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Beste wandelvrienden 
 
Ik wens u namens het bestuur van onze club een 

voorspoedig, vreugdevol, maar vooral een gezond 

2016 toe. Eerst en vooral wil ik Kurt van harte 

feliciteren. Hij kreeg op 11 december de trofee 

voor sportverdienste van Stad Geraardsbergen, 

een onderscheiding die meer dan verdiend is. 

In 2015 passeerden 19561 deelnemers aan de 

inschrijftafel. Dit is ruim 1000 meer dan het jaar 

voordien, en meteen ons tweede beste resultaat 

ooit (2011 met de Radio 2-wandeldag zal wellicht 

niet meer te evenaren zijn). Onder hen noteren 

we 5559 “individuelen” (bijna 30%), ook een cijfer 

om van te duizelen. Dit bewijst dat er voor de 

wandelsport zeker nog een mooie toekomst 

weggelegd is. Onder het motto: “19561 tevreden 

wandelaars, die moet je verdienen, elke keer 

opnieuw” doen we voort. We blijven ons inzetten 

om de aangeboden kwaliteit op alle gebied te 

handhaven. Dit kunnen we als bestuur echter niet 

alleen. Het is dank zij de ontelbare helpende 

handen dat we er telkens opnieuw in slagen om de 

beoogde kwaliteitsnormen te behalen. Daarom 

nogmaals een welgemeende DANKUWEL voor de 

tomeloze inzet van onze medewerkers. 

1 januari 2016 betekent ook de start van 

Wandelsport Vlaanderen. Voortaan is ons 

clubnummer 3135. Het proefproject met het 

elektronisch inscannen aan de inschrijftafel wordt 

verder uitgebreid. Ik zou dan ook nogmaals met 

aandrang willen vragen om steeds uw lidkaart 

(liefst in het meegeleverde plastieken hoesje) 

mee te nemen naar de inschrijftafel. We merkten 

bij onze proefprojecten dat bijna een kwart van 

onze eigen leden zijn lidkaart niet kon voorleggen. 

Dit moet zeker beter kunnen. 

Onze wandelfamilie breidt uit. Op dit ogenblik 

hebben we ongeveer 40 leden meer dan op 

hetzelfde tijdstip vorig jaar. Onder hen zijn er 

verschillende wandelaars van wandelclub De 

Sportvrienden (Welle), die niet langer bestaat. 

Een speciale welkom voor deze mensen. We hopen 

dat zij bij ons minstens evenveel wandelplezier 

kunnen beleven dan in hun vorige club. Onze 

bestuursploeg onderging enkele wijzigingen. Ivan 

De Nollin kwam de rangen vervoegen. Door zijn 

jarenlange ervaring in de wandelsport betekent hij 

vast en zeker een versterking voor ons team. We  

 

hebben jammer genoeg ook afscheid genomen van 

onze secretaris Carine. Zij besliste om 

persoonlijke redenen om haar mandaat te 

stoppen. Namens de bestuursploeg dank ik Carine 

hierbij nogmaals voor haar inzet voor de club. We 

hopen haar als Padstapper verder te kunnen 

ontmoeten op onze of andere organisaties. Bij 

deze nogmaals een uitnodiging voor wie op zoek is 

naar een uitdaging; kandidaten voor een 

bestuursfunctie zijn altijd welkom. Wie mee 

wenst na te denken over de concrete werking van 

de club en anderzijds niet de tijd heeft om echt 

deel uit te maken van de bestuursploeg, nodig ik 

nogmaals uit om zich kandidaat te stellen voor de 

Algemene Vergadering. Dit is een extra 

tijdsinvestering van 2 avonden per jaar. Het is 

uiteindelijk de Algemene Vergadering die de koers 

uittekent van onze vereniging. Hoe meer mensen 

deel uitmaken van deze vergadering, des te groter 

is het draagvlak van hun voorstellen en 

beslissingen. 

Vanaf 2016 willen we nog meer de nadruk leggen 

op onze actieve wandelaars. Naast het bestaande 

bonnensysteem besliste de Algemene Vergadering 

om nog bijkomende voordelen toe te kennen : Wie 

op minstens 5 van onze eigen organisaties (geen 

dinsdagwandelingen!) present was als wandelaar 

of medewerker, krijgt voortaan € 10 terug bij 

deelname aan het ledenfeest. Wie op minstens 4 

van onze eigen organisaties present is, krijgt 

daarbovenop op het einde van het jaar € 1 per 

aanwezigheid in waardebonnen uitgekeerd (10 

keer aanwezig is dus € 10 extra aan 

waardebonnen). De waardebonnen kunnen 

gebruikt worden bij inschrijving op onze tochten, 

aankoop van drankbonnen, busreizen en in de 

shop. Ik constateer dat heel wat bonnen van 

kilometervergoedingen in 2015 (Zottegem, Gent 

en Oudenaarde) nog niet afgehaald werden. Ik zou 

willen oproepen om dit ten laatste ter 

gelegenheid van de Manneken Pistocht te doen. 

Nadien zullen ze niet meer afgehaald kunnen 

worden. Het regelmatigheidscriterium voor de kids 

blijft behouden, evenals de vertrouwde busreizen 

en dinsdagwandelingen. 

Veel leesgenot en hopelijk 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 

Functie: Secretariaat 
Adres:  
Tel:  
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 

Kristof Gaytant 

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

Freddy Callebaut 

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

Cindy Tielemans 

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

Ivan De Nollin 

Functie: Bestuurslid 
Adres: Spinmolenplein 166, 9000 Gent 
Tel:  0478 55 50 30  
e-mail: ivan.de.nollin@telenet.be 

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: Bestuurslid 
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 

Robert Van Damme 

Functie: Ere-Secretaris  
Adres: Astridlaan 109/8, 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  

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  
Clery Schrever 

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. 

Februari 2016  

Zondag 7 februari 

MARCHE DE LA CHANDELEUR – CHALLENGE DES GALOCHES EN FOLIE 
Org: Les Kangourous De Falisolle (NA 035) 

Vertrek: 08u00 aan De Reep 
€ 7,00 

Geen andere opstapplaatsen, rijden via Edingen of Lessen 

 

Zondag 28 februari 

VLAANDEREN WANDELT 
Org: Wandelsport Vlaanderen vzw 

Vertrek: 08u00 aan De Reep  
€ 7,00 

Ninove Den Doorn: 08u10 – Aalst Texaco: 08u20 

 

April 2016 

Zondag 3 april 

PAREL VAN DE JEKERVALLEI 
Org: Tongerse Wandelvrienden (2052) 

Vertrek: 08u00 aan De Reep  
€ 7,00 

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

Zondag 7 februari 2016 

Marche de la Chandeleur – Challenge des galoches en folie 

Org: Les Kangourous de Falisolle (NA 035) 

Start: Salle Communale, Rue Hurlevent, 5060 Velaine-sur-Sambre 

Afstanden: 3 - 6 – 12 – 21 km 

Marche de la Chandeleur. (Lichtmiswandeling) 

Onze Waalse vrienden gaven ons geen beschrijving van hun omlopen. Na wat 
opzoekwerk, kunnen we zelf tot een beschrijving komen van de regio. 

Ze hebben hun tocht Lichtmiswandeling genoemd, Lichtmis is één van de vele  

christelijke data. Het valt 40 dagen na Kerstmis, dus op 2 februari. Het stelt het 
zuiveringsoffer voor van Maria. De Kelten zien het dan weer als een Lichtfeest, het 
midden tussen de zonnewende en het lentepunt. In onze regio werd aan lichtmis 
pannenkoekenbak gekoppeld. Het spreekwoord zegt dan ook “Er is geen vrouwtje 
nog zo arm, of ze maakt haar pannetje warm.” 

Velaine-sur-Sambre is een deelgemeente van Sambreville en ligt tussen Charleroi 
en Namen. Ondanks de naamgeving van de gemeente ligt Veaine-sur-Sambre niet 
aan de Samber. Het vormt de overgang tussen enerzijds het Henegouwse plateau 
en anderzijds de Ardennen. De streek kan eerder als vlak worden aanzien. In de 
buurt werden in vroegere tijden lei- en vuurstenen gedolven. In het dorp staat nog 
een restant van één van de opgravingen, een soort menhir, 3 m hoog en 5 m 
omtrek, waar allerlei verhalen aan verbonden worden. 

De omgeving is er landelijk en groen. De foto’s uit het verleden tonen een mooie 
wandeling in de natuur. Af en toe bos, maar ook landelijke wegen en rustige 
veldwegen en paadjes. Het klimwerk is eerder beperkt, deze streek behoort nog 
tot het vlakkere Wallonië. 
 

Zondag 28 februari 2016 

Vlaanderen Wandelt 

Org: Wandelsport Vlaanderen 

Start: Bloso-centrum Domein Hofstade, Tervuursesteenweg, 1981 Hofstade 

Afstanden: 4 – 6 – 9 – 10 – 13 – 16 – 20 – 24 – 28 – 30 – 34 – 37 - 42 km 

 

Vlaanderen Wandelt in Hofstade. 
De nieuwe federatie Wandelsport Vlaanderen heeft er – eenmalig - voor gekozen 
om opnieuw te starten met de Nationale Wandeldag op één plaats. Centraal in het 

land worden duizenden wandelaars verwacht voor wandelingen in en om het Bloso 
Domein van Hofstade, voor een GPS-wandeling of een heuse stadswandeling in 
Mechelen. Keuze te over. Je kon hier al heel wat over lezen in het eerste “Walking 
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Magazine”, dat onlangs met de laatste “Gezond op Stap” in de bus viel. Dergelijke 
organisaties kan men nog moeilijk alleen op poten zetten, daarom werkt 
Wandelsport Vlaanderen vzw samen met wandelclub Houtheimstappers 
Steenokkerzeel, Rwk De Morgenstond Humbeek, Wandelclub Opsinjoorke Mechelen 
vzw en Wandelclub Tornado Boortmeerbeek vzw. 

Op zondag 28 februari 2016 zullen op die manier opnieuw duizenden 
wandelliefhebbers de stapschoenen kunnen aanbinden ter gelegenheid van de 
“Nationale Wandeldag – Vlaanderen Wandelt”. Voor talrijke wandelaars zowat het 
traditionele startsignaal van het nieuwe wandelseizoen.  In de beginjaren werd 
amper in de wintermaanden gestapt, maar tegenwoordig kan men praktisch dag in 
dag uit de wandelschoenen aanspannen, zodat de organisatie van de “Nationale 
Wandeldag - Vlaanderen Wandelt” eerder symbolisch als ‘de overgang van de 
winter naar de lente’, moet worden gezien.  

De ”Nationale Wandeldag – Vlaanderen Wandelt” vormt de jaarlijkse afspraak van 
menig jonge en minder jonge wandelrecreant, de geoefende wandelaar tot de 
fanatieke hikers.  Wandelafstanden zijn er voor iedereen: van 5 kilometer (ook 
toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen), tot 42 kilometer voor de meer 
geoefende stappers.   

Voor de editie 2016 gaan we resoluut voor verandering. 

De voorbije edities werden steevast gehouden op één locatie vanuit elke Vlaamse 
provincie. In het kader van de fusie tussen de Vlaamse wandelfederaties en het 
lanceren van de gloednieuwe wandelfederatie "WANDELSPORT VLAANDEREN 
vzw" opteren we ditmaal voor een gecentraliseerde locatie voor gans Vlaanderen. 
Het populaire Bloso-domein te Hofstade en de Mechelse groene rand bieden talrijke 
mogelijkheden om de Nationale Wandeldag – Vlaanderen Wandelt te laten 
uitgroeien tot een succesrijk wandelevenement. We hebben niet de ambitie om het 
grootste wandelevenement te zijn. We hebben wel de ambitie om net zoals de 
voorgaande jaren absolute topkwaliteit aan te bieden. Een belevings- en 
wandelhappening waarbij alle aspecten van de wandelsport ruim aan bod komen.  

 Een kidspad van 3 à 4 kilometer dient ervoor te zorgen dat kinderen en jonge 

gezinnen zich doorheen het Bloso domein kunnen uitleven aan de hand van een 
kindvriendelijke fotozoektocht  

 Themawandeling gaande van erfgoed, cultuur en natuur kleuren de 10 – 15 en 20 
km.  

 Een 32 & 42km voor de sportieve of avontuurlijke hiker. 
 GPS wandeling van 10km speelt in op de nieuwe wandeltrends. 

 Aandacht voor andersvaliden met minstens twee volledige toegankelijke afstanden. 

Na je wandeling kan je op de site van het Bloso centrum Hofstade genieten van 
lekkere hapjes, verfrissende drankjes, tot de verbeelding sprekende 
kinderanimatie, workshops en informatiestands. Doorlopend valt er heel wat te 
beleven. We sluiten het wandelfeest af in stijl met een muzikale noot.  

We vragen onze leden tijdig in te schrijven. Na 14 februari moeten wij meer 
betalen voor jouw inschrijving. Jaag de clubkas niet nodeloos op kosten.    
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Zondag 3 april 2016 

Parel van de Jekervallei 

Org: Tongerse Wandelvrienden 

Start: Zaal Alliance, Steenstraat 12, 3770 Kanne (Riemst) 

Afstanden: 4 – 8 – 12 – 16 en 21 km 

Parel van de Jekervallei 

Voor de busreis van april trekken we richting Limburg, dicht bij de Nederlandse 
grens. Een stuk van de parcours loopt zelfs over Nederlands grondgebied. De 
parcoursbouwers beloven ons dat alle toeristische bezienswaardigheden van de 
regio op het programma staan. 
Er wordt gestart in Kanne-Riemst. Kanne wordt ook wel het Limburgse “Witte 
Dorp” genoemd, omwille van zijn vele witgekalkte huizen. In deze omgevingen zijn 
ook verscheidene mergelgrotten te vinden. Één ervan is ingericht als museum en 
kampernoeliekwekerij, en zal op 3 april toegankelijk zijn. Mergelgrotten blijken 
een uitstekende plaats te zijn om champignons te kweken. Tot 1950 was het 
kweken van champignons dan ook een belangrijke economische activiteit in deze 
regio. 
Andere troeven van Kanne zijn de hoeve Mosmans (dateert uit 1651), de 
watermolen (1640) en het Kasteel van Neerkanne. Dit kasteel werd gebouwd in de 
14e eeuw door Ronald d’Agimont en werd in 1465 in brand gestoken door 
handlangers van Louis De Bourbon, bisschop van Luik. Omstreeks 1700 werd het 
heropgebouwd met stenen afkomstig uit de naburige mergelgrotten op de flanken 

van de Cannerberg. Tijdens de tweede wereldoorlog raakte het zwaar beschadigd 
door bombardementen, en de uiteindelijke restauratie werd pas in 1974 afgerond. 
Vanaf het kasteel is er een fantastisch uitzicht over de Jekervalei (richting België) 
en Maastricht (Richting Nederland). De mooie uitzichten over de Jekervalei zullen 
trouwens de rode draad van de wandeling vormen.  
Een golvend parcours langs paadjes leiden de wandelaars verder richting 
natuurdomein Sint-Pietersberg (grondgebied Maastricht), de jachthaven langs de 
Maas en het Fort van Eben-Emael. Het Belgisch leger bouwde dit fort tussen 1932 
en 1935. Het moest de invalswegen naar Maastricht en de Luikse regio beschermen, 
maar viel bij het begin van de oorlog na 31 uur strijd in de handen van de Duitse 
troepen. Het ondergrondse tunnelstelsel, de ondergrondse ziekenboeg en de 
douches zijn nog steeds te bezichtigen. 
Kortom, het wordt een dag vol natuur en cultuur. De organiserende club heeft 
trouwens al laten weten dat ze op onze Mattentaartentocht van 17 april een 
tegenbezoek brengt.         
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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, dit kan zowel op de eigen organisaties als tijdens de 
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: 
€ 7,00. 

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

 Wie 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 enkele bijkomende opstapplaatsen te voorzien. Deze 
zijn afhankelijk van de gekozen richting. 

 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 and go” 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 

mailto:busreis@padstappers.be
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Weekreis 2016 (16 tot 24 juli – 9D/8N) 
SLOVAKIJE – Lage en Hoge Tatra - Liptov 

In 2016 gaan we met onze weekreis wat verder van huis weg. We kiezen deze keer 
voor een prachtig wandelgebied in Slovakije, namelijk de Hoge en Lage Tatra. Mooi 
wandelgebied waar zowel de mogelijkheid bestaat om rustige, als stevige 
wandelingen te doen.  

De organisatie ter plaatse wordt door de hotellier gedaan, met plaatselijke gidsen 
en Nederlandstalige begeleiding.  

Het hotel beschikt over diverse soorten kamers, wat invloed heeft op de prijs. We 
verblijven op basis van volpension. Dranken dienen zelf te worden bekostigd, net 
zoals andere persoonlijke uitgaven. In Slovakije betaalt men met de euro en de 
prijzen zijn er relatief laag t.o.v. bij ons.  

Programma 

Dag 1 - Zaterdag 16/07/2016: Vlucht naar Wenen 

We rijden vanuit Geraardsbergen (vertrek om 4u) met de bus naar Zaventem. 
Vlucht om 7u naar Wenen (aankomst 8u40) waar we worden opgewacht. Daar 
rijden we 80 km naar de hoofdstad van Slovakije: Bratislava. We hebben samen 

lunch om op krachten te komen. Vervolgens bezoeken we het historische 
stadscentrum en de burcht. Avondmaal en overnachting in een hotel **** in het 
centrum. 

Dag 2 - Zondag 17/07/2016: Malatíny 

Na het ontbijt rijden we 285 km (bus) naar de Liptov regio. Bij aankomst checken 
we in en hebben we lunch. Na de lunch hebben we een instapwandeling in 2 
niveaus. (3 uur, 100 m hoogteverschil en 5 uur, 500 m hoogteverschil) In het dorpje 
Partizanska Lupca bezoeken we de lokale vroeg-gotische kerk, beklimmen we de 
toren en keren we daarna terug naar Sojka resort. Avondmaal, overnachting.  

Dag 3 - Maandag 18/07/2016: Fatra 
Ontbijtbuffet. Wandeling vanuit de stad Ruzomberok naar het UNESCO beschermde 
dorpje Vlkolinec. In Vlkolinec krijgen we een lokale verrassing bij de pick-nick. Via 
volkstuintjes keren we terug naar ons beginpunt: een lange wandeling met een 
snellere groep en een kortere wandeling met genieters. Terug naar Sojka resort 
voor het avondmaal. Overnachting.  
 

Dag 4 - Dinsdag 19/07/2016: Canyon 

Ontbijtbuffet. Een mooie wandeling met 3 landschappen. Een canyon, bergweide 
en via de watermolens een prachtig beukenbos. Mooie wandeling in twee groepen 
zodat beiden een eigen tempo kunnen stappen. Avondmaal en overnachting in 
Sojka resort.  
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Dag 5 - Woensdag 20/07/2016: Orava 
Ontbijtbuffet. Vandaag doen we een gevarieerde uitstap. We bezoeken de 
prachtige burcht van Orava en maken een vlottentocht op de Orava-rivier. Na de 
lunch rijden we naar het dorpje Zuberec waar we het openluchtmuseum bezoeken. 
Beeld je in hoe de mensen leefden en woonden een paar honderd jaar terug, en 
dat in een mooi natuurlijk kader. Avondmaal en overnachting in Sojka resort. 
 

Dag 6 - Donderdag 21/07/2016: Lage Tatra 
Ontbijtbuffet. Met de kabelbaan naar de toppen van de lage Tatrabergen. Daar 
heerlijk wandelen op het dak van Slovakije. Opnieuw twee wandelingen: een 
langere en een kortere. Terug naar Sojka resort voor avondmaal, maar deze keer 
wel als een echte folkore-avond met lokale muziek en zang. Overnachting in Sojka. 
 

Dag 7 - Vrijdag 22/07/2016: Hoge Tatra 
Ontbijtbuffet. Wandeling in de ongerepte ruwheid van de Hoge Tatra. We gaan met 
een tandrad tot bij het gletsjermeer Strbske pleso. Vandaar naar het bergmeer 
Popradske pleso en terug via het “symbolisch kerkhof”. Een lange wandeling met 
snellere groep en een kortere wandeling met genieters. Avondmaal en overnachting 
in Sojka resort. 

Dag 8 - Zaterdag 23/07/2016: Slovaaks paradijs 
Ontbijtbuffet. Het Slovaaks paradijs biedt mooie wandelingen waarbij we riviertjes 
en watervalletjes volgen. Hier en daar een ladder of ketting. Opnieuw zijn er twee 
mooie wandelprogramma’s voorzien: een langere wandeling met moeilijkere 

passages langs klimpartijen en via kettingen en een kortere wandeling zonder 
ladders of kettingen. Avondmaal en overnachting in Sojka resort.  
 

Dag 9 - Zondag 24/07/2016: Terugreis 
Ontbijtbuffet. We verlaten Slovakije na een aangename kennismaking met deze 

onbekende bestemming. Een busrit of treinrit van 350 km brengt ons naar Wenen. 
De vlucht vanuit Wenen zal vertrekken om 18u10, aankomst Brussel 19u50.  

In het programma zijn inbegrepen: 

- Transport met de bus naar Zaventem en terug. 
- Vlucht heen en terug Zaventem - Wenen (heenvlucht in de morgen, 

terugvlucht in de vooravond)  
- Alle transfers met een comfortabele bus 
- Begeleiding in het Nederlands 
- Alle inkomgelden, eventuele begeleide bezoeken 
- Alle activiteiten zoals vlottentocht, kabelbaan, tandrad, folkore-avond 
- 1 nacht halfpension in een goed hotel in Bratislava centrum 
- Lunch na transfer vanuit Wenen in Bratislava 

- 7 nachten halfpension in Sojka resort (Ontbijtbuffet, vier-gangenavondmaal 
met keuze uit Slovaaks, internationaal of vegetarisch menu) 

- Vrij gebruik van binnenzwembad, wellness, internet 
- Moderne kamers met alle comfort 
- Lunchpakket vanaf dag 3 tot en met dag 8, lunch (2 gangen) op dag 2 en 5. 
- Een annulatieverzekering (voorwaarden volgen na de inschrijving) 
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In het programma zijn niet inbegrepen: 

Dranken, persoonlijke uitgaven, fooien, massages of andere verzorgingsprocedures, 
eventuele toeslagen voor brandstof of bagage. 

Kostprijs op basis van programma (kamers zolang de voorraad strekt) : 

Dubbele kamers: 
- Verblijf met twee in standaard tweepersoonskamer: € 960 per persoon (€ 200).  
- Verblijf met twee in een ruimere tweepersoonskamer: € 1010 per persoon 

(€ 250) 
- Verblijf met twee in een superiorkamer: € 1040 per persoon (hebben balkon of 

terras) (€ 280) 
Verblijf alleen in een dubbele kamer: + € 150 
 
Familiekamers: 
- Verblijf met drie in een familiekamer (2 slaapkamers): € 960 per persoon (€ 200) 

 
Vakantiewonigen:  
- Verblijf met 3 in een vakantiewoning (3 slaapkamers, 2 badkamers): € 1.110 per 

persoon (op 250 m van de hotelgebouwen) (€ 350) 
- Verblijf met 4 in een vakantiewoning (3 slaapkamers, 2 badkamers): € 1010 per 

persoon (€ 250) 
- Verblijf met 5 in een vakantiewoning (3 slaapkamers, 2 badkamers): € 960 per 

persoon(€ 200) 
- Verblijf met 6 in een vakantiewoning (3 slaapkamers, 2 badkamers): € 950 per 

persoon (€ 190) 

Kinderen op familiekamers: 
- Kinderen met twee volwassenen op een familiekamer (2 slaapkamers): € 750 per 

kind (€ 150). 
Info over het hotel op www.sojka.eu. 
http://www.sojka.eu/?accommodation=woningen-magura-village&lang=be-vl 

Er is al mogelijkheid om in te schrijven voor de reis. We leggen er wel de nadruk op 
dat er diverse types kamers zijn. Na het kamertype staat de prijs genoteerd. Het 
voorschot staat tussen haakjes genoteerd.  

Inschrijven gebeurt via Kurt. De kamers zullen worden ingevuld zolang er keuze is 
in de bepaalde soort kamers. Via mail kurtmartens@telenet.be of 054/41 07 49. 

Na de inschrijving betaalt men het voorschot zoals aangegeven hiervoor (bedrag 
tussen haakjes). Na het betalen van het voorschot blijft er nog € 760,00 over, bij 
de kinderen € 600,00. 

Storten gebeurt op rekening van Padstappers, IBAN: BE42 2937 2514 2854 met 
vermelding van Slovakije 2016 en het type kamer. 
Nadien kan men zelf bepalen hoe men verder de betalingen doet. Tegen 1 juni 
2016 wordt het volledige bedrag op de rekening verwacht. 

http://www.sojka.eu/
http://www.sojka.eu/?accommodation=woningen-magura-village&lang=be-vl
mailto:kurtmartens@telenet.be
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Familieberichten  

(afgesloten op 24 december 2014) 

Overlijden 
Op 4 oktober overleed Annita Favest, zij was de weduwe van 
Patrick Batselier.  Slechts 58 jaar is ze geworden. Ondanks de 
slepende ziekte die ze al enkele jaren trotseerde, was ze nog 
steeds een trouw bezoeker op onze wandeltochten. Voor vele 
leden was het dan ook een verrassing toen ze het overlijden van 
Annita vernamen. We wensen de familie en de vele vrienden 
heel veel sterkte bij dit verlies. 

Op 5 oktober kregen we het bericht dat Edgard De Lange was overleden, hij werd 
93 jaar oud en was de vader van onze leden Antoine De Lange en schoonvader van 
Lia Kipping. We wensen de familie veel sterkte bij het verlies. 

Op 12 oktober verliet Germaine Sermant op 87-jarige leeftijd het aardse bestaan. 
Zij was de mama van onze leden Julien Matthijs en schoonmama van Madeleine 
Beerens. Langs deze weg bieden we ons blijken van medeleven aan de familie. 

Op 16 november kregen we het bericht van het overlijden van Clement Kosynski, 

op 96-jarige leeftijd. Hij was de vader van ons lid Annie Kosynski (Polare). We 
bieden ons blijken van medeleven aan bij het verlies. 

 

Geboorte 

Op 4 december kon het geluk niet op bij Patrick Bauwens en 
Carine d’ Hose met de geboorte van hun eerste kleinkind 

Estée. We wensen de grootouders van harte proficiat en 
misschien kunnen ze binnenkort op stap met het petekind. 

 

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. 

- Een gratis medewerkersetentje, met gezellig samenzijn. 

- Taken naar ieders kunde en vermogen.  

Wij vragen: 
- Gemotiveerde mensen die zich voor één 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. 

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 wel 
zijn eigen kwaliteiten, kwaliteiten die we zeker kunnen aanwenden. Bij elke tocht 
hebben we een 30 tot 50-tal medewerkers nodig (Mattentaartentocht zo’n 130). 
 
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 die je wenst op 

te nemen (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 
helpen is hierbij meer dan aangewezen. 

mailto:kurtmartens@telenet.be
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Welkom nieuwe leden 

Sinds het vorige clubblad mochten we volgende leden verwelkomen: 

 

Aangesloten tussen 16 september 2015 en 15 December 2015 

Rang 
in 
2016 Naam Voornaam Woonplaats 

Stam 
nummer 

1 SABBE Marie Rose Kuurne 131018 

2 GEERS Marie-Jeanne Geraardsbergen 131019 

3 VANDEWATTIJNE Chantal Overboelare 131020 

4 DE VOS Maritta Geraardsbergen 131021 

5 VAN DEN STEEN Guy Denderwindeke 131022 

6 HERREMANS Betty Denderwindeke 131023 

7 DE VOS  Hanne Heldergem 131024 

8 NOTEBAERT Joël Deux-acren 131025 

9 DE PRIL Johnny Appelterre 131026 

10 DE CNIJF Blondinette Appelterre 131027 

11 VERMASSEN  Barbara Lessen 131057 

12 TROCH Louis Aalst 131058 

13 DIERICKX Martine Aalst 131059 

14 VERVUST Hendrik Lieferinge 131098 

15 TIMMERMANS  Rita Lieferinge 131099 

16 VERVUST Jolien Lieferinge 131100 

17 DE SCHRIJVER Rita Denderwindeke 131126 

18 DE SCHRIJVER Gerda Erwetegem 131127 

19 VAN DEN BOSSCHE Leentje Smeerebbe-vloerzegem 131270 

20 VAN CAUWENBERGE Geert Geraardsbergen 131407 

21 TEMMERMAN  Veerle Geraardsbergen 131408 

22 VAN CAUWENBERGE  Kato Geraardsbergen 131410 

23 VAN CAUWENBERGE Seppe Geraardsbergen 131411 

24 HOUTPUT Fanny Steenokkerzeel 131416 

25 HUYGHE  Kaleb Steenokkerzeel 131417 

26 DEMONT Dieter Onkerzele 131605 

27 VERLE Jolien Oonkerzele 131606 

28 DEMONT Florian Onkerzele 131607 

29 VAN DER POORTEN  Dirk Denderwindeke 131858 

30 DE TAEYE  Ben  Onkerzele 131859 

31 STUKKENS Mathieu Geraardsbergen 132047 

32 DE COSTER  Jean Outer 132106 

33 KOSYNSKI Annie Outer 132107 

34 VAN DER STOCK Lennert Onkerzele 132198 

35 VAN DER STOCK  Emelie Onkerzele 132199 

36 VAN SNICK Jean-Pierre Pollare 132200 

37 HAUTERS  Christine Pollare 132201 

38 DE BACKER  Hans Zandbergen 132202 
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39 CAMBIER Rita Zandbergen 132203 

40 LAROY Marc nieuwenhove 132204 

41 DE PELSMAEKER Bruno Heldergem 132205 

42 STROOBANT Luc Geraardsbergen 132377 

43 DE COENE Yolande Geraardsbergen 132378 

44 STROOBANT Marjolein Geraardsbergen 132379 

45 STROOBANT Pieter Geraardsbergen 132380 

46 LION  Marc Meerbeke 132491 

47 LEEMANS  Anne-Marie Meerbeke 132492 

48 VAN DEN WINCKEL  Kris Liedekerke 132493 

49 VONCK  Anne-Marie Liedekerke 132494 

50 DEVILLE Freddy Idegem 132506 

51 COSYNS Carine Idegem 132507 

52 D'HAESE  Rudy Borsbeke 132649 

53 TROG  Micheline Borsbeke 132650 

54 D'HAESE Jarne Borsbeke 132651 

55 ANDRIES Filip Geraardsbergen 132703 

56 DERDELINCKX Carla Geraardsbergen 132704 

57 DE CONINCK  Rita Roosdaal 132705 

58 VANDEN BORRE Alice Geraardsbergen 132706 

59 VANNIJVEL Maïte Galmaarden 132707 

60 LIEVENS  Jean-Paul Ninove 132708 

61 ACHTERGAEL  Micheline Geraardsbergen 132709 

62 VAN PETEYEN Christine Ninove 132710 

63 STEPPE Alfons Denderleeuw 132711 

64 VERNAILLEN Wilfried Ninove 132854 

65 VAN BRANTEGEM  Magda Ninove 132855 

66 BILLENS  Frans Oetingen 132856 

67 DE SMET  Annie Oetingen 132857 

68 VAN BELLINGEN  Luc Ninove 132858 

69 COPPENS  Gladys Ninove 132859 

Het aantal leden dat bij “ WANDELSPORT VLAANDEREN” geregistreerd is, bedraagt 
momenteel 652 (op 15/12). Onder hen noteren we 69 nieuwe leden en van 188 is 
het lidmaatschap nog niet vernieuwd. Op 1 oktober 2015 sloten we het jaar af met 
771 leden. 

We stellen vast dat heel wat leden zijn overgekomen van bij de Sportvrienden. We 
hopen dat ze zich snel thuis voelen in onze vereniging en moedigen hen aan te 
blijven wandelen. 
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Lidgeld voor 2016  
Verschillende leden hebben hun lidgeld voor 2016 nog niet in orde gebracht. Regel 
dit bij voorkeur liefst 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 
“Walking Magazine”. 

 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 31 januari 2016 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 (naam, voornaam, 
adres of geboortedatum) dienen eveneens gemeld te worden aan de 
ledenbeheerder. Desnoods wordt er een nieuwe (aangepaste) 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 we u sneller en 
beter bereiken wanneer afspraken moeten geregeld of gewijzigd worden. 

 

Vraag uw lidgeld terug aan uw mutualiteit 

Wanneer u uw lidgeld voor 2016 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 (padstappers.be – klik door naar “Formulieren”). 

Breng de persoonlijke klever aan op de gepaste plaats, vul uw persoonlijke 
gegevens in en onderteken het.  

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 adres is Guilleminlaan 43, 9500 Geraardsbergen. 

Het wordt zo spoedig mogelijk terug bezorgd, uiterlijk op onze volgende 
organisatie. 
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U brengt het nadien terug naar uw plaatselijke mutualiteit, waarna spoedig de 
terugbetaling van uw lidmaatschap zal volgen. 

 

Jeugdige Padstappers kunnen opnieuw een 
mooi cadeau verdienen in 2016 

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 (min 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 Walking in Belgium 2016, 

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 2016! 

 

Verdien je inschrijfgeld terug in 2016.  
Tijdens de laatste Algemene Vergadering in november werd beslist om een actie te 

ondernemen om onze leden aan het wandelen te zetten op eigen organisaties 

De bedoeling is om jullie te belonen voor deelnames aan onze eigen wandelingen. 
Dinsdagwandelingen komen hiervoor niet in aanmerking. Eind 2016 zal aan de hand 
van jouw inschrijvingen €1,00 per wandeltocht worden terug gegeven onder de 
vorm van waardebons. Deze waardebons kunnen worden gebruikt als betaalmiddel 
binnen de club (inschrijving, drank, shop, busreis). 

Gezien het de bedoeling is jullie aan het wandelen te zetten, verwachten we een 
kleine inspanning van jullie. De betaling van € 1,00 per tocht zal slechts gebeuren 
wanneer je minstens aan 4 organisaties hebt deelgenomen. Helpen wordt gelijk 
gesteld met wandelen. 

De waardebons voor 2016 zullen ter beschikking liggen vanaf de Manneken-Pis tocht 
2017. 

De korting op het ledenfeest (minstens 5 deelnames) blijft eveneens behouden. 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gopixpic.com/600/lopen-is-a-pic-based-logic-probe-that-fits-inside-pen-it-detects-if-/http:||www*electronics-lab*com|blog|wp-content|uploads|2012|10|Lopen-1*jpg/&ei=izupVPG1I8P6Uvu0gaAL&psig=AFQjCNFoxiWRmKOAZWiVID3YuvhHYP-fAA&ust=1420463281796964
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De kilometer- en tochtenbadges  
Uitgereikt tussen 1 september en 15 december 2015 

Kilometerbadges 

1.000 km 

FAUCONNIER Jurgen 
RICHEZ Jean-Marie 

1.500 km 

BROUWIER Milan 
DE SCHRIJVER Natascha 
GHIJSELS Rudy 
MATHIEU Sabrina 
RONDELEZ Koen 

2.000 km 

DE GEYTER Julie 
DE LEU Diane 
MIGNON Lucas 

2.500 km 

VAN CAETER Filip 
VANTORRE Bernadette 

4.000 km 

VAN GYSEGHEM Pascal 

6.000 km 

DE GEYTER Jan 

15.000 km 

HAILLEZ Myriam 
SELOS Rudy 
 

22.500 km 

BATSELIER Walter 

35.000 km 

HUYGHE Lieve 

40.000 km 

DE NOLLIN Ivan 

85.000 km 

DE PREZ Willy 
 
 

 

Tochtenbadges 

1.500 tochten 

WAUTERS Patrick 

   

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 enkel aanwezig zijn op onze grotere organisaties. Deze zijn voor 2016 
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 

mailto:voorzitter@padstappers.be
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gelegenheid wordt het kledingstuk dan aan de betrokkene bezorgd. Voor dringende 
aankopen kan ook steeds een afspraak gemaakt worden via de hoger vermelde. 

Wat zit er zoal in ons gamma en hoeveel kost het: 
 
T-shirt grijs (XS tot 5XL)             € 7,00 Pet € 7,00 
T-shirt lichtblauw (XS-2XL)  € 7,00 Fleece donkergrijs (XS-2XL) € 28,00 
Polo grijs (XS-5XL)     € 12,00 Regenjas (XS-2XL) € 35,00 
Polo blauw (S-2XL)    € 12,00 Grijze Softshell € 35,00 
Sweater grijs (S-2XL)         € 18,00   
Sweater met kap (S-2XL)       € 25,00   
 
We proberen in de mate van het mogelijke ons gamma aan te passen aan de vraag. 
We onderzoeken ook de mogelijkheid om zogenaamde technische T-shirts in ons 
gamma op te nemen. Deze artikelen moeten echter steeds met grote aantallen 
tegelijkertijd aangekocht worden. U begrijpt ongetwijfeld dat we moeilijk met 
massale stocks van verschillende producten kunnen werken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
We beschikken nog over een aantal trainingsvesten en bodywarmers. We willen 
deze graag aanbieden aan onze leden voor een prijsje. Daarom krijg je tijdens de 
volgende wandelingen de kans om deze stockproducten aan te kopen zolang de  
voorraad strekt: 
 

Trainingsvesten 

Normaal: 35 € - gunstprijs: 20 € 

 

Bodywarmer (ideaal in de winter) 

Normaal: 35 € - gunstprijs: 20 € 
 
Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt en er modellen beschikbaar zijn 
binnen de gewenste maten. 
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De club in cijfers. 

Niet-aangesloten wandelaars op onze tochten.  

Net zoals de voorbije jaren hebben we een mooi resultaat van niet-aangeslotenen. 
De campagnes die we jaar naar jaar voeren, blijven hun vruchten afwerpen. Dank 
aan zij die mee folders hebben gebust. Maar ook het leggen van folders in 

buurtwinkels of plaatsen waar volk komt, werpt zijn vruchten af. Dank aan allen 
die hier aan hebben geholpen. Dat al deze inspanningen hun vruchten afwerpen 
bewijzen de volgende statistieken. 

 
25/01 25/02 19/04 25/05 1/07 1/07 27/09 24/10 22/11 9/12 

Individuelen 612 103 2023 922 102 315 672 277 237 296 

totaal 2072 1008 5012 2786 666 1689 2102 1301 1244 1681 

% indi/totaal 29,54 10,22 40,36 33,09 15,32 18,65 31,97 21,29 19,05 17,61 

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. 

In totaal ontvingen we 5.559 wandelaars die niet bij een erkende wandelvereniging 
aangesloten waren, wat 29,97% is van ons totale deelnemersveld. 

Aanwezige Padstappers op onze eigen tochten.  

In totaal waren er 3445 leden op onze eigen organisaties aanwezig. We stellen vast 
dat dit een lichte daling is tegenover vorig jaar. Toen waren er nog 3504 eigen 
leden op onze organisaties. We beseffen dat het niet altijd mogelijk is om er te 
zijn en dat de weersomstandigheden niet altijd oké waren. Toch willen we de 
vinger aan de pols houden en onze leden oproepen om massaal aanwezig te zijn op 

onze eigen tochten. We doen ons uiterste best om telkens voor een aangenaam 
parcours te zorgen, kom wandelen en geniet van het moois van de streek.  

  25/jan 25/feb 19/apr 25/mei 1/jul 1/aug 27/sep 24/okt 22/nov 9/dec 

Padstappers 434 272 496 437 215 354 358 288 237 311 

Wv Helpers 75 43 127 52 40 72 61 53 64 39 

We beseffen dat een aanwezigheid op zondag eerder gemakkelijker is dan op 
zaterdagen of weekdagen. We hebben immers nog heel wat leden die gaan werken. 
We stellen vast dat we dit jaar enkele keren meer dan de helft van onze leden op 
de tocht mochten begroeten. PROFICIAT ! Een zaterdag als deze van de Zomertocht 
kan ook succesrijk worden genoemd, net zoals de Wafelentocht. Elders in het 
clubblad vind je de wandelagenda van het komende jaar. Een tip, duid nu al de 
data aan in je zakagenda of i-pad. Op die manier plan je geen andere bezigheden 
op de eigen wandelingen. 
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In bovenstaande 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. 

 

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 van 0 tot 2 tochten zo hoog liggen. Misschien spelen hierbij 
ouderdomsverschijnselen, een mindere mobiliteit of sociale en/of familiale 
redenen een rol. Bij anderen die later in het jaar lid werden, hebben we niet alle 
gegevens om eerdere deelnames op te zoeken. 

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. 

Nog enkele cijfers uit 2015.  
Best vertegenwoordigde clubs op onze organisaties: 
 

1 Egmont Zottegem vzw 1962 6 Scheldestappers Zingem 336 

2 Florastappers Gent 408 7 WSV De Sportvrienden 303 

3 Hanske De Krijger Oudenaarde 406 8 Everbeekse Wandeltochten 268 

4 WSV Land Van Rhode 393 9 Chatons Ronse 266 

5 Wandelclub Marktrotters Herne 376 10 Heidetochten Kester-Gooik 253 

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. Het deels 
vernieuwde bestuur zorgt ook bij hen voor mooiere wandelingen. 

 

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. 

Aantal 
tochten 

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

Op post + 
helpers 

41 63 57 53 69 72 72 71 104 115 123 840 

Procent 
op post 

4.88 7.50 6,79 6,31 8,22 8.57 8,57 8,46 12,38 13,69 14,63 100 
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Club Leden Aantal Club Leden Aantal 

Egmont Zottegem vzw 1360 1962 Parel Van Het Pajottenland 154 126 

De Marktrotters Herne 216 376 Dwars door Brakel 94 67 

WSV Sportvrienden  170 303 Chatons Ronse 330 266 

Everbeekse Wandeltochten 155 268 Ijsbrekers Haaltert 102 89 

CSC Lierde/Club voor Sport en Cultuur 120 197 Pajotten Hekelgem 147 150 

De Heidetochten Kester-Gooik 214 253 Burchtstappers Herzele 224 124 

De Kadees Aalst 467 246 Les Vaillants Acrenois  56 

Land van Rhode 291 393 Les Trouveres Ellezelles  51 

Hanske De Krijger Oudenaarde 623 406 Les Marcheurs de Silly  58 

Dit jaar hielpen of wandelden 3.445 Padstappers op onze eigen organisaties. Een 
mooi resultaat, toch een kleine achteruitgang tov vorig jaar met 60 eigen leden. 

Dit jaar mochten we op al onze tochten 14.002 clubwandelaars begroeten, een 
kleine stijging tov vorig jaar. We mochten eveneens 5.559 individuele wandelaars 
ontvangen, een stijging van ongeveer 800 tov vorig jaar. Een heus succes. In totaal 
hadden we een opkomst van 19.561 deelnemers op al onze organisaties. Een 
goede 1000 meer dan vorig jaar. We behalen ons 2de beste resultaat ooit. We 
mogen dan ook fier terugblikken op het voorbije jaar.  

Ook onze dinsdagwandelingen deden het niet slecht. We halen dikwijls de kaap van 
de 70 deelnemers. We hebben ons intussen aangepast en gebruiken grotere 
etablissementen en wandelen dikwijls in twee groepen. Wie een locatie heeft waar 
we kunnen van start gaan, dit wil zeggen, in de buurt van Geraardsbergen, 

voldoende groot en niet te prijzig, kan dit melden. Wij kunnen dan voor een 
wandeling zorgen. 

 

Inzamelen inktpatronen met vzw Canisha. 

Opnieuw kregen we een oproep van één van onze leden om actie te ondernemen 
voor het financieren van assistentiehonden (≠ van blinde geleide honden). Eén van 
de bekendste assistentiehonden is ZEN, de labrador van Marieke Vervoort. 
  
Myriam Haillez en Rudy Selos zamelen inktpatronen en ICT materiaal in voor het 
bekostigen van de opleiding met vzw Canischa. Heb jij dergelijk materiaal thuis 
liggen en wil je het schenken voor het goede doel, geen probleem. Neem contact 
op met Myriam of Rudy. Via telefoon, kan het op 055/42.42.77, via mail 
rudy_selos@scarlet.be of bij hen thuis Termergelstraat 23, Brakel. Wil je het via 
onze tochten bezorgen, dat kan ook. Spreek dan wel vooraf met Rudy of Myriam. 
Vzw Canischa, Myriam en Rudy zullen je dankbaar zijn. 

 

  

mailto:rudy_selos@scarlet.be
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Ervaringen van Compostella-stappers (deel 2) 

Op weg van Roncesvalles naar Compostela 
 
Op 20 maart 2015 vertrokken Lieve en Ivan naar Santiago de Compostela, waar  ze 
op 23 april 2015 aankwamen. 
 
Deel 2:  De camino Francès – Roncesvalles tot Viana (6 stapdagen) 
Viana, 26/3/2015, 5:00. Ik word voor de zoveelste keer die nacht wakker en 
ontwaar van op mijn bed -een stapelbed in een overvolle slaapzaal met 16 
dergelijke piepende en krakende ijzeren gevaarten- de lichten van verschillende 
zaklampen, die dansend door de duisternis hier en daar een bed beschijnen. De 
lucht is vochtig door de aan de bedstijlen hangende regencapes en het drogende 

wasgoed dat krikras door de zaal tussen en op de bedden hangt te drogen. De 
zuurzoete geur van bezwete lijven vermengd met die van knoflook, wijn, chorizo 
en jambón teistert mijn neus. Licht tot hevig gesnurk, gekruid met speels tot 
enthousiast geprot heeft onze nachtrust in schijfjes opgedeeld en veranderd in een 
halfbewuste wake. Ik weiger toe te geven aan de opwelling om de begane grond op 
te zoeken en me uit de voeten te maken en wroet me slaapdronken en tegen beter 
weten in, dieper in mijn slaapzak. Het open en dicht ritsen van sluitingen, het 
geritsel in plastiek- of andere zakken en het gerommel en gestommel doet me het 
nutteloze van mijn poging inzien, zodat ik met mijn eveneens wakende partner 
fluisterend afspreek om toch maar op te staan. We schrapen in het duister onze 
bezittingen samen en schuifelen –voorzichtig laverend tussen de bedden- naar de 
gang. Daar vinden we Kim terug die vandaag verder zal trekken dan wij. We nemen 
afscheid en wensen hem het allerbeste. We zullen het oosterse altijd lachende 
gezicht missen. We schikken in de gemeenschappelijke keuken onze rugzakken, 
verorberen een sober ontbijt, en bij een kop te straffe koffie lezen we in ons 
dagboek: 
 

Vrijdag 20 maart 2015 :Roncesvalles – Zubiri  (22,5 km) (mistig, 5°- 10°, droog, 
geen zon).  
We beginnen zowaar onze bedevaartstocht door de sneeuw! Het Pyrenese deel van 
Navarra heeft in deze tijd van het jaar nog af te rekenen met vorst en sneeuw. Het 
uitzicht boven op de pas van Metzkiritz en de pas van de Passo Erro gaan bovendien 
verloren in een hardnekkige mist. Dat kan echter ons eerste gevoel van ‘belevenis’ 
niet deren. We voelen ons betrokken bij iets speciaals en delen dat met de nog 

schaarse medepelgrims. De camino is in de 
weken voor de heilige week voor Pasen vrij 
desolaat. Slechts een kleine vijftig pelgrims 
lopen verspreid over de dagetappe en delen de 
beschikbare slaapplaatsen in de albergues van 
de etappeplaatsen. Later rond en na Pasen zal 
het snel alsmaar drukker worden, met een 
absolute piek tijdens de laatste 100km van de 
Camino. Alle kennismakingen verlopen in een 
Babylonische mengeling van talen en beginnen 
steevast met de vragen ‘van waar ben je en tot 
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waar trek je vandaag’. Meestal loop je maar een heel kort stukje mee op, want 
iedereen wil in eigen tempo verder vorderen. We vinden in Zubiri, centrum van de 
Esteribarvallei, onderkomen in Albergue Zaldiko. We betrekken voor 10€ pp. een 
kamer van acht voor ons alleen.  
 
Zaterdag 21 maart 2015: Zubiri – Pamplona (22,7 km) (grijs, 6° - 12°) 

We vinden vrij gemakkelijk een goed ontbijt en trekken goedgemutst de frisse dag 
in. Het uit de bergen neerdenderende smeltwater veroorzaakt overstromingen, 
weg- en landverzakkingen. We vorderen dan ook moeizaam en hebben af en toe 
hulp nodig van medepelgrims om onder en over afgewaaide bomen te klauteren of 
door met modder overspoelde paden te waden (Padstappersparadijs!). We trekken 
over vrij pittig stijgende en dalende wegen, langs weiden omzoomd met lage 
heesters en door dichte bossen. We trekken de Arga over via de “Puente de los 
Bandidos”, lopen langs het recent gerestaureerde gebouwencomplex van Trinidad 
de Arre, doorkruisen Villava en bereiken over de Magdalenabrug en door de Puerte 
de Francia, Pamplona. We installeren ons op 100m van de kathedraal in Albergue 
Jesus y Maria, een voormalige Jezuïtenkerk (7€ pp). We slapen er in chambrettes 
van vier. Een Roemeense en een paar Spanjaarden zijn onze dichtste buren. De 
albergue kadert perfect in de camino en de sfeer van de 2000 jarige hoofdstad van 
Navarra. 
 
Zondag 22 maart 2015: Pamplona – Puenta La Reina (24km) (6°- 12°) 
Vandaag trekken we naar Puente La Reina een 

plaatsje dat zijn naam dankt aan de brug die er 
in de 11de eeuw werd gebouwd op vraag van de 
koningin van Navarra om de pelgrims op een 
veiligere manier over de Arga te laten trekken. 
Deze romaanse brug is één van de interessantste 
voorbeelden van niet-kerkelijke architectuur 
langs de camino in Navarra. Maar voor we ons 
doel bereiken wacht ons één van de mooiste 
beklimmingen van de camino: de Sierra del 
Perdón. De sierra lijkt wel een muur en het pad is steil en sterk geërodeerd. Het is 
zwoegen maar de beloning boven op de sierra is dubbel. Enerzijds het uitzicht: 
achter ons de Pyreneeën en voor ons het meer mediterrane drogere zuiden; 
anderzijds het pelgrimsbeeld: een stoet metalen pelgrims, te voet, te paard, met 
de ezel, alleen, met een hond .... De wind heerst hier en is bijtend koud, zodat we 
vlug afdalen naar Puente La Reina. We vinden er enigszins moeilijk een open 
albergue -de ons bekende albergues zijn nog gesloten tot Pasen-, maar God of het 
lot is ons goedgezind en we vinden als bij toeval de pas in 2014 geopende Albergue 
Puente. Voor 12€ pp (ontbijt inbegrepen) liggen we alleen op een kamer van zes. 

We maken er tijdens de was en de plas kennis met Kim een jonge Zuid-Koreaan.  
 
Maandag 23 maart 2015: Puente La Reina – Estella (22km) (overvloedige regen, 
fris 6° tot 10°) 
Volgens Kim gaat het vandaag “cats and dogs” regenen en hij krijgt meer dan 
gelijk. Het regent hard en de wind doet een aardige duit in het jakje. De weg klimt 
en daalt onophoudelijk, maar dat wordt -evenmin als de regen- geenszins onze 
grootste zorg vandaag. Het probleem is het te volgen pad, dat overspoeld wordt 
door modder en meer dan eens gewoon in een snelstromende beek verandert. De 
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beken en riviertjes verslikken zich in de toeloop 
van smeltwater en regen. Door een waas glijdt 
Cirauqui, een klein middeleeuws dorpje op een 
heuvel, aan ons voorbij. Onze capes en onze 
beenstukken (getten) houden ons lichaam en onze 
rugzak wel droog, maar tegen valpartijen in de 

modder is geen kruid gewassen. We bereiken dan 
ook moe, beslijkt en met verkleunde handen ons 
einddoel Estella, “La Toledo del Norte”. De 
paleizen van San Cristóbal en van de koningen van 
Navarra doen het beste verhopen, maar de enige 

open herberg, de Albergue de Pelegrinos (6€ pp) is oud, uitgeleefd en bovendien 
overvol. Enig lichtpunt: douches en wifi.  
 
Dinsdag 24 maart 2015: Estella – Los Arcos (22km) (grijs en miezerig, 7 - 9°) 
Na het ontbijt aan de rand van de stad, stappen we als commando’s, in onze capes 
van den armen belsj, de grijze ochtend in. We zullen onze capes de ganse dag 
aanhouden tegen de wind en de miezerige regen. De verrassing aan het klooster 
van Irache, waar een plaatselijke wijnboer, wijn uit de kraan aanbiedt, kan ons 
niet echt opbeuren. Het grijze en grauwe weer, de schijnbare winterslaap van de 
camino en de blijkbaar permanente siësta in de schaarse dorpen verjaagt elke 
poging tot vrolijkheid. Gebukt onder onze last, sjokken we verder en bereiken 
eenzaam het Romeinse Los Arcos, waar we onszelf in de albergue Casa de la 

Albuela, trakteren op een kamer met ontbijt (18€pp). Buiten regent het, we 
zoeken troost bij een pizza, een fles Navarrawijn en elkaar. De romaanse kerk van 
Santa Maria en haar kruisgang kan ons gestolen worden … 
 
Woensdag 25 maart 2015: Los Arcos – Viana (19km) (koud, wisselvallig, guur, 4° 
- 7°)  
Sara, de hospitalera schotelt ons en een paar 
medepelgrims een heerlijk ontbijt voor en ondanks het 
slechte weer trekken we blijgezind op weg. Het weer? 
Hoeveel weertypes kan een mens op één dag over zich 
heen krijgen? De talrijke heuvelruggen vervallen tot 
decorstukken in een ‘slecht weer’ spel. Achter elke kam 
ligt een weersverandering op de loer: felle wind met 
natte sneeuw, lichte bries met motregen, droog en 
zwaarbewolkt, plotse hagelbuien, open en zonnig, 
striemende regen…. Na een knipperlichtrelatie met onze capes houden we het, 
kort na de middag, in Viana voor bekeken. We gaan in het gefortificeerd stadje op 
restaurant. Het menu peregrino met fles Rioja kleurt uiteindelijk dan toch nog 

onze dag. Na een bezoek aan de domkerk van Santa Maria en de pelgrimskerk van 
La Cuevas checken we in in albergue Izar (8€ pp stapelbed in kamer van 18, zeer 
proper , volzet, druk en rumoerig). Kleren wassen, dagboek bijwerken, skypen, 
slapen... 
 
Volgend padstapperke: Deel 3:  De camino Francès – Viana tot Burgos (6 
stapdagen) 
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Antwoordstrook vacatures. 

Zoals aangegeven kan en mag je je hier 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 

  

     Ik heb ook interesse in het toetreden tot de Algemene Vergadering van de vzw. 

     Ik heb ook interesse in het toetreden tot de Bestuurskern van de vzw.  

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. 
 

Woordzoeker 
 

Ananas 

Appelen 

Banaan 

Citroen 

Dessert 

Druiven 

Inmaken 

Kersen 

Kiwi 

Krieken 

Oogst 

Peren 

Perzik 

Plukken 

Plukvers 

Pruimen 

Rijpen 

Serre 

Tafelrijp 

Teler 

Veiling 

Vruchten 

Zoet 

Zuur 

 

B A N A A N T N I E T A L L E S O O 

S P R U I M E N R Z I N M A K E N T 

R E N R W B O E V K U C I T R O E N 

E A T I I T Z P T V R U C H T E N E 

V P A J K E S E R R E I R N E V E N 

K L N P V L E R E L N D E S S E R T 

U U A E V E I E T A E M I K N E N S 

L K N N V R M N A A L R G A E E E R 

P K A V E I L I N G E M A A S N R V 

A E S N U I U T D A P P E R Z I K T 

H N T A F E L R I J P E E T G E Z O 

T S G O O N D V D O A K O R J E I S 
 
Alle woorden zijn zowel verticaal, horizontaal of diagonaal in de 2 richtingen 

verborgen. De overgebleven letters vormen in de leesrichting een zin. 

.............................................................................

.............................................................................  
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Mededelingen van Wandelsport Vlaanderen. 

Onze nieuwe wandelfederatie...! 

De voorbije maanden kwamen de diverse Algemene Vergaderingen bij elkaar. Eén 
van de vaste agendapunten was telkens de ophef van de eigen vzw en de keuze 
voor een nieuwe federatie. Aktivia vzw, VWF vzw en VVRS vzw stoppen op 31 
december en gaan alle drie op in een nieuwe federatie, Wandelsport Vlaanderen 
vzw. Voor de wandelaars zal er echter weinig of niets veranderen. De clubs blijven 
parcours maken en organiseren zoals in het verleden. Toch zijn er enkele kleine 
wijzigingen.  
 
 Een eerste wijziging is de weg naar deze organisaties. De gekende MARS-pijl wordt 

vervangen door een WANDELTOCHT-pijl.  

 In de zaal zal de nieuwe vlag opgehangen worden, deze van Wandelsport Vlaanderen. 

 Het clubnummer dat je noteert op de inschrijfkaart krijgt er een cijfer voor, onze 

clubnummer wordt dan ook 3135, de 3 staat voor de provincie, de 135 behouden we. 

 In de komende maanden zal er meer en meer gescand worden, het is raadzaam je 

lidkaart steeds bij te hebben, dit spaart tijd bij het inscannen. Kies ook op voorhand je 

afstand dat je wenst te wandelen, dit voorkomt heel wat wachttijd. Let op, je oude 

lidkaart vervalt in 2016, iedereen krijgt een volledig nieuw nummer, dat uniek zal zijn 

voor elk lid. 

 De verzekering, voor mocht er zich een ongeval voordoen, zit niet meer bij Ethias. Er is 

een nieuwe partner gevonden, namelijk Arena. De vroeger geldende verzekering werd 

volledig overgenomen. 

 In de bus valt voortaan 5 keer per jaar “Walking Magazine”. Het blad zal je op de 

hoogte houden van wandelweetjes en kortbij-uitstappen. 

 Voortaan zijn alle wandeltochten ook IVV tochten, wie hieraan wil deelnemen vindt 

informatie in Walking en via de website van IVV. 

De wisselbekertochten zoals we die in het verleden kenden zijn er niet meer. Toch 
was er vrij vlug een consensus om bepaalde tochten te beschermen. Elke club kan 
één dergelijke tocht organiseren en is in Walking in Belgium aangeduid met een 
icoontje “B”. Deze tochten vervangen de vroegere wisselbekertochten. 
Na de afschaffing van de wisselbekertochten ging ook het wisselbekerklassement 
eraan. Komend jaar kunnen we daarom geen punten meer verdienen voor een 

klassement, alle tochten zijn gelijk. Toch houden we eraan, zeker bij onze buren, 
een beschermde tocht voorrang te geven in je wandelkeuze, meestal wordt er wel 
extra aandacht besteed aan parcours of randanimatie. 
 
En dan is er nog dit, tot op heden hadden we binnen de club een 
vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de wandelfederatie Aktivia. Door de 
samenvoeging dienden er binnen het bestuur heel wat verschuivingen te gebeuren. 
Kurt heeft beslist zich terug te trekken en maakt dus geen deel meer uit van de 
nieuwe Raad van Bestuur. Hij zetelt nog twee jaar in de Raad van Advies van de 
federatie. Daar kan hij enkel nog advies geven, beslissingen kunnen worden 
genomen door anderen. 
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Opnieuw Sportief Wandelen in 2016. 

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. De 
uitdaging was voldoende groot genoeg en Wandelsport Vlaanderen wil hiermee 
verder gaan. 

In 2016 zijn er 26 tochten die deelnemen aan het Sportief Wandelen. Men kan er 
telkens wandelingen doen van 20 km of meer met een eigen uitdaging. Bij de start 
kies je zelf voor het tempo dat je wenst te wandelen. 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. 

In het eerste maanden zijn er volgende tochten: 

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

- 10 januari: De Streuvelstappers     20 tot 35 km 

- 14 februari : Halfoogstvrienden Bellingen    20 tot 50 km 

- 21 februari : De Natuurvrienden Zoersel vzw   20 tot 42 km 

- 5 april : Globetrotters Hageland vzw    21 tot 35 km 

- 10 april : Sporton vzw      20 tot 43 km 

- 17 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 om zo te 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 WANDELSPORT VLAANDEREN wil de sportieve 
wandelaars motiveren om vol te houden en te slagen voor alle tochten!  

 
Wandelen… Gewoon blijven doen! 

 
  



Het Padstapperke 

Januari 2016 - 29 
 

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. 
 

UITSLAG PRIOR-TROFEE 2015 

Clubnr. Clubnaam 1/aug 27/sep 24/okt 22/nov 9/dec 

10 Wsv Wetteren 2       2 

11 Wsv De Keignaerttrippers Oostende vzw   2     2 

34 Omloop Kluisbergen vzw 2       2 

38 De Pajotten Hekelgem 4 4     8 

63 Wsv De Kadees Aalst 5       5 

84 Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute vzw 3       3 

87 Wsv De Sportvrienden vzw 7 4     11 

91 Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw 1 2     3 

103 Florastappers Gent vzw 13 2     15 

105 Scheldestappers Zingem 9 8     17 

107 Dwars door Brakel   2     2 

114 Wandelclub De Marktrotters Herne vzw 10 12 2   24 

135 Padstappers Geraardsbergen 147 80 3 26 256 

147 Wandelclub Kruikenburg 1 3 1   5 

163 Wsv Egmont Zottegem 51 51 10 3 115 

177 Wjsv De Brugsche Globetrotters   2     2 

196 Wsv Land van Rhode 7 14 2 2 25 

233 Hanske de Krijger Oudenaarde 4 9 2   15 

254 Parel van het Pajottenland 3 1     4 

282 Everbeekse Wandeltochten vzw 7 7     14 

294 CSC-Lierde / Club voor Sport en Cultuur 10 5     15 

300 Wsv Horizon Opwijk 3       3 

303 W.T.C. Nieuwpoort 2       2 

328 Wsv De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 1 1     2 

358 De Heidetochten Kester-Gooik 11 4     15 

361 De Textieltrekkers vzw Vichte   1     1 

376 De Chatons Ronse 10 4     14 

398 W.V. De IJsbrekers 6 1     7 

414 Comité 2000 1       1 

427 Lennikse Windheren   2     2 

438 Dorpscomite Bogaarden 1 4     5 

450 Boerenkrijgstappers   4     4 

494 Wandelclub 'De Schooiers' Wichelen vzw   1     1 

9999 Aktivia Federatieleden 1       1 

A 013 De Kleitrappers vzw 3       3 

B 025 Ijsetrippers vzw   1     1 
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HT 001 Les Sucriers de Brugelette 3       3 

HT 003 Verdigym Collines Flobecq   2     2 

HT 028 Marcheurs de la Sylle - Bassilly 2 1     3 

HT 029 Les Sans-Soucis - Ghlin   1     1 

HT 050 Les Vaillants Acrenois 3       3 

HT 061 Les Marcheurs Police de Mons 2       2 

HT 062 Les Trouvères club de marche 2       2 

HT 075 Mont-Marche Tournai   1     1 

  Individuelen 42 42     84 

 
TOTAAL 379 278 20 31 708 

 
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. 256 Padstappers 
waren hiervoor minstens 4 keer op de afspraak.  
 
Met 708 gegadigden hebben we een lichte daling tegenover 2014. Ook in 2016 
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.  
 
Wie de fles heeft leeggedronken, mag ze gerust terug meebrengen. Wij vullen op 
die manier onze lege bakken terug op. 
 

Tochten Prior-trofee 2016. 
 
In 2016 hebben we opnieuw enkele tochten die in 
aanmerking komen voor je fles Prior of fruitsap. 
 
31 januari 

17 april 

16 mei 

6 augustus 

25 september 

Manneken-Pis tocht 

Mattentaartentocht 

Gaverswandeling  

Zomer- en Adriaanstocht 

Natuurreservatentocht 

 
Op de Manneken-Pis tocht ontvangt men zijn kaart 
bij de inschrijving. Met de Mattentaartentocht 
dient men ze te vragen. 
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Voorbije organisaties. 

De Winteruurtocht van 24 oktober. 

Voor de derde keer gingen we van start op de Hoge Buizemont met onze 
Winteruurtocht. De droogte van de voorbije weken zorgde voor perfecte omlopen. 
Geen modder zoals vorig jaar, maar overal mooi en goed begaanbare wegeltjes. 

Onze verwachtingen waren gezien de omstandigheden op een 1200 wandelaars 
geschat. Dit was realistisch en haalbaar voor de zaal. Toen de inschrijving begon, 
voor het eerst met elektronische scan, ging het vlot. De ene na de andere schoof 
aan en vrij vlug bleek dat we een mooi resultaat gingen neerzetten.  

De wandelaars maalden er echter niet om. Zij genoten ten volle van de omlopen, 
het lekker gebakken eitje en de sfeer. De rustpost in Moerbeke was een drukte van 
jewelste. De plaatsen buiten werden ingenomen zodat men van de laatste 
zonnestralen kon genieten. Iedereen tevreden hadden we het gevoel, zo moet het 
zijn.   

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 lieten het zich smaken. De afwassers draaiden op volle toeren 
en reinigden bestel en gleiswerk zonder enig probleem, dank hiervoor.  

Aan het einde van de dag stond een mooi resultaat op het bord. Aan de 
inschrijftafel passeerden 1301 wandelaars. De eerste test bij het scannen verliep 
vlot en we mochten opnieuw heel wat niet-aangeslotenen noteren, maar liefst 277. 
Ook dank aan de 288 Padstappers die op post waren, een mooi resultaat. 

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

1 Egmont Zottegem vzw 155 16 Omloop Kluisbergen 10 

2 Hanske De Krijger Oudenaarde 52 17 De Heidetochten Kester-Gooik 10 

3 Wandelcl. Natuurvriend. Deinze 48 18 Burchtstappers Herzele 9 

4 Wandelcl. Scheldestappers Zingem 38 19 De Lachende Wandelaars Aalter 7 

5 WSV Land Van Rhode 35 20 Reigerstappers Vinderhoute 7 

6 Postiljon Wandelclub Merelbeke 32 21 WSV Buitenbeentjes Landegem 7 

7 Florastappers Gent 30 22 De Kwartels vzw 7 

8 Everbeekse Wandeltochten 26 23 WSV De Brigandtrotters 7 

9 Wandelclub De Marktrotters Herne 23 24 De Keignaerttrippers Oostende 6 

10 WSV De Sportvrienden 21 25 Wandelclub Kruikenburg 6 

11 CSC Lierde/Club voor Sport en Cultuur 17 26 Parel van het Pajottenland 6 

12 Boerenkrijgstappers Overmere 17 27 WSV De Kadees Aalst 5 

13 Wandelclub Al Kontent Evergem 14 28 Wandelcl. De Smokkelaars Stekene 5 

14 De Waterhoekstappers Heestert 14 29 De Textieltrekkers Vichte 5 

15 De Chatons Ronse 12 30 De Trekvogels Boekhoute 5 
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De Sinterklaastocht van 22 november. 
Voor de vierde keer stonden we klaar voor de organisatie van de Sinterklaastocht. 
Alles werd tot in de puntjes voorbereid en enkele weken voordien werden de 
cijfers op 2000 wandelaars gezet.  

Hoe korter het kwam, hoe meer we beseften dat de vooropgestelde cijfers halen 
bijna onmogelijk was. Er werd regen, regen en regen voorspeld. Het parcours werd 
aangepast waar mogelijk en we verhoopten het beste. 

Zondagmorgen, 5u, het regende niet. Zouden de weersvoorspellers het niet bij het 
rechte eind hebben? Om 6 u waren we volop in de weer in Waarbeke om de 
rustpost nog op te bouwen en wat voorspeld was, gebeurde. Rond 6u30 viel de 
eerste lichte neerslag uit de hemel, rond 7u30 werd het reeds neerslag en nog wat 

later kon men van hevige buien spreken. 

Het parcours werd tegen het licht gehouden en we stuurden bij. Mooie stukken 
natuur, die te veel zouden te lijden hebben, werden omzeild. Drukke baan kwam in 
de plaats, maar we hadden geen mooie alternatieven. 

Intussen tikte de teller van de wandelaars rustig maar gestaag verder aan. Ondanks 
de regen kwam er toch nog heel wat volk opdagen. Na de middag werd de zaal 
zelfs overspoeld door jonge gezinnen met kinderen. Allicht zal de Sint hier iets mee 
te maken hebben. 

Omstreeks 15u mochten we toch nog een mooi eindgetal noteren. 1244 wandelaars 
passeerden de inschrijftafel. Onder hen waren er zelfs heel wat moedigen die de 
langste afstand van 32 km wandelden. Maar ook de andere afstanden hielden het 
niet droog, respect aan allen. Hier en daar werden de omlopen herschapen in 
modderbaantjes, maar wat ons opviel, waar men de keuze had tussen natuur en 
verhard, werd resoluut voor de onverharde wegen gekozen. Men weet immers, bij 
Padstappers worden geen baantjes uit de weg gegaan, meer zelfs, waar men kan 
zou men er nog eentje opnieuw uitvinden. 

Met 280 Padstappers op post en 237 niet-aangesloten wandelaars waren we 
tevreden. Hierna de uitslag van onze Sinterklaastocht. 

1 WSV Egmont Zottegem 163 16 De Lachende Wandelaars Aalter 12 

2 Florastappers Gent 69 17 WSV Wetteren 11 

3 Wandelclub De Marktrotters Herne 42 18 Postiljon Wandelclub Merelbeke 11 

4 Hanske De Krijger Oudenaarde 34 19 Wandelcl. Natuurvriend. Deinze 11 

5 Les Kangourous de Falisolle 34 20 Reigerstappers Vinderhoute 11 

6 WSV De Sportvrienden 32 21 Halfoogstvrienden Bellingen 10 

7 De Kadees Aalst 28 22 De Schooiers Wichelen 10 

8 WSV Land van Rhode 26 23 Boerenkrijgstappers Overmere 9 

9 Scheldestappers Zingem 22 24 Dwars door Brakel 8 

10 De Chantons Ronse 21 25 CSC Lierde/ Club vr Sport en Cultuur 8 

11 De Heidetochten Kester-Gooik 19 26 Dorpscomité Bogaarden 8 

12 De Pajotten Hekelgem 16 27 Marcheurs de la Sylle - Bassilly 8 

13 Everbeekse Wandeltochten 16 28 WSV Horizon Opwijk 7 

14 Parel van het Pajottenland 14 29 Les Trouvéres Club de Marche 7 

15 Wandelclub Kruikenburg 13 30 Wandelsport Vlaanderen vzw 6 
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De Wafelentocht van 9 december.  

De achtste editie van de Wafelentocht leek alles in petto te hebben om een 
recordopkomst te behalen. Of toch niet? Gelukkig wisten de wandelaars niet van de 
problemen door de werken langs de Zakkaai. Wij wisten wel dat er een bus uit 
Wallonië zou komen en dat de woensdag de mooiste dag van de week zou worden.  

Na de bepijling op dinsdag bleken de omlopen er goed bij te liggen. In de late 
namiddag begon het lichtjes te regenen. De vrees dook op, maar de weerberichten 
bleven goed weer voorspellen op woensdag. En zo bleek het ook, rond middernacht 
stopte de regenval en klaarde het uit. We stevenden af op een mooie wandeldag. 

Woensdagmorgen, 6u45, een kleine 40 man staat al te wachten om te mogen 
vertrekken. Anderen zijn al een eerste lus aan het wandelen, je vraagt je soms af, 

wat zoekt een mens in het donker? De druk wordt groter en om 7u20 beslissen we 
om te laten starten. Bij het officiële startuur waren reeds 200 wandelaars op pad. 
De klaarte kwam in de dag, en de weersvoorspellingen werden bevestigd, een 
mooie blauwe hemel. Prachtig wandelweer. Allicht succes verzekerd. 

Intussen werd al volop van start gegaan met het bakken van wafels, de eerste 
werden verorberd en de commentaren waren positief. Ze bleken lekker te zijn. 
Iedereen nam intussen zijn plaats in en sprong bij waar het nodig bleek. De zaal 
waar 450 man kon zitten barstte net niet uit zijn voegen. Er heerste een drukte van 
jewelste. Sfeer, lekker geurende wafels, de zoete geur van glühwein of de 
mattentaarten, het hoort er allemaal bij. Intussen draaide de keuken op volle 
toeren: bereiding van broodjes, crocques, smoss, soep en niet te vergeten de 
afwas. Er diende een tandje te worden bijgestoken. De ploeg, deels nieuwkomers, 
draaide goed rond en ook hier zag je tevreden helpers, ondanks de soms hoge druk. 

De cijfers logen er niet om, ieder uur werd een mooi resultaat neergeschreven. We 
stevenden op een recordopkomst af. Omstreeks 15u viel het verdict, 1681 
deelnemers passeerden de inschrijftafel. Onder hen 311 Padstappers en 296 niet 
bij een club aangeslotenen. Voor de rest mochten we volgende uitslag noteren: 

1 Egmont Zottegem 250 16 Wandelcl Al Kontent Evergem 14 

2 Wandelclub Natuurvrienden Deinze 41 17 De Chantons Ronse 13 

3 Hanske De Krijger Oudenaarde 36 18 Reigerstappers Vinderhoute 12 

4 Wandelclub De Marktrotters Herne 33 19 De Kwartels  11 

5 WSV Land Van Rhode 33 20 De Zilverdistel Dendermonde 11 

6 De Scheldestappers Zingem 25 21 De Brigandtrotters 11 

7 WSV De Kadees Aalst 24 22 De Textieltrekkers Vichte 11 

8 Postiljon Wandelclub Merelbeke 22 23 Boerenkrijgstappers vzw 11 

9 De Florastappers Gent 22 24 De Lachende Wandelaars Aalter 10 

10 De Heidetochten Kester-Gooik 22 25 De Smokkerlaars Stekene 10 

11 Burchtstappers Herzele 19 26 De Molenstappers Ruiselede 10 

12 Everbeekse Wandeltochten 18 27 De Ijsbrekers Haaltert 9 

13 Wandelclub De Schooiers Wichelen 17 28 WNZB Knokke Heist 8 

14 De PajottenHekelgem 14 29 Wandelclub Kruikenburg 8 

15 CSC Lierde/ Club voor Sport en Cultuur 14 30 Horizon Opwijk 8 
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Dankwoord. 

Met de Wafelentocht zit onze laatste wandeling van 2015 erop. We mogen 
terugblikken op een mooi jaar. Met een opkomst van 19561 wandelaars behalen we 
ons tweede beste jaar ooit. We mogen echt niet klagen, 2015 was een boerenjaar. 

We beseffen dat elk jaar beter doen bijna niet of onmogelijk is. Toch zijn we ervan 
overtuigd dat de mooie resultaten die we behalen mede te danken zijn aan jullie. 
Hetzij als wandelaar, als helper, als bekendmaker van onze organisaties. 

We danken eerst en vooral de vele clubleden die week na week, tocht na tocht, 
onze kleuren verdedigen. Dank zij jullie krijgen we in het wandelmilieu het respect 
dat we verdienen. 

We danken de vele leden die telkens op onze eigen tochten aanwezig zijn. Jullie 
aanwezigheid is een steun voor het hard werkende bestuur en enkele nauwe 
medewerkers. 

We danken natuurlijk de vele medewerkers, die telkens met volle overgave op post 
zijn om een tocht mee in goede banen te leiden. De kennis die we hebben 
opgebouwd wordt doorgegeven aan nieuwkomers. Deze manier van werken geeft 
iedereen direct de juiste gemoedstoestand. Er bij horen is belangrijk. 

Ben je vooraf, de dag zelf of later komen helpen, elke bijdrage is en was 

belangrijk. De vele vrijwilligers zijn de ruggengraat van de vereniging. Mede dank 
zij hen wordt alles tot in de puntjes voorbereid. Na de tocht merken we soms 
vermoeidheid, maar ook blijdschap en een lichte euforie, van “We hebben het 
weer gedaan”. Een voldaan gevoel dat iedereen op iedereen afstraalt en die 
positieve energie geeft aan iedereen. WE DANKEN DAAROM ALLE VRIJWILLIGERS DIE 
IN 2015 HUN STEENTJE HEBBEN BIJGEDRAGEN. Niet één keer dank, geen twee keer, 
maar liefst 19561 keer dank aan hen.  

We kunnen er niet omheen, ook de wandelaars die langs kwamen verdienen een 
woordje van dank. Sommigen waren uiterst tevreden, anderen hadden problemen 
met het soort parcours, maar des al niet te min, aan allen een gemeende dank. 

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.  

Ons belangrijkste doel blijft natuurlijk 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 eigen kunnen en vermogen. 

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   

23-09 Rondom Bredene - Wsv De Keignaerttrippers Oostende  440 10 5 

24-09 Roste Muistocht - Wandelclub Roal Benti vzw 352 4 16 

26-09 Deliriumtocht - 50 km door het Land van Rode - Wsv 
Land van Rhode vzw 

1837 37 9 

27-09 Natuurreservatentocht - Priortrofee - Padstappers 
Geraardsbergen vzw 

2102 358 1 

30-09 Duivenboswandeling - Burchtstappers Herzele 890 53 3 

3-10 Zevenbundertocht - Wandelclub 'Op Stap Door Nukerke' 1082 24 10 

3-10 Internationale Herfsttocht - Golden Cup - W.S.V. 
Tervuren-Bos vzw 

870 7 23 

4-10 Kruikenburgse Wandeltochten  - Wandelclub Kruikenburg  1981 82 4 

4-10 Nonnenbostocht - Wandelclub 'De Schooiers' Wichelen  1480 21 12 

4-10 De Huguardistocht  - De Wegwijzer 723 6 22 

4-10 Waterhoektocht - De Waterhoekstappers Heestert 1136 4 37 

6-10 Herfsttocht - De Demerstappers Bilzen 169 4 6 

10-10 Natuurtocht - Everbeekse Wandeltochten 914 42 3 

10-10 Herfsttocht - W.S.V. Milieu 2000 Lommel 686 4 22 

10-10 Rondom Ooike-wandeling - Wsc Klavertje Vier 
Wortegem-Petegem 

1064 4 40 

11-10 Plus Wandeldag - Provinciale Bestuurskern Oost-
Vlaanderen 

2340 271 1 

11-10 Streekbierentocht - Wandelclub St.Pieters-Leeuw  1423 10 20 

11-10 Herfsttocht  - Wandelclub De Parkvrienden Zaventem 1452 4 45 

13-10 Tweede-Dag-van-de-week-tocht - vzw Wandelclub 
Natuurvrienden Deinze 

1711 10 33 

17-10 Wandelen in het grensgebied Vlaanderen en Wallonië - 
Wsv Chatons Ronse vzw 

821 30 6 

17-10 Meetjesland… maak het mee - Boerentocht - De 
Marchmannekes Waarschoot 

1253 7 21 

17-10 Herfsttocht - Wsv De Hopbelletjes Opwijk 628 6 24 

18-10 Nazomertocht - De Heidetochten Kester-Gooik vzw 1133 62 4 

18-10 Wisselbekertocht  - Wandelclub Scheldestappers Zingem  2373 67 7 

18-10 Affligem Abdijbieren Classic - WSV De Kadees 1132 9 18 

18-10 Jachthaventocht  - Wandelclub Nieuwpoort 1537 17 18 

18-10 Herfsttocht - Wisselbekertocht  - De Lustige Wandelaars 
Merchtem 

642 4 24 

21-10 Midweektocht - Wsv Egmont Zottegem vzw 1363 40 3 

24-10 Winteruurtocht - Padstappers Geraardsbergen vzw 1301 288 1 

25-10 Herfsttocht - De Pajotten Hekelgem vzw 1163 41 7 
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Datum Naam van de tocht Aantal  Aantal Rang- 

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

    nemers stappers   

25-10 Herfstwandeling - Op en Rond Tiegemberg 1391 12 16 

25-10 Voettochten der Tuinbouwstreek  - Wsv Wetteren 2588 42 17 

25-10 R.B.S.-tocht - vzw Rustige Bosstappers Jabbeke 1226 4 35 

29-10 Zaaitocht - De Textieltrekkers vzw Vichte 800 9 20 

30-10 Halloweentocht - Wsv Egmont Zottegem vzw 3205 83 3 

31-10 Heksennacht - Op Stap Zwalm 1127 17 7 

31-10 Halloween night - Spoetnikstappers vzw 617 11 13 

31-10 Herfsttocht - Reynaertstappers vzw 1626 8 34 

1-11 Soepgroentetocht van Gijope - Comité 2000 1932 72 4 

1-11 Curieuze wandeling - De Curieusstappers Westhoek 1140 6 33 

1-11 Meetjesland… maak het mee - Allerheiligentocht - WSV 
Buitenbeentjes Landegem vzw 

2103 8 37 

1-11 Klein Peerkentocht - De Korhoenstappers vzw 1517 4 43 

2-11 De Zilveren Vloot - S-Sport Wandelclub Brugge 1553 20 19 

4-11 Herfsttocht - Omloop Kluisbergen vzw 1141 38 7 

7-11 Spokentocht - Florastappers Gent vzw 2638 9 16 

7-11 Filozofentocht - Wandelclub De Zilverdistel 1004 14 17 

7-11 Mars Leger-Natie - KKRO Gent vzw Mars Leger-Natie 1039 9 22 

7-11 Canadees Wandelweekend - Monumententocht - WNZB 
Knokke-Heist vzw 

960 4 41 

8-11 Pannenkoekentocht - Wsv Land van Rhode  2162 85 5 

8-11 Door het Land van Asse - De Trekplosters Zellik-Asse 1169 19 14 

8-11 Singeltochten  - Singelwandelaars Strombeek-Bever 917 9 21 

8-11 Canadees Wandelweekend - 42e Canadese 
Bevrijdingsmars - WNZB Knokke-Heist vzw 

2270 7 23 

11-11 Wandel Mee Dag - Vlaanderen wandelt - Hanske de 
Krijger Oudenaarde vzw 

2360 87 4 

11-11 Wandel Mee Dag - Wsv De Lachende Wandelaars Aalter  935 9 13 

11-11 Damme Wandelt - Levenslijn Team Damme 778 5 24 

11-11 Wandel-Mee-Dag Sint-Niklaas - De Wase 
Steinbockvrienden Sint-Niklaas 

638 4 28 

11-11 Wandel Mee Dag - Vlaanderen Wandelt! - Wandelclub 't 
Hoeksken vzw 

1848 8 33 

11-11 Wandel Mee Dag - Kreketrekkers Kortemark 1743 9 35 

14-11 Wandel Mee Dag - Viggaaltocht - vzw Wandelclub 
Natuurvrienden Deinze 

2141 20 22 

14-11 Sint-Maartenstocht - Presto Ichtegem 756 4 28 

15-11 Schiptrekkerstocht - Wsv De Sportvrienden  898 82 3 

15-11 Leiewandeling - Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw 1433 5 30 

15-11 Buggenhoutbos in herfstkleur - Wsv De Vossen 
Buggenhout 

1404 6 37 

15-11 Lippensgoedtocht - Wandelclub Beernem vzw 2018 9 37 

17-11 Kleine Meertocht - De Winkelse Stappers 637 4 40 

18-11 Midweektocht - Wsv Egmont Zottegem vzw 1122 51 2 

21-11 IJsbrekerstocht - WV De IJsbrekers Haaltert 667 16 7 

21-11 Bruges by Night - 1e luik van de Vierkunststedentrofee - 882 7 23 
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Datum Naam van de tocht Aantal  Aantal Rang- 

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

    nemers stappers   

De Frisse Stappers Brugge 

21-11 Sint-Elooiwandeltocht - Wandelclub 'Vier op een Rij' 
Groot-Zedelgem vzw 

1163 6 40 

22-11 Sinterklaastocht - Padstappers Geraardsbergen vzw 1244 280 1 

22-11 Stormtocht - Internationale Tweedaagse Blankenberge  808 5 32 

27-11 Tweedaagse Herfstwandelingen - Wsv Horizon Opwijk 583 7 17 

28-11 Tweedaagse Herfstwandelingen - 50 km Horizontocht - 
Wsv Horizon Opwijk 

1251 17 16 

28-11 Sint-Pieterstochten - Wsc Klavertje Vier Wortegem-
Petegem 

1124 34 10 

29-11 Herfsttocht - Wandelclub Cracks Wolvertem 1411 15 24 

29-11 Sint-Niklaastocht - Torenvrienden Oostham 1350 44 7 

5-12 Wafelentocht - Wsv Land van Rhode vzw 1785 56 5 

6-12 Sinterklaaswandeling - Wandelclub De Lachende Klomp  1512 4 39 

6-12 Brillanttochten - Parel van het Pajottenland 1572 130 1 

9-12 Wafelentocht - Padstappers Geraardsbergen 1681 311 1 

12-12 Eurodaxtocht – Eurodax Dender-Schelde 39 6 1 

12-12 Gent by Night – Florastappers Gent vzw 3865 103 2 

13-12 Sint-Bavotocht – Scheldestappers Zingem 1817 47 10 

13-12 De Hoge Blekkertocht – De Duintrappers Westende 1001 11 12 

16-12 Jenevertocht – Egmont Zottegem 1200 33 2 

Zoals u kunt vaststellen, bij verschillende tochten bezetten we de ereplaatsen. 
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 vijfde plaats, de concurrentie uit het Gentse is groot. 
Bij het verschijnen van dit clubblad (15 dec.) zijn de teerlingen bijna geworpen.  

1 Egmont Zottegem 47242 6 Brigandtrotters Ingelmunster 21976 

2 De Natuurvrienden Deinze 27063 7 Hanske de Krijger Oudenaarde 19609 

3 Florastappers Gent 26297 8 Wandelclub Beernem 19307 

4 De Lach. Wandelaars Aalter 25874 9 Postiljon Wandelcl. Merelbeke 19006 

5 Padstappers Geraardsbergen 23973 10 Gitse Wandelcl. Voetje v Voetje 17971 

Sportverdienste stad Geraardsbergen 

Op de voorpagina zag je het al, Kurt Martens prijkt er met de trofee 
“Sportverdienste 2015”. Na 25 jaar volle inzet werd hij door het bestuur 
voorgedragen voor de nominatie. In de Spiraal werden op 11 december de 
nominaties omgezet in prijzen. Een mooie delegatie Padstappers was aanwezig. 
Kurt werd naar voren geroepen en kreeg uit handen van de Schepen van Sport, de 
trofee. Gezien de concurrentie hard was, en Dirk Flamez al een even sterke 
kandidaat was, kon de jury niet kiezen en eindigden beide kandidaten gelijk. 
Hoewel Kurt de avond zelf er kalm onder bleef, bleek na een nachtje slapen hoe 
tevreden hij was. We hopen nog vele jaren op hem te kunnen rekenen. Proficiat.  
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Komende organisaties. 

De Manneken-Pis tocht op zondag 31 januari. 
Voor de 23ste keer organiseren we de Manneken-Pis tocht. Deelnemers kunnen 
volgende afstanden wandelen: 7, 10, 13, 16, 22, 26 en 32 km. De wandeling heeft 
intussen zijn plaats afgedwongen in het wandelmilieu. Een heuse wandelklassieker, 

die af en toe kiest voor natuur, maar indien nodig alternatieve omlopen biedt. 
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 Arjaantheater bij, beiden gelegen op 5 
minuutjes stappen. Diverse parkeerwachters zullen in het begin van de dag het 
parkeren in goede banen leiden. Nadien worden het plaatsjes invullen en misschien 
wat zoeken. Eens de zaal bereikt staat een ganse ploeg vrijwilligers, ten uwen 
dienste. Behandel ze met respect. 
 

Het Oudste Manneken-Pis in gedachte 
Op 31 januari staat natuurlijk alles in het teken van dat monument op de Markt. 

Iedereen komt over de Markt. De traditionele rustpost 
in het clublokaal is al even zeker als de tocht zelve. 
Voor de 23ste keer komen de wandelaars bij Linda over 

de vloer. Toch laten we dit jaar de 10 km aan het 
clublokaal voorbij gaan. Een manier om wat te 
ontlasten en niet teveel rustposten te hebben  
 
Onderweg hebben we nog twee rustposten, één in 
Onkerzele, een andere in Moerbeke. Maar er is 
natuurlijk nog het gratis jeneverken of de tas warme 
chocolademelk. Deze worden dit jaar gegeven in het 
Koetsenhuis, een mooi stukje Abdijpark. Het Abdijpark 
zorgt zo als afsluiter voor deze editie van de 
Manneken-Pis tocht. 

 
De omlopen worden getekend op de flanken van de Oudenberg. Het Grupellopark 
vormt voor iedereen een klim naar hogere regionen. Sommigen stappen nog hoger 
op via een stukje Muur, andere wandelen richting Abdijpark. Het wordt vanaf 10 
km opnieuw een leuke tocht met mooie wegeltjes en prachtige uitzichten. In 
Onkerzele kan er gerust worden. Wie 16 km wandelt, breidt er een lus aan richting 
Markt en sluit dan aan bij de 10 km. Combinatie van 7 en 10 km levert dan weer 

een 13 km parcours op voor de liefhebbers, terwijl zij die 22 of meer wandelen 
eerst naar Moerbeke stappen. In de school is er een rustpost voorzien. De 32 km 
wandelaars maken van hieruit een lus langs prachtige natuurpaden. Na de rust in 
Moerbeke gaat het voor 22, 26 en 32 km terug naar Geraardsbergen, een bezoek 
aan het clublokaal brengt hen weer in het centrum. Nadien gaat het eveneens 
richting Onkerzele waar het BKO klaar staat om de dorstigen te laven en de 
hongerigen te spijzen. Een laatste stukje brengt hen samen met de anderen naar 
het Koetsenhuis. 
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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.  

Op de wandeling van 31 januari wordt de kaart samen met de inschrijfkaart 
aangeboden. Op de Mattentaartentocht van 17 april 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 op 31 januari.  

 

Clubfeest op zaterdag 20 februari. 
De voorlaatste zaterdag van februari vindt traditioneel, het clubfeest plaats. We 
huldigen er opnieuw onze verdienstelijke leden en zorgen voor een gezellig 
samenzijn. Naar goede gewoonte doen we dat met het verdelen van de in 2015 
behaalde trofeeën, gevolgd door een lekkere maaltijd. Wie in aanmerking wil 
komen voor de trofeeën dient zijn ingevuld formulier (zie vorig clubblad) tijdig in 
te leveren bij Kurt. 

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 20 januari 2016) hebben ingediend. 

 Feestmaaltijd, met drank naar believen de ganse avond lang. 

 Spetterende muziek, deze keer met DJ/entertainer Jan en dans tot in de 

vroege uurtjes. 
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Wat staat er op het menu ? 
Aperitief 

Vispannetje 

Konijnenbillen op Vlaamse Wijze  
of Varkenshaasje in Geuzebier 

met kroketten 

Dessertenbuffet 

Koffie 

 
Wat moet dit alles kosten?  

U betaalt € 25,00 per volwassene en € 15,00 voor kinderen geboren tussen 2003 en 
2011. Kinderen geboren in 2012 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 € 10,00 teruggestort 
krijgen. U betaalt echter eerst de volle € 25,00 (per volwassene) of € 15,00 
(kinderen geboren tussen 2003 en 2012)  

 Wij verzoeken u met aandrang uw betaling pas te verrichten in 2016 (en dus 
niet meer de laatste dagen van 2015) maar wel uiterlijk vóór 31 januari 2016. 

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 2016”, “het aantal personen” 
en “hun naam”. 

Krakelingentocht op woensdag 24 februari 
vanuit Goeferdinge. 
Enkele dagen voor het jaarlijkse Krakelingenfeest staan we in voor de organisatie 
van de Krakelingentocht. Deze midweektocht vertrekt dit keer uit Goeferdinge.  

In de verte zal steeds de Oudenberg opduiken, waar enkele dagen later het 
Krakelingenfeest zal plaatvinden, dit terwijl in Hofstade, die zondag “Vlaanderen 
Wandelt” zal doorgaan. Voor ons wordt het die dag dus geen gemakkelijke keuze. 
We laten het Krakelingenfeest evenwel voor wat het is en richten ons op de 
midweek-wandeling. Bij inschrijving voorzien we opnieuw een lekkere mastelle in 
sandwichdeeg vooraleer op stap te gaan. Zoals altijd kiezen we voor de mooie en 
leukere plekjes in de omgeving. We trekken richting Nederboelare, waar we  een 
rustpost voorzien aan “De Reep”. Zoals onze status dat vereist, maken we waar we 
kunnen gebruik van baantjes en veldwegen. We worden hierin soms gehinderd 
door een gebrek aan mogelijkheden om andere rustposten uit te bouwen. Maar niet 
getreurd, de echte natuurliefhebber zal zeker voldoende aan zijn trekken komen. 
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We kunnen jullie nu al aanraden om woensdag 24 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.  

De Mattentaartentocht op zondag 17 april. 

Dat de Mattentaartentocht ons uithangbord is, hoeft niemand te verwonderen. Na 
het succes van vorig jaar zijn we met de stad overeen gekomen om op de 
ingeslagen weg verder te gaan.  

De omgeving van de Markt zal heel wat te bieden hebben. Er zullen standjes staan, 
er zal animatie zijn en er zal ook een heus kinderdorp worden voorzien. Kortom, 
sfeer! De stad wil zich immers positief aan de bezoeker voorstellen. Wij voorzien 
ook deze keer een stopplaats in de Permanensje, waar we opnieuw koffie en een 
halve mattentaart aanbieden bij afgifte van je deelnamebon. 

Maar er is natuurlijk meer dan alleen de Markt. De traditionele ingrediënten blijven 
bewaard. De Muur (voor sommige afstanden niet) en heel wat natuur, cultuur en 
sportief geweld. Kortom, de tocht waar iedereen ten volle kan van genieten. 
En dan is er de aandacht voor de kinderen. Ook deze keer voorzien we een 
fotozoektocht en een vragenzoektocht op de kortere afstanden. Plezier verzekerd 
voor de ouders en hun kinderen. Na de tocht kan in ruil voor de ingevulde lijst een 
cadeautje worden afgehaald. De kinderen worden daarna verwacht in het 
springkasteel op de speelplaats, terwijl hun ouders nagenieten bij 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.  

We kunnen ook jullie hulp gebruiken om de folders huis aan huis te bezorgen 
tijdens de weken voor de Mattentaartentocht. De bedoeling is dat we de mensen 
persoonlijk uitnodigen om deel te nemen. Dit kan ook in buurgemeenten van 
Geraardsbergen, denk aan Bever, Brakel, Lierde, Ninove of Galmaarden. Woon jij 
in één van deze gemeenten en heb je zin 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 voor een mooi eindcijfer op de 
Mattentaartentocht. 

Mocht jij je geroepen voelen om op die dag een handje te helpen, dan kan dat.  
We hebben die dag immers terug meer dan 120 medewerkers nodig en misschien 
wil jij daar wel één van zijn. Laat deze kans niet voorbij gaan, vul je formulier in 
(elders in dit clubblad) en bezorg het ons terug. 

Kun je geen van de voorgaande oproepen beantwoorden, dan rekenen we er toch 
op je als deelnemer te mogen begroeten. Kruis dus alvast met stip 17 april aan in 
je agenda. 



Het Padstapperke 

Januari 2016 - 42 
 

De 2de dinsdagwandelingen. 
Het succes van de voorbije maanden geeft aan hoe belangrijk dergelijke 
organisaties zijn. De leden leren er elkaar kennen op een ongedwongen 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 2016 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 12 januari 2016:  

Vertrek om 10u in Café La Nueva Luna, Marktplein, Galmaarden. Opnieuw twee 

rustige lussen. Tussenin kunnen we onze meegebrachte boterhammetjes opeten.  

 

Dinsdag 9 februari 2016:  

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 8 maart 2016:  

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 peuzelen we onze boterhammen op. 

 

Dinsdag 5 april 2016 (uitgezonderd 1e dinsdag):  

Vertrekken doen we deze keer uit café Sint-Paulus, Geraardsbergsestraat 85 in 

Galmaarden (net over de grens van Moerbeke). We wandelen twee mooie 

natuurlussen 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 à 8 km, na de middag beperken we ons tot 
5 à 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. Brengt u iemand mee, dan kan die persoon eveneens gratis deelnemen, 
maar hij/zij is NIET verzekerd.  

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

Hapje: Rilette van zalm: 
Benodigdheden: 

250 g. zalmfilet, 100 g. gerookte zalmfilet, 120 g. boter, 1 dl. yoghurt, 2 lp. 
citroensap, 4 lp. fijngesneden bieslook, peper, zout 

 
Bereidingswijze: 

Pocheer de zalm gaar. Laat goed afkoelen. 

Snij de gerookte zalm in fijne snippers. 

Meng de gerookte zalm met de boter, de yoghurt, het citroensap en de 
fijngesneden bieslook. 

Verbrokkel de verse zalm en meng onder de massa. 

Breng goed op smaak met peper en zout. 

Laat minstens 1 uur rusten in de koelkast. 

Serveer met stokbrood. 

 

Witloofsalade met appel, scampi en kip: 
Benodigdheden : 

2 stronken witloof, 1 groene appel, 100 g. kipfilet, olijfolie, 6 scampi’s, mosterd, 
1 lp. balsamico azijn, peper, zout, 2 lp. sojasaus 

 
Bereidingswijze: 

Ontdooi de scampi’s, pel ze en verwijder het darmkanaal. 

Maak het witloof schoon en snipper het heel fijn. Spoel het onder stromend water 
en laat het uitlekken. 

Was de appelen, snijd ze in 4, verwijder het klokhuis. Snijd de appel in fijne 
reepjes en meng het met het witloof.  

Maak een mengsel van de mosterd, de azijn en 1 lp. olijfolie. Doe dit bij de appel-
witloofmengeling en roer goed om. Kruid met peper en zout.  

Snijd de kippenfilet in dunne reepjes en laat 5 minuten marineren in sojasaus. Bak 
de kippenreepjes in boter in een pan krokant. 

Verhit wat olijfolie in een pan en bak er de scampi’s in, kruid ze met peper en 
zout. 

Verdeel de appel-witloofsalade op de borden, schik er de kippenreepjes en de 
gebakken scampi’s op. 

 



Het Padstapperke 

Januari 2016 - 44 
 

Gele paprikasoep met mascarpone en pesto: 
Benodigdheden: 

1 ui, 1,5 gele paprika’s, 1 lookteentje, 20 g. boter, 1 l. kippenbouillon (= 2 
bouillonblokjes + 1 l. water), peper 

voor de afwerking: 1 lp. mascarpone, 1 koffielepel rode pesto 

 
Bereidingswijze: 

Pel de ui en de look. Schil de paprika’s met een dunschiller. 

Snij de groenten in stukken en stoof in boter. Voeg er de bouillon bij.  

Laat 20 minuten koken. 

Mix de soep en breng ze op smaak met peper. 

Meng de mascarpone en de pesto onder de gemixte soep. 

Dien de soep warm op.  

 

Kalkoengebraad met Hawaïsaus: 
Benodigdheden: 

1 kalkoenfilet, 4 ananasschijven, ½ blik ontpitte druiven, geutje Cognac, 0,5 dl. 
room, ¼ vleesbouillonblokje, sap van ½ citroen, boter, maïzena, cayennepeper, 
peper, zout, muskaatnoot, kroketten 

 
Bereidingswijze: 

Laat boter bruin worden in een inox braadpan. Kleur er de kalkoenfilet mooi bruin 
in. Leg het gekleurde vlees in een ovenschotel. Leg er enkele klontjes boter bij en 
kruid het vlees met peper en zout. 

Zet het vlees in een warme oven van 200°C. Laat het vlees braden in de oven 
(1 uur per kg.). 

Giet regelmatig wat braadvocht over het stuk vlees. 

Giet het overgebleven vet uit de pan. Doe het sap van de druiven en de 
ananasschijven in de pan. Laat even goed doorkoken. Voeg er de vleesbouillon, de 
room, het citroensap en de Cognac bij. Kruid naar smaak en laat terug doorkoken. 
Voeg er de druiven aan toe. Zet opzij. 

Bak de ananasschijven in boter in een pan. 

Bind de saus met opgeloste maïzena.  

Haal het vlees uit de oven, snij het in dunne sneetjes en dien het op met de saus, 

de gebakken ananasschijven en de kroketten.  
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Een nieuw jaar, goede voornemens 

 
Ieder jaar hebben we bij de overgang van oud naar nieuw de beste voornemens 
voor het volgende jaar. Sommigen onder ons zullen het voornemen hebben meer te 
gaan wandelen en zo een steentje bij te dragen aan de verbetering van hun 
gezondheid. We gingen voor jullie eens op zoek naar de voordelen van het 
wandelen. We zetten ze nog eens op een rijtje. 
 
Wandelen blijkt uit diverse studies goed te zijn om hart- en vaatziekten te 
voorkomen en een hoge bloeddruk of diabetes onder controle te krijgen. Uit 
onderzoek bleek dat de gezondheidseffecten van een matige inspanning, zoals 
wandelen, vergelijkbaar is met die van een intense inspanning zoals lopen. 
Nu rijst de vraag, hoe zorg je ervoor dat je je goede voornemens waar maakt? 
 
 Combineer je dagelijks activiteiten zoveel mogelijk met wandelen (parkeer de auto 

al eens wat verder, of ga gewoon te voet om boodschappen) 

 Ben je te lang inactief geweest, of twijfel je aan je fysieke paraatheid, raadpleeg 

dan eerst je huisarts. 

 Begin niet als een gek te wandelen. Ook hier geldt rustig opbouwen. Geef je 

spieren en gewrichten de kans om zich aan te passe Neem een goede houding aan 

bij het wandelen. Loop rechtop en niet gespannen. Plaats de voeten naar voor en 

rol je voeten goed af. Laat de armen ontspannen mee bewegen. 

 Kies een wandeltempo dat je kan aanhouden. Raak niet buiten adem. Wandel je 

eigen tempo. 

 Regelmatig wandelen geeft een geleidelijke opbouw van de spieren. Je kan je 

conditie opbouwen door langere tochten te maken. Nadien kan je eventueel je 

tempo opdrijven. 

  Ga op stap met de juiste kledij. Ook in de regen kan het, mits de juiste outfit, 

aangenaam wandelen zijn. N 

 eem wat basisspullen mee in je rugzak of heuptas. Wat eetwaar, water, regenjas, 

paraplu, zonnecrème ... 

De aanhouder wint! Tips om het vol te houden. 
 
 Maak er een activiteit met familieleden, buren of vrienden van. In gezelschap 

wandelen heeft een positief effect. Je houdt het langer vol. Let op! Kies een 

partner of partners die ongeveer hetzelfde tempo wandelen. 

 Wandel in een gebied dat je graag bewandelt. Hou je van natuur, trek dan de 

natuur in. Gepast schoeisel geeft je de mogelijkheden overal doorheen te kunnen. 

Hou je eerder van verharde wegen, kies dan een omloop door buurtwijken. 

 Maak gebruik van de GPS mogelijkheden van je i-phone of een GPS wandeltoestel. 

Noteer telkens je afstand en b 

 eoordeel de wandeling. Een stappenteller kan ook, noteer dan het aantal stappen. 

Maak gebruik van de onderstaande tabel van aanbevolen tochten of de Walking om 

je geliefkoosde wandelingen uit te kiezen. Ga na de tocht je wandelboekje 

afstempelen en noteer afstanden en bevindingen. Wandelboekjes zijn gratis te 

verkrijgen in de shop. 
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Kies uit volgende aanbevolen tochten om uw 
wandelprogramma voor 2016 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 
Walking in Belgium. 
 

1 Bladzijde in Walking in Belgium 2016 (voor méér informatie). 
2 Dag en datum. O.BG = tocht in kader van de Oost-Vlaamse Biergordel.  
3 Naam van de organisator, naam van de tocht en startplaats. 
4 Afstanden en vertrekmogelijkheden. Respecteer vooral het startuur.  

 

1 2 3 4 

33 Woensdag 06.01 

 

De Chatons Ronse 
Start to Walk! 

Sportstadion KSK Ronse 
Bieststraat, Ronse 

7-14-21 km 
07u00 tot 15u00 

34 Zaterdag 09.01 

Sportief Wandelen 

De Lachende Wandelaars Aalter 
7e Aalterse Marathon 

Emmaüsinstituut 
Sint-Gerolflaan 20, Aalter 

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

35 Zaterdag 09.01 Marcheurs de la Sylle-Bassilly 
Marche d’Hiver 

Collège Saint-Augustin 
Pavé de Soignies, Edingen 

6-12-18-25-30 km 
06u30 tot 15u00 

35 Zondag 10.01 WNZB Knokke-Heist 
Strand- en Polderwandeling 

Basisschool De Zeeparel 
Kanaalstraat, Heist-aan-Zee 

6-10-15-21 km 
09u00 tot 16u00 

38 Zondag 10.01 

 

Postiljon Wandelclub Merelbeke 
Nieuwjaarswandeling 
Gemeenschapsschool 

Kasteellaan 1, De Pinte 

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

40 Zondag 10.01 De Heidetochten Kester-Gooik 
10e Nieuwjaarstocht 

Prov. Proefcentr. Kleinfruit Pamel 
Molenstraat 28, Roosdaal 

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

DINSDAG 12.01 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN 

SAMENKOMST in café La Luna Neuva - Marktplein, Galmaarden 

Zie artikel over de dinsdagtochten 

41 Woensdag 13.01 

 

Land Van Rhode 
Woensdagwandeling 

’t Schoolke 
Biezen 2, Wetteren (Kwatrecht) 

6-10-14-18-21 km 
08u00 tot 15u00 
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42 Zaterdag 16.01 Omloop Kluisbergen 
9e Winterwandeling 
Zaal Volkswelzijn 

Grote Herreweg 158, Kluisbergen 

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

42 Zaterdag 16.01 WSV Zelden Rust 
18e Zelden Rust Wintertocht 

CC De Halle 
Rooseveltlaan 1A, Axel (NL) 

7-14-21 km 
08u00 tot 15u00 

44 Zaterdag 16.01 Verdigym Collines Flobecq 
Marche du Pourchau Saint-Antoine 

Maison du Village 
Rue Abbé Pollart 4, Flobecq 

5-8-14 km 
12u00 tot 20u00 

46 Zondag 17.01 WSV De Kadees Aalst 
Sint-Antoniustocht 

Sint-Vincentiusinstituut 
Pachthofstraat 1, Gijzegem 

6-13-20 km 
08u00 tot 15u00 

46 Zondag 17.01 

Viggaaltocht 

Scheldestappers Zingem 
12e Scheldevalleitocht 
Voetbalkantine Vurste 

Leenstraat, Vurste 

6-10-15-21-30 km 
07u00 tot 15u00 

48 Woensdag 20.01 Egmont Zottegem 
Midweektocht 
OC Velzeke 

Provinciebaan t.h.v. 277, Velzeke 

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

49 Zaterdag 23.01 De Kwartels 
32e Tocht rond Oosteeklo 

Parochiezaal 
Koning Albertstraat, Oosteeklo 

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

50 Zondag 24.01 WNZB Knokke-Heist 
Zwintocht 

Schuttersplein Stadion 
J. Devischstraat 2, Knokke-Heist 

6-10-15-21 km 
09u00 tot 14u00 

51 Zondag 24.01 Boerenkrijgstappers vzw 
Scheldebroektocht-Donkmeertrofee 

Festivalhal 
Donklaan 125, Berlare 

4-7-12-18-25 km 
08u00 tot 15u00 

52 Dinsdag 26.01 De Winkelse Stappers 
19e Kleine Meertocht 

Het Kleine Meer 
Zuidhoekstraat 22, St-Eloois-Winkel 

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

54 Zaterdag 30.01 Les Marcheurs de la Police De Mons 
27e Marche Saint-Georges 
Réfectoire Athénée Royal 

Av. Du Gouv. E Cornez 1, Mons 

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

55 Zondag 31.01 

ALLEN OP POST 
PRIORTOCHT 

Padstappers Geraardsbergen 
23e MANNEKEN-PIS tocht 

Jeugdcentrum ‘De Spiraal’ 
Zakkaai 29, Geraardsbergen 

7-10-16-22-32 km 
07u30 tot 15u00 
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56 Zaterdag 06.02 Land Van Rhode 
29e Sprokkeltocht 
Sint-Antoniuskring 

Borsbekestraat 215, Borsbeke 

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

58 Zondag 07.02 Hanske De Krijger Oudenaarde 
Prosper De Maeght Wandeling 

KBO School Eine 
N. de Tièrestraat 102, Oudenaarde 

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

58 Zondag 07.02 De Wase Steinbockvrienden 
Lichtmiswandeltocht 

Parochiaal Dienstencentrum 
Klapdorp 9A, Sint-Pauwels 

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

59 Zondag 07.02 
 

BUSREIS 

Les Kangourous De Falisolle 
24e Marche de la Chandeleur 

Salle Communale 
R. Hurlevent, Velaine-sur-Sambre 

3-6-12-21 km 
07u00 tot 15u00 

DINSDAG 09.02 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN 

SAMENKOMST in De Hondenschool “Herleving” – Vierwindenstraat, Geraardsbergen 

Zie artikel over de dinsdagtochten 

59 Woensdag 10.02 De Trekvogels Boekhoute vzw 
6e Midweektocht 

ISBO CVO Volwassenenonderwijs 
Assenedesteenweg 163, Zelzate 

6-14-21 km 
08u00 tot 15u00 

60 Donderdag 11.02 De Duintrappers Westende 
Valentijntjestocht 

Gemeenteschool Lombardsijde 
Schoolstraat, Lombardsijde 

6-13-22 km 
08u00 tot 15u00 

60 Vrijdag 12.02 Reynaertstappers 
16e Krokustocht 

Atletiekvereniging Lokeren 
Sportlaan 3, Lokeren 

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

60 Zaterdag 13.02 Dwars Door Brakel 
16e Geutelingentocht  

Zaal “Ter Elst”  
Ommegangstr. 3, Elst – Brakel 

6-12-18 km 
08u00 tot 14u00 

61 Zaterdag 13.02 Horizon Opwijk 
24e Valentijntjeswandeling 

Zaal Familieheem 
Kerseveldmeers 8, Opwijk 

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

63 Zondag 14.02 CSC Lierde 
17e Wintertocht 

Gemeentelijke feestzaal Méke Mol 

Dorpstraat 69, St-Maria-Lierde 

6-12-18 km 
07u30 tot 15u00 

64 Zondag 14.02 
 

Sportief Wandelen 

Halfoogstvrienden Bellingen 
Pajottenland op zijn mooist 

Parochiezaal Elingen 
Zwarte Molenstraat 25, Elingen 

7-10-15-20-25-32-42-50  
07u00 tot 15u00 
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64 Zondag 14.02 Les Sans-Soucis Ghlin 
38e Marche du Mouligneau 

Salle Sainte Barbe 

Rue de Bousies 1A, Ghlin 

4-7-12-20-30 km 
07u00 tot 15u00 

66 Woensdag 17.02 

 

Egmont Zottegem 
Midweektocht 
OC Oombergen 

Oombergenstraat 39, Oombergen 

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

67 Zaterdag 20.02 
 

Omloop Kluisbergen 
Folderwandeling 

Zaal “Volkswelzijn” 
Grote Herreweg 158, Kluisbergen 

5-10 km 
12u00 tot 14u00 

67 Zaterdag 20.02 Klavertje Vier Wortegem-Petegem 
15e Rondom Elsegemtocht 

Domein De Ghellinck 
Kortrijkstraat 72, Elsegem 

5-12-18-23 km 
07u00 tot 15u00 

68 Zaterdag 20.02 WSV Baasrode 
Winterwandeling in Vlassenbroek 

Gemeenteschool De Schakel 
Molenberg 9, Baasrode 

5-8-12-16-20-26 km 
08u00 tot 15u00 

Zaterdag 20.02 – LEDENFEEST PADSTAPPERS 

Parochiale Zaal Overboelare, Groteweg Overboelare 

Zie artikel elders in clubblad 

68 Zondag 21.02 

 

De Keignaerttrippers Oostende 
43e Wintertocht 

Duin en Zee 
Fortstraat 128, Oostende 

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

70 Zondag 21.02 

 
Sportief Wandelen 

De Natuurvrienden Zoersel 

33e Trappistentocht 
Gemeenteschool Beuk en Noot 

Achterstraat, Zoersel 

6-10-12-18-20-24-30-42 km 

07u00 tot 15u00 

70 Zondag 21.02 Op Stap Zwalm 
3e Zwalmse 12 Dorpentocht 

De Zwalmparel 
Sportlaan 1, Zwalm 

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

74 Woensdag 24.02 

ALLEN OP POST 
S.O.K. 

Padstappers Geraardsbergen 
13e KRAKELINGEN-tocht 

Sint-Bavo 
Schoolstraat 66, Goeferdinge 

6-9-12-16-22 km 
08u00 tot 15u00 

74 Zaterdag 27.02 Comité 2000 
13e Sprotjestocht 

Schoolcomplex Leupegem 
Dr.Dewolfplein 9 – Oudenaarde 

6-12-18 km 
08u00 tot 15u00 

76 Zondag 28.02 
 

BUSREIS 

Wandelsport Vlaanderen 
Nationale Wandeldag 

Bloso-centrum Domein Hofstade 
Tervuursesteenweg, Hofstade 

4-5-6-9-10-13-15-16-20-
24-28-30-34-37 km 
07u00 tot 15u00 
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77 Dinsdag 01.03 

 

WSV Wetteren 
8e Sneeuwklokjestocht 

Ideal Caravans 

Brusselsesteenweg 276, Wetteren 

7-14-21 km 
08u00 tot 15u00 

78 Zaterdag 05.03 Burchtstappers  Herzele 
14e Bacchustocht 

Zaal Sint- Antoniuskring 
Provincieweg, Borsbeke 

6-9-12-15-18-21 km 
08u00 tot 15u00 

80 Zaterdag 05.03 

 

Hanske de Krijger Oudenaarde 
Molentocht – Omer Wattez tocht 

KBO-school Mater 
Materplein 15, Mater 

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

82 Zondag 06.03 

 

De Kadees Aalst 
2e Ajuintocht 

School IBSO De Horizon 
Molendreef 57, Aalst 

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

DINSDAG 08.03 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN 

SAMENKOMST in Café The Colorado – Zijpstraat 1 - Nieuwenhove 

Zie artikel over de dinsdagtochten 

85 Woendag 09.03 

 

Op Stap Zwalm 
Midweeklentetocht 

Gemeenschapslokaal 2 dorpen 
Wannegem-Ledestraat 36-40 

Wannegem-Lede 

6-12-18 km 
07u00 tot 15u00 

85 Donderdag 10.03 

 

Land Van Rhode 
Vuentecatocht 
Zaal De Rots 

Marktplein 5, Scheldewindeke 

6-10-14-18-21 km 
07u30 tot 15u00 

86 Zaterdag 12.03  

O. BG. 
AANBEVOLEN 

 

De Chatons Ronse 
Super Klype Tocht 

Koninklijk Atheneum 
L Vangrootenbruelstr. 63, Ronse 

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

89 Zondag 13.03 

 

De Lachende Wandelaars Aalter 
37e Marsen van Aalter 

Sportpark 
Lindestraat 17, Aalter 

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

89 Zondag 13.03 De Randstappers 
2e Lenteklassieker 
Zaal De Vierklaver 

Groenstraat1, Michelbeke 

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

90 Zondag 13.03  

AANBEVOLEN 

 
 

De Marktrotters Herne 
Kriek-en Mattentochten 

Sporthal De Hernekouter 
Hernekouter 1, Herne 

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



Het Padstapperke 

Januari 2016 - 51 
 

91 Woensdag 16.03 Egmont Zottegem 
Midweektocht 

Voetbalkantine KSV Zottegem 

Kastanjelaan, Zottegem 

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

92 Zondag 19.03 VZW Vredeseilanden 
Dwars door het Beverhoutsveld 

CC Zuidleie 
Oedelemsestraat, Oostkamp 

6-9-12-18-24 km 
07u00 tot 15u00 

93 Zaterdag 19.03 
 

Viggaaltocht 

Wandelclub Natuurvrienden Deinze 
26e Gulden Eitocht 
Zaal De Mastbloem 

Waregemsestweg 22, Kruishoutem 

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

93 Zaterdag 19.03 Wandelclub Kruikenburg 
14e De Laetaretocht 

Sporthal Caerenbergveld 
Kerkhofstraat, Schepdaal 

7-14-21 km 
08u00 tot 15u00 

95 Zondag 20.03 

 

Florastappers Gent 
Floratochten 
deVierdeZaal 

Driebeekstraat 2, Gentbrugge 

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

97 Woendag 23.03 

 

Durmestappers 
Durmetocht 

De Ruiter Sint-Janskring 

Sijpstraat 80, Waasmunster 

5-10-14-21 km 
08u00 tot 15u00 

98 Donderdag 24.03 De Schooiers Wichelen 
1e Hovaardige Boer Wandeling 

PC Zoete Nood Gods 
Reymeenstraat 13 A, Lede 

4-6-12-18 km 
07u30 tot 15u00 

102 Zaterdag 26.03 De Pajotten Hekelgem 
Lentetocht 

Zaal De Kluis 
Kapelleweide 13 - Roosdaal 

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

103 Zondag 27.03 

 

Reigerstappers Vinderhoute 
38e Reigertocht 

Vrije Lagere School De Bron 
Molendreef 16, Lovendegem 

5-8-12-18-23-30 km 
07u00 tot 15u00 

103 Zondag 27.03 Heidetochten Kester-Gooik 
17e Camtocht 
Zaal Familia 

Bronnenweg 2, Gooik 

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

103 Zondag 27.03 

 

De Vossen Buggenhout 
32e Lentevossentocht 

Gem. Basisschool ‘t Sprinkhaantje 
Collegestraat 1 - Buggenhout 

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

103 Zondag 27.03 

 

Klavertje Vier Wortegem-Petegem 
13e Zeeltrekkerstocht 

Gem. Feestzaal 
Waregemsestw. 35,Wort.-Petegem 

6-12-18-24-30 km 
07u00 tot 15u00 
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103 Zondag 27.03 Wandelclub Beernem 
Lattenklieverstocht 

Zaal Sinjo 

Lattenklieversstraat 28, Sint-Joris 

4-6-11-17-20-25 km 
07u30 tot 15u00 

105 Maandag 28.03 

 

Godelievestappers Ruddervoorde 
41e Houtlandtocht 

Oostcampus 
Siemenslaan 1, Oostkamp 

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

106 Maandag 28.03 

 

De Heuvellandstappers 
Kemmelbergtocht 

OC De Gaper 
Reningelststraat 35, Kemmel 

5-9-11-16-20-25-32 km 
07u00 tot 15u00 

108 Maandag 28.03 

 

Wandelclub Al Kontent Evergem 
24e W.A.K.-tocht 

Feestzaal De Molen 
Goeiingen 12, Evergem 

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

109 Woensdag 30.03 

 

Scheldestappers Zingem 
Midweektocht 

De Klub 
Kwaadstraat 9, Zingem 

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

112 Zaterdag 02.04 
 

Land van Rhode 
15e Bursitiatocht 

Parochiaal Centrum St-Martinus 

Kerkstraat 2, Burst  

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

114 Zondag 03.04 
 

BUSREIS 

Tongerse Wandelvrienden 
Parel van de Jekervallei 

Zaal Alliance 
Steenstraat 12, Kanne (Riemst) 

4-8-12-16-21 km 
07u00 tot 15u00 

DINSDAG 05.04 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN 

SAMENKOMST in Café Sint-Paulus - Geraardsbergsestraat - Galmaarden 

Zie artikel over de dinsdagtochten 

119 Woensdag 06.04 Boerenkrijgstappers  
Puitenklopperstocht 
Parochiezaal Berlare 

Dorp 33, Berlare 

6-12-18 km 
07u00 tot 15u00 

 
Voor méér informatie en andere wandeltochten, raadpleeg uw “Walking in 
Belgium” of “www.walkinginbelgium.be”. 
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 Voorbije organisaties 
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