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Het Padstapperke

Beste Padstappers
Voor velen komt de jaarlijkse
welverdiende verlofperiode in zicht. De
vakantieplannen zijn wellicht al
gemaakt. Tijd om te onthaasten, een
modern woord. Hopelijk willen de
weergoden wat mee, dat maakt het
allemaal nog des te gezelliger.
We kunnen alweer fier terugblikken op
onze voorbije organisaties. Op onze
Mattentaartentocht mochten we weer
meer dan 5000 deelnemers
verwelkomen, waaronder meer dan
2000 niet-aangesloten wandelaars.
Nooit eerder namen zoveel individuelen
deel aan deze tocht. De samenwerking
met het Stadsbestuur (Dag van de
Mattentaart en opening van het
toeristisch seizoen) verliep
voortreffelijk, en is wat ons betreft
zeker voor herhaling vatbaar. Vanuit het
Stadsbestuur vingen we dezelfde echo’s
op. Wordt dus zeker vervolgd…
Op Pinkstermaandag vonden – ondanks
onheilspellende weersvoorspellingenbijna 2800 wandelaars de weg naar
Schendelbeke, alweer een record. Ook
hier noteerden we meer dan 900
individuelen. Nogmaals een dikke merci
aan alle medewerkers die deze
organisaties in goede (zeg maar in
vrijwel perfecte) banen geleid hebben.
Ook de mensen die voor de eerste keer
kwamen helpen deden het schitterend.
De routiniers vingen hen op een
fantastische manier op. We investeren
intussen verder om het onze
medewerkers zo comfortabel mogelijk
te maken. Zo hebben we 4 karren voor
het transport van onze tafels en 2
karren met telkens 50 klapstoelen
aangekocht. Dit vereenvoudigt het
transport en de opbouw (en opkuis) van
de zalen.
De opkomst van onze leden op onze
eigen tochten en de dinsdagwandelingen

is opmerkelijk hoger dan de voorbije
jaren. Mooi zo! We merken wel dat heel
wat mensen verdere verplaatsingen
mijden. Deze trend zien we ook bij
andere clubs. Hiervoor zijn er wellicht
verschillende redenen zijn zoals een
hoge brandstofprijs en een overaanbod
van activiteiten (het leven is immers
meer dan wandelen alleen). Ik merk
anderzijds op dat het lange
afstandswandelen bij onze leden
opnieuw in de lift zit. Zo behaalden we
op de Sloebertocht (60 km) met 20
Padstappers een mooie eerste plaats.
Om het allemaal beheersbaar te houden
voor de bestuursploeg voelden we wel
de noodzaak om enkele initiatieven dit
jaar niet te laten doorgaan. Zo zal er dit
jaar geen barbecue zijn tijdens de
dinsdagwandeling van augustus. De
busreis tussen Kerstmis en Nieuwjaar
staat dit jaar ook niet op het
programma. Anderzijds beslisten we wel
om het etentje en gezellig samenzijn
voor de medewerkers jaarlijks te laten
doorgaan. Vrijwilligers zijn immers de
hoeksteen van onze organisaties. Ze
verdienen dan ook het nodige respect.
Misschien ook nog een praktische tip.
Heel wat leden hebben hun waardebons
kilometervergoeding (Zottegem en
Gent) nog niet afgehaald. Deze bons
kunnen afgehaald worden aan de stand
“afstempeling” op onze organisaties. De
bons kunnen naast de shop en de
busreizen ook gebruikt worden bij
inschrijving op onze tochten of voor de
aankoop van consumptiebonnen.
Het verschijnt bijna dagelijks in de
media: “Wandelen is gezond!”. Sla deze
goede raad niet in de wind. Maar vooral,
geniet ervan!
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
Nancy Martens
Functie: Penningmeester, clubaankopen
Adres:
Edingseweg 417, 9500 Viane
Tel:
0473 82 16 00
e-mail:
penningmeester@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
Freddy Callebaut
Functie: Bestuurslid
Adres:
Oudenaardsestr 153, Geraardsbergen
Tel:
0472 72 00 73
e-mail:
callebautfredddy@hotmail.com
Viviane Demilde
Functie: Bestuurlid
Adres:
Brusselsestw. 596, 9402 Meerbeke
Tel:
0474 38 86 42
e-mail:
danny.van.der.hoeven@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
Buiten Bestuur:
Annick De Taeye
Functie: Shop- en kledijverantwoordelijke
Adres:
Solleveld 65, 9500 Goeferdinge
Tel:
054 42 36 61
Francine Van Der Maelen
Functie: Ere-voorzitter
Adres:
Rozenstraat 94, 9500 Overboelare
Tel:
054 41 48 97
Marianne Broodcooren
Functie: Rekeningcommissaris
Bankrelaties:
Lidgeld en andere bijdragen:
Clubwerking:
Betaling van reizen:

Carine Mehaudens
Functie: Secretariaat
Adres:
Grijsdauwe 6, 9506 Smeerebbe-Vloerzegem
Tel:
0478 42 15 87
e-mail:
secretaris@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
Cindy Tielemans
Functie: Boekhouding, hulp penningmeester
Adres:
Benedenstraat 90, 9506 Zandbergen
Tel:
0496 48 05 94
e-mail:
penningmeester@padstappers.be
Eddy Rijgaert
Functie: Busreizen, uit- en afpijlen
Adres:
Stadsweg 29, 9500 Geraardsbergen
Tel:
054 42 14 85
e-mail:
busreis@padstappers.be
Robert Van Damme
Functie: Ere-Secretaris
Adres:
Groteweg 27B bus 359b, 9500 Geraardsbergen
Tel:
054 41 51 36
e-mail:
robert.van.damme1@proximus.be
Yvan Verle
Functie: Materiaal -, loodsbeheerder
Adres:
Lestpolder 70, 9506 Grimminge
Tel:
054 33 78 14
e-mail: navy.verle@skynet.be

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

Danny Spitaels
Functie: Rekeningcommissaris

IBAN: BE17 4431 6264 1121
IBAN: BE67 2930 3618 4287
IBAN: BE42 2937 2514 2854

BIC: KREDBEBB
BIC: GEBABEBB
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 3de kwartaal
Juli 2015
Zondag 12 juli
ZOMERTOCHT – 50 km VAN HET HAGELAND
Org: WSC Langdorp vzw (B006)
Vertrek: 08u00 aan De Reep
€ 7,00
Ninove Den Doorn: 08u10 – Aalst Texaco: 08u20

Augustus 2015
Zondag 9 augustus
OOST-VLAAMSE WANDELDAG
RONDE VAN VLAANDEREN VOOR WANDELAARS (WB)
Org: Hanske de Krijger Oudenaarde (Akt. 233)
Kilometervergoeding € 4,00

Zondag 23 augustus
HAGELANDWANDELING (WB)
Org: De Horizonstappers (B039)
Vertrek: 08u00 aan De Reep
€ 7,00
Ninove Den Doorn: 08u10 – Aalst Texaco: 08u20

September 2015
Zondag 6 september
ZOMERTOCHT (WB)
Org: De Witloofstappers en -trappers (Akt. 518)
Vertrek: 08u00 aan De Reep
€ 7,00

Oktober 2015
Zaterdag 10 oktober
Marche des Monastères de la Marlange
Org: Footing Club Fosses-la-Ville (Na001)
Vertrek: 08u00 aan De Reep
€ 7,00
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Beschrijvingen van de komende busreizen
Zondag 12 juli 2015
Zomertocht – 50 km van het Hageland
Org: WSC Langdorp vzw (B 006)
Start:
Afstanden: 4 - 5 – 8 – 12 – 15 – 20 – 30 – 42 - 50 km

Zomertocht – 50 km van het Hageland.
Deze Zomertocht speelt zich voornamelijk af op de as Aarschot, Gelrode,
Wezemaal, Holsbeek. Acht afstanden plus een stadswandeling van 4 km zijn voor
dit wandelfeest met gekende ijver door de Pinguïns van Langdorp ontworpen.
Iedere wandelaar, van welk niveau ook, zal kunnen genieten van de mooie
panorama's, natuur en cultuur die het Aarschotse ommeland rijk is. Allen welkom in
de parel van het Hageland!
Met de 4 km, tevens ook het parcours voor onze vrienden rolstoelers, verken je de
stad Aarschot. Je kan met deze afstand de Aarschotse beeldenwandeling
grotendeels ontdekken. Regelmatig zal je aangenaam verrast worden door kunstige
beelden die zomaar langs de straatkant zijn neergepoot. Allen hebben ze iets te
maken met het Aarschots verleden. Ook het Begijnhof en stadspark, met als ingang
de Drossaerdepoort uit de 15deeeuw, zullen niet ontbreken op deze stadswandeling.
De 5 en 8 km zoeken kort na de start de Demeroever op en kunnen vanop het
feeërieke Demerbruggetje genieten van een prachtig zicht op de mooie
gerestaureerde 's Hertogenmolens waarin nu een hotel en brasserie gehuisvest is.
Na genoten te hebben van dit mooi stukje erfgoed bereiken ze via het Sint-Rochus
rustoord de Orleanstoren, een overblijfsel van de stadsomwalling uit de 14de eeuw
en opgetrokken uit plaatselijke ijzerzandsteen. Het is een geschikte plaats om
eventjes te genieten van het uitzicht en om het rustmoment wat aangenamer te
maken, wordt hier de ijskar met ijs van Averbode gestationeerd. Na deze hemelse
verfrissing dalen de 5 km wandelaars de Leiberg af en keren via demeroever en
stadspark terug naar de vertrekzaal. De 8 km wandelaars trekken na het
lekmoment verder door naar de gezellige rustpost in Bergvijver. Via landelijke
wegeltjes en langs groene glooiende weiden omzoomd met statige beuken,
bereiken ze het kasteel van Schoonhoven, gaan door de ingangspoort en slaan dan
direct linksaf, wandelen langs vijvers en hooilanden en bereiken dan de Demer.
Vanop de demeroever zullen zij kunnen genieten van de 85 m hoge Onze-LieveVrouwekerktoren die in het gezichtsveld blijft tot in Aarschot.

Juli 2015 - 4

Het Padstapperke

Ronde van Vlaanderen voor Wandelaars – Oost-Vlaamse Wandeldag (WB)
Org: Hanske de Krijger Oudenaarde (Akt.233)
Start: Evenementenhal De Qubus, Lindestraat 45, 9700 Oudenaarde
Afstanden: 6 - 10 – 15 – 20- 25 – 30 km

Ronde van Vlaanderen voor Wandelaars.
Dit jaar gaat de Oost-Vlaamse Wandeldag door in Oudenaarde. Om onze leden aan
te sporen massaal naar Oudenaarde te trekken, voorzien we een
kilometervergoeding. Elke Padstappers die gaat wandelen, ontvangt een
tegemoetkoming van 4 euro per persoon. De vergoeding kan worden afgehaald
vanaf onze volgende wandeling, de Natuurreservatentocht, in Ophasselt.
Oudenaarde, parel van de Vlaamse Ardennen en een stad vol natuur en cultuur,
heeft heel wat te bieden voor de rasechte wandelaar. Klimmen en dalen, mooie
uitzichten en steeds weer beneden komen. Oudenaarde ligt immers aan de Schelde
en vormt zo de overgang van het glooiende Vlaamse Ardennen landschap naar het
vlakke Scheldelandschap.
Maar, er is meer: Oudenaarde heeft de laatste jaren vooral naam en faam gemaakt
als Ronde van Vlaanderen stad. Naast het Ronde van Vlaanderen museum, zijn er
de talrijke heuvels die opgenomen zijn in Vlaanderens mooiste wielerklassieker.
Als tweede monumentenstad van Oost-Vlaanderen kan Oudenaarde terecht fier zijn
op zijn prachtige stadhuis. Op een boogscheut hiervandaan vinden we de
monumentale Sint-Walburgakerk, de O.L.V. van Pamelekerk, de Boudewijntoren,
het huis Lalaing, de abdij Maagdendalen, het Begijnhof en nog tal van andere
historische gebouwen met elk hun eigen verhaal. Heel wat van deze gebouwen zijn
dan ook te bewonderen tijdens de wandeltocht. Wie wat meer natuur wil, komt
aan zijn trekken in de Jachthaven of het Liedtspark met kasteel.
De langere afstanden verlaten het stadscentrum en trekken de wijde natuur in.
Voor hen staan de Ladeuzemolen, de Tissenhovemolen, het bedevaartsoord
Kerselare, het Enamebos en het Volkegembos op het programma.
De organisatoren geven ook nog mee dat de 6 en 10 km vlak is, voor hen geen
moeilijke beklimmingen. Verder is er voor elkeen een gratis versnapering en
krijgen de deelnemers bij de inschrijving een speciale gelegenheidssticker. Wie
graag op stap gaat met de GPS, kan deelnemen aan de 8 en 16 km. Ter plaatse bij
de inschrijving kan de track worden opgeladen.
Bij aankomst kan men genieten van de Oudenaardse bieren. Oudenaards bruin is
alvast een streekspecialiteit. Voeg daarbij nog een boterham met Breydelspek en
de hongerige magen zijn alweer gespijsd.
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Zondag 23 augustus 2015
Hagelandwandeling (WB)
Org: De Horizonstappers (Akt. 116)
Start: Zaal Leeuwkens, Kerkdreef , 3210 Linden
Afstanden: 4 – 7 – 10 – 15 – 20 – 30 km

Hagelandwandeling.
Linden ligt in de buurt van Leuven en heeft heel wat groen in de omgeving. De
start ligt in het Hagelandse wandelgebied en het knooppuntennetwerk heeft er
meer dan 300 km wandelwegen.
Na het inschrijven kan men de natuur in. De 30 km wandelt eerst door het Bleeken het Rondebos. Wat later komen ze aansluiten bij de anderen en gaan ze samen
richting Kortijk-Dutsel. Via heel veel groen, uitgestippelde aardewegen en nieuwe
trage wegen bereikt men op redelijke afstand de rustpost. Net voor de rustpost
komt men voorbij de mooi geklasseerde pastorie die voor een deel het dorpsgezicht
beheerst.
Na de rustpost gaat het richting Duinbergbroek. Een prachtig natuurgebied beheerd
door Natuurpunt ten zuiden van de E314. Het Dunbergbroek wordt aan weerszijden
begrensd door een massief van Diestiaanheuvels: in het noorden de Beninksberg en
Wijngaardberg, in het zuiden een uitloper van het Kesselbergmassief. Het is een
plantenparadijs met in het late voorjaar bloemrijke hooilanden en in de vroege
lente voorjaarsflora in de bossen.
De grotere afstanden hebben nog een tweede rustpost in de buurt van de
Uithemmolen. De 20 en 30 km maken van hieruit nog een extra lus. Mooie paden en
vele voetwegen volgen elkaar op.
Na een laatste blik op de Sint-Catharinakerk (oudste romaanse kerk van VlaamsBrabant) gaat het richting vertrekpunt.
Zondag 6 september 2015
Zomertocht (WB)
Org: De Witloofstappers en –trappers vzw (Akt. 518)
Start: Sporthal Berg-Kampenhout, Torfbroeklaan 21, 1910 Berg
Afstanden: 7 – 12 – 18 – 25 – 35 km

Zomertocht.
Berg-Kampenhout is bij velen gekend als de gemeente waar vliegtuigen worden
gespot die landen op Zaventem. Toch heeft de gemeente nog heel wat groen te
bieden en komt elke wandelaar aan zijn trekken.
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Zoals de naam van de club al doet vermoeden, wandelen we hier door het groen
van heel wat witloofvelden. Deze lekkernij werd in het verleden vooral in de buurt
van Brussel gekweekt, gevolg, een streekmuseum laat alles zien over de kweek van
de witte lekkernij. Meer zelfs, wie een Witloofbiertje wil drinken is hier aan het
juiste adres.
Uit verslagen van het verleden blijkt de tocht heel wat natuur, vele wegeltjes en
dito veldwegen in de omlopen te hebben. We kijken dan ook uit naar deze
wandeling aan de rand van Brussel en hopen heel wat leden warm te krijgen om
mee te reizen met de bus.
Wie over een eigen GPS beschikt, kan die dag een GPS wandeling doen. Het wordt
een afzonderlijke wandeling, welke niet wordt uitgepijld.

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
•
•
•
•
•

Kinderen reizen 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.

Proper schoeisel op de bus!
Uit respect voor de buschauffeur verzoeken we de deelnemers om niet met vuil
schoeisel op de bus te stappen. Het valt ons de laatste tijd op dat medereizigers,
zowel voor als na de reis, met modderschoenen op de bus plaatsnemen. Om het
geheel proper te houden vragen we een reserve paar schoenen mee te nemen.
Wie hieraan geen gevolg geeft, zal op blote voeten of kousen plaats moeten nemen
op de bus.
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Familieberichten
(afgesloten op 26 juni 2015)

Geboorte
Op 21 april werden Jean-Marc Serlippens en Marleen Brewee opnieuw grootouders.
We wensen de familie een dikke proficiat met de geboorte van Fleur Serlippens.

Overlijdens
’s Morgens op de Mattentaartentocht kregen we een telefoontje met de melding
van een overlijden. Op 19 april verloor Jean-Pierre Gaytant de strijd na een
langdurige ziekte. Jean-Pierre, nog geen 67 jaar, was de echtgenoot van Annita
Collyns en vader van ons bestuurslid Kristof. We bieden ons blijken van medeleven
aan aan Annita, Kristof, Silvie en kinderen Remco en Kenzo.
Op 10 mei overleed Celine Van den Bogaert op 77-jarige leeftijd. Zij was de
moeder en grootmoeder van diverse leden van onze vereniging. We bieden ons
blijken van medeleven aan aan Linda Beeckman en Marcel Villaer, Karina
Beeckman en Willy Heyvaert, Rita Beeckman en de kleinkinderen Jurgen, Lindsey
en Jarre.
We vernamen het overlijden van Mathilde Keymeulen op 8 juni. Mathilde was de
88-jarige moeder van Aimé Baptist. Zij was bij velen ook bekend als de dame die
de winkel op de hoek van Brugstraat en de parking openhield. We wensen Aimé
heel veel sterkte bij het verlies van zijn moeder.

Gouden bruiloft
Iets meer dan 50 jaar terug leerden Freddy Schamp
en Victorine Januarius elkaar kennen tijdens een bal
in een spiegeltent in Sint-Anna-Pede. Nu vele jaren
later vieren ze hun gouden bruiloft. We wensen het
koppel een dikke proficiat en hopen ze nog vele
kilometers te zien wandelen.
We vernamen langs redactionele weg ook de Gouden
Bruiloft van Novotni Franz (Alex) en Krikilion Nicole.
Ook hen wensen we nog vele gelukkige jaartjes samen
toe en hopen hen verder nog veel te zien wandelen.

In de ziekenboeg
Diverse leden sukkelen met de gezondheid. Sommige al wat erger en bedreigender
dan anderen. We wensen alle leden met enige kwalen vlug beterschap zodat ze
terug op stap kunnen en hun geliefde hobby terug kunnen beoefenen.
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Welkom nieuwe leden
Aangesloten tussen 20 maart 2015 en 20 juni 2015
Rang

Naam

Voornaam

Woonplaats

Stamnr.

79 LAMBRECHT

GEORGES

OOSTENDE

129959

80 VERMEIRE

SYLVIA

DEUX-ACREN

129960

81 RUYKENSVELD

MICHELINE

GOEFERDINGE

129961

82 DHAENENS

ANN

LIERDE

129962

83 VAN EERSTVELDE

SABINE

GOEFERDINGE

129963

84 LAMBREGT

KATIA

GOEFERDINGE

130032

85 VAN STEENBERGE

STEVE

GOEFERDINGE

130033

86 SOMERS

CARINE

APPELTERRE-EICHEM

130134

87 DE DUFFELEER

GINO

GERAARDSBERGEN

130151

88 DE COSTER

SONIA

GOEFERDINGE

130152

89 DE GRAEVE

ROBERT

GOEFERDINGE

130153

90 FRANCOIS

FANNY

ZANDBERGEN

130284

91 COPPENS

NANCY

ERWETEGEM

130285

92 VEREECKEN

BENJAMIN

ERPE-MERE

130286

93 DE WITTE

YFKE

ERPE-MERE

130338

94 VAN DE PONTSEELE

LUC

LIERDE

130339

95 NUYENS

CHRISTIANNE

LIERDE

130340

96 BEERENS

JEAN-PAUL

HUIZINGEN

130461

Op 20 juni hadden we 763 leden die bij “AKTIVIA” geregistreerd zijn. Onder hen
noteren we 96 nieuwe leden die dit jaar zijn komen aansluiten.
We heten alle leden welkom en hopen hen snel te ontmoeten op onze eigen en
andere organisaties.
We herinneren er graag aan dat de lidkaart dient getoond te worden bij het
inschrijven op een wandeltocht. Eens de inschrijfkaart in het bezit, vult men naam
en adres in en bij club noteert men Padstappers Geraardsbergen en het
clubnummer 135.
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De kilometer- en tochtenbadges
Uitgereikt tot en met 20 juni 2015

Kilometerbadges
500 km

5.000 km

10.000 km

Jurgen FAUCONNIER

Jan DE GEYTER

Jacqueline DAUWE

1.000 km

8.000 km

25.000 km

Lucas MIGNON

Marleen BREWEE
Andre HEERMAN
Jean-Marc SERLIPPENS
Herman STEENHOUDT
Godelieve VAN VRECKEM

1.500 km
Christine GEEVAERT

Marc PRESIAUX
Tony VAN GYTE
40.000 km
Willy HEYVAERT

3.000 km
Mireille GEEVAERT

Tochtenbadges
150 tochten
Christine GEEVAERT
We wensen al deze leden “Proficiat” voor de afgelegde kilometers en voor het
aantal gerealiseerde wandeltochten. We wensen hen tevens nog veel wandelgenot
toe.
Leden die een veelvoud van 500 km of 50 tochten hebben afgelegd kunnen aan
onze Padstappersshop badges bekomen. Ze zijn gratis te krijgen op onze
wandelingen, geef hiervoor je naam en kilometerstand of aantal tochten door.
Leden die een veelvoud van 1000 tochten of 20.000 km behalen, komen in
aanmerking voor een huldiging. Ook volgend jaar, wanneer Wandelsport
Vlaanderen een feit zal zijn, zal deze huldiging blijven bestaan. We houden jullie
alvast op de hoogte.
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De Padstappershop
Regelmatig krijgen wij vragen van onze leden omtrent de shop. Waar en wanneer
kunnen wij terecht voor het aanschaffen van kledij? Wat kunnen we allemaal
verkrijgen? Hoeveel kost dit alles?
Hierbij volgt een kort overzicht.
De shop wordt beheerd door Annick De Taeye, de echtgenote van Koen. Op de
meeste wandelingen is er een mogelijkheid om kledij aan te kopen. Dit kan dan
aan de afstempeling bij Nelly. De kledij wordt bewaard in onze loods in de
Papiermolenstraat (achterkant station Geraardsbergen). Tussen de wandelingen
door kan je gerust een afspraak maken met Annick om kledij te passen en/of aan
te schaffen. Dit kan telefonisch op het nummer 0485/42 42 93 of 054/ 42 36 61,
liefst tussen 19u30 en 21 uur.
De kledij wordt verkocht aan inkoopprijs. Je kan hiervoor ook eventueel de
waardebons gebruiken.
Wat zit er zoal in het gamma en hoeveel kost het:
T-shirt grijs (XS tot 5XL)
T-shirt lichtblauw (XS-2XL)
Polo grijs (XS-5XL)
Polo blauw (S-2XL)
Sweater grijs (S-2XL)
Sweater met kap (S-2XL)
Topjes dames (XS-XXL)
T-shirt “Jong en dapper”

€ 7,00
€ 7,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 18,00
€ 25,00
€ 7,00
€ 7,00

Pet
Fleece donkergrijs (XS-2XL)
Bodywarmer donkergrijs (S-3XL)
Regenjas (XS-2XL)
Trainingsvest (XS-4XL)
Grijze Softshell (XS-XXXL)
Sweater kap “jong en dapper”

€ 7,00
€ 28,00
€ 32,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 25,00

We proberen in de mate van het mogelijke ons gamma aan te passen aan de vraag.
Deze artikelen moeten echter steeds met grote getallen tegelijkertijd aangekocht
worden. U begrijpt ongetwijfeld dat we moeilijk met massale stocks van
verschillende producten kunnen werken.
Op onze Drie-Provinciëntocht, Natuurreservatentocht en Sinterklaastocht zal het
hele gamma beschikbaar zijn. Op de Winteruurtocht en de Wafelentocht wordt een
beperkt gamma meegebracht.
Bestellen van kledij kan natuurlijk wel zoals hierboven beschreven.
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k
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k
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k
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k
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In onderstaande tabel vin
nd je de data en deelnemende clubss voor hett derde
aal van 2015:
kwarta
Datum

Organiseren
nde club

Tocht

1 juli

Pa
adstapperss Geraardssbergen vzw
w

Drie-Pro
ovinciëntoccht

6 juli

W
Wandelclub
De Zilverd
distel Dend
dermonde Midweekktocht

7 juli

W De Ijsbrekers Haalltert
WV

Tocht de
er Franschmannen

25 augu
ustus

De
e Florastap
ppers Gentt

Stropkesstocht

26 augu
ustus

W
Wandelclub
De Smokk
kelaars Ste
ekene

Grenstocchten

6 septe
ember

De
e Kwartelss

Langeled
detocht

8 septe
ember

CSSC Lierde/
/Club voor Sport en Cultuur
C

Midweekktocht

12 okto
ober

W
Wandelclub
Natuurvrienden Deinze

Tweede dag v/d weektocht
w
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Voorbije organisaties
De Mattentaartentocht van zondag 19 april
Na vorig jaar een organisatie te hebben gehad op Pasen, was het opnieuw bang
afwachten of de wandelaars Geraardsbergen zouden weten liggen. De concurrentie
was dit jaar dan ook wat zwaarder dan anders, met een extra tocht bij de Kwartels
in Assenede. Een deel van het Gentse en zeker het noorden van de provincie zullen
allicht niet afzakken naar het uiterste zuiden.
De samenwerking met de stad verliep vlot. De stad had een mooi programma op de
Markt in elkaar gebokst en wij gebruikten de Permanensje om ons streekproduct
aan te bieden. Op de Markt zelf konden de resterende kruimels worden
doorgespoeld met een gratis tas koffie.
De eigen reclame via folders en de reclame via allerhande stadskanalen zorgden
voor een massale belangstelling vooraf. Zelden zo veel aandacht geweest voor onze
wandelklassieker. Het deed ons het beste verhopen, 4000 tot 4500 wandelaars
moest tot de mogelijkheden behoren. We keken hoopvol vooruit.
Intussen werden de laatste bestellingen aangepast, de parcours uitgepijld, de zalen
gezet en vooral het weerbericht in het oog gehouden. We stevenden af op een
ideale wandeldag. De temperatuur zat goed, iets te koud, maar de afscherming op
de speelplaats zou in ons voordeel kunnen spelen.
Intussen ging het inschrijven van start. We hadden niet het whaw gevoel. Alles
kwam traag op gang. De clubwandelaars waren niet op de afspraak zoals in het
verleden. Wat was er aan het gebeuren? Waar bleven de stappers? Rond 9u kwam
er schot in de zaak. We merkten op dat heel wat niet-aangesloten wandelaars naar
onze tocht afzakten. Zij konden het resultaat nog enigszins beïnvloeden. De vrees
om af te gaan bleef reëel. Waar bleven de clubwandelaars?
De dag verliep verder vlekkeloos. De vele wandelaars op 14 en 16 km bezorgden
ons kopzorgen op de rustpost in de Rietbeemd. De veel gesmaakte afstand en het
uitvallen van een toilet zorgden voor de nodige problemen. Heel wat positieve
reacties. Vele blije wandelaars. Heel wat niet-aangeslotene die voor het eerst
kennis maakten met de wandelsport. De cijfers werden verwerkt en we mochten
tenslotte heel tevreden zijn met het resultaat. Opnieuw mochten we een cijfertje
5 vooraan plaatsen. Onder hen heel wat individuelen. We danken dan ook de vele
clubleden die hieraan hebben geholpen. Sommigen verdeelden folders, anderen
stuurden de internetreclame door en nog andere deden het nodige via mondelinge
weg. Met zijn allen zorgden we voor een massale reclamecampagne.
Na de tocht was er de opkuis. Niet altijd de eenvoudigste en makkelijkste taak.
Toch hadden ook dit jaar nog heel wat leden de moed om het geheel proper op te
kuisen. De school was volledig leeg, dankzij de vele vrijwillige handen slaagden we
daar opnieuw in. Mooi, zo hoefden we op maandag de school niet meer te
betreden.
Na de tocht was er voor iedereen een maaltijd. Zoals gewoonlijk lieten we het ons
smaken in de Villa Wilson. Met een lekker drankje erbij mochten we de dag mooi
afsluiten.
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De dagen na de Mattentaartentocht mochten we via mail of op het net heel wat
commentaren ontvangen. Een greep uit de vele reacties:
OP FACEBOOK
Véronique Fontaine: “Het was weer een top organisatie. Proficiat”
Bianca Van Geyt: “Het was een prachtige tocht! ”
Marhilde Van der Mynsbrugge: “Zoals gewoonlijk : een hele mooie tocht !!”
Frederik Huys: “Proficiat! En mooie tocht. ”
Maria Krikilion: “Jullie hebben weer Uw best gedaan .Goed weer was er en meer moet dat
niet zijn. Proficiat aan alle medewerkers van de dag, ze verdien allen een BRAVO. En de
overige wandelaars die ik heb gesproken waren allemaal tevreden met de uitgestippelde
parcours.”
Nelly Haelterman: “Amaai, een dikke proficiat, het was de moeite waard !!!”
Conny De Leeuw: “Super geslaagde tocht. Tot in de puntjes verzorgd. Maar we zijn van jullie
niets anders gewoon. Top!”
Theo Runner: “Ik stapte de 42km na 2 nachtshiften maar het weergaloze prachtige parcours
liet me alle vermoeidheid vergeten. Wat een parel!!! Dit is de puurste reclame voor de stad
Geraardsbergen....!!! Top!!!!”
VIA MAIL
Beste Kurt,
Met dit berichtje wil ik jou , bestuur en ook de ganse ploeg medewerkers feliciteren met de
organisatie van de Mattentaartentocht van gisteren zondag 19/04/2015.
De uitgestippelde verschillende afstanden waren in orde, veel natuur met prachtige
vergezichten.
Ook de rustposten (zelfs met koffie en een halve mattentaart), de start en aankomstzaal,
alles tip top in orde.
Ik denk dat iedere wandelaar ten volle genoten heeft van deze wandelhoogdag.
Nogmaals proficiat en vele wandelgroeten,
Marc Présiaux – Van Liefferinge Marie‐Paule

Hallo,
Als ik even mag, wil even noteren dat wij beiden 'meer dan' tevreden waren met de
uitgestippelde gps wandeling (26 km lang).
Meer nog, wij vonden het veeleer 'n crème de la crème wandeling, volop kunnen genieten
van de schitterende natuur rondom ons, de stilte en het zoeken van onze weg, verlost van
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de foule volk, met hier en daar ook wat zin voor avontuur. Het kon niet mooier, het kon
werkelijk niet beter.
Het gaf ons 'n WAW gevoel, we vonden het zelfs jammer, veeleer doodzonde dat die 26 km
al om was !
Dank je wel, hoor ! We genieten beiden nog volop na, en wat ons betreft, heel zeker tot
nog eens!
Micheline & Freddy

Hallo Kurt,
Eerst een vooral wil ik jullie feliciteren met de Mattentaartentocht van gisteren. Ik heb de
laatste 7 edities deelgenomen (42 km) en telkens opnieuw kunnen jullie me verrassen met
het mooie parcours dat jullie weten uit te stippelen. Zo ook weer gisteren, zelfs één van de
mooiste parcours van de laatste jaren vond ik ! Proficiat daarvoor !
Ik zou echter ook nog een minpuntje willen vermelden. Beschouw het echter als
opbouwende kritiek zodat jullie er volgend jaar eventueel rekening kunnen mee houden.
Toen we gisteren aankwamen op de markt, was die al goed volgelopen met een
mensenmassa die de trouw van de reuzen wilden meemaken. Wij bleven even staan maar
vervolgden toch onze weg naar De Permanesje om onze mattentaart op te halen en even
gebruik te maken van het toilet. Toen we onze weg wilden verder zetten en terug buiten
kwamen was er zowaar nog meer volk op de markt (ong. 10 minuten vòòr de trouw van
Gerarda en Goliath). In die mensenzee zagen we de wegwijzers naar het parcours niet
meer. Ik was gisteren in gezelschap van 2 vriendinnen en niemand van ons vond op dat
moment de pijlen terug waardoor we het gingen vragen aan medewerkers binnen in De
Permanensje.
Misschien is het mogelijk om in de toekomst, op dergelijke plaatsen, duidelijk zichtbare
(grote) wegwijzers (bv. in de hoogte ‐ boven de hoofden van de mensen) te plaatsen zodat
de wandelaars toch gemakkelijk hun weg zouden vinden. Ook klevers op de grond (bv.
vertrekkend vanuit De Permanensje richting Vredestraat) of een goed zichtbare aanduiding
bij het buitengaan van De Permansje behoort tot de mogelijkheden.
Het is slechts een kleine opmerking, maar misschien kan het wel bijdragen tot het
verbeteren van jullie Mattentaartentocht, die zoals eerder al gezegd, telkens weer top is.
Groetjes en nog veel succes
Marhilde Van der Mynsbrugge

Geachte
Ik wil U bij deze van harte feliciteren met Jullie prachtige wandeling van gisteren . Ik vroeg
U voor de wandeling uitleg ivm 12 of 16 km en ik was zeer tevreden dat ik de 16 had
genomen.
Uitstekende organisatie , bepijling en parking !!
Mvg
André Pauwels
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Dag Kurt,
Proficiat met prachtig parcours van vorige week. We hebben de 42 gedaan en hebben
plekjes ontdekt waar we nog niet gewandeld hebben.
Met sportieve groeten,
Nico De Coen

We danken dan ook alle helpers, medewerkers en wandelaars om van de
Mattentaartentocht een wandelhoogdag te maken. We kijken nu al uit naar volgend
jaar. Hopelijk kunnen we opnieuw op jullie enthousiasme rekenen.
In totaal mochten we 5012 wandelaars noteren (125 helpers inbegrepen). Onder
hen noteerden we 2022 wandelaars die niet aangesloten zijn bij een wandelclub,
meer dan 40 %, wat een heus record opleverde. We waren dan ook meer dan
tevreden met deze prachtige cijfers.
We mochten ook 496 Padstappers ontvangen. Niet slecht, bijna 500 eigen leden
waren aanwezig. Om jullie te helpen kiezen in de toekomst volgt er hierna een top
50 van de best vertegenwoordigde clubs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

WSV Egmont Zottegem
De Florastappers Gent vzw
Reynaertstappers Belsele-Sinaai
De Scheldestappers Zingem
Postiljon Wandelclub Merelbeke
WSV Land van Rhode
Hanske de Krijger Oudenaarde
Wandelclub Natuurvr. Deinze
De Chatons Ronse
WSV De Kadees Aalst
WSV De Sportvrienden vzw
De Pajotten Hekelgem
De Marktrotters Herne vzw
Everbeekse Wandeltochten
Heidetochten Kester-Gooik
De Schooiers Wichelen
Boerenkrijgstappers Overmere
WSV Leuven
CSC Lierde
WSV De Brigandtrotters
Reigerstappers Vinderhoute
Lachende Wandelaars Aalter
Parel v h Pajottenland
WSV Ibis Puurs
Vreugdestappers Huldenberg

324
136
90
75
72
66
61
60
60
58
53
51
50
50
47
45
46
39
34
33
31
28
28
26
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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Wandelclub Beernem
Wandelclub Roal Benti
Waterhoekstappers Heestert
Les Trouveres club de Marche
De Smokkelaars Stekene
De Zilverdistel Dendermonde
Keignaerttrippers Oostende
Lennikse Windheren
Burchtstappers Herzele
Dwars door Brakel
De Hopbelletjes Opwijk
W.V. De Ijsbrekers
Dorpscomité Bogaarden
De 7 Mijl-stappers Moorslede
De Duintrappers Westende
Wandelclub Koekelaere
Wandelclub Nooit Moe Boezinge
Omloop Kluisbergen
WSV Baasrode
Houtheimstappers Steenokkerzeel
De Kwartels Assenede
De Magrietestappers
Horizon Opwijk
Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden
De Textieltrekkers Vichte

23
22
22
22
21
20
17
17
17
16
16
16
16
15
14
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
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De Gaverswandeling, Pinkstermaandag 25 mei
De weersvoorspellingen waren zeer onzeker. Op vrijdag voorspelde men dat het
maandag regenachtig zou worden. Op zaterdag gaf men “kans op regen” en op
zondag zei men dat het maandag droog zou blijven. Hoe moeilijk kan het zijn om
bestellingen te doen? Alles diende op vrijdag beslist te worden. We beperkten de
bestelling van bederfbare eetwaar. Gevolg: te kort op alle fronten, waar we
konden bijwerken deden we het, maar mattentaarten hadden we veel tekort. Voeg
daarbij een recordopkomst en we moeten er allicht geen tekening bij maken.
Reeds vrij vroeg werd Schendelbeke onder de voet gelopen. Het was snel zoeken
naar een parkeerplaatsje en de zaal kreunde onder de aanwezigen. Iedereen wou
er precies vrij vroeg aan beginnen. We hadden dan ook al snel het gevoel dat we
die dag potten gingen breken.
De wandelaars lieten zich het parcours smaken. De Boelaremeersen als opener voor
de langste afstanden, de Moenebroek vanaf 10 km en de fel gesmaakte Idegemse
Meersen vanaf 12 km. Iedereen tevreden blijkbaar. Wat ook fel smaakte, was het
Mystic biertje dat iedereen bij het verlaten van het Provinciaal Domein De Gavers
kreeg aangeboden. Voor elk wat wils deze keer.
De reacties nadien logen er niet om. De Idegemse Meersen waren precies ’s lands
ontdekking. Ook vorig jaar gingen we er door, maar het bijna 500 m lange
plankenpad was de revelatie van de tocht.
Bij het einde van de dag noteerden we 2786 deelnemers. Niet te doen! Wie vooraf
dacht dat een zaaltje als Schendelbeke dergelijke cijfers kon verwerken, hadden
we zot verklaard. Gelukkig hadden de wandelaars begrip en soms wat geduld.
Onder hen weeral een hoop niet-aangeslotenen, 922 stappers. Omzeggens 30 % wat
een zeer mooi resultaat was. Ook noteerden we 437 Padstappers, hetzelfde
resultaat als vorig jaar. Niet slecht en we hopen jullie de komende wandelingen
ook te mogen blijven ontmoeten. Jullie aanwezigheid is zeker een hart onder de
riem voor de harde werkers binnen de vereniging.
Hierna volgt de tabel met de beste 30 vertegenwoordigde clubs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Egmont Zottegem
Hanske De Krijger Oudenaarde
Land Van Rhode
Florastappers Gent
Scheldestappers Zingem
Everbeekse Wandeltochten
WSV De Kadees Aalst
WSV De Sportvrienden
De Marktrotters Herne
De Chatons Ronse
C.S.C. Lierde
De Heidetochten Kester-Gooik
Postiljon Wandelcl. Merelbeke
Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw
Boerenkrijgstap. Overmere

307
60
56
54
47
41
39
38
38
38
33
33
32
31
27

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Wandelclub Natuurvr. Deinze
De Kwartels Groot-Assenede
De Schooiers Wichelen
Wandelclub Al Kontent
Reynaertstappers vzw
Reigerstappers Vinderhoute
Parel van het Pajottenland
Wandelclub Kruikenburg
Lennikse Windheren
Dorpscomité Bogaarden
Textieltrekkers Vichte
W.V. De Ijsbrekers
Op Stap Zwalm
Burchtstappers Herzele
Les Vaillants Acrenois

23
23
20
19
18
17
16
15
14
14
12
12
12
12
12
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Waar Padstappers gezien?
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

25/03
27/03
28/03
29/03
31/03
3/04
4/04
4/04
5/04
5/04
5/04
6/04
6/04
6/04
8/04
8/04
10/04
11/04
12/04
12/04
12/04
12/04
12/04
15/04
18/04
19/04
22/04
24/04
25/04
25/04
25/04
26/04
29/04
29/04

Naam van de tocht
en/of van de organiserende club

Midweektocht - Scheldestappers Zingem vzw
Scaldistocht - De Waterhoekstappers Heestert
Lentetocht - De Pajotten Hekelgem vzw
Camtocht - De Heidetochten Kester-Gooik vzw
Puitenklopperstocht - Boerenkrijgstappers vzw
Ledegancktocht - Reigerstappers Vinderhoute vzw
Euraudax Affligem - Euraudax België
Bursitiatocht - Wsv Land van Rhode vzw
Lattenklieverstocht - Wandelclub Beernem vzw
Parel van het Hageland - Globetrotters Hageland vzw
Paastocht - Singelwandelaars Strombeek-Bever
W.A.K.-tocht - Wandelclub Al Kontent Groot Evergem
Lentewandeling - Wsv Horizon Opwijk
Houtlandtocht - Godelievestappers Ruddervoorde vzw
Kustwandeling - Wandelclub Nieuwpoort v.z.w.
Faubourgtocht - WSV De Kadees vzw
Rondom Ruiselede - Wsv De Molenstappers Ruiselede
Kunsttocht - vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze
Lentetocht - Leietocht - Buitenbeentjes Landegem
Lentekriebels wandeltocht - Duintrappers Westende
Internationale Wandeltocht - Wsv De Ranstuilen Ranst
Kleiputtentocht - Wsv Schorrestappers
Wandeltocht der Denderstreek - De Sportvrienden
Midweektocht - Wsv Egmont Zottegem vzw
Koppenbergtocht - Hanske de Krijger Oudenaarde
Mattentaarttochten - Priortrofee - Padstappers
Muziekbostocht - De Chatons Ronse
Wandelen is ZEE(r) gezond - Buencamino
Euraudax Dender-Schelde - Euraudax België
Husdinetocht - Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw
De Blankaarttocht - Wandelclub Hoger Op Woumen
Vlaanderens Mooiste Wandeltocht - Everbeekse
Midweektocht - Wsv De Hopbelletjes Opwijk
Grastocht - De Textieltrekkers vzw Vichte
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Aantal
deelnemers

Aantal
Padstappers

Rangorde

911
638
745
475
772
687
84
1118
1790
1921
1341
1770
1310
2539
1314
783
954
1587
1874
1087
2831
2079
1597
1680
1702
5012
1342
386
36
1020
585
2112
655
925

21
7
43
35
9
7
5
39
8
13
27
14
19
29
14
22
8
9
11
12
43
48
85
65
25
496
35
10
4
13
14
138
9
10

9
20
4
2
24
21
2
6
40
31
11
20
19
21
24
9
21
30
27
11
14
8
4
1
10
1
8
3
1
16
12
2
14
23
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1/05
1/05
2/05
2/05
2/05
3/05
3/05
3/05
3/05
6/05
9/05
10/05
10/05
10/05
10/05
13/05
14/05
14/05
15/05
16/05
16/05
17/05
17/05
17/05
20/05
23/05
24/05
24/05
25/05
26/05
30/05
30/05
31/05
31/05
31/05
2/06
5/06
6/06
6/06
7/06
10/06
13/06
14/06

Krekentocht - Wandelclub Roal Benti vzw
Disteltochten - Wandelclub De Zilverdistel
Rondje Sluis - W.V. Voor de Wind
Tweedaagse van Vlaanderen - Int. Tweed. Blankenb.
Lozermeitocht - Scheldestappers Zingem vzw
Tweedaagse van Vlaanderen - Int. Tweed. Blankenb.
Lewe tocht - Wandelclub St.Pieters-Leeuw vzw
Int. Steinbockmars - De Wase Steinbockvrienden
Lentewandeling - Burchtstappers Herzele
Tollemb. Hanezoekerstochten - Parel Pajottenland
Basiel De Craenetocht – Wandelcl. Natuurvr. Deinze
Sunparks wandelweekend - PBK West-Vlaanderen
Vicaristocht - WJC Denderklokjes Lebbeke
W.-Vl. Wandelhappening - Waterhoekstap. Heestert
Vrijbuiterstocht - Florastappers Gent vzw
Ename-tocht - Hanske de Krijger Oudenaarde
Marche des Nerviens - Les Sucriers de Brugelette
Egmonttocht - Wsv Egmont Zottegem vzw
100 km Ieper - Organisatiecomité '100km van Ieper'
100 km Omloop Kluisbergen - Omloop Kluisbergen vzw
Donkmeertochten - Boerenkrijgstappers vzw
100 km Ieper - Organisatiecomité '100km van Ieper'
Omloop Kluisbergen - Omloop Kluisbergen vzw
Lentetocht - Wsv Land van Rhode vzw
Midweektocht - Wsv Egmont Zottegem vzw
Rondom Wakken - Watewystappers Tielt
Lotelingenmars - WNZB Knokke-Heist vzw
Sinksentocht - De Pajotten Hekelgem vzw
Gaverswandeling - Priortrofee - Padstappers
Kleine Meertocht - De Winkelse Stappers
Zwalmse Molentocht - Op Stap Zwalm
Barbecuetocht - WSV De Kadees vzw
Herdenkingstocht A. De Maesschalck - Wsv Wetteren
Pompoenstapperswandeling - De Pompoenstappers
Lennikse Windherentocht - Lennikse Windheren
Rondom Ternat - Wandelclub Kruikenburg vzw
Biestkermistochten - Klav. Vier Wortegem-Petegem
In en rond de Lembeekse Bossen - Groep 't Singel
Vriendschapstocht – Wandelcl. Natuurvrienden Deinze
Heidetochten - De Heidetochten Kester-Gooik vzw
Balegemse Jenevertocht - Wsv Land van Rhode vzw
Sloebertocht - Scheldestappers Zingem vzw
Dwars door Aarsele - Wsv De Molenstappers Ruiselede
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14/06
17-06
20-06
21-06
21-06
21-06
21-06
24-06
24-06

Breugheltocht - De Trekplosters Zellik-Asse
Midweektocht - Wsv Egmont Zottegem vzw
Zeehaven Brugge Wandeling - Brugse Metten Wandelcl
Poelbergtocht - Watewystappers Tielt
Hoppetocht - Wsv De Hopbelletjes Opwijk
Megasterren Heuveltocht - De Chatons Ronse
Natteneuzenwandeling - Spoetnikstappers vzw
Kruwerstocht – Wandelclub Nieuwpoort vzw
Klaver 3-tocht – De Vossen Buggenhout
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627

35
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Buitenlandse reis 18 tot 25 juli naar de
Lüneburgerheide in de buurt van Bremen
Binnenkort vertrekken we met meer dan 60 leden naar de Lüneburgerheide. Op het
laatste moment is er nog een afzegging geweest wegens gezondheidsredenen.
Mochten er nog leden zijn die interesse hebben om mee te reizen, dan kunnen ze
steeds contact opnemen met Kurt. Dit kan telefonisch (0479 410 920) of via mail
kurtmartens@telenet.be.

Weekendreis 2015 (6, 7, 8 november)
België – Ardennen – Houffalize
Momenteel zijn er nog een 3-tal dubbele kamers vrij. Wie mee wil, kan info
bekomen en zich nog inschrijven bij Kurt. Ofwel kan dit via mail
kurtmartens@telenet.be, ofwel telefonisch op 054 41 07 49.
Eind juli worden de kamers vrijgegeven en sluiten de inschrijvingen definitief af.
Wie later inschrijft kan dan enkel nog mee als reserve (= wegvallen van een ander
stel deelnemers).
Het verblijf is in Houffalize, meer bepaald in het vakantieverblijf VAYAMUNDO Ol
Fosse d’Outh, http://www.vayamundo.be.

Folders en affiches
Langs deze weg willen wij een warme oproep doen om onze folders en affiches niet
alleen op wandelingen te bedelen of uit te hangen, maar de verspreiding ervan zo
ruim mogelijk te maken.
Gelieve ook zoveel mogelijk de volgende kanalen te gebruiken: bakkers, slagers,
apothekers, dokters, tandartsen, frituren, cafés, restaurants,… .
Heb je geen of onvoldoende folders of affiches, neem dan contact op met één van
de bestuursleden. Zij zullen er trachten te bezorgen. Onze folders en affiches
zullen wij zoveel mogelijk verdelen op onze eigen tochten, dinsdagwandelingen of
busreizen. Alvast bedankt voor de medewerking!
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De Processie van Plaisance van zondag 30
augustus op de Markt te Geraardsbergen.
Traditioneel willen we terug met heel wat Padstappers aan de Processie
deelnemen. We komen rond 09u45 naar ons clublokaal en stappen mee op in de
stoet. Voor elke Padstapper binnen de groep aanwezig, voorzien we een
drankbonnetje en elkeen krijgt een ticket om in zijn wandelboekje te kleven. Wie
deelneemt, krijgt in het clubklassement een extra wisselbekertocht en mag 25 km
inschrijven in zijn boekje (wat goed is voor 55 punten extra).
Deze keer valt de Processie van Plaisance op zijn feestdag zelf, de dag van SintBartolomeus. Wie na de processie nog zijn wandelschoenen wenst aan te trekken,
kan naar Galmaarden.

De Natuurreservatentocht van zondag 27 september
vanuit de werkhuizen DERITO in Ophasselt.
Start: vrije start en aankomst tussen 07u30 en 15u00, aankomst tot 18u00
Werkhuizen DERITO Ophasselt, Hasseltkouter 57, Ophasselt (Idustrieterrein)
Afstanden: 7 – 10 – 16 – 21 – 32 km
Specificaties: 5de tocht van de PRIOR trofee (regelmatigheidscriterium 2015)
Parking: volg de richtlijnen van de medewerkers
Opnieuw vertrekken we met deze wandeling vanuit de werkplaatsen van Derito in
Ophasselt. De voorbije jaren hadden we er telkens een wandelhoogdag. Heel mooi
weer en een massa volk. We hopen alvast deze keer ook een mooi resultaat neer te
zetten. Het nabijgelegen Ophasseltbos was in het verleden telkens een topper bij
heel wat wandelaars. De paden die er zijn aangelegd door Bos en Groen versterken
deze aantrekkingskracht nog meer en ook deze keer zullen we de wandelaar
verrassen. Verder is er het nabijgelegen Moenebroek, een natuurreservaat aan de
andere kant van de startlocatie. Voor de kortste afstanden meteen een
droomgelegenheid om hen ook iets moois aan te bieden. De langere afstanden
worden daarom niet minder verwend. Zij krijgen er de omgeving van Schendelbeke
bij. We spreken hier van de Boelaremeersen, de Gavers en de prachtige veldwegen
tussen Ophasselt en Schendelbeke.
Ook deze keer doen we een duit in de zak van Natuurpunt, meer bepaald steuen
we de plaatselijke reservaten. Zo zijn er momenteel 8 die op financiële steun van
ons mogen rekenen. Deze zijn Moenebroek, Rietbeemd, Raspaillebos,
Boelaremeersen, Korte Lake, Gemeene Meers, Kluysbos en Markvallei. Op deze
manier steunen wij de aankoop van groen en natuur in onze regio en stellen we
onze toekomst van wandelingen met vele kleine wegeltjes en prachtige paadjes
veilig.
Wij doen die dag weer ons uiterste best om het de wandelaars naar hun zin te
maken. Wij rekenen alvast op onze leden zodat ze massaal aanwezig zijn en
breng gerust jullie familie, vrienden en kennissen mee.
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De 2de dinsdagwandelingen
Wat reeds vooraf ging
De voorbije maanden profiteerden we van het goede weer. Gevolg, telkens een
mooie opkomst. De groep, ongeveer telkens zo’n 70 à 75 personen, wordt een
gevaar om te begeleiden op de weg. Om het leefbaar te houden en mogelijke
ongevallen op de weg te vermijden, zullen we dit in de toekomst trachten te
verhelpen. We zullen in twee groepen starten. Beiden groepen doen hetzelfde
traject, maar in tegengestelde richting. Waar het voor de ene bergop zal gaan, zal
het voor de andere bergaf gaan. We zullen mogelijks met wat tijdsverschil starten.
Dit helpt ook bij de middagrust. Een eerste groep van 35 is al bediend wanneer de
tweede groep binnenvalt. Dit zal wat ruimte geven voor iedereen.

De komende 2de dinsdagwandelingen
Dinsdag 14 juli 2015:
Vertrek op het topje van de Bosberg om 10 u in café El Faro, Heirbaan 135, 1570
Galmaarden. Twee prachtige lussen in de bosrijke omgeving. We gebruiken ons
middagmaal in het café. Wie een kleinigheid wil bestellen in het café, kan dit doen
voor 10u.
Dinsdag 11 augustus 2015:
Vertrek om 10 u in Moerbeke, in het Witte Paard, Edingseweg 212, Moerbeke. We
wandelen vandaag opnieuw 2 lussen. We gebruiken onze boterhammetjes op de
middag in het café.
Dinsdag 8 september 2015:
Vertrek om 10u aan Cafe ’t Hoeksken, Felicien Cauwelstraat 2, Nederboelare. We
wandelen aan de rand van de stad twee lussen en verorberen op de middag onze
boterhammen bij Carol.
Telkens zal er een parcours van 14 à 15 km worden voorzien, bestaande uit twee
lussen. In de voormiddag wandelen we ongeveer 8 à 9 km, na de middag beperken
we ons tot 5 à 6 km. Op de middag komen we telkens terug in de startplaats. Breng
gerust boterhammetjes mee, want we zijn pas terug omstreeks 14 u.

OPHALING TIJDENS DINSDAGWANDELING – STEUN AAN NEPAL
Op dinsdag 12 mei werd er een omhaling georganiseerd voor de slachtoffers van de
natuurramp in Nepal. Net die morgen hadden ze opnieuw te kampen met een
nieuwe aardbeving. Onze deelnemers waren gul, niet minder dan 268,48 euro werd
door de 74 deelnemers gegeven. Er werd 270 euro gestort op de rekening van
Artsen Zonder Grenzen. Zij waren op dat moment het beste vertegenwoordigd in
de regio en waren aan de slag in drie valleien. Dank aan alle donateurs.
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De Adriaan Brouwertocht van zaterdag 11 juli.
Derde tocht voor de 50 km van de Oost-Vlaamse Biergordel 2015
Starten gebeurt in het Bernarduscollege, Hoogstraat 30 te Oudenaarde. Er is naast
de 50km tocht, tellend voor de Oost-Vlaamse Biergordel, nog mogelijkheid om
andere afstanden te wandelen. Zo kan men ook starten voor 4, 6, 12, 18, 24,32, 42
km. Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis deelnemen en voor elke deelnemer is
er een gratis Adriaan Brouwerbiertje of frisdrank.
De 50 km, tocht tellend voor de Biergordel, trekt vanuit Oudenaarde richting
Donkvijver en Bevere. Van hieruit volgen Petegem, Elsegem en Ghijzelbrechtegem.
Terug langs het domein de Ghellinck en het golfterrein. Zoals het er naar uit ziet,
wordt het grootste gedeelte van de tocht over de Schelde gewandeld, dit wil
zeggen dat klimmen en dalen eerder zal beperkt worden.
De organisatoren laten alvast weten dat het ook deze keer een prachtige
wandeldag zal worden en ze nodigen elkeen dan ook uit om te wandelen in dit
stukje Oudenaarde.

De Deliriumtocht van zaterdag 26 september.
Laatste tocht voor de 50 km van de Oost-Vlaamse Biergordel 2015
Startplaats: College Paters Jozefieten, Brusselsesteenweg 459 te Melle
Afstanden: 6-12-18-25 en 50 km - 7.00 tot 15.00 uur - 50 km van 7.00 tot 9.00 uur
De kleinste afstand heeft enkel een rustpost in de Brouwerij Huyghe, ook alle
andere afstanden komen in de Brouwerij en worden er getrakteerd op een stevige
Delirium of frisdrank. In de brouwerij is er geen andere bevoorrading, nog 700 m en
in de startzaal kan je je honger stillen en dorst lessen.
De overige afstanden hebben een rustpost in een ILVO-loods te Lemberge na 7 of 9
km, dit na een doortocht in het natuurgebied de Kalverhage en of het
Aalmoezenijbos in Landskouter. Zij doorkruisen ook de proefvelden van de Unif.
De 25 en 50 km zwermen verder uit in het ‘Land van Rode’, ze maken kennis met
het Gentbos en hebben een rustpost in Bottelare. De 25 km keert dan terug naar
Lemberge.
De 50 km stapt verder door het Nerenbos, Bruinbos en H. Geestgoed alvorens te
belanden in het Bakkershof waar ze kunnen genieten van een artisanale
pannenkoek.
Langs de Prinsenmolen te Baaigem, het kunstenaarsdorp Munte, de
Christoforusgemeenschap, het natuurgebied in Moortsele, de vallei van de
Molenbeek en de vele trage wegen, komen ze terug in Lemberge.
Van Lemberge zetten ze nu koers richting Melle waar een Delirium wacht in de
brouwerij; nog slechts 700 m scheiden de wandelaars van de startplaats.
Alle afstanden kunnen tenvolle genieten van de vele onverharde paden die voorzien
zijn op deze 16de Deliriumtocht.
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Nancy’s kookhoekje
Scampi diabolique:
Benodigdheden:
10 scampi (of een aantal naar keuze), 1 sjalot, 1⁄2 teentje look, 1⁄2 eetlepel
(zacht) kerriepoeder, 1⁄4 eetlepel (mild) paprikapoeder, 1 snuifje cayennepoeder
(eventueel), 50 ml ketchup, 100 ml room, ½ tomaat, bieslook, olijfolie of 1
klontje boter, peper, zout, stokbrood
Bereidingswijze:
Ontdooi de scampi en verwijder het pantser.
Maak met een scherp mes een insnijding in de rug van elke scampi en verwijder
zorgvuldig het darmkanaaltje.
Pel een tomaat, verwijder de pitjes en snij het vruchtvlees in kleine blokjes. Zet
opzij.
Pel de sjalotten en snipper ze fijn.
Stoof de sjalot in de hete olie en roer tot ze glazig zijn.
Pel de look en pers fijn. Voeg toe aan de sjalot. Voeg er het kerriepoeder en
paprikapoeder bij, laat even meebakken. Kruid met peper en zout.
Giet er de room en de ketchup bij. Laat de saus al roerend een beetje inkoken.
Zodra ze een romige dikte heeft, is ze klaar.
Voeg er de stukjes tomaat en de fijngesneden bieslook bij.
Dien op met stokbrood.

Papardelle met gehaktballetjes:
Benodigdheden:
600 g. gehakt, 400 g. papardelle, 400 g. jonge spinazie, 1 blik tomatenblokjes (400
g.), 2 lp. Tomatenpuree, 50 g. zongedroogde tomaten, 1 sjalot, 1 lookteentje, 1 lp.
Fijngehakte peterselie, 1 lp. Gehakte oregano, verse basilicum, 1 bolletje
mozzarella, olijfolie, cayennepeper, peper, zout.
Bereidingswijze:
Reinig de spinazie en was ze in ruim water.
Snij de sjalot en de knoflook fijn. Snij de zongedroogde tomaten in zeer kleine
stukjes. Meng dit samen met het gehakt, de peterselie en oregano. Kruid met
peper en zout.
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Rol kleine balletjes van dit mengsel.
Bak deze balletjes gaar in olijfolie. Roer er de tomatenblokjes en tomatenpuree
onder. Leng aan met 250 ml. water en laat inkoken tot een mooie saus. Breng op
smaak met cayennepeper.
Meng de spinazie onder de saus en dek af tot de spinazie geslonken is.
Kook de papardelle beetgaar in water met zout en een geutje olie.
Snijd de mozzarella in kleine blokjes, roer deze blokjes onder de hete saus.
Serveer de pasta met de saus en werk af met verse basilicum.

Lekkere luchtige chocoladetaart
Benodigdheden:
20 g. cacaopoeder, 100 ml. water, 167 g. kristalsuiker, 4 grote eieren, 85 g.
margarine, 135 g. patisseriebloem, 45 g. maïzena, 1 theelp. Bakpoeder,
Chocoladeglazuur: 100 g. fondantchocolade, 20 g. margarine, 10 g. room
Afwerking: bosvruchten/ aardbeien, fruit naar keuze
Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 175°C.
Borstel een ronde springvorm van 24 cm in met margarine en bestuif met bloem.
Scheid de eierdooiers van de eiwitten.
Doe de dooiers samen met de suiker in een mengkom en klop tot je een witte
massa bekomt.
Voeg de margarine in blokjes toe en klop tot een homogene massa.
Zeef de bloem met de maïzena, het bakpoeder en de cacaopoeder. Spatel
voorzichtig onder het eiermengsel.
Voeg 150 ml. lauw water toe en roer tot een gladde massa.
Klop de eiwitten stijf en spatel onder het deeg.
Giet het beslag in de vorm, en bak 45 minuten in de warme oven.
Laat de taart afkoelen in de bakvorm, ontvorm.
Maak het chocoladeglazuur: breek de chocolade in stukjes en voeg er 30 g.
margarine in blokjes aan toe. Smelt in bain-marie.
Voeg de room eraan toe en roer mooi glad.
Smeer dit glazuur over de afgekoelde taart. Laat terug opstijven.
Werk af met rode vruchten.
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KIES UIT VOLGENDE AANBEVOLEN TOCHTEN
om uw wandelprogramma voor 2015 verder te zetten !
1 Bladzijde in Marching 2015 (voor méér informatie)
2 Dag en datum; W.B. betekent dat het een wisselbeker betreft, SOK staat voor
een Op Stap in Oost-Vlaanderen voor Sokken, SPORTIEF sportief wandelen is
mogelijk.
3 Naam van de organisator, naam van de tocht en startplaats
4 Afstanden en starturen
1
2
201 Woensdag 01.07

ALLEN OP POST
S.O.K.
201

Donderdag 02.07

202

Zaterdag 04.07

204

Zaterdag 04.07

204

Zondag 05.07
W.B.

207

Woensdag 08.07
S.O.K.

208

210

Zaterdag 11.07
3e Luik
OOST-VLAAMSE
BIERGORDEL
Zondag 12.07

211

Zondag 12.07
BUSREIS

3

Padstappers
Drie-Provinciën-tocht
Parochiezaal Poreel
Poreel 8, Bever
Comité 2000
Vakantie-avondwandeling
D’Eenaemsche Vierschaere
Mart. van Torhoutstraat 184, Ename
Wandelclub Natuurvrienden Deinze
Dreventocht
Zaal Oud Gemeentehuis
Xavier De Cocklaan 5, Deurle
Les Trouvères Club De Marche
Au Pays de Quintine
Ecole Communale
Vieux Moulin 4, Wodecq
CSC Lierde
Zomertocht
O.C. De Lier
Nieuwstraat 21, St-Maria-Lierde
De IJsbrekers
Tocht der Franschmannen
Basisschool Molenveld
Molenstraat 33, Denderhoutem
Hanske De Krijger Oudenaarde
Adriaan Brouwertochten
Sint- Bernarduscollege
Hoogstraat 30, Oudenaarde
De Sportvrienden
Kaffeegieterstocht
Heilige Harten College
Onderwijslaan 4, Ninove
WSC Landorp vzw
Zomertocht
S.I.B.A.
Pastoor Dergentlaan, Aarschot

4

6-8-12-16-22-32 km
van 07u30 tot 15u00
6-12 km
Van 17u00 tot 19u30
6-10-15-20 km
Van 07 tot 15 uur
4-7-14-25-50 km
van 06 tot 16 uur
6-12-18-24-32 km
van 06u30 tot 15 uur

6–12–18 km
van 07 tot 15 uur

4-6-12-18-24-32-42-50
km
van 06 tot 15 uur
6-9-12-14-18-25 km
van 07 tot 15 uur
4-5-8-12-16-20-30-4250 km
van 07 tot 15.00u

DINSDAG 14.07 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN
Samenkomst El Faro – Heirbaan 135 (Bosberg) - Galmaarden
Zie artikel over de dinsdagtochten.
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212

Woensdag 15.07

213

Zaterdag 18.07

213

Zaterdag 18.07

214

Zondag 19.07

W.B.
214

Zondag 19.07

216

Dinsdag 21.07

218

Zaterdag 25.07
W.B.

218

Zaterdag 25.07

219

Zondag 26.07
W.B.

221

Zondag 26.07

222

Woensdag 29.07

223

Zaterdag 01.08
PRIORTOCHT
OOST-VLAAMSE
BIERGORDEL
Zondag 02.08

225

W.B.

Egmont Zottegem
Dauw- en midweektocht
O.C. Velzeke
Provinciebaan t.h.v. 277, Velzeke
De Cracks Wolvertem
Zomertocht
Zaal Van Hoorebeeck
Temsesteenweg 40, Wolvertem
WSV Land van Rhode vzw
Midzomertochten
Zaal Sint-Martinus
Kerkstraat 2, Burst
De Trekvogels Boekhoute vzw
Twee Landentocht
Voetbalkantine De Klauwaarts
Beekstraat 37a, Bassevelde
De Marktrotters Herne
Urbanustochten
Zaal Willem-Tell
Hernestraat 5, Tollembeek
Florastappers Gent
Zomertocht
Patrokring
K. Astridlaan 24, Bottelare
Vreugdestappers Huldenberg
Zomertochten
De Kronkel
Gemeenteplein 2, Huldenberg
WSV De Kadees vzw
Rondom Aaigem
Ontmoetingshuis
Ratmolenstraat 13, Aaigem
Everbeekse Wandeltochten
Everbeekse Wandeltochten
Buurthuis Cordenuit
Cordenuitstraat, Everbeek
Dorpscomité Bogaarden
Bumkestochten
Tschoolhuis Bogaarden
Ring 1, Bogaarden
Omloop Kluisbergen
Zomerwandeling
Parochiezaal Zulzeke
Zulzekestraat 17, Kluisbergen
PADSTAPPERS
ZOMER-, ADRIAANSTOCHT
BKO De Speeldoos
Kampstraat 13, Onkerzele
Denderklokjes Lebbeke
Dender- en Scheldetocht
CC De Biekorf
Stationstraat 23, Lebbeke
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7-10-14-18-21-28 km
van 07 tot 17 uur
6-12-17-22 km
van 08 tot 15 uur
6-10-14-18-21 km
van 07 tot 15 uur
6-12-18-21-30-36 km
van 07 tot 15 uur
4-6-10-15-22-32 km
van 07 tot 15 uur
7-14-21-30-50 km
van 06 tot 15 uur
6-12-20-25-35 km
van 07 tot 15 uur
4-8-13-20-26 km
van 07 tot 15 uur
6-12-18-24-30km
van 07 tot 15 uur
5-9-12-16-20-25 km
van 06u30 tot 14 uur
6-12-18-24 km
van 07 tot 15 uur
7-10-16-22-32-50 km
van 07 tot 15 uur
50 km van 6 tot 9 uur
6-12-18-24-32-42 km
van 07 tot 15 uur
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225

Zondag 02.08

226

Zondag 02.08

226

Zondag 02.08

228

Dinsdag 04.08

228

Vrijdag 07.08

230

Zaterdag 08.08

230

Zaterdag 08.08

232

Zondag 09.08
W.B.
KM-VERGOEDING

234

Zondag 09.08
W.B.

Reigerstappers Vinderhoute
Kastelentocht – Herdenking E. Bakeland
Gemeentelijk Sportcentrum
Neerstraat 37, Vinderhoute
Halfoogstvrienden Bellingen
Taalgrenswandeling Pajottenland
Tent
Hondzochtstraat 8, Bellingen
Les Vaillants Acrenois
Marche du Pays des Guimauves
Stade des Camomilles
Rue de l’Ordre, Deux-Acren
Wandelclub Temse
Vakantietocht
Parochiehuis Velle
Velle 129, Temse
De Lachende Wandelaars Aalter
Helletocht
Gemeentezaal
Bellemdorpweg 1, Bellem
Lennikse Windheren
Lennikse Feestentocht
Gemeenteschool ’t Rakkertje
H. Ghijselenstraat 19, Lennik
Postiljon Merelbeke
Kalkense Meersetocht
Zaal Skala
Colmanstraat 51, Kalken
Hanske De Krijger Oudenaarde
Oost-Vlaamse Wandeldag
Evenementenhall De Qubus
Lindestraat 45, Oudenaarde
IJsetrippers Overijse
Omloop van de Druivenstreek
Markthal
Stationsplein, Overijse

3-5-10-12-15-18-20-2530-40-50 km
van 07 tot 15 uur
7-10-15-20-25-32-42-50
km
Van 07 tot15 uur
42-50 km vanaf 06u30
6-12-20-30-42 km
van 06u30 tot 15 uur
6-12-18 km
van 08 tot 15 uur
6-10-15 km
van 13 tot 18 uur
5-7-10-12-16-20-24-3240 km
van 07 tot 15 uur
4-7-12-18-24-30 km
van 07u30 tot 15 uur
6-10-15-20-25-30 km
van 06u30 tot 15 uur
6-12-18-24-30 km
van 07 tot 15 uur

DINSDAG 11.08 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN
Samenkomst Witte Paard - Edingseweg 212 - Moerbeke
Zie artikel over de dinsdagtochten.
235

Vrijdag 14.08

236

Zaterdag 15.08

238

Zondag 16.08

VZW Dodentocht – Kadee
100 km Dodentocht
Tent
Kardinaal Cardijnplein1-11, Bornem
Land van Rhode
Ankertocht
Tent aan de Ankerkerk
Bavegemstraat, Oosterzele
De Molenstappers Ruiselede
Kermistocht
Zaal voor sport en spel
Tieltstraat, Ruiselede
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100 km
Start om 21 uur
6-10-14-18-21 km
van 07 tot 15 uur
6-9-12-15-20-25-30-35km
van 07 tot 15 uur

Het Padstapperke

241

Woensdag 19.08

242

Zaterdag 22.08

243

Zondag 23.08
W.B.

243

Zondag 23.08
W.B.

244

Zondag 23.08
BUSREIS

245

Dinsdag 25.08

245

Woensdag 26.08
S.O.K.

245

Woensdag 26.08

246

Zaterdag 29.08

Egmont Zottegem
Midweektocht
De Gilde
Wijnhuizestraat 1, Erwetegem
De Pajotten Hekelgem
Abdijtocht
Gasthof d’Oude Brouwerij
Abdijstraat 6, Affligem
Horizon Opwijk
Rondom Opwijk
Refter VKO
Karenveldstraat 23, Opwijk
De Chatons Ronse
Hoogzomermuseumtocht
C.C. De Ververij
Wolvestraat 37, Ronse
De Horizonstappers vzw
Hagelandwandeling
Zaal Leeuwkens
Kerkdreef, Linden
Les Trouvères Club De Marche
Marche des Aoûteux
Ancienne Ecole Communale
Rue des Prisonniers Politiques 5, Ogy
Florastappers Gent
Stropkestocht
Sint-Paulusinstituut
Loofblommestr 2, St.D.Westrem
Burchtstappers Herzele
Midweekse zomertocht
Sint-Katharinazaal
Bergestraat 7, Steenhuize-Wijnhuize
WSV Baasrode
Scheldemarstocht
Gemeenteschool Baasrode
Molenberg 1, Baasrode

7-10-14-18-21 km
van 08 tot 17 uur
6-12-18 km
van 08 tot 15 uur
6-12-18-25-31 km
van 07u30 tot 15 uur
6-10-14-21-28 km
van 07 tot 15 uur
4-7-10-15-20-30 km
van 07 tot 15.00u
7-14-21 km
van 07 tot 16 uur
7-13-21 km
van 08 tot 15 uur
4-6-10-15-22 km
van 08 tot 15 uur
7-12-16-21-30 km
van 07 tot 15 uur

ZONDAG 30.08 – Processie van Plaisance
Afspraak aan ons clublokaal 9u45 in clubkledij of trofeekledij
248

Zondag 30.08

W.B.
250

Zondag 30.08

252

Woensdag 02.09

Parel van het Pajottenland
Baljuwtochten
Trefcentrum Baljuwhuis
Kammeersweg 2, Galmaarden
Les Sucriers de Brugelette
Marche de la Vallée de la Dendre
Salle Omnisports
Av Gabrielle Petit 6, Brugelette
Durmestappers
Midweektocht
Parochiezaal
Durmen 178, Zele
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4-6-9-12-16-21-25-28-3542 km
van 07 tot 15 uur
4-6-12-20-30km
van 07 tot 15 uur
6-10-16-21 km
van 08 tot 15 uur

Het Padstapperke

253

Vrijdag 04.09

253

Zaterdag 05.09

254

Zaterdag 05.09

256

Zondag 06.09

256

Zondag 06.09
W.B.

256

Zondag 06.09
W.B.
BUSREIS

258

Maandag 07.09
S.O.K.

Wandelclub Beernem
Sint-Joris Kermistocht
Zaal Sinjo
Lattenklieversstraat 28, St-Joris
Wandelclub IPA België
Wandeltocht IPA België
Zaal ‘t Geestje
Zandloperstraat 81a, Mariakerke
Scheldestappers Zingem
Wandelen door Kruishoutem
Zaal Telex
Kerkhofweg, Kruishoutem
De Vossen Buggenhout
Internationale Kwaktocht
Basisschool ‘t Sprinkhaantje
Collegestraat 1, Buggenhout
Postiljon Merelbeke
Merelbeekse Wandeltocht
Gemeentehallen
Kloosterstraat 32, Merelbeke
De Witloofstappers en –trappers vzw
Zomertocht
Sporthal Berg-Kampenhout
Torfbroeklaan 21, Berg
De Kwartels vzw
Langeledetocht
Feesttent
Langelede, Wachtebeke

4-6-11-15 km
van 07u30 tot 15 uur
6-12-20 km
van 08 tot 15 uur
6-10-15-21-30 km
van 07 tot 15 uur
4-7-10-14-21 km
van 08 tot 15 uur
6-12-18-24-30 km
van 07u30 tot 15 uur
7-12-18-25-35 km
van 07 tot 15.00u
7-14-21 km
van 09 tot 15 uur

DINSDAG 08.09 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN
Samenkomst’t Hoeksken – Felicien Cauwelstraat 2, Nederboelare
Zie artikel over de dinsdagtochten.
260

Woensdag 09.09
S.O.K.

261

Vrijdag 11.09

262

Zaterdag 12.09

262

Zaterdag 12.09

264

Zondag 13.09

CSC Lierde
Midweektocht
Zaal Sint-Jan
Putse, Hemelveerdegem
De Lachende Wandelaars Aalter
Woestijnetocht
Gemeentezaal
Cardijnlaan 19, Aalter
Hanske De Krijger Oudenaarde
Reimond Stijnstocht
Parochiezaal Mullem
Mullemstraat, Mullem
Le Roitelet
Marche du Centre Culturel et Sportif
Centre Culturel et Sportif
Rue de la Liberté 23, Ladeuze
De Sportvrienden
Neigembostocht
Parochiezaal
Pastorijstraat 1,Neigem
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6-12-18km
van 07u30 tot 15 uur
6-10-15 km
van 13 tot 18 uur
7-10-15-20 km
van 07 tot 15 uur
6-12-25-42-50 km
van 06u30 tot 15 uur
6-10-14-20-26 km
van 07 tot 15 uur
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266

Dinsdag 15.09

266

Woensdag 16.09
W.B.

272

Zaterdag 19.09

272

Zondag 20.09
W.B.

273

Zondag 20.09

274

Zondag 20.09

274

Zondag 20.09

276

Zaterdag 26.09

279

OOST-VLAAMSE
BIERGORDEL
Zondag 27.09
ALLEN OP POST

AANBEVOLEN

281

PRIORTOCHT
Woensdag 30.09

De Kadees Aalst
Nazomertocht
Polyvalente Zaal
Schoolstraat 1, Nieuwerkerken
Egmont Zottegem
Herdenkingtocht M. Verstraeten
OC Leeuwergem
Gentse Steenweg 307, Leeuwergem
Verdigym Collines Flobecq
Marche de La Houppe
Parking Bus Geenens
La Houppe, Flobecq
Natuurvrienden Deinze
Canteclaermarsen
V.T.I.
Leon Declercqstraat 1, Deinze
Levenslust vzw
Levenslustige Wandeltocht
Sportzaal Levenslustvzw
Scheestraat 74,St-Martens-Lennik
De IJsbrekers
Bevrijdingstocht
Vrije basisschool De Bloesem
Beekstraat 17, Kerksken
De Randstappers
Kasseidorptocht
Zegelsemschool
Teirlinckstraat 22, Zegelsem
Wsv Land van Rhode
Deliriumtocht
College Paters Jozefieten
Brusselsesteenweg 459, Melle
Padstappers Geraardsbergen
NATUURRESERVATENTOCHT
Werkhuizen DERITO
Hasseltkouter 57, Ophasselt
Burchtstappers Herzele
Duivenboswandeling
Parochiezaal
Ransbeekstraat 3, Sint-Antelinks

6-14-21 km
van 08 tot 15 uur
6-10-14-18-21 km
van 08 tot 17 uur
5-8-14-20 km
van 08 tot 15 uur
6-12-18-24-32 km
van 07 tot 15 uur
7-14-21 km
van 08 tot 13u30
5-8-12-16-21 km
van 08 tot 15 uur
6-12-18 km
van 08 tot 14u30
6-12-18-25-50 km
van 07 tot 15 uur
7-10-16-22-32 km
van 07u30 tot 15 uur
6-12-19 km
van 09 tot 15 uur

Voor de laatste info verwijzen we graag naar marching.be
Regelmatig gaan wandelen bevordert
- de lichamelijke gezondheid
- de geestelijke gezondheid
- het sociale leven
Redenen genoeg om regelmatig de wandelschoenen aan te trekken en naar buiten
te komen!
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Voorbije organisaties
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Reclameblad 10
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