 

34 Kluisbergen   1 1 

38 De Pajotten Hekelgem 3   3 

63 Wsv De Kadees Aalst 2 2 4 

70 Oostende Stormvogels 1   1 

84 Reigerstappers 1   1 

85 Heuvelland   1 1 

87 Wsv De Sportvrienden vzw 7 9 16 

103 Florastappers   6 6 

105 Scheldestappers Zingem 10 8 18 

107 Dwars door Brakel 2 1 3 

114 Marktrotters Herne vzw 11 8 19 

127 Koekelare   3 3 

130 Cracks Wolvertem   2 2 

135 Padstappers 141 129 270 

137 Vier op een rij   1 1 

147 Kruikenburg Ternat 2 1 3 

163 Wsv Egmont Zottegem vzw 40 70 110 

196 Wsv Land van Rhode 6 15 21 

200 Dendermonde   1 1 

226 Denderklokjes Lebbeke 1   1 

233 Hanske de Krijger Oudenaarde 15 11 26 

245 Brigandtrotters   2 2 

252 Hopbelletjes Opwijk   2 2 

254 Parel van het Pajottenland 1 3 4 

282 Everbeekse Wandeltochten vzw 6 6 12 

294 CSC-Lierde  6 4 10 

300 Horizon Opwijk 2 2 4 

303 Nieuwpoort   2 2 

358 De Heidetochten Kester-Gooik 8 5 13 

361 Textieltrekkers Vichte 1   1 

376 De Chatons Ronse 10 11 21 

383 Trekvogels   2 2 

390 Ijsbrekers   2 2 

391 Spartastappers  Ardooie 1   1 

427 Lennikse Windheren 4 3 7 
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450 Boerenkrijgstappers   2 2 

494 Schooiers   2 2 

507 Houtulst   1 1 

O001 Burchtstappers Herzele 3 4 7 

B 025 Ijsetrippers Overijse   1 1 

  VWO   2 2 

VL034 Wellense Bokkenrijders   1 1 

HT 001 Les Sucriers de Brugelette 5   5 

ht 003 Verdigym Flobecq   2 2 

HT 012 Les coq d'or   1 1 

HT 028 Marcheurs de la Sylle - Bassilly 2   2 

HT 050 Deux Acren   1 1 

HT 061 Police de Mons 2   2 

HT 062 Les Trouvères club de marche 3   3 

  Individuelen  (enkel adres) 34 41 75 

  Zonder naam 7 16 23 

  Totalen 337 385 724 

 
 
Zoals je ziet, mensen doen soms heel wat moeite om de fles Prior of fruitsap te 
bemachtigen. Zelfs heel wat inwoners van Geraardsbergen vonden het de moeite 
waard en kwamen minstens 4 keer wandelen. 
Ook bij onze leden was het regelmatigheidscriterium populair. 270 Padstappers 
waren hiervoor minstens 4 keer op de afspraak. 
 

Met 724 gegadigden doen we het iets minder goed dan in 2013. Toen kwamen 5 
tochten in aanmerking en diende we slechts 3 van de 5 tochten te wandelen. Ook 
in 2015 blijven we dit initiatief verder zetten. Je krijgt je getrouwheidskaart al 
met de Manneken-Pis tocht. Wie er niet kan bij zijn op onze eerste wandeltocht, 
vraagt zijn kaart met de Mattentaartentocht. 
 

Wat met de lege flessen van Prior en Fruitsap. 
 
Sommige van onze leden weten niet wat met hun lege fles van de Priortrofee of 
het Fruitsap gedaan. Jullie mogen deze steeds terug bezorgen aan ons. We kunnen 
op die manier de lege bakken terug opvullen en ze teruggeven aan de bier- of 
fruithandelaar. Wie zelf naar een drankencentrale gaat, kan de Priorfles ook daar 
afgeven in ruil voor het betaalde statiegeld. 
 

Plastieken dopjes van flessen. 
 
Wij blijven ook in 2015 de dopjes van flessen verzamelen voor het goede doel. Wie 
ze thuis spaart, kan ze steeds afgeven op de wandelingen. Van daaruit gaan ze naar 
de loods. Eens de zak vol wordt deze opgehaald door Freddy Herregodts die voor de 

verdere opvolging zorgt. Steun de blinden en spaar via plastieken dopjes mee voor 
de opleiding van geleide honden. Meer info www.dopjesactie.be.  
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Voorbije organisaties. 

De Winteruurtocht van 25 oktober. 

We kozen opnieuw voor de Parochiezaal van de Hoge Buizemont als startzaal. Met 
een rustpost in Moerbeke en één in de Rietbeemd, moesten we er wel komen. Onze 
verwachtingen stelden we niet te hoog, 1000 à 1200 wandelaars moest haalbaar 
zijn. De dag begon droog en mooi. Het volk stroomde binnen. Men had een kleine 
bui aangekondigd, maar deze zou eerder plaatselijk zijn. Geen nood, wij waren 
plaatselijk, meer zelfs, toen het begon te regenen, stopte het waarschijnlijk met 
waaien. Gevolg, anderhalf uur bakken regen uit de hemel. Het parcours werd hier 
en daar omgetoverd in een modderpoel. 

De wandelaars maalden er echter niet om. Zij hadden begrip voor de 
weersomstandigheden, wat modder meer of minder op het schoeisel, het vormde 
geen probleem. Belangrijk was dat de wandelaars van een mooie wandeling en een 
goede rustpost hadden genoten. De mooie natuurpaden zijn ze gewend en daarvoor 
komen heel wat wandelaars naar onze contreien afgezakt.  

Het eitje was opnieuw een voltreffer. De wandelaars mochten kiezen welk eitje ze 
wilden, een spiegel-, geklutst of geroerd ei. De dames in de keuken vingen alles 
op. De wandelaars waren dan ook meer dan tevreden.  

We mochten opnieuw een mooi eindresultaat noteren aan het einde van de dag. 

Niet minder dan 1178 deelnemers passeerden de inschrijftafel. Onder de 
deelnemers noteerden we 284 Padstappers (20 meer dan vorig jaar!) en 235 niet-
aangeslotenen, zijnde 45 minder dan verleden jaar. Niet getreurd, met deze 
resultaten waren we als bestuur meer dan tevreden. 

Bij het einde van de dag mochten we volgende uitslag noteren: 

1 Egmont Zottegem vzw 159 16 Boerenkrijgstappers Overmere 8 

2 Trip-Trap Kumtich vzw 52 17 Omloop Kluisbergen 7 

3 Florastappers Gent 46 18 WSV De Kadees Aalst 7 

4 WSV Land Van Rhode 40 19 De Marktrotters Herne 7 

5 Hanske De Krijger Oudenaarde 33 20 De Lachende Wandelaars Aalter 6 

6 Wandelcl. Natuurvriend. Deinze 22 21 Postiljon Wandelclub Merelbeke 6 

7 Scheldestappers Zingem 21 22 Vier op een Rij Groot-Zedelgem 6 

8 De Chatons Ronse 18 23 WSV De Brigandtrotters 6 

9 WSV De Sportvrienden 17 24 Parel van het Pajottenland 6 

10 Everbeekse Wandeltochten 13 25 Wandelclub Roal Benti 6 

11 Reigerstappers Vinderhoute 10 26 Drevetrotters Zonnebeke 5 

12 W.A.K. (Wandelclub Al Kontent) 10 27 De Kwartels vzw 5 

13 De Trekvogels Boekhoute 10 28 WSV Horizon Opwijk 5 

14 Burchtstappers Herzele 10 29 De Pajotten Hekelgem 4 

15 CSC Lierde/Club voor Sport en Cultuur 9 30 Wandelclub Kruikenburg 4 
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De Sinterklaastocht van 23 november. 
Deze tocht werd voor de derde keer georganiseerd. De kinderziektes moesten er uit 
zijn. Toch hadden we pech. Een verkeerde planning in de zaalreservatie en we 
dienden ’s morgens zeer vroeg uit de veren om alles op te bouwen. Dank aan de 
vrijwilligers die er al om 6 u stonden. Met de resultaten van de voorbije jaren in 
het achterhoofd en de weersvoorspellingen indachtig hoopten we opnieuw rond de 
1800 wandelaars te eindigen. Het parcours was oké, we konden gebruik maken van 

enkele prachtige nieuwe voetwegen dwars door de velden. Ons parcours kon niet 
meer stuk. Dat bleek ook uit de commentaren. Heel wat wandelaars loofden de 
parcours en lieten ons weten dat ze dit jaar de mooiste omlopen uit deze zaal 
hebben gewandeld. Voeg daarbij de rustposten van Waarbeke en Nieuwenhove en 
we beschikten over twee mooie locaties.  

Het weer, de regio, de reclame, Sinterklaas, de charmante medewerkers, de frisse 
pinten, de warme verse soep of het klaasgeschenk. Niemand weet het, feit is dat 
we alle vorige novembercijfers van de tabellen veegden. Noch onze 11 november 
wandelingen, noch de Sinterklaastocht, haalden ooit cijfers boven de 2000 
deelnemers. We gingen er deze keer vlot over. We kregen loon naar werken. Met 
een opkomst van maar liefst 2408 wandelaars was het een schot in de roos. De zaal 
barstte uit zijn voegen, de drank werd maar net op tijd aangevoerd en op een 
bepaald moment dachten we dat de drank zou opgeraken. We kwamen er net aan 
uit. Iedereen werd net op tijd op zijn wenken bediend. Het was werken, maar we 
hadden een voldaan gevoel. Iedereen leek tevreden. 

De kleinsten onder de wandelaars kregen een pakje van één van de Pieten of 
Sinterklaas. Onze eigen jeugdige leden werden vanaf 14 u bij de Sint verwacht voor 
een extra attentie. Hier was inschrijven vooraf wel de boodschap.  

Onder de deelnemers noteerden we 390 Padstappers, een stijging van 30 ten 
opzichte van vorig jaar. De niet-aangesloten waren opnieuw massaal present. 
Neen, ze waren meer dan massaal aanwezig, 720 wandelaars hadden geen club. 
Cijfers waar velen van dromen maar verre van realiseren.  

En tenslotte de uitslag van die dag: 

1 Egmont Zottegem 186 16 De Pajotten Hekelgem 25 

2 Wandelclub Sint-Pieters Leeuw 69 17 Everbeekse Wandeltochten 25 

3 Pedestrians Clermont s/Berwinne 64 18 CSC Lierde/ Club vr Sport en Cultuur 24 

4 Land Van Rhode 52 19 De Denderstappers Roosdaal 24 

5 WSV De Sportvrienden 51 20 Reigerstappers Vinderhoute 22 

6 De Marktrotters Herne 40 21 De Chantons Ronse 18 

7 Hanske De Krijger Oudenaarde 37 22 De Lachende Wandelaars Aalter 17 

8 De Heidetochten Kester-Gooik 36 23 Horizon Opwijk 17 

9 Scheldestappers Zingem 34 24 Boerenkrijgstappers Overmere 16 

10 De Schooiers Wichelen 34 25 Burchtstappers Herzele 13 

11 Wandelcl. Natuurvriend. Deinze 31 26 Drevetrotters Zonnebeke 12 

12 De Kadees Aalst 30 27 De Textieltrekkers vzw Vichte 12 

13 Postiljon Wandelclub Merelbeke 28 28 Lennikse Windheren 12 

14 Wandelclub Kruikenburg 28 29 De Brigandtrotters 11 

15 Parel van het Pajottenland 28 30 W.V. De Ijsbrekers Haaltert 10 
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De Wafelentocht van 10 december.  

Intussen zijn we aan onze zevende editie toe van de Wafelentocht, en begint hij bij 
de wandelaars gekend te worden als de tocht waar een stel dames aan het 
wafelijzer heerlijke wafels staan te bakken. 

Het is als het ware onze afsluiter van het jaar en we laten de wandelaars kennis 
maken met enkele lussen door- en omheen het stadscentrum. Combinatie van deze 
lussen laat langere afstanden toe en de Spiraal is voldoende groot genoeg om al het 

volk te verwerken.  

Vorig jaar was uitzonderlijk. Schitterend droog weer en een zeer mooie opkomst. 
Deze keer waren we tevreden indien we terug de kaap van de 1000 wandelaars 
mochten ronden. Met nog eens 2 extra wafelijzers (8 in totaal) konden we de rij 
wachtende beperken. De korte wachttijd was de moeite waard, men kreeg een 
vers gebakken wafel aangeboden. 

In de nacht van dinsdag op woensdag passeerde een regenfront om u tegen te 
zeggen. De regen viel met bakken uit de lucht. Gevolg, her en der stond er water 
op de omlopen. We konden weinig doen, enkel een stukje verleggen, maar voor de 
rest hadden we weinig keuze. Intussen was het minder beginnen regenen, rond 10 
uur hield het zelfs op. Nadien klaarde het op en kwam de zon erdoor. Prachtig 
wandelweer, maar het kwaad was geschied. 

De regen in de morgen hield wat wandelaars tegen. De opkomst kwam dan ook laat 
op gang. Maar we mochten niet klagen. Met een resultaat van 1009 schreven we 
opnieuw clubgeschiedenis. Onder de deelnemers waren er 249 clubgenoten. Met 84 
niet-aangesloten wandelaars haalden we ongeveer 100 wandelaars minder dan het 
voorbije jaar. Allicht een gevolg van de slechte weersomstandigheden ’s morgens. 

Voor de rest noteerden we de volgende resultaten: 

1 Egmont Zottegem 159 16 De Textieltrekkers Vichte 10 

2 Land Van Rhode 26 17 Omloop Kluisbergen 9 

3 Scheldestappers Zingem 25 18 WNZB Knokke-Heist 9 

4 Hanske De Krijger Oudenaarde 24 19 Boerenkrijgstappers vzw 9 

5 De Marktrotters Herne 22 20 Wervikse Wandelvereniging 8 

6 De Florastappers Gent 19 21 De Trekvogels Boehoute 8 

7 De Chantons Ronse 18 22 De Lachende Wandelaars Aalter 7 

8 WSV De Sportvrienden 17 23 De Kwartels Groot-Assenede 7 

9 Everbeekse Wandeltochten 15 24 Zilverdistel Dendermonde 7 

10 CSC Lierde/ Club voor Sport en Cultuur 15 25 Drevetrotters Zonnebeke 6 

11 De Kadees Aalst 14 26 Wandelclub Cracks Wolvertem 6 

12 Postiljon Wandelclub Merelbeke 13 27 De Witsoone Stappers Krombeke 6 

13 Wandelclub Natuurvrienden Deinze 13 28 Parel Van Het Pajottenland 6 

14 De Hopbelletjes Opwijk 11 29 Wandelclub Al Kontent Evergem 6 

15 De Heidetochten Kester-Gooik 11 30 Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw 6 
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Dankwoord. 

Meteen zit onze laatste wandeling van 2014 erop. We mogen terugblikken op een 
mooi jaar. Met een opkomst van 18546 wandelaars doen we het ongeveer even 
goed als vorig jaar. Het 4de beste resultaat ooit. Een zeer mooi resultaat, de 
Mattentaartentocht viel immers op Pasen, wat al gauw een verschil maakt van 1500 
à 2000 deelnemers. 

We danken alle clubleden die telkens of vaak present waren op onze organisaties. 
Jullie aanwezigheid is een steun voor het bestuur, dat telkens naar nieuwigheden, 
andere invalshoeken en oplossingen zoekt. De kern is klein, werkt heel hard en wil 
enkel het beste voor de leden en de vereniging.  

De voorstellen die we vanuit het bestuur doen, worden door een overgrote 
meerderheid van de leden geapprecieerd. Zij worden steeds duidelijk en vooraf 
gecommuniceerd, minstens via het clubblad. Hierbij nogmaals een warme oproep 
om dit blad dan ook aandachtig te lezen. 

Ons eerste doel is nog steeds mensen aan het bewegen zetten, meer bepaald 
wandelen. Welke afstand je ook wandelt, het heeft geen belang. Het belangrijkste 
is dat we wandelen, of het nu 6, 10, 25, 50, 100 of meer kilometers is, iedereen is 
welkom en iedereen wandelt naar kunnen en vermogen. 

Om het wandelen te bevorderen zijn er heel wat initiatieven die we nemen, de 
wandelingen zelf, de busreizen naar andere tochten, de dinsdagwandelingen, de 
buitenlandse wandelreis, enz…. 

Om alle wandelingen en organisaties op punt te zetten is er een bestuur nodig. Het 
bestuur alleen staat nergens. Zonder de vele vrijwilligers die vooraf, tijdens of na 
de organisatie hun beste beentje voorzetten, zou alles in het honderd lopen. De 
medewerkers zijn de ruggengraat van onze wandeltochten. We kunnen niet zonder 
hen. Dankzij de vele vrijwilligers kunnen we onze club een mooie dynamiek geven. 
We hebben ook dit jaar enkele keren tot het uiterste moeten gaan. Toch merken 
wij dat op het einde van de dag de vrijwilligers moe, maar vooral heel voldaan 
zijn. WE DANKEN DAN OOK DE VELE VRIJWILLIGERS DIE IN 2014 PARAAT STONDEN 
OM TE HELPEN. Niet éénmaal dank, niet tienmaal dank, maar 18546 keer dank.  

Dank ook aan alle wandelaars die bij ons langs kwamen. Dank aan de leden die 
reclame maakten voor onze organisaties. Dank aan de wandelaars die zowel 

positieve als negatieve signalen achterlieten.  

Heb jij intussen ook zin gekregen om te helpen en was je er tot nog toe niet bij? 
Laat het ons weten. Elders in dit clubblad vind je een lijst waar je zelf je 
kandidatuur kan op invullen om één of meerdere keren te helpen. Zij die de 
voorbije jaren hun diensten aanboden, vullen hopelijk opnieuw deze lijst in met 
evenveel enthousiasme.  

Met zijn allen gaan we ervoor en met zijn allen geven we Padstappers 
Geraardsbergen een mooie toekomst. 
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Padstappers zeer vaak opgemerkt. 

Onder voorbehoud van de juistheid der ingewonnen informatie en voor zover ze 
nog niet in het vorig clubblad gepubliceerd werden. 
[Van tochten buiten AKTIVIA kunnen we moeilijk het totaal aantal deelnemers 
achterhalen.] Podiumplaatsen zijn in het vet gedrukt. 

Datum Naam van de tocht Aantal  Aantal Rang- 

  en/of van de organiserende club deel- Pad- orde 

    nemers stappers   

04.10 Tervuren (WSV  Tervuren Bos) 1139 67 1 

05.10 Nukerke (Op Stap Door Nukerke) 1170 25 9 

05.10 Ternat (Kruikenburg) 1724 90 1 

05.10 Serskamp (De Schooiers Wichelen) 1250 21 10 

10.10 Torhout (Nacht van Vlaanderen) 483 6 25 

11.10 Opbrakel (Everbeekse Wandeltochten) 502 65 2 

12.10 Ronse (Provinciale Bestuurskern OVL) 1755 110 1 

12.10 Sint-Pieters-Leeuw (WC Sint-Pieters-Leeuw) 1392 18 17 

14.10 Deinze (Natuurvrienden Deinze) 1370 9 34 

15.10 Oombergen (Egmont Zottegem) 1251 50 2 

18.10 Ronse (De Chatons Ronse) 974 43 5 

19.10 Zwalm (Scheldestappers Zingem) 2695 107 6 

19.10 Halle (De Heidetochten Kester-Gooik) 1360 61 2 

19.10 Nieuwpoort (WTC Nieuwpoort) 2373 22 23 

19.10 Meldert (De Kadees Aalst) 1402 15 16 

25.10 Overboelare (Padstappers Geraardsbergen) 1178 284 1 

25.10 Bassilly (Marcheurs de la Sylle) 599 11 11 

26.10 Liedekerke (De Pajotten Hekelgem) 1301 67 3 

26.10 Wetteren (Wetteren) 2068 58 7 

31.10 Zottegem (Egmont Zottegem) 3740 71 1 

1.11 Ename (Comité 2000) 1720 54 4 

1.11 Knokke (Wnzb Knokke-Heist vzw) 1194 12 13 

2.11 Oud Turnhout (De Korhoenstappers) 2085 67 5 

2.11 Strombeek-Bever (Singelwandelaars) 2682 28 28 

2.11 St. Michiels (S-Sport Wandelclub Brugge) 2853 22 38 

2.11 Knokke (Wnzb Knokke-Heist vzw) 2878 6 45 

5.11 Kluisbergen (Omloop Kluisbergen) 953 28 6 

8.11 Gent (KKRO Gent Mars Leger Natie) 945 19 14 

8.11 Oudegem (De Zilverdistel Dendermonde) 1031 12 20 

8.11 Gent (Florastappers Gent) 2458 10 18 

9.11 Balegem (Wsv Land van Rhode) 1877 133 2 

9.11 Mollem (Trekplosters Zellik-Asse) 1457 21 17 

10.11 Aalter (De Lachende Wandelaars Aalter) 891 13 12 

10.11 Ieper (Nooit Moe Boezinge) 1130 10 16 

11.11 Oudenaarde (Hansk.De Krijg. Oudenaarde) 2485 90 3 

11.11 Sijsele (Levenslijn Team Damme) 1158 13 16 

15.11 Kerksken (W.V. De Ijsbrekers) 520 30 3 
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Datum Naam van de tocht Aantal  Aantal Rang- 

  en/of van de organiserende club deel- Pad- orde 

    nemers stappers   

16.11 Denderleeuw (Wsv De Sportvrienden) 1143 107 1 

16.11 Merelbeke (Postiljon Merelbeke) 1553 25 13 

16.11 Buggenhout (De Vossen Buggenhout) 1558 8 35 

16.11 Wenduine (De Stormvogels Oostende) 1159 8 26 

19.11 Velzeke (Egmont Zottegem) 1331 49 1 

22.11 Schorrise (Klavertje Vier Wortegem-Petegem) 1531 43 8 

22.11 Brugge (De Frisse Stappers Brugge) 1910 12 32 

23.11 Grimminge (Padstappers Geraardsbergen) 2408 390 1 

29.11 Opwijk (WSV Horizon Opwijk) 1289 41 4 

29.11 Bredene (De Puinstappers Bredene) 921 11 17 

30.11 Wolvertem (De Cracks Wolvertem) 1586 21 21 

30.11 Moerbeke-Waas (De Lachende Klomp) 2043 12 32 

6.12 Oosterzele (Land van Rhode vzw) 1691 67 3 

7.12 Vollezele (Parel van het Pajottenland) 1554 143 1 

10.12 Geraardsbergen (Padstappers G’bergen) 1009 249 1 

13.12 Gent (Florastappers Gent) 5279 35 27 

13.12 Geraardsbergen (Eurodax) 45 5 1 

14.12 Wolvertem (Fluitekruid Wolvertem) 1436 13 25 

14.12 Belsele (Reynaertstappers vzw) 1848 10 38 

14.12 Loppem (Godelievestappers) 2299 10 43 

17.12 Leeuwergem (Egmont Zottegem) 899 25 3 

20.12 Zwijnaarde (Postiljon Merlenbeke) 1405 28 10 

20.12 Sint-Michiels (Brugsche Globbetrotters) 3167 20 44 

21.12 Herne (De Marktrotters Herne) 1370 169 1 

21.12 Zingem (Scheldestappers Zingem) 1615 7 27 

21.12 Wichelen (De Schooiers Wichelen) 1492 6 30 

28.12 Zottegem (Egmont Zottegem) 1836 48 4 

Zoals u kunt vaststellen, bij verschillende tochten bezetten we de ereplaatsen. De 
geringe aanwezigheid op de laatste zondag van het jaar in Zottegem, zal allicht te 
wijten zijn aan de minder goede weersomstandigheden. Onze wegen lagen er dan 
ook spekglad bij op sommige plaatsen. Onze eindrangschikking in het 
wisselbekerklassement liegt er dan ook niet om. Deze puike prestatie is zeker en 
vast te danken aan de vele wandelende leden. Momenteel bezetten we de vierde 

plaats, de concurrentie uit het Gentse is meegenomen. Bij het verschijnen van dit 
clubblad zijn de teerlingen ver geworpen.  

Op 30 december hadden we volgende wisselbekerstand:  

1 Egmont Zottegem 50072 6 Postiljon Wandelcl. Merelbeke 22868 

2 Florastappers Gent 27083 7 Brigandtrotters Ingelmunster 22067 

3 De Natuurvrienden Deinze 26960 8 Hanske de Krijger Oudenaarde 21581 

4 De Lach. Wandelaars Aalter 26571 9 Wandelclub Beernem 20441 

5 Padstappers Geraardsbergen 26106 10 Drevetrotters Zonnebeke 18586 
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Komende organisaties. 

De Manneken-Pis tocht op zondag 25 januari. 
Voor de 22ste keer organiseren we de Manneken-Pis tocht. Opnieuw wordt er 
gekozen voor traditionele afstanden van 7, 10, 16, 22, 26 en 32 km. De tocht heeft 
na al die jaren zijn sporen verdiend en is een heuse winterklassieker geworden.  
Ook deze editie start in het Jeugdcentrum “De Spiraal”. Dit ruime complex biedt 
elke wandelaar de ruimte die hij verdient na het beëindigen van zijn wandeling. 
Parkeren gebeurt eerst op de parkings in de onmiddellijke omgeving, later voegen 
we er de Zonnebloem en de parking van het Arjaan theater bij, beiden gelegen op 
5 minuutjes stappen. 
 

Het Oudste Manneken-Pis in gedachte 
Op 25 januari staan we opnieuw klaar om het elke wandelaar naar zijn zin te 

maken. Heel wat medewerkers zullen zich die dag 
opnieuw vrijwillig ten bate stellen van de soms 
veeleisende wandelaars. Zij staan paraat om u naar de 
dichts bijzijnde parking te loodsen, een woordje uitleg 

te verschaffen, een frisse pint te schenken, een lekker 
broodje, een croque of een pannenkoek aan te bieden. 
Net zoals in het verleden hebben we er terug voor 
gekozen een rustpost op te zetten in ons clublokaal, 
“De Presse”. Aan de overkant staat natuurlijk het 
Manneken-Pis, welke 160 jaar ouder is dan zijn 
Brusselse collega.  
 
De omlopen kunnen eerder vlak worden genoemd dit 
jaar. Met de rustposten in Schendelbeke en Onkerzele 

gaan we deze keer eerder voor platte omlopen. Een wandeling doorheen de 
winterse Gavers, de Moenebroek, het Karkoolbos, de Abdij, al naargelang de 
gekozen afstand komen één of meerdere toppers in de omlopen voor. Waar de 
mogelijkheid bestaat, zullen we gebruik maken van de vele voet- en veldwegeltjes 
dewelke hier nog ruimschoots aanwezig zijn. Indien nodig bieden we een 
alternatief. Onze naam Padstappers zullen we nu ook verder alle eer aan doen. 
 

Start van de PRIOR-TROFEE: 
Na het succes van de voorbije jaren gaan we verder met de 
Prior-Trofee.  

De Manneken-Pis tocht, de Mattentaartentocht, de 
Gaverswandeling, de Zomer- en Adriaanstocht en de 
Natuurreservatentocht komen in aanmerking. Wie 4 
wandelingen van de spaarkaart heeft volbracht, ontvangt in 
Onkerzele of Ophasselt een fles PRIOR van 75 cl of fles Bio-
fruitsap. Een ideale gelegenheid om na de inspanning ’s avonds 
na te genieten van een lekker biertje.  
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Op de wandeling van 25 januari wordt de kaart samen met de inschrijfkaart 
aangeboden. Op de Mattentaartentocht dient ze bij de afstempeling te worden 

gevraagd.  

 
Gelegenheid om vrienden en familie te laten wandelen: 
Deze tocht is de ideale kans om de mensen in uw omgeving te overtuigen eens de 
wandelschoenen aan te trekken. Vooreerst is er de stad, die we verkennen langs 
een wirwar van steegjes en leuke plaatsjes. Verder zijn de gratis jenever, de 
rustpost in De Presse en de start vanuit De Spiraal extra troeven die mensen later 
doen terug komen. Voeg daarbij nog de spaarkaart en er zijn redenen genoeg om je 
familie, je vrienden, je werkcollega’s te overtuigen. De ideale gelegenheid om de 
roofbouw op het lichaam van de voorbije weken op een positieve manier weg te 
werken. Wandelen verlaagt immers stress, laat bloeddruk dalen en bovenal geeft 
het een gevoel van voldaan zijn na een rustige wandeling. Wandelen in en om 
Geraardsbergen is en blijft de moeite waard. Nog niet overtuigd, alvast wel. Graag 
afspraak met jullie op 25 januari.  

 

Clubfeest op zaterdag 21 februari. 
Opnieuw een clubfeest in februari. Uit ervaring van 2014 weten we dat de 
verdeling van de trofeeën veel minder tijd in beslag neemt. We kunnen meer 
feesten, meer genieten en niet te vergeten, genieten van een drankje, lekker eten 
en een goede babbel met de tafelgenoten. In een vorig clubblad kreeg je reeds een 
invullijstje voor de prestaties in 2014. Vul het in en breng het tijdig binnen bij 
Kurt, zelf al ben je niet aanwezig op het clubfeest. 

U wordt tegen 17u30 verwacht in de Parochiale zaal (Groteweg 237) te Overboelare 
voor het aperitief. 

Tegen 18 u vatten we aan met het volgende programma: 

 Een woordje van de Voorzitter.  

 Verdeling van de trofeeën op basis van hun prestaties en verdiensten. 

 Verdeling van de waardebons onder de aanwezigen die hun prestatielijst 
tijdig (voor 15 januari 2015) hebben ingediend. 

 Feestmaaltijd, met drank naar believen de ganse avond lang. 

 Spetterende muziek en dans tot in de vroege uurtjes. 

Wat staat er op het menu ? 
 

Aperitief 

Scharrolletjes op een groentebedje 

Stoofpot van Varkenswangetjes of Vol au Vent 
met kroketten 

Dessertenbuffet 

Koffie 
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Wat moet dit alles kosten?  

U betaalt € 20,00 per volwassene en € 15,00 voor kinderen geboren tussen 2002 en 

2010. Kinderen geboren in 2011 en later hoeven niet te betalen. Opgelet, wanneer 
uw kinderen gratis aanschuiven vergeet dan niet hun naam te vermelden bij de 
overschrijving! 

Wie deelnam aan minstens 5 van onze eigen georganiseerde tochten (geen 
dinsdagwandelingen of inwandelingen) zal na het clubfeest € 5,00 teruggestort 
krijgen. U betaalt echter eerst de volle € 20,00 (per volwassene) of € 15,00 
(kinderen geboren tussen 2002 en 2010)  

 Wij verzoeken u met aandrang uw betaling pas te verrichten in 2015 (en dus 
niet meer de laatste dagen van 2014) maar wel uiterlijk vóór 31 januari 2015. 

Gelieve geen cash betaling te verrichten bij een bestuurslid, maar alles via 
overschrijving te doen. 

Overschrijven kan op rekeningnummer BE 17 4431 6264 1121 van Padstappers 
Geraardsbergen. Gebruik als referentie “Ledenfeest 2015”, “het aantal personen” 
en “hun naam”. 

 

Krakelingentocht op woensdag 25 februari 
vanuit Viane. 
Enkele dagen na het Krakelingenfeest staan we in voor de organisatie van de 
Krakelingentocht. Deze midweektocht vertrekt deze keer uit Viane. Nooit eerder 

vertrokken we in de week uit deze deelgemeente. Het zal puzzelen worden om de 
wagens te parkeren. Het MPI zal zijn parking die dag niet ten dienste stellen.  

In de verte zal steeds de Oudenberg opduiken. Enkele dagen voordien heeft er het 
Krakelingenfeest plaats gevonden. Viane is één van de deelgemeenten die een 
antwoord geeft op het vreugdevuur. Op een weide aan Mertensmolen wordt er 
gefeest nadat ook hier het vreugdevuur werd aangestoken. 

We komen er echter om te wandelen. Zoals altijd kiezen we voor de mooie en 
leukere plekjes van het gebied. We zorgen eerst wel voor een lekkere toegift. Een 
Krakelingentocht zonder “Mastelle” is geen optie. We bestellen opnieuw een ganse 
reeks eetbare ringbroodjes en geven er eentje mee aan elke ingeschrevene. De 
echte “Mastelle” is veel te hard en moeilijk te eten, daarom bakt onze bakker er 
één in sandwichdeeg.  

We kunnen jullie nu reeds aanraden woensdag 
25 februari in jullie agenda te noteren. 
Wandelen in eigen streek is en blijft steeds de 
moeite en het betekent een steun voor de vele 
medewerkers die steeds paraat staan om 
dergelijke organisaties op poten te zetten. 

Denk je bij jezelf, ik wil ook een handje 
toesteken op een organisatie, geen nood, neem 
gerust contact op met één van de 
bestuursleden.  
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De Mattentaartentocht op zondag 19 april. 
Dat de Mattentaartentocht ons uithangbord is, hoeft niemand te verwonderen. 
Meer zelfs, de stad kiest om de dag van de Mattentaart te plaatsen op de 
voorlaatste zondag van april. Dit wil zeggen, samen met onze Mattentaartentocht. 
Ook in 2014 hebben ze dit zonder enig overleg gedaan, jammer, er gingen heel wat 
kansen verloren. Voor 2015 zijn er onderhandelingen bezig en willen we tot een 
samenwerking komen. 

De omgeving van de Markt moet heel wat te bieden hebben, er zullen standjes 
staan, er zal animatie zijn en ook een kinderdorp. Kortom, sfeer, de stad wil er 
zich aan de bezoeker aanbieden. Wij gebruiken de Permanensje als rustpost. 
Iedereen krijgt er gratis koffie of water. Op de Markt kan men terecht voor andere 
gratis bedelingen. 

Maar er is natuurlijk meer dan alleen de Markt. De traditionele ingrediënten blijven 
bewaard. De Muur voor sommige afstanden niet, maar heel wat natuur, cultuur en 
sportief geweld. Kortom, de tocht waar elk ten volle kan van genieten. 

En dan is er de aantrekking voor de kids. Ook deze keer een fotozoektocht op 6 en 
8 km. Wie 10 of 12 km wenst te wandelen, kan dan weer de vragen beantwoorden, 
samen met de kindjes. Na de tocht kan in ruil voor de ingevulde lijst een cadeautje 
worden opgehaald. Nadien wacht een springkasteel op de speelplaats terwijl de 
ouders genieten van een drankje. 

De juiste beschrijving geven van de tocht is bijna onbegonnen werk. Het heeft ook 
geen zin om alles in detail te beschrijven. Ten gepaste tijde zullen de omlopen op 
de website verschijnen.  

We kunnen echter wel al jullie hulp gebruiken. Weldra verschijnen er folders om op 
de wandelingen te leggen. Ga jij ergens wandelen waar je wenst reclame te 
maken, neem dan gerust folders mee of neem contact op met Kurt.  

We kunnen ook jullie hulp gebruiken om de folders huis aan huis te posten. De 
weken voor de Mattentaartentocht voorzien we weer een bus aan bus bedeling in 
Geraardsbergen. De bedoeling is dat we de mensen persoonlijk uitnodigen om deel 
te nemen. Dit kan ook in buurgemeenten van Geraardsbergen, denk aan Bever, 
deel Brakel, deel Lierde, deel Ninove of Galmaarden. Woon jij in één van deze 
gemeenten en heb je zin eens enkele uren op stap te gaan om folders te bedelen? 
Geen probleem, schat in wat je nodig hebt en neem contact op met Kurt. Met zijn 
allen zijn we sterk en samen zorgen we terug voor een mooi eindcijfer op de 
Mattentaartentocht. 

Mocht jij je geroepen voelen om die dag een handje te helpen, ook daar hebben 
we een oplossing voor. We hebben die dag terug meer dan 120 medewerkers nodig. 
Misschien wil jij er wel één van zijn. Laat deze kans niet voorbij gaan en neem 
contact op met Kurt, of vul je papier in (te midden van dit clubblad) en bezorg het 
ons terug. 

Kun je aan al deze voorgaande oproepen niet beantwoorden, dan hopen we jou 
zeker als deelnemer te mogen begroeten. Noteer nu alvast 19 april in jouw agenda. 



Het Padstapperke 

Januari 2015 - 43 
 

De 2de dinsdagwandelingen. 

Het succes van de voorbije maanden geeft aan hoe belangrijk dergelijke 

organisaties zijn. De leden leren er elkaar kennen op een niet gedwongen manier. 
Er worden vriendschappen gesloten en afspraken gemaakt. Sylvain liet ons het 
voorbije jaar genieten van vele kleine wegeltjes en paadjes bij ideaal wandelweer. 
Bij minder goed weer koos hij iets meer verhard. Ook in 2015 blijven deze 
gemoedelijke wandelingen doorgaan. We hebben enkele vaste standplaatsen, maar 
kijken nu al uit naar enkele nieuwe mogelijkheden. Misschien heb jij er één, laat 
maar weten. Wij passen in wanneer de mogelijkheid zich aanbiedt. 

De komende 2de dinsdagwandelingen. 

Dinsdag 13 januari 2015:  

Vertrek om 10u in Café Klein Idegem, Idegemplein, Idegem. We maken deze keer 

vanuit Idegem twee lussen. Tussenin kunnen we onze meegebrachte 

boterhammetjes verorberen.  

 

Dinsdag 10 februari 2015:  

Vertrek om 10u aan De Hondenschool, Vierwindenstraat, Geraardsbergen. Mooie 

wandeling met af en toe wat klim- en daalwerk. We doen twee lussen en genieten 

van onze boterhammetjes op de middag in de Hondenschool. 

 

Dinsdag 10 maart 2015:  

We gaan deze keer op stap vanuit Nieuwenhove. In café The Colorado spreken we 

af om 10u. Zijpstraat 1, 9506 Nieuwenhove. Langs de boerenbuiten wandelen we 

twee lussen via wegeltjes die uitgezet zijn in het Wandelnetwerk Pajottenland. 

’s Middags brengen we onze boterhammen mee. 

 

Dinsdag 7 april 2015 (uitgezonderd 1e dinsdag):  

Vertrekken doen we deze keer uit café El Corazón in Viane op het Vianeplein. We 

wandelen twee lussen vanuit een centrale startplaats. ’s Middags versterken we de 

innerlijke mens met meegebrachte boterhammen. 

 

 
Telkens zal er een parcours van 13 à 14 km worden voorzien, bestaande uit twee 
lussen. In de voormiddag wandelen we 7 a 8 km, na de middag beperken we ons tot 
5 a 6 km. Op de middag komen we telkens terug in de startplaats. De deelname 
aan de wandelingen is GRATIS, onze leden zijn verzekerd via hun ledenbijdrage aan 
de Liga. Wie iemand meebrengt, kan eveneens gratis deelnemen, maar is NIET 
verzekerd.  

Wenst u inlichtingen betreffende de aard van het parcours of de plaats van vertrek, 
kunt u contact opnemen met Kurt (054 410749, 0479 410920 of via 
info@padstappers.be).  
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Nancy’s kookhoekje. 

Soepje van knolselder met sesamzaadjes: 

Benodigdheden: 
½ ui, 250 g. knolselder, 50 g. wortelen, 150 g. courgette, boter, 1 l. 
kippenbouillon, 100 g. gehakt, peper, sesamzaadjes, selderijzout 

Bereidingswijze: 
Pel de ui en snij grof. 
Schil de knolselder, de wortel en de courgette. Snij alles grof. 
Stoof de groenten samen in wat boter. Giet er de kippenbouillon bij en laat op een 
zacht vuur 30 minuten pruttelen.  

Maak kleine balletjes van het gehakt. Zet ze opzij. 

Mix de soep wanneer de groenten gaar zijn. Kruid de soep met peper en een 
beetjes selderzout. Voeg er de gehaktballetjes bij en laat ze gaarkoken in de soep.  
Laat de sesamzaadjes in een anti-kleefpan goudkleuren. 

Giet de soep in de borden en werk af met de sesamzaadjes. 

Kalfsfricassee met wortelen: 

Benodigdheden: 
350 g. kalfsvlees zonder been (schouder), 1 ui, 1 kruidnagel, peterseliestengel, 
tijm, laurier, peper, zout, 3 wortelen, 30 g. boter, 30 g. bloem, 1 eierdooier, 0,5 
dl. room, geutje citroensap, gehakte peterselie, aardappelen 

Bereidingswijze: 
Snij het vlees in blokjes. Doe de blokjes in een kookpot en overgiet met koud water 
tot het vlees net onder staat. Breng aan de kook. Schuim regelmatig af alvorens 
het kookt. 

Pel de ui en prik er de kruidnagel in. 

Voeg de ui, tijm, laurier, peterseliestengel, peper en zout bij het vlees en laat het 
op een zacht vuur 35 tot 40 minuten pruttelen. 
Reinig de wortelen, snij ze in schuine plakjes en voeg ze bij het vlees. Laat het nog 
15 tot 20 minuten zachtjes verder koken. 
Verwijder de ui, peterseliestengel, tijm en laurier uit de bouillon. Zeef het vocht. 
Maak een roux van boter en bloem en voeg er de gezeefde bouillon bij tot je een 
mooie gebonden saus bekomt. 

Voeg er het vlees en de wortelen terug aan toe. Breng op smaak met peper en zout 
en voeg er een geutje citroensap aan toe. 
Meng de eierdooier met de room en meng onder de fricassee. Laat niet meer 
koken.  

Werk af met fijngehakte peterselie. Dien op met gekookte aardappelen. 
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Mousse van marsepein met frambozencoulis: 

Benodigdheden: 
2 blaadjes gelatine, 170 g. marsepein, 1,5 dl. room, 2 eierdooiers, 65 g. suiker, 0,5 
dl. Amaretto, 3 dl. room, frambozencoulis, muntblaadjes 
 
Bereidingswijze:  
Week de gelatineblaadjes in koud water. 

Breek de marsepein in kleine stukjes. 

Warm 1,5 dl room op en smelt er de marsepein in. Voeg er de uitgeknepen gelatine 
bij en roer tot alles glad is. 

Klop de dooiers met de suiker tot een wit lint = ruban. 

Voeg er de Amaretto bij en meng met het marsepeinmengsel. 

Klop de rest van de room, 3dl, lichtjes op en spatel onder de lauwe tot koude 
bereiding. 
Laat het opstijven in de koelkast. 

Doe een bodempje frambozencoulis op een bord. Leg er 2 quenelles 
marsepeinmousse op en werk af met een blaadje munt. 

Amandeldakpannetjes: 

Benodigdheden: 
1 citroen (schil + 4 cl sap), 100 g. boter, 200 g. griessuiker, 50 g. bloem, 
100 g. amandelschilfers, bakpapier 

Bereidingswijze: 
Was de citroen met warm water. Rasp de schil fijn (enkel het gele) en pers de 
citroen uit. Meet 4 cl. citroensap af.  

Warm de oven voor op 210°C. 

Klop de malse boter met de suiker in een beslagkom. Meng het citroensap en de 
bloem eronder en klop tot een glad deeg. Spatel er voorzichtig de citroenrasp en 
de amandelschilfers onder. 

Bedek een bakplaat met bakpapier. Strijk op het bakpapier 4 hoopjes deeg zo plat 
mogelijk uit. Laat ze 8 à 9 minuten bakken in de oven. 

Haal met een spatel de koekjes van de plaat en leg ze op een deegrol om ze een 
gebogen vorm te geven.  

Herhaal dit tot het deeg op is. 
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Kies uit volgende aanbevolen tochten om uw 

wandelprogramma voor 2015 aan te vatten! 

Hierna volgt een lijst van wandeltochten waarbij de nadruk gelegd wordt op 
bevriende- en burenclubs. Een (tweede) dagtocht, die slechts na een langere 
rijafstand  te bereiken is, wordt enkel vermeld met verwijzing naar de bladzijde in 
MARCHING. 

1 Bladzijde in Marching 2015 (voor méér informatie). 
2 Dag en datum. WB = Wisselbeker. SOK = met verloting van stapkousen. 

O.BG = tocht in kader van de Oost-Vlaamse Biergordel.  
W.H. tocht die meetelt voor trofee van West-Henegouwen. 

3 Naam van de organisator, naam van de tocht en startplaats. 
4 Afstanden en vertrekmogelijkheden. Respecteer vooral het startuur.  

 

1 2 3 4 

31 Vrijdag 02.01 

 

De Chatons Ronse 
Start to Walk! 

Sportstadion KSK Ronse 
Leuzesteenweg 241, Ronse 

7-14-21 km 
07u00 tot 15u00 

31 Zaterdag 03.01 

Sportief Wandelen 

De Lachende Wandelaars Aalter 
Aalterse Marathon 
Emmaüsinstituut 

Sint-Gerolflaan 20, Aalter 

6-10-18-25-32-42 km 
07u00 tot 15u00 

33 Zondag 04.01 De Heidetochten Kester-Gooik 
Nieuwjaarstocht 

Prov. Proefcentr. Kleinfruit Pamel 
Molenstraat 28, Roosdaal 

6-10-15-20-26-32 km 
08u00 tot 15u00  

33 Zondag 04.01 

Viggaaltocht 

Postiljon Wandelclub Merelbeke 
Nieuwjaarstocht 

Gemeenschapsschool 
Kasteellaan 1, De Pinte 

6-12-18-24 km 
07u30 tot 15u00 

35 Zaterdag 10.01 WSV De Kadees Aalst 
Sint-Antoniustocht 

Sint-Vincentiusinstituut 
Pachthofstraat 1, Gijzegem 

6-13-20 km 
08u00 tot 15u00 

35 Zaterdag 10.01 Marcheurs de la Sylle-Basilly 
Marche d’Hiver 

Ecole Communale 
Rue Saint Pierre, Silly 

6-12-18-28 km 
08u00 tot 15u00 

38 Zondag 11.01 
 

BUSREIS 

Vlaemsch Huiseke Godewaersvelde 
Cassel, dak van Vlaanderen 

Salle des Fêtes Oxelaëre 
Contour de l’Eglise, Oxelaëre 

4-6-8-12-20 km 
08u00 tot 15u00 

38 Zondag 11.01 

Viggaaltocht 

Scheldestappers Zingem 
Scheldevalleitocht 

Voetbalkantine Vurste 
Leenstraat, Vurste 

6-10-15-21-30 km 
07u00 tot 15u00 
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DINSDAG 13.01 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN 

SAMENKOMST in café Klein Idegem – Idegemplein, Idegem 

Zie artikel over de dinsdagtochten 

40 Woensdag 14.01 

S.O.K. 

Land Van Rhode 
Woensdagwandeling 

’t Schoolke 
Biezen 2, Wetteren (Kwatrecht) 

6-10-14-18-21 km 
08u00 tot 15u00 

42 Zaterdag 17.01 Omloop Kluisbergen 
Winterwandeling 

Zaal Volkswelzijn 
Grote Herreweg 158, Kluisbergen 

6-12-18-24 km 
08u00 tot 15u00 

42 Zaterdag 17.01 WSV Zelden Rust 
Zelden Rust Wintertocht 

CC De Halle 
Rooseveltlaan 1A, Axel (NL) 

7-14-21 km 
08u30 tot 15u00 

43 Zaterdag 17.01 Verdigym Collines Flobecq 
Marche du Pourchau Saint-Antoine 

Maison du Village 
Rue Abbé Pollart 4, Flobecq 

5-8-14 km 
12u00 tot 20u00 

43 Zondag 18.01 De Sportvrienden 
Herd.H. Vn der Gucht - P. LeJeune 

Jeugdcentrum De Kouter 
Middelkouter 10, Haaltert 

5-9-14-18-24 km 
08u00 tot 15u00 

46 Woensdag 21.01 Egmont Zottegem 
Midweektocht 
OC Velzeke 

Provinciebaan 277, Velzeke 

7-10-14-18-21 km 
08u00 tot 17u00 

46 Zaterdag 24.01 De Kwartels Groot-Assenede 
Tocht rond Oosteeklo 

Parochiezaal 
Koning Albertstraat, Oosteeklo 

7-12-18-24 km 
08u00 tot 15u00 

47 Zondag 25.01 

ALLEN OP POST 
PRIORTOCHT 

Padstappers Geraardsbergen 
MANNEKEN-PIS tocht 

Jeugdcentrum ‘De Spiraal’ 
Zakkaai 29, Geraardsbergen 

7-10-16-22-32 km 
07u30 tot 15u00 

48 Dinsdag 27.01 De Winkelse Satppers 
Kleine Meertocht 
Het Kleine Meer 

Zuidhoekstraat 22, St-Elooi-Winkel 

6-12-18-20 km 
07u00 tot 15u00 

50 Zaterdag 31.01 Les Marcheurs Police De Mons 
Marche Saint-Georges 
Réfectoire Athénée 

Av. Du Gouv E Cornez 1, Mons 

6-12-20-30-43-50 km 
06u00 tot 15u00 

52 Zondag 01.02 Hanske De Krijger Oudenaarde 
Prosper De Maeght Wandeling 

KBO School Eine 
Nestor de Tièrestraat 102, Eine 

7-12-18-24 km 
08u00 tot 15u00 
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52 Zondag 01.02 De Wase Steinbockvrienden 
Lichtmistocht 

Parochiaal Dienstencentrum 
Klapdorp 9A, Sint-Niklaas 

3,5-6-10-15-20-25-30 km 
08u00 tot 15u00 

56 Zaterdag 07.02 Land Van Rhode 
Sprokkeltocht 

Sint-Antoniuskring 
Provincieweg (kerk), Borsbeke 

6-10-14-18-21 km 
08u00 tot 15u00 

60 Zondag 08.02 
 

Sportief Wandelen 

Halfoogstvrienden Bellingen 
Pajottenland op zijn mooist 

Parochiezaal Elingen 

Zwarte Molenstraat 20, Elingen 

7-10-15-20-25-32-42-50  
07u00 tot 15u00 

60 Zondag 08.02 CSC Lierde 
Wintertocht 

Parochiaal Centrum 
Kapellestraat 9, St-Maria-Lierde 

6-12-18 km 
07u30 tot 15u00 

DINSDAG 10.02 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN 

SAMENKOMST in De Hondenschool – Vierwindenstraat, Geraardsbergen 

Zie artikel over de dinsdagtochten 

64 Woensdag 11.02 De Duintrappers Westende 
Valentijntjestocht 

Gemeenschapsschool Lombardsijde 
Schoolstraat, Lombardsijde 

6-13-22 km 
08u00 tot 15u00 

65 Zaterdag 14.02 Dwars Door Brakel 
Geutelingentocht  
Zaal “Ter Elst”  

Ommegangstr. 3, Elst – Brakel 

6-12-18 km 
08u00 tot 14u00 

65 Zaterdag 14.02 Horizon Opwijk 
Valentijntjeswandeling 

Zaal Familieheem 
Kerseveldmeers 8, Opwijk 

4-7-14-21 km 
van 08 tot 15 uur 

66 Zondag 15.02 

W.B. 

De Keignaerttrippers Oostende 
Wintertocht 
Duin en Zee 

Fortstraat 128, Oostende 

6-12-18-24-30 km 
07u00 tot 15u00 

66 Zondag 15.02 Op Stap Zwalm 
12 Dorpentocht 
De Zwalmparel 

Sportlaan 1, Zwalm 

6-10-15-21 km 
08u00 tot 15u00 

68 Zondag 15.02 Les Sans-Soucis Ghlin 
Marche du Mouligneau 

CPES 
Rue du Temple 2, Ghlin 

4-7-12-20-30 km 
08u00 tot 15u00 

70 Woensdag 18.02 

S.O.K. 

De Trekvogels Boekhoute 
Midweektocht 

De Kring 
Boekhoutedorp, Boekhoute 

6-12-18 km 
08u00 tot 15u00 
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72 Zaterdag 21.02 
 

Omloop Kluisbergen 
Foldertocht 

Zaal “Volkswelzijn” 
Grote Herreweg 158, Kluisbergen 

5-10 km 
12u00 tot 14u00 

72 Zaterdag 21.02 Klavertje Vier Wortegem-Petegem 
Rondom Elsegemtocht 
Domein De Ghellinck 

Kortrijkstraat 72, Elsegem 

5-12-18-23 km 
08u00 tot 15u00 

72 Zaterdag 21.02 WSV Baasrode 
Winterwandeling in Vlassenbroek 

Gemeenteschool De Schakel 

Molenberg 9, Baasrode 

7-12-16-20-30 km 
08u00 tot 15u00 

Zaterdag 21.02 – LEDENFEEST PADSTAPPERS 

Parochiale Zaal Overboelare, Groteweg Overboelare 

Zie artikel elders in clubblad 

73 Zondag 22.02 
Kilometer- 
Vergoeding 

W.B.  

WSV Egmont Zottegem 
Aktivia-Nationale Wandeldag 
Feestzaal Bevegemse Vijvers 

Bevegemsevijvers 1, Zottegem 

5-7-12-15-20-25-28-35 
km 
07u30 tot 15u00 

73 Zondag 23.02 

W.B. 

Nacht van Vlaanderen Torhout 
Aktivia-Nationale Wandeldag 

Zaal De Mast 
Industrielaan 2, Torhout 

5-8-10-12-14-16-20-25-30-
35-42-50 km 
07u30 tot 15u00 

73 Zondag 23.02 

W.B. 

De Stroboeren Merksem 
Aktivia-Nationale Wandeldag 

Fort van Marksem 
Fortsteenweg 120, Merksem 

5-7-11-15-20-32-40-35 km 
07u30 tot 15u00 

73 Zondag 24.02 

W.B. 

VOS Schaffen 
Nationale VWF-Wandeldag 

Den Amer 
Nijverheidslaan 24, Diest 

4-6-8-12-14-18-21-26-32 
km 

07u00 tot 15u00 

74 Woensdag 25.02 

ALLEN OP POST 
S.O.K. 

Padstappers Geraardsbergen 
KRAKELINGEN-tocht 

Parochiezaal  
Beverstraat 2, Viane 

7-10-16-22 km 
08u00 tot 15u00 

76 Zaterdag 28.02 Comité 2000 
Sprotjestocht 
Schoolcomplex 

Dr.Dewolfplein 9 - Leupegem 

6-12-18 km 
08u00 tot 15u00 

79 Zondag 01.03 

W.B. 

De Kadees Aalst 
Ajuinwisselbekertocht 
School IBSO De Horizon 
Molendreef 57, Aalst 

5-10-14-18-24-30 km 
07u00 tot 15u00 

79 Zondag 01.03 

W.B. 
BUSREIS 

Nacht van Vlaanderen 
Verloren Kost tocht 

Zaal De Bosgalm 
Pastoriestraat, Torhout 

6-10-14-21-30 km 
07u00 tot 15u00 
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80 Zondag 01.03 

W.B. 
Sportief Wandelen 

De Natuurvrienden Zoersel 
Trappistentocht – Antw WDD 

Sporthal Beuk en Noot 
Achterstraat, Zoersel 

6-10-12-16-20-24-30-42 km 
06u30 tot 15u00 

82 Dinsdag 03.03 

S.O.K. 

WSV Wetteren 
Sneeuwklokjestocht 

Ideal Caravans 
Brusselsesteenweg 276, Wetteren 

7-14-21 km 
08u00 tot 15u00 

83 Zaterdag 07.03 

 

Hanske de Krijger Oudenaarde 
Molentocht – Omer Wattez tocht 

KBO-school Mater 

Materplein 15, Mater 

7-10-15-20-25 km 
07u00 tot 15u00 

84 Zaterdag 07.03 Burchtstappers  Herzele 
Bacchustocht 

Feestzaal 
Paardemarkt 9, St-Lievens-Houtem 

6-9-12-15-21 km 
08u00 tot 15u00 

85 Zondag 08.03  

W.B. 
 

De Marktrotters Herne 
Kriek-en Mattentochten 
Sporthal De Hernekouter 

Hernekouter 1, Herne 

4-6-10-15-22-32 km 
07u00 tot 15u00 

85 Zondag 08.03 

W.B. 

De Lachende Wandelaars Aalter 
Marsen van Aalter 

Sportpark 
Lindestraat 17, Aalter 

5-8-12-20-30 km 
07u00 tot 15u00 

DINSDAG 10.03 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN 

SAMENKOMST in Café The Colorado – Zijpstraat 1 - Nieuwenhove 

Zie artikel over de dinsdagtochten 

90 Donderdag 12.03 

S.O.K. 

Land Van Rhode 
Vuentecatocht 

Zaal De Rots 
Marktplein 5, Scheldewindeke 

6-10-14-18-21 km 
08u00 tot 15u00 

90 Zaterdag 14.03  

O. BG. 
AANBEVOLEN 

 

De Chatons Ronse 
Super Klype Tocht 

Koninklijk Atheneum 
L Vangrootenbruelstr. 63, Ronse 

5-10-14-21-28-35-50-60 
km 
06u00 tot 14u30 

91 Zondag 15.03 

W.B. 
Km-VERGOEDING 

Florastappers Gent 
Floratochten 
deVierdeZaal 

Driebeekstraat 2, Gentbrugge 

6-8-10-14-18-20-26-30-
35 km 
07u00 tot 15u00 

92 Zondag 15.03 VZW Vredeseilanden 
Wandeling Vredeseilanden 

Hand in Hand 
Adv. Backerstr.35, Denderhoutem 

6-12-18-24 km 
08u00 tot 15u00 

94 Woensdag 18.03 Egmont Zottegem 
Midweektocht 
O.C. Strijpen 

Sint Andriesstweg 163 - Strijpen 

7-10-14-18-21 km 
08u00 tot 17u00 
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95 Zaterdag 21.03 Wandelclub Natuurvrienden Deinze 
Gulden Eitocht 

Zaal De Mastbloem 
Waregemsestweg 22, Kruishoutem 

6-10-15-20 km 
07u00 tot 15u00 

95 Zaterdag 21.03 Wandelclub Kruikenburg 
De Laetaretocht 

Parochiezaal Sint-Jozef 
Dahlialaan 1-3, St-Kath.-Lombeek 

7-14-21 km 
07u00 tot 15u00 

96 Zondag 22.03 

W.B. 

De Vossen Buggenhout 
De Vossentocht 

Gem Bassisschool ‘t Spinkhaantje 

Collegestraat 1 - Buggenhout 

6-10-16-21-32 km 
08u00 tot 15u00 

96 Zondag 22.03 

W.B. 

Klaverke Vier Wortegem-Petegem 
Zeeltrekkerstocht 
Gem. Feestzaal 

Waregemsestw 35,Wortegem-Petegem 

6-12-18-25-30 km 
07u30 tot 15u00 

97 Zondag 22.03 De Ransstappers 
Lenteklassieker 

Zaal De Vierklaver 
Groenstraat1, Brakel 

6-10-15-21 km 
07u00 tot 15u00 

98 Woensdag 25.03 

S.O.K. 

Scheldestappers Zingem 
Midweektocht 

De Klub 
Kwaadstraat 9, Zingem 

6-10-15-21 km 
07u00 tot 15u00 

99 Zaterdag 28.03 De Pajotten Hekelgem 
Lentetocht 

De Kluis 
Kapelleweide 13 - Roosdaal 

4-7-9-14-21 km 
08u00 tot 15u00 

102 Zondag 29.03 

W.B. 

Reigerstappers Vinderhoute 

Reigertocht – Wisselbekertocht 
Vrije Lagere School De Bron 
Molendreef 16, Lovendegem 

5-8-12-18-23-30 km 

07u00 tot 15u00 

102 Zondag 29.03 Heidetochten Kester-Gooik 
Camtocht 

zaal Familia 
Altenbergeplein, Gooik 

6-10-16-21-27-32-38-42-50 
km 
07u 00 tot 15u 00 

104 Zondag 29.03  

W.H. 

Verdigym Collines Flobecq 
Marche Des Collines 
Maison du Village 

Rue Abbé Polart 4, Flobecq 

5-8-14-20-30 km 
07u00 tot 15u00 

106 Dinsdag 31.03 Boerenkrijgstappers  
Puitenklopperstocht 
Parochiezaal Berlare 

Dorp 33, Berlare 

6-12-18 km 
07u00 tot 15u00 

107 Vrijdag 03.04 Reigerstappers Vinderhoute 
Ledegancktocht 

Chalet Prov. Domein Het Leen 
Gentsesteenweg 80, Eeklo 

4-8-12-16 km 
10u00 tot 17u00 
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108 Zaterdag 04.04 
 

Land van Rhode 
Bursitiatocht 
OC Oordegem 

Oordegemdorp 29, Oordegem  

6-10-14-18-21 km 
07u00 tot 15u00 

108 Zondag 05.04 Wandelclub Beernem 
Latenklieverstocht 

Zaal Sinjo 
Lattenklieversstraat 28, Sint-Joris 

4-611-17-20-25 km 
07u00 tot 15u00 

109 Zondag 05.04 Singelwandelaars Strombeek-Bever 
Paastocht 

Sporthal E Sioen 

Singel 57, Strombeek-Bever 

5-10-16-21 km 
07u30 tot 15u00 

110 Maandag 06.04 

W.B 

Wandelclub Al Content Evergem 
W.A.K.-tochten 
Zaal De Molen 

Goelingen 12, Evergem 

4-8-12-18-22-30 km 
07u00 tot15u00 

111 Maandag 06.04 

W.B. 

De Heuvellandstappers 
Kemmelbergtocht 

OC De Gaper 
Reiningelsstraat 15, Kemmel 

5-9-11-17-25-32 km 
07u00 tot 15u00 

111 Maandag 06.04 

W.B. 

Godelievestappers Ruddervoorde 
Houtlandtocht 
Oostcampus 

Siemenslaan 1, Oostkamp 

6-10-13-18-22-27-35-42 km 
07u00 tot 15u00 

112 Maandag 06.04 
 

WSV Horizon Opwijk 
Lentewandeling 

De Schuur Hof Ten Hemelrijck 
Kloosterstraat6, Opwijk 

4-10-16-21-28 km 
08u00 tot 15u00 

DINSDAG 07.04 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN 

SAMENKOMST in Café Corazon- Vianeplein - VIANE 

Zie artikel over de dinsdagtochten 

 
Voor méér informatie en andere wandeltochten, raadpleeg uw “MARCHING” of 
“www.marching.be”. 
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 Voorbije organisaties 
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Reclameblad 10 


