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Beste Wandelvrienden
Wie regelmatig de wandelschoenen
aantrekt heeft het ongetwijfeld al
opgemerkt. De Marspijlen zijn vervangen
door “Wandeltocht”-borden; het groen
van Aktivia heeft plaats geruimd voor het
oranje van Wandelsport Vlaanderen.
Padstappers
“135”
is
voortaan
Padstappers “3135”. Maar groen, rood,
blauw of wit, voor de actieve wandelaar
maakt dat uiteindelijk niet zoveel uit.
Voor clubs en clubbestuurders is de
impact uiteraard wel iets groter. Ik ben er
echter van overtuigd dat een fusie van de
drie grote wandelfederaties een zeer
goede zaak is.

Wijzelf zijn het wandeljaar eerder
bescheiden begonnen. Ondanks een
onophoudelijk druilerige regen, vonden
nog 1665 deelnemers de weg naar
Geraardsbergen om deel te nemen aan de
Manneken Pistocht. We hebben uiteraard
ooit al beter gescoord, maar al bij al
mogen we tevreden zijn met dit
resultaat. Eind februari waren de
weergoden ons beter gezind. De opkomst
voor de Krakelingentocht was – met 1347
deelnemers- dan ook heel mooi.

Onze club blijft in volle bloei. Intussen
werd de kaap van 800 leden reeds vlot
overschreden. De deelname van onze
leden aan onze eigen activiteiten zit in
stijgende lijn, en dat is een goede zaak.
Bij normale weersomstandigheden zijn
onze dinsdagwandelingen goed voor
gemiddeld 70 deelnemers. Wat ooit begon
als een bescheiden poging is intussen
uitgegroeid tot een vast gegeven in vele
agenda’s. 77 Padstappers trekken deze
zomer (zowaar met het vliegtuig) naar
Slowakije. Het ledenfeest was alweer een
voltreffer. Meer dan 20 mensen gaven de
hele dag (sommigen ook de dagen ervoor)
het beste van zichzelf om lekker eten en
drinken op tafel te toveren. Nogmaals
bedankt mannen en vrouwen! Zonder
deze inspanning is het uiteraard niet
mogelijk om dit ledenfeest aan een
democratische prijs aan te bieden. 240

Padstappers genoten van dit alles tot in
de vroege uurtjes, mede ook dank zij DJ
Jan. Ik kan u al verklappen dat we hem
voor volgend jaar reeds geboekt hebben.

Dit stijgend en blijvend succes heeft een
kleine keerzijde. Vanaf volgend jaar
zullen we het aantal inschrijvingen
jammer genoeg moeten beperken tot 240.
Er zijn jammer genoeg geen grotere zalen
in de buurt die ook nog beschikken over
voldoende kookgelegenheid. Over koken
gesproken: In 2015 ging de barbecue
tijdens de dinsdagwandeling van augustus
niet door. Vele leden waren ontgoocheld.
Wel, we hebben besloten om deze goede
traditie
vanaf
2016
terug
te
programmeren.
Onze maandelijkse busreizen delen niet
mee met het succes van de andere
activiteiten. Waar we tot voor enkele
jaren er meestal met een dubbeldekker
op uittrokken, hebben we nu soms moeite
om een gewone bus te vullen. Nochtans
proberen we zo een divers mogelijk
aanbod aan te bieden. Dit moet zeker
beter kunnen.
Ondertussen nadert de Mattentaartentocht met rasse schreden.
Let op: De inwandeling gaat dit jaar door
op zondag 10 april. Die dag zijn er geen
andere wandelingen in de buurt. Op dit
moment zijn er op 17 april al 7 bussen
aangekondigd, wat gevoelig meer is dan
de voorbije jaren. Is dit een voorbode? In
alle geval, we zijn er klaar voor.

We kregen de laatste tijd veel vragen
naar “technische kledij”. Wel, vanaf de
Mattentaartentocht zullen er dergelijke
T-shirts en polo’s aangeboden worden in
de shop. Dat is alvast goed nieuws voor
wie moet strijken. Dit materiaal is
onmiddellijk droog en moet niet
gestreken worden. Ga zeker een kijkje
nemen.
Tot gauw!
Koen
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Het Padstappersbestuur.

Koen Delplace
Functie: Voorzitter, PR, nieuwe leden
Adres:
Solleveld 65, 9500 Goeferdinge
Tel:
054 42 36 61
e-mail:
voorzitter@padstappers.be
Nancy Martens
Functie: Penningmeester, clubaankopen
Adres:
Edingseweg 417, 9500 Viane
Tel:
0473 82 16 00
e-mail:
penningmeester@padstappers.be
Sylvain Brouwier
Functie: Parcours, uit- en afpijlen, trofeeën
Adres:
Rozenstraat 35, 9500 Overboelare
Tel:
054 41 78 16
e-mail:
sylvain.brouwier@telenet.be
Freddy Callebaut

Functie: Bestuurslid
Adres:
Oudenaardsestr 153, Geraardsbergen
Tel:
0472 72 00 73
e-mail:
callebautfredddy@hotmail.com
Viviane Demilde
Functie: 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
Buiten Bestuur:
Annick De Taeye
Functie: Shop- en kledijverantwoordelijke
Adres:
Solleveld 65, 9500 Goeferdinge
Tel:
054 42 36 61
Francine Van Der Maelen
Functie: Ere-voorzitter
Adres:
Rozenstraat 94, 9500 Overboelare
Tel:
054 41 48 97
Clery Schrever
Functie: Rekeningcommissaris

Bankrelaties:
Lidgeld en andere bijdragen:
Clubwerking:
Betaling van reizen:

Ivan De Nollin
Functie: Secretaris
Adres:
Spinmolenplein 166, 9000 Gent
Tel:
0478 55 50 30
e-mail:
secretaris@padstappers.be
Kurt Martens
Functie: Ondervoorzitter, parcoursbouwer
Adres:
Denderstraat 36, 9500 Geraardsbergen
Tel:
054 41 07 49 – 0479 41 09 20
e-mail:
kurt.martens@padstappers.be
Cindy Tielemans
Functie: Boekhouding, hulp penningmeester
Adres:
Benedenstraat 90, 9506 Zandbergen
Tel:
0496 48 05 94
e-mail:
penningmeester@padstappers.be
Eddy Rijgaert

Functie: Busreizen, uit- en afpijlen
Adres:
Stadsweg 29, 9500 Geraardsbergen
Tel:
054 42 14 85
e-mail:
busreis@padstappers.be
Robert Van Damme
Functie: Ere-Secretaris
Adres:
Groteweg 27 b Bus 359, 9500 Geraardsbergen
Tel:
054 41 51 36
e-mail:
robert.van.damme1@proximus.be
Yvan Verle
Functie: Materiaal -, loodsbeheerder
Adres:
Lestpolder 70, 9506 Grimminge
Tel:
054 33 78 14
e-mail: navy.verle@skynet.be

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

Danny Spitaels
Functie: Rekeningcommissaris

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

BIC: KREDBEBB
BIC: GEBABEBB
BIC: GEBABEBB

Clubadres: Padstappers Geraardsbergen vzw, Solleveld 65, 9500 Geraardsbergen
Clublokaal: De Presse, Markt 50, 9500 Geraardsbergen – tel: 0473 80.02.30 - GSM : 0476 31 07 49
De Club op INTERNET: http:www.padstappers.be - webmaster@padstappers.be
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Busreizen van het 2de kwartaal.
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

Mei 2016

Zondag 22 mei
PICONTOCHT

Org: Wandelclub De Duintrappers Westende (5008)
Vertrek: 08u00 aan De Reep
€ 7,00

Zottegem Buke: 08u10 – Wetteren Krefel: 08u20

Juni 2016

Zondag 12 juni

WASE POLDERTOCHT

Org: Wandelclub De Lachende Klomp (3025)
Vertrek: 08u00 aan De Reep
€ 7,00

Zottegem Buke: 08u10 – Wetteren Krefel: 08u20

Juli 2016

Zondag 10 juli

HERK- EN MOMBEEKTOCHT
Org: WSV De Rakkers vzw (2014)
Vertrek: 08u00 aan De Reep
€ 7,00

Ninove Den Doorn: 08u10 – Aalst Texaco: 08u20
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Beschrijvingen van de komende busreizen.
Zondag 3 april 2016

Parel van de Jekervallei

Org: Tongerse Wandelvrienden
Start: Zaal Alliance, Steenstraat 12, Kanne (Riemst)
Afstanden: 4 – 8 – 12 - 16 – 21 km
In ons vorige clubblad hadden we over deze tocht reeds een beschrijving gegeven.
We verwijzen dan ook graag naar het vorige clubblad voor wat info.
Zondag 22 mei 2016

Picontocht

Org: De Duintrappers Westende
Start: Zaal De Boare, Koningsplein 1, De Panne
Afstanden: 6 – 12 – 18 – 24 – 31 km
Indien we de commentaren van vele wandelaars mogen geloven is dit de mooiste
wandeling aan de kust! Ook veel van onze leden hebben in het verleden deze tocht
gewandeld en keren er graag terug. De beslissing om deze wandeling uit te kiezen
voor een busreis is dus geen verrassing.
De tochtbeschrijvingen werden nog niet ontvangen vóór het verschijnen van dit
clubblad zodat we aangewezen zijn op de algemene info die in de wandelkalender
voorkomt. Die info is evenwel heel beperkt.
De sceptici denken vast: “wat is er op wandelgebied te beleven aan de
biljartvlakke kust?”. Welnu de Picontocht richt zijn pijlen vooral op het strand, de
duinen, de bosjes en de duinreservaten. Het wandelen door de duinen en over het
strand, mag wat moeilijkheidsgraad betreft zeker niet worden onderschat. In de
duinen zak je bij elke stap een stukje terug naar beneden en dat tilt, samen met
het ploeteren door het mulle zand van het strand, de lastigheidsgraad al snel op
tot het niveau van een pittige tocht, genre binnenland.
Wat mogen we zoal verwachten?
Het Calmeynbos is een heerlijk bos van 66 hectare, gelegen op een boogscheut van
de Vlaamse kust. Het herbergt een divers dier- en plantenrijk. Voor wie zee en bos
wil combineren met dit gevarieerd bosgebied, is dit de ideale bestemming voor een
mooie wandeldag! Je wandelt er zo door naar het duinengebied van De Panne,
gelegen tussen de Franse grens, De Panne en Adinkerke. Dit is het belangrijkste en
meest gevarieerde duincomplex van België. In het gebied tref je tal van moerassige
duinpannen aan, duinenbosjes en andere variaties van duinvegetatie. Met helmgras
begroeide duinen zorgen voor lastige passages op weg naar het vlakke zeestrand
met zijn rollende schuimende golven, die je vast zullen verleiden tot een partijtje
pootjebaden.
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Zoals je ziet, alle ingrediënten zijn aanwezig en zoals in het verleden zullen de
Duintrappers er een heerlijke tocht mee maken.
En dan is er nog de Picon. Plezant om weten is dat deze drank door een in
Philippeville wonende Fransman werd uitgevonden en dus eigenlijk ook een beetje
Belgisch is. De basis voor het drankje zijn de Muskat- en Clairettedruiven, die met
alcohol en kruiden verrijkt worden. Picon wordt meestal gedronken met soda of
toegevoegd aan bier of witte wijn.
Het proevertje nodigt vast uit tot nog eentje met mate(n) … Glaasje op laat je
rijden!
Zondag 12 juni 2016

Wase Poldertocht

Org: Wandelclub De Lachende Klomp vzw
Start: CC De Route, Stationsstraat 201, Sint-Gillis-Waas
Afstanden: 6 – 12 – 16 – 21 – 30 km
Voor de laatste busreis van het tweede kwartaal kozen we voor het vlakke
Waasland dat evenwel gekenmerkt wordt door verrassend veel bos, weidse bolle
polderakkers, bloeiende boomgaarden en uitgestrekte kreken. Alhoewel we nog
geen parkoersbeschrijvingen konden bekomen, wagen we ons toch –op basis van de
eigen ervaringen op de vorige edities en de beschikbare flyers- aan een
voorstelling van de tochten. De definitieve omloopbeschrijvingen zullen pas na het
verschijnen van dit Padstapperke terug te vinden zijn op website van De Lachende
Klomp (http://www.delachendeklomp.be). Onze vrienden van De Lachende Klomp
verzekeren ons wel dat de trekpleisters waarrond deze wandelingen steevast zijn
uitgetekend ook dit jaar niet zullen ontbreken.
De korte gezinswandeling van 6 km doet vermoedelijk het centrum van de
plattelandsgemeente met de Sint Egidiuskerk en de parochiepomp aan en gaat
langs de watergang door het tuintje van de Woonzorg verder naar het
Gemeentepark. Het park -een naar Frans model aangelegde tuin met fraaie
Reynaertbeelden- behoort bij het kasteel De Vaulogé, dat thans als gemeentehuis
dienst doet. Langs de Oude Spoorweg Sint-Niklaas - Hulst keren we terug naar de
vertrekzaal.
Voor de langere afstanden levert het 478 ha grote Stropersbos een aantal mooie
lussen op, in lengte afhankelijk van de gekozen afstand (mogelijk zullen er meer
afstandcombinaties zijn dan nu al bekend). Het is een uniek bos met een variatie
van loof- en naaldhout, kleinschalige akkers en schrale graslanden. In dit restant
van het zogenaamde Koningsforeest waarin de graven van Vlaanderen eertijds
kwamen jagen, treffen we eveneens overblijfselen aan van de Linie, die in 1701
werd aangelegd naar aanleiding van de Successieoorlog. Na de doortocht van het
bos bereiken we langs groene onverharde wegen de Saleghemkreek,
een
uitgestrekt krekengebied met pittoreske vissershuisjes en het idyllische dorpje
Meerdonk, waar steevast een rust is voorzien op het gehucht ’t Kalf.
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In de aankomstzaal kan men gratis “Den Ouden Advokaat” degusteren. In het
assortiment verkochte dranken ontdekken we bovendien twee streekbieren: het
amberkleurige bittere naar mout smakende Boerke en het blonde zoetere fruitige
Boerinneken. De genieters onder ons kunnen zich eens aan deze 9,5% sterke
biertjes wagen vooraleer zich met de bus terug huiswaarts te laten voeren.
Afgaand op onze eerdere ervaringen in deze streek, belooft deze polder, bos- en
krekentocht de verplaatsing waard te zijn.

Zondag 10 juli 2016

Herk- en Mombeektocht

Org: WSV De Rakkers
Start: Voetbalkantine KWS Alken, Langveldstraat 10, Alken
Afstanden: 3 - 6 – 10 – 15 – 21 km
Van onze Limburgse vrienden mochten we volgende tochtenbeschrijving ontvangen:

“De vallei van de Herk en Mombeek ligt tussen de fruitstreek bij Sint-Truiden en
de Voerstreek. Ze is belangrijk voor landbouw, recreatie en waterberging. De
vallei is relatief gaaf gebleven maar in het voorbije decennium zijn er beken
rechtgetrokken, is de valleigrond droger gemaakt, wordt het oppervlaktewater
sneller afgevoerd en is de landbouw gewijzigd. De laatste jaren is bij het beleid
het besef gegroeid dat de blauw-groene verbindingsfunctie en de
waterbergingsfunctie van de vallei hersteld moeten worden, weliswaar met
respect voor de bestaande landbouw en recreatievoorzieningen.
3 km: Deze wandelafstand is geschikt voor beginnende wandelaars, gezinnen met
kleine kinderen en rolstoelgebruikers.
Op deze afstand is er geen rustpost.
6 km: Deze afstand gaat grotendeels langs weiden en beemden, over plankenpaden
tot aan het meerdegat en de Mombeek. Op deze korte afstand is er ook geen
rustpost.
12 km: Deze afstand gaat verder langs de Mombeek, weilanden, natuur met de
wijngaardslakken tot aan de rust in zaal De Wimbert te Wimmertingen. Nadien
gaan ze terug via onverharde wegen en plankenpaden naar de vertrekzaal.
20 km: Deze afstand maakt nog een lus naar natuurgebied " De nietelbroeken " en
het kasteel van Mombeek. Gaan eveneens via onverharde wegen en plankenpaden
terug naar de startlocatie.
De 6 - 12 en 20 km komen langs een kersenboer, als ze gelukt zijn dit jaar kan je
er proeven ( niet gratis ) op 1,5 km van de aankomst.”

Zoals je kan lezen belooft ook deze uitstap veel natuurbeleving.
De Limburgers kennende, zullen er ook wel Limburgse vlaaien en andere
lekkernijen te bekomen zijn om onze verloren kilootjes vlug terug te winnen.
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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.
UITZONDERLIJK, inschrijven voor de busreis naar De Picontocht in De Panne,
na 12 mei, bellen naar de voorzitter, Koen Delplace, 054 42 36 61
Digitaal via e-mail op het volgend adres: busreis@padstappers.be en dit tot ten
laatste 4 dagen voor de reis.
Op de wandelingen, zowel op eigen organisaties als dinsdagwandelingen.
Op de bus, bij het rondkomen met de nieuwe lijst.

Herinnering: bijdrage voor een busreis







Kinderen reizen tot en met hun 7de verjaardag GRATIS mee.
Vanaf de maand die volgt op de 7de verjaardag betaalt men € 4,00.
Vanaf de maand die volgt op de 17de verjaardag betaalt men de volledige som:
nu € 7,00.
Wie nu € 4,00 of € 7,00 betaalt, krijgt steeds een busbon van € 1,00 terug.
Wie nu 4 of 7 bons kan sparen, mag er een busreis (van hetzelfde tarief) mee
betalen maar krijgt dan geen nieuwe busbon terug.

Proper schoeisel op de bus!

Uit respect voor de buschauffeur verzoeken we de deelnemers om niet met vuil
schoeisel op de bus te stappen. Het valt ons de laatste tijd op dat medereizigers,
zowel voor als na de reis, met modderschoenen op de bus plaatsnemen. Om het
geheel proper te houden vragen we een reserve paar schoenen mee te nemen.
Wie hieraan geen gevolg geeft, zal op blote voeten of kousen plaats moeten nemen
op de bus.
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(afgesloten op 20 maart 2016)

Geboorte

Op 1 januari, bij het krieken van de dag kwam Walewein Demont ter wereld. Hij is de
zoon van Dieter en Jolien Verlé en de broer van Florian. De fiere
grootouders Yvan Verlé en Sonja Herremans deelden mee in het
geluk. We wensen de familie van harte proficiat en kijken nu al uit
naar de eerste wandelingen met Walewein.

Op 19 maart verwelkomden Pierre Penne en Diane Goossens hun
eerste kleinkind, een meisje, Alexia Penne. Peter Pierre mag
voortaan, samen met oma Diane, alvast oefenen om het kinderwagenparkoers op
onze tochten uit te pijlen. Gelukgewenst met jullie kleindochter!

Overlijdens

Op 2 januari verliet Robert Vinck ons na een slepende ziekte op 70-jarige leeftijd.
We wensen Imelda Vinck, zijn weduwe, h
heel
eel veel sterkte in deze moeilijke periode
en hopen haar vlug weer in onze wandelmiddens te ontmoeten met haar vrienden
wandelaars.
Op 7 januari vernamen we het overlijden van Paula Van Den Dooren, op 87-jarige
leeftijd. Zij was de moeder van Agnes De Sm
Smet
et en vriend Georges Vandemeersche.
We bieden de familie ons blijken van medeleven aan.
Op 25 januari, enkele dagen voor onze Manneken-Pis tocht
overleed ons lid Rolande Respillieux, pas 75 jaar geworden.
Heel wat leden waren op het afscheid van Rolande aanwezig en
betekenden een steun voor Willy Van Gyte en zoon Tony. We
wensen Willy en Tony heel veel sterkte en zijn ervan overtuigd,
dat de mooie herinneringen binnen onze wandelvereniging door
vele leden zal worden bewaard.

Gouden Jubileum

Op 12 februari vierden Elie Martens en Marie-Claire Zoetardt
geen 10000 stappen, 2000 tochten of 40000km, maar 50jaar
huwelijk! Heel wat jaren, waarin de Padstappers altijd een hoofdrol
speelden en waarvan het resultaat een klein bestuur is. Dikke
proficiat aan ma en pa Padstapper!
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Welkom nieuwe leden
Rang in
Naam
2016

Aangesloten tussen 16 december 2015 en 17 maart 2016

70 DUSEPULCHRE
71 DEBOLLE

72 KETSMAN
73 DE VOS

74 ROTTIERS

75 DE TENDER

76 CAUTAERTS
77 DE NAEYER
78 DIERICKX
79 DE RIJCK
80 LIEVENS

81 D'HAUWER
82 CAPIAU

83 VAN CRAENENBROECK
84 KINT

85 DE VLEMINCK
86 BOULANGIER
87 DEMONT

88 RONSMANS
89 GOESSENS

90 VAN BRANTEGEM
91 TIMMERMANS
92 VAN TUYNE

93 KEKENBOSCH

94 VAN DEN BORRE
95 LEIRENS

96 DESPRINGER
97 FAVYTS

98 DEMAEGD
99 SAEIJ

100 DE SAEGER
101 MANDANE
102 SIMAEYS

103 DE VLAMINCK
104 DE MARIE

Voornaam

Woonplaats

Stam
nummer

JEAN

OOSTENDE

1638538

NOEL

GERAARDSBERGEN

1642318

CHRIS

TERNAT

MARIAN
BETTY
HEIDI

FERNAND
NOELLA
LENA

ANNE-MARIE
ILSE

MONIQUE
BRUNO

ANNICK
LINDA
LUC

MARLEEN

WALEWEIN
ELS

MIREILLE
FRANK
HILDE

KRISTIN
CARINE
HELGA
ERIK

MARTINE
MAGGY

MARIJKE
SONNY
MEREL

ARIANE
GEERT

PATRICK
SANDRA
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BRAKEL
BRAKEL

LIEDEKERKE

DENDERWINDEKE
DENDERWINDEKE
IDDERGEM
IDDERGEM

ONKERZELE

ZANDBERGEN

GOEFERDINGE
GOEFERDINGE

NEDERBOELARE

DENDERWINDEKE
DENDERWINDEKE
ONKERZELE
BERTEM
BERTEM
NINOVE
NINOVE

ROOSDAAL

OVERBOELARE
ZOTTEGEM

SCHENDELBEKE
MEERBEKE
NINOVE

AXEL (NL)
AXEL (NL)
AFFLIGEM

GALMAARDEN

OVERBOELARE
OVERBOELARE
OVERBOELARE

1642307
1642320
1642331
1642342
1643466
1643488
1643523
1643545
1651138
1652670
1652681
1652692
1654975
1654986

1654997
1657552
1658935
1658946
1658957
1658968
1659431
1659442
1659453
1659475
1659486
1659497
1659508
1659510
1659521
1659532
1659543
1660476
1660487
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105 PATTIJN

INGRID

MALDEGEM

1660498

107 HERREGODTS

LINDSY

OVERBOELARE

1661354

106 VERSTRINGE

108 HERREGODTS
109 COSYNS

110 COPPENS

111 DE VLAMINCK
112 HEYMAN

113 MORTIER
114 LIEVENS

115 VAN DAMME
116 GODFROID

117 VAN PASSENHOVE

LIEN

MICHAEL
RINA

WENDY
YARON
JENS

TIFFANY

JEAN-PIERRE

MARIA-CHRISTINA
KIM

SAMUEL

MALDEGEM

OVERBOELARE

GERAARDSBERGEN
BAMBRUGGE

OVERBOELARE
GOEFERDINGE
GOEFERDINGE

GERAARDSBERGEN
GERAARDSBERGEN
GERAARDSBERGEN
HAALTERT

1660500
1661365
1661591
1662210
1666844

1666855
1666866
1666877
1667496
1667507
1667518

Het aantal leden dat bij “WANDELSPORT VLAANDEREN” geregistreerd is, bedroeg
op 17 maart: 808, waarvan 117 nieuwe leden. 80 leden hebben hun ledenbijdrage
nog niet hernieuwd.

Nieuwsflash

Om onze berichtgeving (nog) te verbeteren wordt op geregelde tijdstippen of
indien de noodzaak zich voordoet, een nieuwsflash verzonden. Hierin worden
summier bepaalde onderwerpen, die in het Padstapperke werden opgenomen, in
herinnering gebracht (soort geheugensteuntje). De flash vervangt in geen enkel
opzicht het clubblad en is dus slechts bedoeld als aandachtstrekker of herinnering
van erin verschenen onderwerpen.
Hoogst uitzonderlijk wordt ook nieuws opgenomen dat wegens omstandigheden niet
in het Padstapperke kon worden opgenomen of waarvoor de volgende uitgave te
laat verschijnt.
Om dit communicatiemiddel betaalbaar te houden wordt de nieuwsflash uitsluitend
per email toegezonden.
Leden die beschikken over een e-mailadres en die tot op heden de nieuwsflash nog
niet mochten ontvangen, kunnen hun e-mailadres kenbaar maken aan het
secretariaat (secretaris@padstappers.be), zodat ook zij in de toekomst van deze
berichtgeving kunnen genieten.
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Neem je lidkaart mee en vul je kaart in.
We stellen vast dat heel wat van onze leden niet steeds hun lidkaart bijhebben. In
de toekomst zal de inschrijving op een wandeltocht meer en meer elektronisch
worden ondersteund door het scannen van de lidkaart. Het al dan niet genieten van
een korting zal afhankelijk worden van de scanning van een door WsVl erkende
lidkaart. Maak er daarom nu al een gewoonte van om bij de inschrijving van een
wandeltocht je lidkaart te tonen (ook op onze eigen organisaties) en bewaar ze
daarom best in je wandelboekje. Maak ook vooraf de keuze van de afstand die je
zal wandelen, zo vermijd je getreuzel en twijfel bij de scanning (waar aanduiding
van afstand een verplicht gegeven is) en worden lange files en gemor vermeden.
Na het al dan niet scannen volgt de aankoop van de deelnamekaart. Je wil
natuurlijk zo snel mogelijk van start. Toch is het belangrijk dat je de kaart volledig
invult. Mocht er zich een ongeval voordoen dan zijn niet alleen je naam en adres
belangrijk maar ook de clubnaam Padstappers Geraardsbergen en het nieuwe
clubnummer 3135. Wie PSG of PAD GER invult, maakt het de medewerkers van de
bezochte club alleen maar moeilijk.
Vul ook de afstand in. Niet alleen omdat clubs klassementen opmaken per
gewandelde afstand, maar vooral omdat deze gegevens gebruikt worden om een
idee te krijgen over de spreiding van de wandelaars over de diverse afstanden, wat
nuttige informatie oplevert o.a. voor het bepalen van de grootte van de
rustposten, de noodzaak van sommige afstanden, ….

Jeugdige Padstappers kunnen opnieuw een
mooi cadeau verdienen in 2017

Ook in 2016 willen we onze jeugdige stappers tot 18
jaar belonen. Wie zijn prestaties bijhoudt en de lijst
invult, tegen het ledenfeest van 2017, komt in
aanmerking voor een leuk cadeau. Na de prestaties
van 2015, ontvingen 11 kinderen een kwaliteitsvolle
rugzak in onze clubkleuren. Zorg er mee voor dat we
volgend jaar meer kinderen kunnen belonen en spoor
jullie ouders aan om te gaan wandelen.
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, ga samen op stap en ontvang een mooi cadeau in het begin van
2017!
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De kilometer- en tochtenbadges
Uitgereikt tussen 1 januari en 15 maart 2016

Kilometerbadges

1.500 km

7.000 km

3.000 km

10.000 km

FAUCONNIER Jurgen
VANTORRE Bernadette
VAN CAETER Filip

TEUGELS Sien

VAN NIEUWENHOVE Robin

Tochtenbadges

300 tochten

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

Clubkledij: een kwestie van (graag) gezien
worden.
De club geeft de leden de kans een aantal kledingstukken aan te schaffen die
speciaal voor het wandelen zijn ontworpen en bovendien een verwijzing naar onze
club dragen, door een clubembleem op de rechterborst en eventueel de tekst op
de rugzijde “Padstappers Geraardsbergen meer dan één wandeling waard”.
Het uitdragen van deze laatste slogan zorgt er voor dat steeds meer en meer
wandelaars de weg naar onze wandelingen vinden. Het toont ook dat jij zelf onze
tochten naar waarde weet te schatten en fier bent om tot onze vereniging te
behoren.
Het clubbestuur is bijzonder verheugd dat zo veel van onze leden –onbewust, maar
gewild- op die manier bijdragen tot het welslagen van al onze eigen tochten.
Bovendien is de herkenbaarheid van onze vereniging op wandeltochten of op
andere manifestaties een niet te onderschatten vorm van reclame voor onze
vereniging en finaal een waardering voor ons werk.
Wij nemen daarvoor met plezier ons (Padstappers)petje af.
Het bestuur.

Voor hen die Clubkledij wensen aan te schaffen, zien op de volgende bladzijde ons
aanbod.
April 2016 - 12

Het Padstapperke

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 is de clubshop niet altijd volledig aanwezig op onze
wandelingen. Ook dit jaar zal de complete kledijstand enkel aanwezig zijn op onze
grotere organisaties. Deze zijn voor 2016 verder nog 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. Op een volgende
wandeling wordt het kledingstuk dan aan de betrokkene bezorgd. Voor dringende
aankopen kan ook steeds een afspraak gemaakt worden via de hoger vermelde
gegevens.
Momenteel hebben we volgende kledij in de shop:

T-shirt lichtblauw
T-shirt grijs
Polo blauw
Polo grijs
Pet
Regenjasjes grijs
Fleece grijs
Sweater grijs zonder kap
Sweater grijs met kap
Bodywarmer grijs
Trainingsvest grijs
Softshell grijs
Voor de kinderen:
T-shirt rood
Sweater met kap rood

XS tot en met 3XL
XXl tot en met 4XL
XS tot en met XXL
XXL tot en met 4XL
XS tot en met XL
XS tot en met XL
XS tot en met 3XL
XS tot en met 2 XL
S tot en met 3XL
S tot en met 3XL
XS tot en met 3XL

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7,00
7,00
12,00
12,00
7,00
35,00
28,00
18,00
24,00
20,00
20,00 (ook kindermaten)
25,00

6j tot en met 16 jaar
6j t/m 16 jaar

€ 5,00
€ 20,00

XXS tot en met 3XL
XXS tot en met 3XL

€ 15,00
€ 15,00

Nieuw vanaf MTT
Technisch T-shirt rood
Polo technische stof blauw
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Wandelsport Vlaanderen huldigt OostVlaamse wandelkanonnen.
In zaal Begonia in De Pinte werden de wandelaars met 1000 tochten en 20.000km
of een veelvoud ervan in de bloemetjes gezet. Naast de verdienstelijke leden
waren er ook heel wat clubbestuurders op de afspraak. Deze
nieuwjaarsbijeenkomst is immers de gelegenheid om wensen uit te wisselen en
afspraken te maken tussen verenigingen.
Kersvers Wandel Sport Vlaanderen-voorzitter Jef Joosten, was gastheer en wenste
iedereen een vreugdevol en warm wandeljaar toe. De gehuldigden werden naar
voren geroepen en kregen hun diploma. Het geheel werd met een etentje
afgesloten.

De volgende Padstappers gehuldigd:

Voor 40.000 km: Ivan DE NOLLIN, Bruno DE PELSMAEKER, Willy HEYVAERT
en Patrick WAUTERS
Voor 20.000 km: Erwin DE NIL.

Voor 1.000 tochten: Marleen BATSELIER, Nelly KENTANE en Paul DE
TAEYE.

Leden die dit jaar 1000 tochten of een veelvoud
ervan of 20.000 km of een veelvoud ervan behalen,
kunnen net als anderen hun badge afhalen in de
shop. Wie in 2017 mee wil als gehuldigde naar
Wandelsport Vlaanderen, kan best contact opnemen
met het ledensecretariaat, bij Jean-Pierre.
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Folders en affiches

Langs deze weg willen wij een warme oproep doen om onze folders en affiches niet
alleen op wandelingen neer te leggen of uit te hangen, maar de verspreiding ervan
zo ruim mogelijk te maken.
Gelieve ook zoveel mogelijk te bezorgen op de volgende plaatsen: bakkers, slagers,
apothekers, dokters, tandartsen, frituren, cafés, restaurants,… .

Heb je geen of onvoldoende folders of affiches, vraag ze dan op één van onze eigen
tochten, dinsdagwandelingen of busreizen. Neem desnoods contact op met één van
de bestuursleden indien het onmogelijk is om ze op voornoemde activiteiten op te
halen. Zij zorgen er voor dat je ze bij hen kan ophalen of trachten je op een
andere manier te bevoorraden.
Alvast bedankt voor de medewerking!

Padstappers gaan op zoek naar……
Momenteel draaien we op een sterke groep vrijwilligers. Sommigen onder hen
nemen bestuurdersverantwoordelijkheid, andere blijven in de luwte, maar zijn niet
minder belangrijk.

Een van die vrijwilligers op de achtergrond, is Andre Pletinckx. Al vrij vroeg, toen
vele clubs nog niet aan een website dachten, kwam hij met het idee aan om ons op
het internet te zetten. Zeer veel onder ons hadden toen nog geen internet thuis.
We waren geen pioniers, maar hoorden bij de eersten.
Intussen heeft Andre reeds heel wat ervaring en kennis opgebouwd. Hij is van
oordeel dat deze kennis niet mag verloren gaan. Hij vertelde ons daarom enige tijd
terug dat hij graag aan een jonger iemand zijn kennis zou willen doorgeven. Ben jij
iemand die gebeten is door de computermicrobe, wat kennis heeft van websites
bouwen, of gewoon je steentje wil bijdragen en kennis wil opdoen. Neem contact
op met onze voorzitter Koen of met Andre, de webmaster zelf.

Een andere soort vrijwilliger waar we nood aan hebben, zijn
rustpostverantwoordelijken. We hebben momenteel nog enkele leden die deze
functie regelmatig en goed doen. Toch moeten we ook hier aan de toekomst
denken. Willen we alles vlot laten doorlopen, dan is het noodzakelijk nu al mensen
op te leiden. Niet dat het zo moeilijk is, maar ook hier geldt, goede voorbereiding
geeft vertrouwen en kennis, en hier is men altijd al een stuk op de goede weg.
Maar er zijn nog andere vrijwilligers waar we op zoek naar zijn. Bestuursleden zijn
steeds welkom. Wil jij mee beslissingen nemen, mee aan het roer staan van de club
en ermee voor gaan? Dan ben je aan het juiste adres. Let wel, wie naar het bestuur
wenst te komen, dient zich eerst lid te maken van de Algemene Vergadering. Dit is
de weg die dient te worden gevolgd, zoals het huishoudelijk reglement aangeeft.
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Mededelingen van Wandelsport Vlaanderen.
Sportief Wandelen in komend kwartaal.

Het project Sportief wandelen startte als promotie voor de lange
afstandswandelingen. Wij als club, stonden van in het begin mee aan de wieg.
Wandelen kan je immers op verschillende manieren benaderen. Je kan al
wandelend genieten van de natuur en ontspannen, maar door te wandelen kan je
evengoed je conditie opkrikken waarbij je moet zwoegen en zweten om de
eindmeet te halen. Net dat sportieve aspect wil Wandelsport Vlaanderen vzw met
het Sportief wandelen benadrukken. Een uitdaging voor elke sportliefhebber.

Er zijn 26 tochten, waar elke wandelaar aangemoedigd wordt om zijn grenzen te
verleggen en de strijd met zichzelf aan te gaan. Een bepaalde afstand afleggen
binnen een vooropgestelde tijdslimiet, daar gaat het om. Elke ‘Sportief wandelen’tocht biedt de wandelaar de keuze tussen meerdere afstanden, 20 km of meer. De
wandelaar bepaalt zelf of er aan 5km/u, 6km/u of 7km/u gewandeld wordt. De
keuze van de afstand en de snelheid bepalen uiteindelijk de opgelegde tijdslimiet
(streefdoel). De tijdsregistratie gebeurt elektronisch. Achteraf krijgt elke
wandelaar een mooi overzicht van zijn resultaten: de afgelegde afstand, de
gewandelde snelheid, de effectieve wandeltijd, de rusttijden,...
In het tweede trimester bieden de volgende clubs ‘Sportief wandelen’ aan:
-

3 april :
10 april :
17 april :
21 april :
24 april :
15 mei :
22 mei :
28 mei :
29 mei :
29 mei :
19 juni :
26 juni :
3 juli :

Globetrotters Hageland vzw
Sporton vzw
Padstappers Geraadsbergen vzw
WSV De Dragonders Hasselt
WSV Mol vzw
Wandelcub Smokkelaars Stekene vzw
De Korhoenstappers vzw
WSC Langdorp vzw
Lennikse Windheren
De Bollekens Rotselaar vzw
Den Engel Leuven vzw
WSV Olympic Deurne vzw
De Reynaertstappers vzw

21 tot 35 km
20 tot 43 km
22 tot 42 km
20 tot 43 km
24 tot 42 km
23 tot 50 km
20 tot 50 km
20 tot 50 km
20 tot 45 km
20 tot 30 km
25 tot 42 km
20 tot 50 km
23 tot 50 km

Zoals je ziet is onze Mattentaartentocht ook één van deze organisaties. Hij zal voor
onze medewerkers op die dag, net als vorige jaren, evenwel niet meetellen als
‘Sportief wandelen’-tocht. Er zijn immers mogelijkheden genoeg om elders de
vereiste 10 tochten te stappen om het T-shirt te behalen, dat wordt voorzien in dit
regelmatigheidscriterium.
En voor de echte sportievelingen is er nog altijd de ultieme uitdaging om twee Tshirts te behalen binnen hetzelfde jaar!
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Op weg van Roncesvalles naar Compostela
(Camino Francès)

Op 20/3/2015 vertrokken Lieve en Ivan in Roncevalles naar Santiago de Compostela, waar
ze op 23 april 2015 aankwamen.

Deel 3: De camino Francès – Viana tot Burgos (6 stapdagen)

Burgos, 1/4/2015, 10:00. Diep onder de indruk van
de
immense
gotische
kathedraal
(Unesco
werelderfgoed) en meedrijvend op het gezang van
honderden ‘sacerdotal’ (priesters) kijken we toe hoe
de aartsbisschop van Burgos, tijdens de Miercoles
Santos (openingsviering liturgisch jaar) de oliën
zegent: het heilig chrisma, de olie van de
catechumenen en de olie van de zieken. We zijn op
onze rustdag in Burgos buiten onze wil, in dit voor
toeristen afgesloten deel van de kathedraal verzeild
geraakt (Kapel van Santa Tecla). Samen met de
familieleden van de priesters aanhoren we de
(letterlijk) latijnse preken. Halfgebogen loer ik boven
mijn brilglazen naar het imposante retabel en geniet
van de theatrale middeleeuwse kerkelijke gezangen,
die uit de monden van de honderden in witte albe
geklede priesters de barokke ruimte in worden
gestuurd. Na de zegening der oliën is het de beurt aan de priesters. We durven –
overdonderd door de sereniteit en de devotie van het gebeuren- onze plaatsen niet
meer verlaten en blijven in bewondering zitten. We blikken onbewust terug op de
voorbije zes dagen, tijdens de welke we, gepakt en gezakt van Viana tot Burgos
zijn gestapt :

Donderdag 26 maart 2015 : Viana naar Navarette (23km)
(gure wind, 6°)

Het ontbijt (3€ pp) valt –na een bovendien rumoerige nacht- tegen: lauwe koffie,
schaarse keuze. Wat kan er nog meer fout gaan? Het weer? De weg naar Logroño
loopt door een uitgestrekte vlakte omzoomd door bergen, vervaarlijk maar gelukkig
nog ver af. Voor we de stad bereiken houden we halt bij Felisa, het oude vrouwtje
dat al sinds haar jeugd een stempel geeft aan de voorbijtrekkende pelgrims. Na
een bezoek aan de Santiagokerk in het oude gedeelte van Logroño wandelen we via
een uitgestrekt recreatiepark tot h
het
et stuwmeer van Grajera. We merken dat de
stenen met de wegmarkering van dezelfde soort zijn als de grafsteen van de ouders
van Lieve. De camino is peinzen, herinneren, ....
Na een korte afdaling, bestormen we de heuvel naar Navarrete. In de
gemeentelijke albergue krijgen we, samen met twee Amerikaanse vrouwen en een
mopperende Spanjaard een kamer van 9 (4 stapelbedden en 1 gewoon bed)
toegewezen. Probleem: geen wifi. Maar om het thuisfront niet teleur te stellen
trekken we naar het sympathieke restaurant "Bar Deportivo", waar ik bij een fles
Don Jacob en een heerlijke maaltijd dit dagverslag schrijf en post. We krijgen
bezoek van Georges en Rozemie, interessante en toffe vlamingen uit Kester, die al
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van Bordeaux komen. We wisselen onze wedervaringen uit, die door Georges
bijgekleurd worden met wat geschiedenis- en kunstweetjes.

Vrijdag 27 maart 2015: Navarette naar Azofra (26,5 km)
(blauwe lucht, schrale wind, 11°)

Na het ontbijt waar we samen met Georges en
Rozemie van genieten, trekken we naar ons
eerste doel: Ventosa, De weg slingert zich
lichtgolvend eindeloos dwars door de
wijngaarden en olijfboomgaarden voor ons uit.
We vorderen goed en de zon op de rug doet
deugd. De lucht kleurt hemelsblauw, helaas
strooit de gure wind roet in het eten. Ventosa
verwelkomt ons evenwel met een afgeschermd
terras in de zon. Na de rustpauze volgt een
lastige klim over de slijkerige, met losliggende
keien bezaaide, Alto de San Anton, waarna we langs de Poyo de Roldan de Rio
Yalde oversteken en Najera binnenlopen. Heel wat pelgrims zijn hier gestopt,
maar wij hebben er zin in en gaan door. De pa van Lieve zou gezegd hebben: "ge
wordt da gewoon zoals nen ezel pakken dragen". We verlaten Najera via een
nijdige klim tussen rotsen van rode zandsteen. We kreunen onder onze last (we zijn
dus duidelijk geen ezels die dit gewoon worden). Maar na die klim rest ons alleen
nog een vlakte met weinig hoogteverschillen, met er middenin Azofra. Daar
moeten we vaststellen dat alles nog gesloten is tot de paasweek. Het plaatselijke
Bar-restaurant “Sevilla” biedt ons evenwel een studio aan in een nabijgelegen
pension (45€). We happen toe. Het pension is top, echte luxe, groot dubbelbed en
een heuse badkamer met ligbad! We voelen ons luxepelgrims, de koning te rijk! De
nabije bar-restaurant biedt wijn en een lekkere maaltijd, die we ons - in
gezelschap van Gert, een 68jarige duitse gepensioneerde (en gepassioneerde)
ijsjesventer - laten smaken. En er is wifi om het thuisfront te skypen!

Zaterdag 28 maart 2015: Azofra naar Redicillia Del Ca
Camino
mino (26,5
km) (hemelsblauwe lucht en zon, 14°)

Van in het begin is er de zon en dat voelt, na de weersperikelen van de afgelopen
dagen, heerlijk aan. De weg voert ons door
akkerland naar de rand van het dal, dat
wordt begrensd door steile hellingen, waar
we niet rond kunnen. De eerste beklimming
van de dag is een feit, maar we komen er
goed op en trekken verder over een plateau
dat zonder noemenswaardige heuvels ons
toch verder omhoog brengt. Het over vele
kilometers uitgesmeerde vals plat, is in
prima lenteweer zonder meer goed te
bewandelen en smaakt naar meer. We laten Gert achter en via Cirueña bereiken
we Santa Domingo de la Calzada, een interessant stadje met een heuse kathedraal.
Bovenop het retabel staat een hok met levende kippen, een herinnering aan één
van de beroemdste wonderen van Santiago. De legende wil dat de apostel –om
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onrecht te voorkomen- een al gebraden vogel weer tot leven bracht. Verderop na
Grañon, bij het verlaten van het vruchtbare Rioja en het binnenwandelen van de
immense laagvlakte van Castilië ontdekken we op een rots een pelgrim die naar ons
zit te zwaaien, de Gert ! Hij blijkt af en toe een taxi of een lift te nemen. De
camino is er op ieders maat, maar wij zijn stappers en gaan dus onverdroten door.
In Redecilla is werkelijk niets, op een armoedig winkeltje en een albergue na. De
uitgeleefde albergue (5€ pp) is één grote flop, maar er is geen alternatief.
Avondmaal wordt (bij gebrek aan restaurant) brood, jambón en wijn uit het
winkeltje. Ons bed, waar de was aan hangt te drog
drogen,
en, is onze tafel, in de
uitgeleefde kille kamer, die we bovendien delen met een Spaans gezin. De avond
kruipt stil naar de nacht die ons in een onverhoopte rustige slaap wiegt.

Zondag 29 maart 2015: Redicillia Del Camino naar Villafranca Montes
de Oca (24,5 km) (Zonnig, 16°)

We verlaten, na een koekjesontbijt met water, in het halfduister Redicillia en
maken ons klaar om een vers blik “landschappen op grootmoeders wijze” open te
trekken. Vandaag wordt dat stoeien langs de flanken van de Montes de Oca, een
bergketen als een muur. Voor en naast de Montes ontvouwt zich een met de
Vlaamse Ardennen vergelijkbaar landschap. We genieten van de klimmetje en de
afdalingen, van het dorpje Belorado met de bedevaartskapel Nuestra Señora de
Belén en van elkaar. Van d
de
e ganse dag zien we geen pelgrim, op de onvermijdelijke
Gert (en een tweede duitser: Heino) na. We lopen Villafranca Montes de Oca
binnen, reserveren de klim naar het gedenkteken voor morgen, en stoppen bij
Albergue Anton Abad. De herberg is gevestigd in e
een
en toplocatie die tevens een
***hotel huisvest. We nemen twee bedden van 10
10€
€ op een kamer van 12 (er zijn ook
mogelijkheden aan 5€ en 8€ in stapelbedden in zaal of grote kamer). Onze kamer
blijft verder leeg terwijl de andere goedkopere zaaltjes vollopen. Er is geen wifi op
de kamers, enkel in de bar. Is dat een minpunt? Welnee, we schrijven onze
verslagen toch best in een bar met een fles wijn en blijkbaar weten ze dat in
Spanje al. De bar is typisch Spaans en een signorita probeert graag haar Engels op
ons uit. Het is na een lange babbel tenslotte de ve
vermoeidheid
rmoeidheid die ons naar bed
stuurt.

Maandag 30 maart 2015: Villafranca naar Atapuerca (21,5 km)
(zonnig en mooi, 24°)

We ontvluchten de beschaafde(?) wereld
door de Montes de Oca op te trekken.
We klimmen ruim 40 minuten vooraleer
we het gedenkteken boven op de berg
bereiken, waarna we nog een rot-steile
daling en een even kwade stijging
moeten overbruggen vooraleer we het
plateau van Oca betreden. Hier wacht
ons een zalige wandeling door heide en
bos, zonder veel hoogteverschillen. Het
woud, waar we via een brede brandgang doortrekken, wordt bevolkt door vogels
van allerlei pluimage. Het is heerlijk te luisteren naar hun gezang, dat wordt
begeleid door het gedempte geroffel van onze voetstappen en het monotoon getik
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van onze stokken: mens en dier in concert. We vertellen elkaar anekdotes uit onze
jeugd en zo glijdt het woud onopgemerkt onder ons door. San Juan de Ortega (niet
de middeleeuwse bruggenbouwer, maar het dorpje) brengt ons terug onder de
mensen, waarna we in het mooie pittoreske Agès belanden. Helaas moeten we
vanaf hier -en dat voor het eerst op de route- een geasfalteerde weg volgen over
zowat 2 km tot Atapuerca. Na wat zoeken vinden we er een tot albergue
verbouwde schaapstal (“La Hutte”). De eigenaars spreken Frans en bieden ook
pelgrimmenus aan. Het is er primitief -we moeten zelf het houtvuur brandende
houden- maar kraaknet. Buiten koelt het spectaculair snel af naar vriespunt.
Terwijl onze electro-apparatuur oplaadt (hadden ze in de Middeleeuwen geen last
van), laten we het vuur voor wat het is en duiken vlug onder enkele extra dekens,
de koude nacht in. De condens van onze adem rijmt op onze dekens.

Dinsdag 31 maart 2015: Atapuerca naar Burgos (21,5 km)

(zonnig en mooi, 24°)

We staan op in de kou, kleden ons vlug aan, schikken en laden onze lasten en
snellen rillend naar buiten, waar de nacht een schitterende ochtend blijkt te
hebben gebaard. Het is warmer buiten in de
opkomende zon dan in de koude stal, die evengoed
in Bokrijk kon hebben gestaan. En warm krijgen we
het zeker, want we beginnen -zonder ontbijt- met
een flinke lange, moeilijk te bewandelen klim over
rotsen en keien. Na een dik halfuur komen we
boven op het plateau van de Matagrande, waar –
onvermijdelijk- een kruis staat gepland. Voor ons
ligt een brede vallei waar we in de verte Burgos
ontwaren. De afdaling is er eentje van oppassen
geblazen, want de keien en het bedauwde groen
ertussen zorgen voor slipgevaar. Dit is het terrein
van de schapen en dat merken we aan de
paternosterbollekes, die in overvloed tussen de
stenen liggen. Beneden in het dal worden we in
Villalval het asfalt opgestuurd. Het stappen over
asfalt valt ons tegen en bovendien krijgen we
vanaf Villafria de Burgos een brede kaarsrechte, drukke steenweg voorgeschoteld
(ruim 3 km). Eindelijk komen we Burgos binnen, maar dan nog moet meer dan 3 km
door de stad worden getrokken vooraleer we langs het klooster van de
Benedictessen, het oude stadsgedeelte binnenwandelen en de Rio Arlanzón
oversteken. Wat verder ligt ons hotel en wacht de rustdag. We zijn blij als kleine
kinderen die een snoepje krijgen.

Volgend Padstapperke:
Deel 4: de Camino Francès : Burgos naar Léon (8 stapdagen)
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Voorbije organisaties.

De Manneken-Pis tocht van 31 januari

De editie van 2016 is er een waar we met gemende gevoelens aan terug denken. De
vele regen van de voorbije weken, noodzaakte ons de parcours aan te passen en
hier en daar alternatieven te voorzien. Bij het uitpijlen bleken de gekozen
wegeltjes er vrij goed bij te liggen, zodat we hoopten dat alles zou meevallen. Op
zaterdagmorgen bleef het droog, wat onze hoop versterkte, maar die werd in de
kiem gesmoord toen het in de late namiddag begon te regenen; bijwijlen zelfs
gieten. Wat zou het worden? We moesten afwachten, de tijd zou raad brengen.
’s Morgens toen we wakker werden, leek het droog te blijven. Maar de
verwachtingen die we koesterden vervlogen al vlug, want rond een uur of 9 viel de
eerste malse regen uit de lucht. Waar ging dat naartoe? We bestudeerden de
omlopen en werkten hier en daar bij. De reacties waren uiteenlopend. Sommigen
genoten van het ploeterwerk, anderen hadden er moeite mee.

De prognoses dienden bijgewerkt te worden. Hoeveelheden en aantallen moesten
aangepast worden. De bestellingen werden vooraf wat gereduceerd en dit bleek de
juiste keuze te zijn. De rasechte wandelaars lieten het niet aan hun hart komen,
maar de gelegenheidswandelaars bleken te twijfelen. Toch mochten we aan het
einde van de dag tevreden terugblikken.

Omstreeks 15 u mochten we 1665 deelnemers noteren, gezien de
weersomstandigheden al bij al niet slecht. Onder hen waren er toch nog 303 nietaangesloten wandelaars, wat zeker en vast een succes mag worden genoemd. Dit
geeft ons weer een goed gevoel want het moet gezegd, de individuele wandelaar is
nog veel kritischer dan de clubwandelaar. Hun keuze om bij ons te wandelen is een
beloning voor de service die we bieden. Onze dank gaat uit naar de vele
vrijwilligers die dat mee mogelijk maken.
We mochten ook 399 eigen clubleden op de afspraak noteren. Pet af voor de
moedigen die er waren. De afwezigen noteren nu alvast de data van de volgende
wandelingen, waarop ook zij de wandelschoenen kunnen aantrekken.
Na een kletsnatte dag mochten we droogjes de volgende uitslag bekend maken:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Egmont Zottegem
Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw
Florastappers Gent
De Marktrotters Herne
De Heidetochten Kester-Gooik
WSV Land Van Rhode
De Pajotten Hekelegem
De Ijsbrekers Haaltert
Scheldestappers Zingem
Hanske De Krijger Oudenaarde
De Chatons Ronse
De Schooiers Wichelen
WSV De Kadees Aalst
Les Sucriers Brugelette
Postiljon Merelbeke

179
60
59
47
40
36
30
28
27
27
21
20
16
15
14

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Parel Van Het Pajottenland
Everbeekse Wandeltochten
Omloop Kluisbergen
C.S.C. Lierde
Lennikse Windheren
Dorpscomité Bogaarden
De Waterhoekstappers Heestert
Wandelsport Vlaanderen
Denderklokjes Lebbeke
Boerenrijgstappers
WSK Marke
WSV De Brigandtrotters
Wandelclub Temse
De Keignaerttrippers Oostende
De Lachende Wandelaars Aalter
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De week na de Manneken-Pis tocht verscheen een tekst van één van onze
stadsgenoten op de Wandelgazette. De meesten kennen allicht Chris en Anny,
hierna hun relaas.

Wandelen met het oudste Manneken-Pis in het achterhoofd

Geschreven door Chris Van Cauwenberge op 31-01-2016

Afgelopen zondag hadden we eens geen auto nodig om naar een wandeltocht te
gaan. Op amper 400m van onze woonst organiseerden: “De Padstappers
Geraardsbergen vzw” vanuit “Jeugdcentrum De Spiraal” hun 23ste MannekenPistocht. Na vele bekenden te hebben begroet en de nodige inschrijfformaliteiten
te hebben vervuld konden we op stap.
We vertrokken stroomopwaarts via de Dender tot aan het sas, vervolgens enkele
rustige straten. Waar we terug afdraaiden naar de Dender passeerden we de Vrije
Basisschool Hunnegem. De Frankische nederzetting Hunnegem met haar Romaans
kerkje ligt aan de oorsprong van de stad Geraardsbergen. "Parochia de Huneghem",
reeds vermeld in de stichtingsoorkonde van Geraardsbergen (1068). Verder langs
de Dender tot aan de Majoor Van Lierdebrug waar we afdraaiden om het
monument van Majoor Van Lierde te gaan bezichtigen. Het monument staat op het
kruispunt van de Gaverstraat en Majoor van Lierdelaan, op het zogenaamde
kruispunt Tirol. Remi Van Lierde was een volksjongen uit Overboelare
(Geraardsbergen) die het heel ver heeft geschopt. In april 1938 behaalde hij zijn
brevet als militaire piloot en hij ging over naar het 1ste Regiment van het
Vliegwezen. Aangesteld bij het 3de Smaldeel (Hulstblad) voerde hij tijdens de
meidagen van 1940 verscheidene verkenningsvluchten uit. Op 16 mei 1940 werd hij
door Duitse luchtafweer neergehaald. Van Lierde werd overgebracht naar
verschillende hospitalen en op 29 mei slaagde hij erin om te ontsnappen. Via
Frankrijk, Spanje en Portugal bereikte hij Groot-Brittannië en zette de strijd
verder bij de Royal Air Force. Hij behaalde een respectabel palmares bij de RAF en
kreeg er de hoogste onderscheiding. Na de Tweede Wereldoorlog zette hij zijn
carrière verder bij de Belgische Luchtmacht.
Hier kregen we ook onze eerste klim te verwerken via het Boelarebos, een
verborgen puist onder de rook van Geraardsbergen. Eénmaal boven kwamen we op
de heuvelrug, genaamd Buizemont. Dalen af langs de andere zijde, terug volop
natuur. Een vettig éénmanspaadje bracht ons bezijden de spoorlijn
Geraardsbergen-Edingen die we geruime tijd volgden, soms pal ernaast en op
andere momenten op enige afstand ervan. Zo bereikten we de rustpost in
Moerbeke. De grootste afstand kreeg hier een lus te verwerken, eerst richting de
top van de Bosberg om vervolgens af te dalen richting Galmaarden. Meer bepaald
naar het gehucht Sint-Paulus. Het gehucht dankt zijn naam aan de kapel SintPaulus. Ze werd opgetrokken op een site, die reeds in de Gallo-Romeinse periode
werd bewoond. We kunnen met zekerheid stellen dat de Sint-Pauluskapel reeds
bestond vóór het jaar 1068. De kapel is verbonden met een wonderbare bron, voor
onze voorouders een heilige plaats. Misschien moet het ontstaan van de SintPauluskapel gesitueerd worden in de tijd van de definitieve evangelisatie en
kerstening van onze gewesten (ca. 800 na Christus). Vandaar terug langs vele
natuurwegen naar de rust in Moerbeke.
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Na de broodnodige vitamientjes te hebben opgeslagen, terug op pad via land- en
smalle voetwegen en andermaal een klimmetje naar de Buizemont. Afdalen naar
het centrum tot helemaal beneden aan de Dender. Via het Brandstraatje naar de
Markt, dit is een smal straatje met een bochtig tracé, dat de verbinding vormt
tussen de Molenstraat en de Markt. De toegang naar de Markt bestaat uit een
overwelfde 'brandgang' (bakstenen tongewelf). Het straatje vormt sinds 1994 een
beschermd stadsgezicht en draagt overduidelijk de sporen van een middeleeuwse
stad. Hier was de rust in het clublokaal van de Padstappers. Toen we hier terug
buitenkwamen hadden we een prachtig zicht op het stadhuis. Aan de voet van het
neogotisch stadhuis staat Manneken Pis dat enigszins lijkt op het Manneken Pis van
Brussel. Oude stadsrekeningen bewijzen dat het Geraardsbergse kereltje 160 jaar
ouder is dan dat van Brussel. De inwoners van Geraardsbergen plaatsten het beeld
van een plassende jongen in 1459 op een fontein, ter vervanging van een door
Gentenaars gestolen beeld van een leeuw.
Terug klimmen via het Grupellopark, genoemd naar Gabriël Grupello
(Geraadsbergen, 1644 - Kerkrade, 1730) die een Vlaamse beeldhouwer was. Zijn
stijl vormt de overgang van de zware Vlaamse barok naar een meer elegante
vormentaal, waarin zich vooral een Franse invloed manifesteert. Hij gaf blijk van
een virtuoze materiaalbeheersing. Hierna kregen we een deel van de muur van
Geraardsbergen onder de voeten geschoven, bekend en gevreesd in wielermilieus.
Hier kreeg de omloopbouwer precies medelijden met ons, we hoefden niet
helemaal tot boven maar gingen in een weidse boog rond het hoogste punt van de
streek. Ietsje verder keuze tussen verhard en onverhard. Wat dacht je, de modder
hing toch al bijna tot onze knieën dus resoluut terug de natuur in. Een vettige
afdaling en idem dito terug licht stijgen was onze beloning. Dit is waarvoor we
komen wandelen in Geraardsbergen. Bij de Padstappers is het altijd avontuurlijk!
Wat verder toch even een tarmac intermezzo, waarschijnlijk om ons even terug op
adem te laten komen. Inderdaad, even verder terug een stevige klim via onverhard
richting Raspaillebos. Dit is een sprookjesachtig stukje Vlaanderen op de flanken
van de Bosberg, gelegen te midden van een golvend landschap met verbluffende
vergezichten. Vanaf hier langzaam maar zeker naar de rust in Onkerzele.

Op stap voor het laatste deel. We werden andermaal getrakteerd op natuur en
gezien de regenval van de afgelopen dagen de onvermijdelijke modder. Een
laatste klim tot halfweg de flank van de Oudenberg en afdalen lang het
Adriaanspark, waar de organiserende club ons in het koetsenhuis van de
voormalige abdij een gratis traktatie aanbood. Keuze tussen warme chocomelk en
diverse soorten jenever. Gezien de zware omloop die we al onder de voeten
hadden gekregen en we maar een 2-tal km meer van de eindmeet waren kozen wij
uiteraard voor het laatste. Bedankt Padstappers, de jenever was lekker. Een
laatste blik op het Adriaanspark vanaf de vijver, nog een stukje veldweg en we
bereikten andermaal de Dender en wat verder de eindmeet. Met volle teugen
hebben we terug genoten van een prachtige wandeling. Een woord van dank aan
het bestuur voor al dit moois, ook de vele medewerkers voor de vriendelijke
bediening en ongetwijfeld tot de volgende.
Tekst: Anny en Chris
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Het ledenfeest van zaterdag 20 februari

Op 20 februari hielden we traditioneel ons jaarlijks ledenfeest. Verschillende leden
verleenden hun medewerking aan de voorbereiding en zorgden ervoor dat alles tot
in de puntjes klaar stond. Van het aanleveren van de benodigheden, het
klaarzetten van de tafels en stoelen, het versieren van de zaal, het vullen van de
frigos, het snijden van de groenten, het koken van de feestmaaltijden, het op- en
afdienen ervan, het afwassen van de vaat, het bedienen van de dorstigen, het
afruimen tot het opruimen van de zaal, alles werd met flair en met de glimlach
uitgevoerd. Opnieuw bewezen we dat we een gedreven groep zijn, die - eens we er
voor gaan - tot grootse dingen in staat is.
Omstreeks 16u15 waren de helpers nog maar net opgefrist terug in de zaal of de
eerste leden stonden al aan de deur. Wat later stroomde de zaal langzaam maar
zeker vol. De plaatsen werden ingenomen en het programma kon beginnen.

Onze voorzitter opende met een gesmaakt welkomstwoord. Wie niet aanwezig was
of wie er niet genoeg van krijgt, kan hier de toespraak nalezen:
“Beste Padstappers,

De meesten heb ik al persoonlijk begroet, maar bij deze wil ik jullie namens het
bestuur nogmaals van harte welkom heten op dit ledenfeest. Voor we gaan vieren,
zou ik eerst graag samen met jullie nog even letterlijk blijven stil staan ter
nagedachtenis van onze wandelvrienden, van wie we het voorbije jaar afscheid
moesten nemen.

Het wordt zo stilaan een traditie. Jaar na jaar sneuvelen hier records. Vorig jaar
passeerden 19561 aan onze inschrijftafels. Dit is ongeveer 1000 meer dan het jaar
voordien en op 2011 (met de Radio 2-wandeling) na het beste resultaat ooit. JeanPierre droomt ervan om ooit meer dan 800 leden te hebben in onze club. Wel,
vandaag staan we op 796 (dat zijn er ongeveer 40 meer dan vorig jaar), dus ook
dat is zo goed als binnen. Maar, cijfers zijn voor mij niet zo belangrijk.

Vandaag zijn we hier met 240 (270 als je alle helpers meerekent), ook dat moet
een record zijn. U ziet het, veel plaats is er niet meer over. Ik zie vandaag veel
vertrouwde gezichten, maar ook veel nieuwelingen, en ook mensen die na een
onderbreking de draad weer opgenomen hebben. Een speciale welkom aan de
vroegere Sportvrienden. Ik hoop dat zij zich snel thuis zullen voelen in de
Padstappersfamilie. Dat zijn we immers. Een echte familie. In goede tijden, maar
ook in minder goede. Onze leden maken veel plezier samen, voor, tijdens en na de
wandelingen. Het informele contact, de gezellige praatjes al dan niet vergezeld
door een koffie of een goede pint. Ze zijn o zo belangrijk. Maar, als het minder
goed gaat staat die wandelfamilie ook klaar voor mekaar. Ik denk dat weinig clubs
ons dit na doen.
Een van de sleutels van het succes zijn onze dinsdagwandelingen. Gemiddeld
nemen hier meer dan 70 Padstappers aan deel. Vorige maand regende het de hele
dag pijpenstelen. Je moest eigenlijk wel gek zijn om buiten te komen. Wel, zelfs
in die omstandigheden waren er 45 Padstappers present. Ik ben ervan overtuigd
dat die tweede dinsdag op vele kalenders met stip aangetekend staat.
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Een bijzonder woord van dank wil ik vandaag ook richten aan alle medewerkers op
onze tochten en het bestuur.

Bedankt vrijwilligers. Als bestuur kunnen wij nog zoveel plannen. Zonder
vrijwilligers zijn onze organisaties niet mogelijk, zoals zo duidelijk op onze Tshirts vermeld staat. Om u een idee cijfer te geven: Vorig jaar werden er op onze
organisaties in totaal bijna 800 vrijwilligers ingezet, die steeds van ’s morgens
vroeg tot ’s avonds laat (dikwijls ook de dag of dagen ervoor) belangloos het beste
van zichzelf gaven. Het zijn jullie die zorgen voor het succes van onze
organisaties. Tevreden klanten keren immers terug.
Een club met 800 leden, 10 eigen organisaties, 12 dinsdagwandelingen,
maandelijkse
busuitstappen,
een
buitenlandse
reis,
regelmatig
een
wandelweekend, clubfeesten, Algemene Vergaderingen, enzovoort besturen is
geen sinecure. Dit kan pas slagen door de inzet van iedereen samen. Bedankt
bestuursleden voor de continue inzet. Op bestuursvlak is de functie van secretaris
gedurende de afgelopen jaren - we moeten daar eerlijk in zijn - een verhaal
geweest van vallen en opstaan. Jean-Pierre deed en doet het schitterend op
gebied van ledenbeheer. Voor het zuivere secretariaatswerk hebben we met Ivan
DE NOLLIN een echt “clubbeest” in onze rangen. Ivan kent de wandelsport door en
door, maar Ivan is ook iemand die mee wil met zijn tijd. De nieuwsflash is
bijvoorbeeld een van zijn nieuwe initiatieven. Wat mezelf als voorzitter betreft,
ik had me bij mijn aanstelling voorgenomen om deze uitdaging voor een tiental
jaar op te nemen. Ik ben nu bezig aan mijn achtste jaar. Misschien dient er zich
wel iemand aan die het ziet zitten om mij in 2018 op te volgen, wie weet?

Vorige week was ik op de viering van 35 jaar WND Deinze. De bondsvoorzitter had
het daar ook over een voorbeeldclub en benadrukte ook het belang van de sfeer.
Hij had grotendeels gelijk. Onze collega’s van Deinze doen het zeer goed. Ook zij
richten extra activiteiten in voor hun leden. Maar dat ze even sterk zijn als het
gaat om sfeer maken, dat geloof ik niet.
Vanavond gaan we er hoedanook een lap op geven. Voor de nieuwkomers: We
werken met een all-in-formule. Er is genoeg voor iedereen. De eerste bestelling
van de drank zal aan tafel opgenomen worden. Later op de avond kunnen jullie
gerust zelf naar de toog gaan. We laten de mensen tafel per tafel aanschuiven
voor het buffet. Er kan voor het hoofdgerecht gerust een tweede keer
aangeschoven worden. We vragen wel om na de eerste shift te wachten tot ook de
medewerkers gegeten hebben. Ik geef aan wanneer er een tweede keer kan
aangeschoven worden. Na het dessertenbuffet kan het feestgedruis echt
losbarsten. DJ Jan zal ervoor zorgen dat we de extra calorieën onmiddellijk
kunnen verbranden.
Alvast veel plezier en smakelijk eten!”

En of het losbarstte! Op de aanwijzingen van dj Jan en op de tonen van een
streepje muziek werd, na een heerlijk en copieuze maaltijd, met vereende
krachten plaats vrijgemaakt voor een dansvloer. De klus was nog maar net geklaard
of de Padstappers verdrongen zich met tientallen op de vrijgemaakte ruimte en
dansten, de een al wat eleganter dan de andere, de nacht in. In de vroege uurtjes
verlieten de laatste feestvierders tevreden de zaal, een uurtje later gevolgd door
de medewerkers, die eerst vlotjes de zaal in zijn oorspronkelijke staat hadden
teruggebracht. Opgekuist staat netjes!
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De prestaties van de leden tijdens 2015

Heel wat leden brachten of stuurden hun prestatielijst van 2015 binnen. Op het
ledenfeest werden de trofeeën onder de aanwezigen verdeeld in volgorde van het
opgemaakte resultaat. Hieronder vind je de prestaties van heel wat van onze
leden. We maken van de gelegenheid gebruik om al die leden, en ook zij die het
niet de moeite vonden hun prestaties binnen te sturen, te bedanken om massaal op
wandeltochten aanwezig te zijn en hopen hen de komende maanden even
enthousiast her en der te zien wandelen.
RANG NAAM en VOORNAAM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

HENOIT Andre
DE NIL Erwin
DE PREZ Willy
WAUTERS Patrick
DE VLAEMINCK Walter
MOLDEREZ Marie-Claire
FORT Paul
VANDENBOSSCHE Jenny

26
27
28
29
30
31
32
33
34

HAILLEZ Myriam
VANDERCAPELLEN Emilienne
BATSELIER Walter
MEULENIJSER Roger
VAN DER HOEVEN Danny
MERCKAERT Anny
KRIKILION Maria
VAN GYTE Tony
PLETINCKX Luc

DE GEYTER Jan
HEYVAERT Willy
LAFAUT Daniël
TERRASE Christine
VAN WIJNENDAELE Huguette
PANNEKOEKE Ingrid
STEVENS Annie
MIGNON Luc
VAN DER ROOST Wilfried
PESSEMIER Willy
VAN GYTE Willy
MARCHAND Willy
BATSELIER Marleen
NAESSENS Johan
SELOS Rudy
VANNIEUWENHUYZE Eddy

25 FAUCONNIER Jurgen

Aantal km
2015

4017
3862
3578
3073
1901
1901
1899
1868
1845
1794
1613
1905
1666
1621
1513
1516
1219
1184
1344
1398
1360
1475
1603
1571

1339

1603
1543
1254
1543
1628
1230
900
1232
1242
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Aantal
tochten

165
126
129
129
107
107
106
106
92
85
100
68
87
85
93
95
121
121
95
88
88
76
65
64
86

65
65
89
62
52
88
120
84
83

Aantal
WB

Totaal

9
8
10
9
7
7
8
8
9
6
9
8
8
10
10
7
10
10
10
9
10
10
8
9

5757
5202
4968
4453
3041
3041
3039
3008
2855
2704
2703
2665
2616
2571
2543
2536
2529
2494
2394
2368
2340
2335
2333
2301

3
6
10
6
7
10
10
10
9

2283
2253
2244
2223
2218
2210
2200
2172
2162

10

2299

Waardebons
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
11
14
14
14
14
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

MERCKAERT Magda
BROUWIER Sylvain
DELPLACE Koen
DE TAEYE Johny
PLETINCKX Andre (Moerbeke)
NOVOTNI Alex
VAN DER PUTTEN Gisèle
D’HOSE Paul
VAN CAETER Greta
DE SAEDELEER Lena

1242
1261
1341
1583
1315
1059
1270
1339
1114
1078

83
75
63
45
63
84
63
57
74
80

8
10
9
2
9
9
8
6
10
7

2152
2111
2061
2053
2035
1989
1980
1969
1954
1948

14
14
14
0
14
14
14
11
14
14

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

VERLE Yvan
GHIJSELS Rudy
DE ROECK Jeanne
VAN DER HEYDEN Ivan
PRESIAUX Marc
DE NOLLIN Ivan
SEVENOY Noël
SCHMITZ Maria
CAMMAERT Inge
LEPOIVRE Ludwig
VAN LAETHEM Antoine
DAUWE Jacqueline
ERNOTTE Sonia
VANNIEUWENHUYZE Doris
PLAISIER Patricia
SEGERS Ronny
VAN CAETER Filip
ROUSSEAU Marie-Francine
DE TAEYE Paul
SUYS Maria
VAN OYCKE Peter
BEKE Dirk
VAN HEGHE Kristine
KENTANE Nelly
PLETINCKX Gilbert
KRIKILION Nicole
MASSAGE Ferdinand
MERTENS Alice
VANTORRE Bernadette
PANIS Inge
VANDERSCHUEREN Lucie
BELLEMANS Christiane
RIJGAERT Eddy
CORNELIS Marleen
COSIJN Marie-Jeanne
HERREMANS Sonja

1138
1180
1047
1047
1151
1233
1006
1058
1208
1208
1131
1054
1090
1061
1084
1084
994
1069
963
919
1016
854
854
960
907
822
981
981
859
999
748
805
894
981
755
807

67
62
77
77
66
57
78
69
54
54
59
62
58
60
62
62
62
56
60
62
53
67
67
59
62
70
54
54
61
45
67
60
52
42
59
50

10
10
8
8
8
8
9
9
5
5
6
10
10
9
3
3
9
5
10
10
8
9
9
5
7
7
6
6
7
8
9
10
9
9
6
9

1908
1900
1897
1897
1891
1883
1876
1838
1798
1798
1781
1774
1770
1751
1734
1734
1704
1679
1663
1639
1626
1614
1614
1600
1597
1592
1581
1581
1539
1529
1508
1505
1504
1491
1405
1397

14
14
14
14
14
11
14
14
11
11
11
14
11
14
14
14
14
11
14
14
11
14
14
11
14
14
11
11
14
8
14
14
11
8
11
11

45 HUYGHE Lieve
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82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

VANMARCKE Jean-Paul
VAN CUTSEM Harry
MARTENS Ilse
DE TAEYE Gerarda
VAN MUYLDER Francine
DE SMET Eliane
DE BRUYNE Mireille
PENNE Wifried
HEREMANS Urbain
VAN NIEUWENHOVE Robin
ROLLE Gerry
DE WANDEL Mireille
MEEREMANS Carine
DE COEN Nico
GOOSSENS Linda
FRANCEUS Christa
VAN WEYENBERGEN Eric
HEERMAN André
VAN LIEFERINGE Marie-Paule
DE BRUYNE Daniella
DE LANGE Freddy
OCKERMAN Marie-Jeanne
PENNE Pierre
ASSELMAN Peter
DE GEETER Marianne
DE BRECK Martine
VAN PAMEL Marc
JANSSENS Sven
PLETINCKX Annette
VANDER PUTTEN Magda
BAUWENS Annita
BECQUE William
MARTENS Kurt
MARTENS Robert
TEUGELS Alphonsine
DEWITTE Frauke
DIERICKX Marie-Jeanne
DE TAEYE Annick
BELOVAY Maria
SCHREVER Clery
DE SCHRIJVER Natascha
ROMEYNS Marcel
DUYM Freddy
GOOSSENS Diane
DE SMET Maria
DE GEYTER Julie
DE LEU Diane

1012
826
834
768
627
774
842
712
717
762
553
788
917
903
742
750
750
650
720
655
554
554
775
1052
701
608
608
900
615
601
507
507
664
802
567
539
562
563
640
623
554
506
573
581
470
598
665
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33
48
44
49
63
51
42
55
53
49
71
46
35
35
47
45
48
53
47
51
61
61
37
14
41
51
51
27
48
48
55
55
37
28
48
49
44
43
35
34
39
45
39
35
45
32
25

4
7
9
10
10
7
9
8
9
8
6
7
5
5
9
9
6
9
8
10
9
9
9
2
10
9
9
2
9
8
9
8
10
5
8
7
9
8
8
10
10
8
6
7
8
8
8

1382
1376
1364
1358
1357
1354
1352
1342
1337
1332
1323
1318
1317
1303
1302
1290
1290
1270
1270
1265
1254
1254
1235
1212
1211
1208
1208
1190
1185
1161
1147
1137
1134
1132
1127
1099
1092
1073
1070
1063
1044
1036
1023
1001
1000
998
995

5
8
8
8
14
11
8
11
11
8
14
8
5
5
8
8
8
11
8
11
14
14
5
8
11
11
3
8
8
11
11
5
3
8
8
8
8
5
5
5
8
5
5
8
5
3
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130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

DE BRUYNE Vera
RONDELEZ Koen
DE TROYER Lydia
HERPELINCKX Danny
SUNAERT Luc
RESPILLEUX Rolande
VANDERMOTTEN Marie-Thérèse
GOOSSENS Herman
BOSSUYT Rosa
DE COUVREUR Eric
DE CUBBER Marie-Paule
VANDEPONTSEELE Nathalie
COOLS Sandra
VINCK Imelda
GAUBLOMME Erna
SPITAELS Jaak
COESSENS Ira
DE SAEGHER Edgard
STEENHOUDT Anna
VAN DEN DRIESSCHE Jacques
LIEVENS Patricia
ARIJS Vital
FLEURINCK Freddy
BROUWIER Milhan
MANGELINCKX Ann
ROMAN Aagje
ROMAN Maaike
ROMAN Stefaan
MATTHYS Wim
NEUFKENS Christian
VAN KERCKEM Linda
VANDERGEYNST Fabienne
DELPLACE Jens
DE BRUYNE Eva
DEWITTE Dieuwke
COUDYZER Jenthe
COUDYZER Myrthe
DEMILDE Viviane
DE MESMAECKER Monique
MERCKAERT Marc
GOORICKX Yvette
JACOBS Christina
SCHEERLINCK Ingrid
DELPLACE Niels
TIELEMANS Cindy
BUYCK Gerard
LEROUX Richard

494
652
500
468
517
360
440
607
406
508
508
538
401
441
550
550
389
417
409
488
399
467
462
454
392
392
392
392
646
401
401
401
488
529
434
453
453
489
504
375
390
359
323
409
341
401
359
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40
25
38
41
36
49
43
28
45
36
36
33
40
39
29
29
41
38
38
30
40
33
32
30
35
35
35
35
15
36
33
36
27
21
29
27
27
22
27
30
30
33
36
26
27
27
25

9
8
7
7
7
9
7
5
7
5
5
3
9
6
5
5
9
9
9
8
6
6
7
9
9
9
9
9
3
6
8
5
5
6
7
7
7
8
0
8
6
6
5
6
9
0
5

984
982
950
948
947
940
940
937
926
918
918
898
891
891
890
890
889
887
879
868
859
857
852
844
832
832
832
832
826
821
811
811
808
799
794
793
793
789
774
755
750
749
733
729
701
671
659

8
3
5
8
5
8
8
3
8
5
5
5
8
5
3
3
8
5
5
5
8
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
3
3
3
3
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176
177
178
179
180
181
182
183

VAN VRECKEM Lena
DURANG Els
VAN SLEMBROUCK Jarne
COLLIER Thérèse
GEERTS Vera
NAESSENS Wouter
DEWITTE Jessica
HERREGODTS Freddy

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

GHIJSELS Marleen
DE ROUCK Albert
NAESSENS Linda
SUNAERT Caroline
DE NOOZE Werner
GEEROMS Luc
RAVEYDTS Eddy
MATHIEU Sabrina
VAN SNICK Mario
VANDERSTRAETEN Chloë
DE VOS Maurice
FRANCOIS Adrienne
VANDEMEERSCHE Georges
BREWEE Marleen
SERLIPPENS Jean-Marc
DE CLERCQ Armand
DE SMET Agnes
RONSE Marie-Claire
GEEVAERT Marie-Claire
DE MECHELER Laetitia
HASSAERT Patricia
VAN CRAENENBROECK Gustaaf
VAN DEN DRIESSCHE Jacqueline
DOOMS Adelin
LETOUCHE Marleen
MAERTENS Kristof
MAERTENS Lina
LUPPENS Ghislaine
COUDYZER Wim
MAERTENS Matheo
PAINDAVEINE Graciene
YPERMAN Noël
KOOLBRANT Michel
VERHULST Irene
DE MEESTER Elisabeth
VERHULST Frans
LETOUCHE Luc
BEECKMAN Karina

184 GEEVAERT Christiane

295
293
303
282
412
430
409
318

27
28
25
26
19
14
16
28

8
7
8
9
3
6
6
3

645
643
633
632
632
630
629
628

372
281
322
361
329
218
268
325
361
287
197
197
362
301
301
252
312
254
202
247
243
171
208
184
184
206
206
157
216
198
198
200
151
188
151
194
107
150

19
26
22
18
23
28
24
23
18
22
28
28
16
22
22
22
16
22
22
17
18
23
17
15
15
16
16
21
12
15
15
8
13
8
13
10
10
6

6
8
6
6
4
10
9
4
5
8
10
10
4
4
4
8
5
3
8
4
3
5
5
9
9
4
4
3
5
3
3
8
7
7
5
0
7
6

622
621
602
601
599
598
598
595
591
587
577
577
562
561
561
552
522
504
502
457
453
451
428
424
424
406
406
397
386
378
378
360
351
338
331
294
277
270

285
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5

625

3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

SUYS Rosette
HERREGODS Suzanne
VANDESANDE Anaïs
VANDESANDE Patrick
BECQUE Jenny
VERVUST Hendrik
VERVUST Jolien
BAUWENS Paul
VANDESANDE Arnaud
DEWITTE Yfke
MEERPOEL Chris
DE SMET Dean
LALLEMAND Paul
TIMMERMANS Rita
STICHELMEYER Brent
DEPELSEMAEKER Karel
MEERPOEL Matisse

120
136
144
132
89
114
114
88
115
86
81
74
82
91
88
25
13

10
10
9
9
12
10
10
11
8
11
9
7
5
7
4
3
2

5
2
2
3
3
2
2
3
3
2
3
4
4
1
4
0
0

270
256
254
252
239
234
234
228
225
216
201
184
172
171
168
55
33

Wie niet op het ledenfeest aanwezig was en recht heeft op waardebons kan deze
afhalen op een van onze volgende wandelingen. Zij zullen ter beschikking liggen in
het secretariaat of de shop.

De Krakelingentocht van 24 februari

Oorspronkelijk was het de bedoeling om in Goeferdinge te starten. Door een
onverwachte opportuniteit hadden we de mogelijkheid om onze startlocatie naar
zaal De Reep te verleggen. De nieuwe startlocatie had heel wat meer
mogelijkheden op gebied van parking en was beter bereikbaar met het openbaar
vervoer. De wijzigingen werden doorgegeven en de start verliep vlekkeloos. Wie
toch verkoos om in Goeferdinge te starten kreeg daar ook de gelegenheid toe.

De parcours worden niet vlug de dag voordien getekend, maar vergen heel wat
voorbereiding. Om een parcours uit te tekenen, die naam waardig, kiezen we voor
rustige wegen, soms verhard, maar meestal en liefst in volle natuur. Daarbij
moeten we steeds rekening houden met voldoende en kwalitatieve rustposten en
een voldoende ruime startplaats. En dan zijn er nog de weersomstandigheden die
meestal het laatste en beslissende woord hebben.
De regen van de voorbije dagen noodzaakte ons op het laatste moment, net voor
de uitpijling, de omlopen hier en daar toch nog aan te passen. De ergste stukken,
die watergevoelig waren, werden uit de omlopen gehaald en vervangen door betere
stukken of verharde omwegen. Afstanden werden herberekend en aangepast. En
dan restte alleen nog afwachten en hopen op het allerbeste.

De weersvoorspellers hadden droog weer voorspeld op woensdag. Toen we op
dinsdagvoormiddag uitpijlden, hadden we er dan ook goede hoop op. Het lag er al
bij al doenbaar bij, enkele stukken die moeilijk te hertekenen waren niet te na
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gesproken. We besloten verder aan te passen als de problemen zich voordeden,
maar de regen die op dinsdagmiddag nog was gevallen, voorspelde weinig goeds.
Maar de woensdagmorgen ontwaakten we bij droog weer, lichtjes gevroren. Er was
zelfs wat zon beloofd, doch het bleef koud en kil, al bij al toch ideaal wandelweer.
Overdag bleek dat hier en daar stukken echt te lijden kregen onder de vele
voetstappen. De druk werd hier en daar te groot en er werd opnieuw naar
oplossingen gezocht en gevonden. We slaagden er hier en daar in de keuze te
bieden tussen natuur of verharde weg, waarbij de wandelaar meestal toch natuur
koos.

Sommigen vonden dat bij dit weer dergelijke omlopen niet kunnen, terwijl anderen
het dan weer super vonden. Goed doen voor iedereen is niet simpel en bijna
onmogelijk. De keuze van parcours dient vooraf te worden gemaakt en de dagen
voor de wandeling kunnen slechts hier of daar nog wat aanpassingen gebeuren.
Mocht het enkele dagen droog gebleven zijn, dan had er een gans ander parcours
gelegen en had bijna iedereen van een super parcours gesproken. Mochten we de
ganse tijd beton hebben aangeboden, dan vermoeden we dat er veel meer
ongenoegen zou zijn geweest. Maar we mogen ons troosten. De voorbije periode
januari en februari heeft op veel plaatsen voor modderige omlopen gezorgd. Een
gevolg van de opwarming van de aarde, of dienen we elders de oorzaak te zoeken.
Tijd zal raad brengen, toch blijft het moeilijk om de juiste keuze te maken voor
iedereen.

Langs de vele veldwegen en paadjes tussen Goeferdinge, Zarlardinge en
Nederboelare werden heel wat wandelaars gespot. De meesten genoten van de
eerste zonnestralen, anderen dansten als dartele hinden over de omlopen en nog
anderen vloekten, maar gingen dapper voort. De opkomst was super, om 15 u
mochten we 1347 wandelaars noteren. Onder hen konden 309 Padstappers zich vrij
maken om te komen wandelen. Een wandeling in de week spreekt meestal weinig
niet-aangeslotenen aan. Toch slaagden we er opnieuw in 202 individuelen aan de
start te krijgen. Dit mooie resultaat is allicht een gevolg van de gesmaakte
parcours, maar zeker en vast ook een gevolg van de door de medewerkers
aangeboden service. De kwantiteit en de kwaliteit van onze drankkaart en
menukaart is daar zeker niet vreemd aan. De versheid van de producten, de
frisheid van de broodjes, de op de juiste temperatuur aangeboden snacks, soep en
koffie, allemaal pluspunten waar we energie moeten blijven insteken. Dat en
opgewekte beleefde medewerkers zorgen voor : “Succes gegarandeerd”.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bij het einde van de dag mochten we volgende uitslag noteren:
Egmont Zottegem
WSV Land Van Rhode
Hanske De Krijger Oudenaarde
De Marktrotters Herne
Scheldestappers Zingem
WSV De Kadees Aalst
Wandelclub Natuurvrienden Deinze
De Heidetochten Kester-Gooik
Everbeekse Wandeltochten
Postiljon Wandelclub Merelbeke
Florastappers Gent

171
44
44
35
30
29
29
29
25
24
24

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

WSV Horizon Opwijk
De Pajotten Hekelgem
Parel van het Pajottenland
WSV De Lachende Wandelaars Aalter
Trekvogels Boekhoute
Wandelclub Kruikenburg
WSV Wetteren
Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute
De Kwartels Groot-Assenede
Wandelclub “De Schooiers” Wichelen
Marcheurs de la Sylle - Bassilly
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12
13
14
15

WSV De Chatons Ronse
CSC Lierde/ Club v Sport en Cultuur
WV De Ijsbrekers Haaltert
Boerenkrijgstappers Overmere

22
21
15
13

27
28
29
30

Reynaertstappers Belsele
Wandelclub De Zilverdistel
Wandelclub St Pieters-Leeuw
Halfoogstvrienden Bellingen

Opnieuw kregen we een tekst op de site van Wandelsport Vlaanderen. Onze vriend
Chris Van Cauwenberge zorgde opnieuw voor het verslag.

De Padstappers geven het startsein voor een eeuwenoud feest

Geschreven door Chris Van Cauwenberge op 24-02-2016

Woensdag ll. eerden de Padstappers reeds voor de 13de keer het eeuwenoude
Geraardsbergse feest van de Krakelingen met een wandeltocht. Dit feest wordt
steeds gevierd de laatste zondag van februari. Krakelingen en Tonnekensbrand zijn
eeuwenoude feesten die op dezelfde dag plaatsvinden. In de oudst bewaarde
stadsrekening van Geraardsbergen van 1393 worden reeds de onkosten voor de
Tonnekensbrand vermeld. Toen al werd dit vuurfeest georganiseerd door het
stadsbestuur. Nog in de stadsrekening werd dit vuurfeest al een eeuwenoud
gebruik genoemd.

Sindsdien vinden we ononderbroken de bewijzen van zowel Tonnekensbrand als
Krakelingen in de stadsrekeningen van Geraardsbergen. Dit dubbelfeest bevat nog
voorchristelijke elementen die wellicht stammen uit de Keltische periode zoals
vuur, levende vis, brood en het tijdstip van het feest. De krakeling die wordt
gegooid, in Geraardsbergen ook mastelle genoemd, is een ringvormig broodje van
ongeveer 10 cm diameter. De vorm verwijst naar een cultusbrood en dat
symboliseert de cyclus van de seizoenen of van het leven. Bij inschrijving kregen
we een lekkere “mastelle” in sandwichdeeg vooraleer op stap te gaan.
Het was nog fris, grauw en mistig toen we vertrokken. Via rustige verharde wegen
trokken we richting Deftinge. Juist voor we het dorp verlaten, een tweetal km
voor de 1ste rust, wandelden we voorbij een historische hoeve: Hof te Muishole.
Teruggaand op het "goed te Muyshole" in 1130 door twee zusters, Berta en
Helewif, geschonken aan de Gentse Sint-Pietersabdij. Volgens de kaart van 1634-35
door landmeter J. de Cooman werd het "Hof te Muyshole" weergegeven als
gegroepeerde losse gebouwen ter hoogte van de huidige hoeve, namelijk aan knik
van de weg naast de zuidelijke gemeentegrens en vlakbij de steenweg
Oudenaarde-Geraardsbergen. Ietwat verder bereikten we de rustpost in
Goeferdinge. Normaal zou hier de start geweest zijn, maar door omstandigheden
was dit gewijzigd. Toch kwamen hier nog vele deelnemers met de wagen aan. De
Padstappers lieten deze mensen hier ook vertrekken, wat vele deelnemers enorm
apprecieerden.

Hier dienden we een lus te bewandelen. Onmiddellijk na de start is er keuze uit
verhard of onverhard. Hier had de organiserende club een veldwegje weten te
openen dat naar mijn inziens reeds een 30-tal jaren was ingepalmd. En ja, ik kan
er naar gokken want dit is het geboortedorp van ondergetekende. Wat verder volgt
een passage aan de Sint-Bavokerk, in 1776 volledig in classicistische stijl
herbouwd. Het interieur dateert van dezelfde periode, van de oude kerk bleef
enkel de 15e-eeuwse arduinen doopvont bewaard. Wat verder kwamen we op de
Hogeweg, gelegen op de grens tussen Goeferdinge en Overboelare. De weg maakt
deel uit van een Romeins wegtracé dat Geraardsbergen verbond met de Romeinse
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wegnederzetting van Vloesberg - Le Puvinage (provincie Henegouwen). Op de
hooggelegen, vruchtbare akkers langsheen deze Hogeweg werden resten
aangetroffen van een Gallo-Romeinse villa. Samen met andere nabijgelegen
vindplaatsen, zoals de resten van een Merovingisch grafveld (6e-7e eeuw n.Chr.) in
Overboelare en de vroegmiddeleeuwse bewoningskern van Hunnegem te
Geraardsbergen, zou dit kunnen wijzen op een zekere bewoningscontinuïteit vanaf
de Gallo-Romeinse periode in de zone ten zuidwesten van d
de
e Geraardsbergse
stadskern.

Verder de natuur in richting Zarlardinge, hier was de modderbrij al ietwat dikker!
Toch een stukje verhard tot aan de molen Ter Walle. Een bovenslag watermolen
uit de 15de eeuw, thans volledig gerenoveerd en omgevormd tot B&B. Vanaf daar
zochten we terug de natuur en de onvermijdelijke modder op tot iets voor onze
2de rust in Goeferdinge. Na de innerlijke mens wat te hebben versterkt, gaat het
terug op stap. Een 500-tal meter terug dezelfde omloop als daarstraks. Juist
voorbij de kerk keerden we definitief terug naar de start, opnieuw via een resem
smalle veldwegen. Hier zaten we plots tot over onze enkels in de blubber, gevolg:
natte voeten! Er hing op de rust wel een melding uit van dit probleem, maar
ondergetekende dacht dat he
hett zo een vaart niet zou lopen. Efkes slecht ingeschat
dus. Dat was het moment waarop we de beslissing namen om met de kortste
afstand verder te gaan. Met natte voeten wandelen is immers niet aangenaam. De
omloopbouwer zijn schuld is dit niet. Als je natuur geeft en de weergoden
saboteren u, dan kan dit gebeuren. Toch wensen we het bestuur en de
medewerkers te bedanken voor deze opnieuw mooie organisatie, en tot een
volgende.

Tekst: Anny en Chris
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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
Wandelsport Vlaanderen kunnen we moeilijk het totaal aantal deelnemers
achterhalen. Podiumplaatsen zijn in het vet gedrukt.

Datum

Naam van de tocht en/of van de organiserende club

Aantal
leden

Rangorde

1716

197

1

1475

16

Aantal

16/12

Jenevertocht – Egmont Zottegem

1132

20/12

Schooierstocht – De Schooiers Wichelen

2384

20/12
23/12
25/12
26/12
27/12

27/12
29/12
01/01
02/01
03/01
03/01
03/01
06/01
09/01

09/01
10/01
10/01
10/01
13/01
16/01

16/01
17/01
17/01
17/01

20/01
21/01
23/01
23/01
24/01
24/01
26/01
29/01

31/01

Eindejaarstocht – De Marktrotters Herne
Gheeraerttocht - WTC Nieuwpoort
Kersttocht - Wsv Horizon Opwijk

Oudenaarde in kerstsfeer - Hanske de Krijger Oudenaarde

Hooggloedwandeling – Wsv De Lachende Wandelaars Aalter vzw

1300
2895
2350

35

14

24

18

9

66
14

29

2199

11

30

1403

5

166

Katertocht - Nacht van Vlaanderen

1746

6

Driekoningentocht – Wandelclub Gasthofstappers vzw
Wintertocht – De Leeuwerik Landen

Wintertocht – De Morgenstond Humbeek
Start to Walk! - De Chatons Ronse

Aalterse Marathon - Wsv De Lachende Wandelaars Aalter vzw
Marche ‘Hiver – Marcheurs de la Sylle-Bassilly

Nieuwjaarstocht - De Heidetochten Kester-Gooik vzw
Strand- en Polderwandeling – WNZB Knokke-Heist

Cassel, dak van Vlaanderen - Vlaemsch Huiseke Godewaersvelde
Woensdagwandeling - Wsv Land van Rhode vzw
Winterwandeling - Omloop Kluisbergen vzw

Marche des Pourcheau – Verdigym Flobecq

3375
1844
2291
1113
1516

7

16
35

7

15

1041

24

9

716

29

2267

48

1041

24

32

3656

74

1136
1071
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1021

1665

3

5

14

2512

9

10

1914

1125

11

48

Tocht rond Oosteeklo – Kwartels Assenede

Manneken-Pistochten - Padstappers Geraardsbergen vzw

1

8

51

Howitzertocht – 12 Uren van Lauwe

6

687

921

1416

Bibbertocht – WK Werchter

27

1

63

Midweektocht - Wsv Egmont Zottegem vzw

Zwintocht – WNZB Knokke-Heist

23

133

2498

Scheldebroektocht - Boerenkrijgstappers

27

1825

Wintertocht – Vier op een Rij Groot-Zedelgem

Brugse Vesten tocht – Brugse Globbetrotters

34

25

1603

Hapkintocht – Kreketrekkers Kortemark

1

6

1154

Sint-Antoniustocht - WSV De Kadees vzw

Scheldevalleitocht - Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw

7

28

3532

Nieuwjaarswandeling – Warden Oom Stappers

17

8

Wafelentocht - Wsv Egmont Zottegem vzw
Kortrijk Feeëriek – WSK Marke

2

10
2

6

27

74

10

20

16
10
8

5

21

399

1

9

25
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06/02

Sprokkeltocht - Wsv Land van Rhode vzw

1911

76

07/02

Prosper De Maeght wandeling - Hanske de Krijger Oudenaarde

1939

46

07/02

07/02
10/02

13/02
13/02

14/02
14/02
14/02

17/02
20/02
20/02

21/02
21/02

24/02
27/02
27/02

28/02
01/03

05/03
05/03
06/03
10/03
12/03
12/03
12/03
13/03

13/03
13/03
13/03

16/03
19/03
19/03
20/03
20/03

Ibis Winterserietocht – Ibis Puurs
Kruierstocht – WTC Nieuwpoort

Valentijntjestocht – Duintrappers Westende
Geutelingentochten - Dwars door Brakel

Valentijntjeswandeling - Wsv Horizon Opwijk

Wintertocht - CSC-Lierde vzw / Club voor Sport en Cultuur

Het Pajottenland op zijn mooist! - Halfoogstvrienden Bellingen
Pee Klaktocht - WJC Denderklokjes Lebbeke
Midweektocht – Egmont Zottegem

Rondom Elsegemtocht - Wsc Klavertje Vier Wortegem-Petegem
Okkerziel in de Winter –Witloofstappers en Trappers

1429

4

8

22

11

22

1862

105

3

664

81

1077

7

19

10

14

1535

981

1155

912

9

16

21

11

31

4

1941

66

484

5

781

6

2
1

13

Zwalmse 12 Dorpentocht - Op Stap Zwalm

1618

75

Krakelingentocht – Padstappers Geraardsbergen vzw

1347

309

Bibbertocht – Rustige Bosstappers Jabeke

1406

12

22

16

10

Wintertocht - Wsv De Keignaerttrippers Oostende vzw
Sprotjestocht - Comité 2000

Vlaamse Wandeldag – Wandelsport Vlaanderen vzw
Sneeuwklokjestocht - Wsv Wetteren

Bacchustocht - Burchtstappers Herzele

1528
1515

12116

732

96

71

1111
1684

Bavotocht – Trekplosters Zellik

6

1796

Vuentecatocht – WSV Land van Rhode

Super Klype Tocht – De Chatons Ronse

45

34

1301

Ajuintocht - WSV De Kadees vzw

22

769

Molentocht - Omer Wattez-tocht - Hanske de Krijger Oudenaarde

1

21
3

35

5
4

34
67

7
5

7

14

6

25

2680

183

1

Midweektocht – Egmont Zottegem

1796

66

Gulden Eitocht – Wandelclub Natuurvrienden Deinze

2577

15

25

Sint-Annatochten – Stroboeren Merksem

2474

5

35

Euraudax Dender-Schelde - Euraudax België
Mercatortocht - Wandelclub Temse

1017

3

10

118

1880

Lenteklassieker- Randstappers

1250

Krokodillentocht- Spoetnikstappers

1098

Kriek- en Mattentochten - Wandelcl.De Marktrotters Herne
Laetaretocht – Wandelclub Kruikenburg
Floratochten – Florastappers Gent vzw

765

2646

3
98

6

2

10

20

30

2

55

1

10

Zoals je kan vaststellen, bezetten we bij verschillende tochten de ereplaatsen. We
hopen dan ook dat andere verenigingen ons blijven bezoeken.
We stellen vast dat we dikwijls zeer gespreid gaan wandelen, dit is natuurlijk mooi,
op hoe meer plaatsen Padstappers worden gezien, hoe meer bekendheid wij
krijgen. Vergeet één slogan niet, “Padstappers Geraardsbergen is meer dan één
wandeling waard”. Wij rekenen op jullie om deze mee uit te dragen.
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Komende organisaties.

Inwandelen Mattentaartentocht op 10 april.

Op zondag 10 april wandelen we onze Mattentaartentocht in. We kiezen deze keer
voor een zondag in plaats van een zaterdag en dat heeft alles te maken met twee
feiten. Enerzijds zijn De Sportvrienden, die op die zondag altijd een tocht
organiseerden, gestopt zodat er niet direct in de omtrek wandelingen doorgaan.
Anderzijds organiseren twee Padstappers (Martine en Danny) op zaterdag een
Euraudax wandeling die we geen concurrentie willen aandoen.

De inwandeling is in de eerste plaats bedoeld voor de leden helpers op de
Mattentaartentocht. Uiteraard kunnen ook leden, die al een voorproefje voor
komende week wensen, mee op stap. We wandelen opnieuw enkele afstanden in.

We kiezen voor 4 afstanden: 10, 22, 32 en 42 km. We gaan in groep op stap en dit
aan een tempo waar iedereen mee kan. Er wordt gestart onder de spoorwegbrug
van de Lessensestraat, beter gekend als “de Bremme”. We kunnen parkeren in de
buurt van de school en onder de brug. Vermits er geen uitgebouwde rustposten zijn
zorgt iedereen ervoor dat in zijn rugzak de nodige drank en boterhammetjes
zitten. Die spreken we aan in plaatselijke cafeetjes waar we onderweg uitrusten.





42 km:
32 km:
22 km:
10 km:

vertrek
vertrek
vertrek
vertrek

om
om
om
om

7u00,
7u00,
9u00,
9u00,

KA
KA
KA
KA

Papiermolenstraat,
Papiermolenstraat,
Papiermolenstraat,
Papiermolenstraat,

terug
terug
terug
terug

omstreeks 16u30
omstreeks 15u00
omstreeks 15u00
omstreeks 12u00

Na de wandeling kaarten we met de deelnemers na bij een gratis drankje om te
bekomen van de inspanningen.

De 33ste Mattentaartentocht op zondag 17 april
Start: vrije start en aankomst tussen 07u00 en 15u00, aankomst tot 18u00
KA Geraardsbergen, Papiermolenstraat 103, Geraardsbergen
Afstanden: 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 22 – 26 - 32 - 42 km
Specificaties: 8, 10, 12, 16, 18, 22, 26, 32 en 42 km met beklimming Muur
6, 10 en 14 km zonder beklimming Muur
12, 18 en 26 km ook mogelijk met GPS en GEO-CASHING
2de tocht van de PRIOR trofee (regelmatigheidscriterium 2016)
Gratis bedelingen: halve mattentaart – koffie – ander lekkers op de Markt
Parking: in de ruime omgeving, volg instructies parkeerwachters
Voor de kleinsten: kinderfotozoektocht, springkasteel, vragenzoektocht
Na vorig jaar succesvol te hebben georganiseerd met de dienst van Toerisme,
koppelen we ook dit jaar onze tocht aan de Dag Van De Mattentaart en de Opening
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van het Toeristisch Seizoen. De stad is hiervoor vragende partij en wij kunnen er
niet anders dan bij winnen.

Dit jaar kiezen we opnieuw voor een privaat domein, namelijk De Baronie Van
Boelare, waar de afstanden vanaf 10 km allemaal doortrekken. Het domein was in
het verleden steeds een lust voor het oog en dat zal het ook deze keer zijn. Na het
kasteeldomein komt vanaf 14 km de doorsteek door het achterliggende
natuurgebied De Boelaremeersen, een mooi natuurgebied dat op dat moment volop
in bloei komt en waar de rust en de stilte volop heersen. Eens het gebied door
komt de rustpost in Schendelbeke in zicht.
Intussen zijn de afstanden tot 12 km op hun stappen teruggekeerd en gaat het voor
hen richting stadscentrum. In de rustpost ‘het Groene Kruiske’ kunnen ze even op
adem komen vooraleer het lichtere klimwerk door de Abdij of het zwaardere
sportieve geweld op de Muur aan te vatten. Ook deze keer klimmen ze door tot de
de Kapelmuur, het dak van de tocht, waar ze getrakteerd worden op een
schitterend uitzicht. De afdaling door het Grupellopark is de voorbode van de
feestelijkheden. Op de Markt worden de wandelaars verwacht in de Permanensje
om van de beloofde halve mattentaart met koffie te genieten. Op de markt gaat de
dag van de Mattentaart door en kunnen de liefhebbers zich aan de diverse standjes
tegoed doen aan een streekbiertje of andere lekkernijen. Nog een kort stukje door
de stad naar het KA en de tocht zit er op.

Wie meer dan 14 km wandelt, stapt vanuit Schendelbeke langsheen de Gaverplas
door stukken mooie natuur naar Onkerzele. Vanuit Onkerzele gaat het dwars door
de velden richting Geraardsbergen, waar de wandelaars worden afgezet aan de
voet van de beklimming van de Vlaamse kuitenbijter.

De langere afstanden maken nog extra lussen uit Schendelbeke of Onkerzele. Wie
32 of 42 km wandelt, maakt een ommetje uit Schendelbeke, dwars doorheen het
reservaat de Moenebroek. Vanuit Onkerzele wandelt men vanaf 22 km een
extraatje doorheen het Karkoolbos of Raspaillebos, waar prachtige
voorjaarsbloeiers zoals de bosanemoon, de blauwe boshyacint en de daslook, ons
gezichtsveld kleuren.
Wie met de GPS op stap wil, krijgt dezelfde ingrediënten in afzonderlijke omlopen
van 12, 18 of 26 km voorgeschoteld. De enige vereiste om hier aan mee te doen is
over een eigen GPS toestel beschikken. De routes staan vooraf op onze site en wie
de dag zelf nog wil installeren kan dit zonder probleem nog in de startzaal. Maar
ook hier bieden we meer. Wie op schattenjacht wil kan Geocashen, een
wandelvariante waar met behulp van de gps cashes of schatten worden gezocht. Op
de Mattentaartentocht zijn die dag langs het parcours verschillende cashes
verborgen. Een uitdaging voor de eerder avontuurlijke wandelaar.
Wie sportief wenst te wandelen, kan opnieuw zichzelf testen. Vanaf 22 tot 42 km,
kan men zelf kiezen wel tempo men wenst te wandelen. Afzonderlijke inschrijving
is voorzien, onderweg worden de inschrijfkaarten gescand en nadien ontvangt men
een verslag van de prestatie.
Voor onze kinderen is er natuurlijk ook heel wat voorzien. Op 6 en 8 km kan men
deelnemen aan een fotozoektocht. Voor wie 10 of 12 km wandelt, is er dan weer
een vragenzoektocht. Elke jongere die zijn formulier binnenbrengt na de wandeling
krijgt een prijs aangeboden. Traditioneel staat ook het springkasteel op de
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speelplaats. Een motivatie voor veel kinderen om de wandeling zonder morren tot
een goed einde te brengen.

Voor de volwassenen voorzien we dan weer een leuk terras (hopelijk met de nodige
zon). Daar kunnen ze nagenieten van een hapje en drankje. Keuze zal er voor elk
wel zijn gezien wij zoals gewoonlijk groots uit pakken.
Nog enkele wetenswaardigheden:



Op de markt zijn er mogelijkheden om deel te nemen aan wedstrijden.
De winnaars kunnen leuke prijzen winnen.
Deze tocht geldt ook voor de Priortrofee. Breng je Priorkaart mee en laat
ze afstempelen. Wie er op de Manneken-Pis tocht niet was, vraagt er op
17 april één.

Maak gebruik van de laatste weken om elke wandelaar te overtuigen naar
Geraardsbergen te komen wandelen.

Eén voorstel: nodig eens een familielid, een vriend, een collega of desnoods zelfs
je grootste vijand uit. Hij of zij kan de streek leren kennen bij een leuke wandeling
en zal beslist tevreden huiswaarts keren.

De 6de Gaverswandeling uit Schendelbeke op
Pinstermaandag 16 mei

Start: vrije start en aankomst tussen 07u00 en 15u00, aankomst tot 18u00
Buurthuis Schendelbeke, Dagmoedstraat, Schendelbeke
Afstanden: 6 - 9 – 12 – 16 – 22 - 26 – 32 km
Specificaties: 3de tocht van de PRIOR trofee (regelmatigheidscriterium 2016)
Gratis bedelingen: Mystic fruitbier of frisdrank
Parking: aan het station, aan de kerk en langs Kerkborre (richting Onkerzele)
We zijn al aan onze zesde editie toe van deze wandeling. De tijd gaat snel!

Zoals de naam van de tocht al doet vermoeden speelt het Provinciaal Domein De
Gavers een vooraanstaande rol in deze wandelhappening. We starten in
Schendelbeke op een boogscheut van het domein en richten onze wandelpassen
naar het domein, niet zonder ook een paar prachtige natuurpareltjes als de
Boelaremeersen, het Moenebroek en de Idegemse Meersen te doortrekken. Deze
natuurgebieden hebben op deze wandeling een vaste afspraak met de
natuurliefhebbers onder de wandelaars. Wij weten ze liggen en bieden ze graag
aan. Dat doen we door ze aan elkaar te breien met bospaden, landwegen en
veldbaantjes, zo ver mogelijk weg van het betonnen rijk van keizer Otto.

Dit is de platte versie van een Geraardsbergse wandeling. Geen steile klimmen,
amper wat licht glooiende hellingen door de vallei van de Dender. Deze nietgekanaliseerde rivier slingert zich door een overwegend vlak landschap in wiens
schoot, op geruime afstand van de Oudenberg, deze wandeling doorgaat. Eén van
de attracties op de wandeling is trouwens een oversteek van de rivier, niet via een
brug, maar via de overzet in Schendelbeke. De veerman van dienst zal er met de
glimlach de honderden wandelaars met het handbediende veer veilig naar de
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overkant trekken. Het idyllisch decor, waarin dit tafereeltje zich tientallen keer
die dag zal herhalen, zou zo uit een “Vlaanderen vakantieland” reportage kunnen
komen. Met dergelijke ingrediënten kan het niet anders dan een rustige wandeling
worden met niets anders dan –afhankelijk van de afstand- genieten, dubbel
genieten of nog meer genieten.

En van al dat genieten zou een mens dorst krijgen. De Padstappers zouden de
Padstappers niet zijn moest er geen gratis bedeling te verwachten zijn. Op het
Gaversdomein, ergens tussen het groen, verstoppen wij ons tentje en bieden er
elke wandelaar een lekker Mystic fruitbiertje aan. Dit lekkere witbier met Kriek,
Limoen of Pêche, fris geserveerd en met smaak gedronken zal zeker menigeen
weten te bekoren (meer info op www.mystic.be). Maar wij voorzien ook een nietalcoholisch alternatief zodat iedereen aan zijn trekken komt.
Het buurthuis in Schendelbeke verwacht ons na de tocht terug en de medewerkers
staan er klaar om de wandelaars te verwennen met spijs en drank tegen
democratische prijzen. Op de speelplaats, die dienst doet als mega-terras is het,
uit de wind en hopelijk in de zon, goed vertoeven en ideaal om na te praten over
de tocht en plannen te smeden voor volgende wandelafspraken.
Je wordt verwacht samen met je vrienden en familieleden.

De Drie-Provinciëntocht van woensdag 6 juli uit
het Vlaams-Brabantse Bever
Start: vrije start en aankomst tussen 07u30 en 15u00, aankomst tot 18u00
Zaal Ter Wijsbeek, Akrenbos 133, Bever
Afstanden: 6 – 8 – 12 – 16 -22 - 32 km
Gratis bedelingen: Ijsje voor elke deelnemer
Parking: in de buurt van de zaal op weiden of de straten

Op de eerste woensdag van juli organiseren we opnieuw in onze buurgemeente
Bever. Dit keer starten we op de Akrenbos in de tijdelijk gebouwde zaal ‘Ter
Wijsbeek’. We hopen er alvast een mooie uitvalsbasis te hebben. We zitten kort bij
het 3-Provincieënpunt en willen iedereen langs dat punt laten lopen. Daarmee is al
een eerste lus van 6 of 8 km uitgezet. De startzaal, waar voldoende ruimte is,
gebruiken we ook als rustpost. Op die manier maken we met een tweede lus van 6
en 8 km, direct al de afstanden 12, 14 en 16 km.
Voor de langere afstanden gaan we het dan wat verder zoeken. Onderweg voorzien
we een rustpost zodat ook zij even de benen kunnen laten rusten. We hebben
verleden jaar geleerd dat we er moeten voor zorgen dat de wandelaars geregeld de
koelte kunnen opzoeken in de luwte van de bomen. Het moet wel niet zo warm
worden als dat jaar.We hopen op mooi wandelweer, niet te warm en niet te droog.
Op die manier kunnen we opnieuw een mooi resultaat neerzetten en de wandelaar
maximaal verwennen.
En natuurlijk zorgen we opnieuw voor een ijsje. De lekkernij wordt door iedereen
gesmaakt en is een verfrissing in de zomerse temperaturen.
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De 2de dinsdagwandelingen.

De voorbije maanden wandelden we in verschillende weersomstandigheden.
Dreigend wolkendek in januari, regen in februari en eindelijk droog in maart. De
voorbije maanden was het dus dikwijls minder mooi weer, maar het succes van de
dinsdagwandelingen bleef onaangetast. We noteerden telkens een mooie opkomst,
maand na maand. Keer na keer zien we dat hier banden worden gesmeed onder de
leden. Er worden afspraken gemaakt, de ene zet de andere aan tot wandelen.

Sylvain en Pierre zullen ons ook de komende maanden mooie wandelingen
voorschotelen, waarin ze op zoek gaan naar de mooiste plekjes. Daarin kan al eens
een streepje modder voorkomen. Wat wil je met padstappers? Na de tocht is het
ontspannen gevoel des te groter.
Ken jij een locatie van waaruit je graag eens zou starten en die ruimte genoeg
biedt voor een groep van een 70 man, neem dan contact op met Kurt. We kunnen
mogelijks nieuwe plaatsjes leren en onze plaatselijke wandellussen uitbreiden.

De komende 2de dinsdagwandelingen.

Dinsdag 5 april 2016 (uitgezonderd 1e dinsdag):
Vertrekken doen we deze keer om 10 u uit café Sint-Paulus in Galmaarden,
Geraardsbergsestraat 85, Galmaarden. We wandelen twee mooie lussen door twee
natuurgebieden. ’s Middags versterken we de innerlijke mens met onze
meegebrachte boterhammen.

Dinsdag 10 mei 2016:
Vertrek om 10u aan Cafe ’t Bruggenhuis, Majoor van Lierdelaan 50, Overboelare.
Vanuit het café maken we twee lussen, spelend met de Dender en natuurlijk de
bosrijke flank van de Oudenberg. Overboelare op zijn mooist. Wie iets in de zaak
wil eten, bestelt zijn eten voor het stappen, anderen: eigen boterhammetjes.
Dinsdag 14 juni 2016:
We starten deze keer in het Kaatslokaal van Grimminge. Het lokaal ligt voorbij de
gekende parochiale zaal in Grimminge. We vertrekken om 10u en wandelen 2
lussen. ’s Middags genieten we van onze meegebrachte boterhammetjes.

Dinsdag 13 juli 2016:
We gaan deze keer op stap vanuit Appelterre-Eichem. In de kantine van
voetbalclub Appelterre vinden we een mooie startlocatie. We wandelen twee
mooie lussen via ongekende en weinig bewandelde wegeltjes. ‘s Middags brengen
we onze boterhammen mee.
Telkens zal er een parcours van 13 à 14 km worden voorzien, bestaande uit twee
lussen. In de voormiddag wandelen we 7 a 8 km, na de middag beperken we ons tot
5 a 6 km. Naargelang de opkomst wandelen we in één of twee groepen. 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 Wandelsport
Vlaanderen. Je kan éénmalig iemand gratis meebrengen die geen lid is, maar deze
persoon is NIET verzekerd.
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10.000 stappenplan – een uitdaging.

Wil je zelf ontdekken hoe gemakkelijk het is om meer te bewegen in het dagelijkse
leven? Dan is er de 10.000-stappenclash Vlaanderen! Deze gaat door van zaterdag
30 april t.e.m. zaterdag 28 mei 2016. Het is een unieke stappencompetitie tussen
de inwoners van de Vlaamse steden en gemeenten. De inwoners van elke gemeente
stappen samen virtueel rond de wereld! De gemeente die na één maand de meeste
stappen heeft gezet (in verhouding tot het totaal aantal volwassen inwoners van de
gemeenten), is de grote winnaar. Deze krijgt een mooie prijs en de titel van
actiefste gemeente van Vlaanderen.
Ook Geraardsbergen heeft beslist om mee te doen aan deze uitdaging. Van andere
gemeenten hebben we geen weet, maar we vermoeden dat ook daar wordt gestapt
voor de clash. De organisatie gaat uit van de sportdienst en via de dorpsraden en
onze vereniging hopen ze het geheel uit te dragen.

De bedoeling is eenvoudig, men wil mensen aan het bewegen zetten. Dat doen wij
met zijn allen al regelmatig. We hebben dikwijls geen idee hoeveel of hoe weinig
we bewegen. Maar hoe weet je wat je hebt gestapt? Nu meten is natuurlijk weten.
Wij krijgen op wandelingen niet het aantal stappen voorgeschoteld, maar het
aantal kilometers. Wie de gewandelde afstand deelt door 0,7 of 0,65 (afstand van
een stap), krijgt een zicht op zijn aantal stappen.
Anderen hebben echte meetapparatuur: een stappenteller, een app op de
smartphone of gsm, een GPS toestel. Beschik je niet over deze toestellen, bereken
dan zelf je aantal stappen.

Hoe kun je dat nu bijhouden? De organisatie ontwikkelde een website waar je
dagelijks, of enkele keren per week, je prestaties kan ingeven. Naast het
wandelen, kun je ook andere bewegingsvormen ingeven. Zo tellen fietsen,
zwemmen of andere activiteiten eveneens mee.

Hoe ga je tewerk? surf naar www.10000stappen.be en ga naar de online
stappenregistratietool en wordt via enkele muisklikken lid van de groep van uw
gemeente. Geraardsbergen heeft beslist ook de deelgemeenten tegen elkaar op te
zetten. Maak dan ook de juiste keuze voor jouw deelgemeente.
Na het inloggen kun je dagelijks of wekelijks je stappen ingeven. Je kan zelf via
een tool bekijken hoe ver je reeds bent gestapt.

Wat doe ik als ik niet over een PC beschik? Je kan via een vriend, vriendin of
familielid eveneens deelnemen. Hij of zij kan peter of meter worden en je
beweging ingeven.
Wij kunnen, als wandelaars aangesloten bij een wandelclub, niet achterblijven.
Onze tijdens de wandeltochten gestapte kilometers brengen ons al heel wat
vooruit. Al dat gewandel, vertaald in stappen, moet onze stad mee naar de top
drijven. Meedoen is succes verzekerd.
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Nancy’s kookhoekje.

Asperges met romige dressing en krokante spekreepjes

Benodigdheden :

1kg. asperges, 2 eieren, 4 sneden gerookt spek van 3mm., 2 sneden brood, boter,
2 lp. fijngesneden pijpajuin
voor de dressing : 1ui , 1 ei , 1 lp. mosterd , 2dl. maïsolie, 0,5. dl azijn peper en
zout
Bereidingswijze :

Schil de asperges met een dunschiller van de punt naar het uiteinde. Breek de
uiteinden af en kook ze in kokend lichtgezouten water in 8 minuten gaar. Laat ze
afkoelen.

Kook ondertussen 2 eieren hard en plet ze fijn. Ontzwoerd het spek, snij het in
reepjes en bak ze krokant in een nootje boter . Neem ze uit de pan met een
schuimspaan en laat uitlekken op keukenpapier.
Snij het brood in dobbelsteentjes en bak ze goudbruin in het spekvet.

Bereid de dressing : Snij de ui fijn. Meng het met het ei en de mosterd. Voeg er
met een mixer geleidelijk aan de olie bij en nadien azijn. Breng op smaak met
peper en zout.

Schik de asperges op 4 borden. Lepel de saus over de uiteinden en strooi er het
geplette ei, het spek, de broodkorstjes en de pijpajuin over.
Serveer de rest van de dressing apart.

Chili pastasoep
Benodigdheden:

200 g. gehakt, 1ui, ½ rode paprika, ½ groene paprika, 1 wortel, 1 stukje selder,
1 teentje look, 100 g. kidneybonen, 100 g. tomatenblokjes, 100 ml. Passata,
1 l. kippenbouillon, 50 g. kleine pasta, chilipoeder, peper, zout, cheddarkaas
Bereidingswijze

Snij alle groenten in kleine stukjes. Pel en snipper ui en knoflook.
Fruit eerst de ui en groenten aan in wat olijfolie, voeg dan de knoflook toe.
Voeg verder de tomatenblokjes, passata en de kippenbouillon toe.
Breng op smaak met peper, zout, oregano en chilipoeder.
Laat 20 minuten koken, mix de soep.
Voeg de gespoelde kidneybonen toe, dit geeft de soep een extra binding.
Rol balletjes van het gehakt, kook deze apart gaar in water.
Voeg de balletjes bij de gemixte soep.
Voeg ook de pasta nog toe en laat nog 10 minuten pruttelen.
Proef en kruid bij indien nodig.
Schep de soep in borden en werk af met geraspte cheddar.
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Konijnenstoofpotje met peperkoek:

Benodigdheden:

4 konijnenbillen, 100 g. gerookte spekblokjes, 300 g. gemengde gedroogde
vruchten (pruimen, rozijnen, abrikozen), 2 uien, 3 wortelen, 2 flesjes geuze,
4 sneden peperkoek, 2 lp. Mosterd op grootmoeders wijze, boter, kruidnagel,
laurier, jeneverbessen, tijm, peper, zout, maïzena
Bereidingswijze:

Pel de uien, reinig de wortelen. Snijd beide groenten in grove stukken.
Strijk de peperkoek in met mosterd.

Kleur de stukken konijn langs alle kanten in een pan. Kruid ze met peper en zout.
Leg de gekleurde konijnenbouten in een kom. Bak in dezelfde margarine de
spekblokjes en de ui. Voeg toe aan de bouten.
Giet er de geuze bij en laat 45 minuten op een zacht vuurtje stoven.

Voeg er daarna de wortelen, en de kruiden aan toe. Laat terug 45 minuten
sudderen.

Meng er de gedroogde vruchten onder, roer goed om. Leg er de sneetjes peperkoek
bovenop. Dek af en laat nog 30 minuten stoven.
Bind de saus met maïzena.

Dien op met natuuraardappelen, puree of kroketten.

Fruitsalade met mascarponecrème

Een klassieke fruitsalade geef je een lekkere en verrassende twist, door er lekkere
mascarponecrème, speculaas en verse vijgen bij te serveren.
Benodigdheden:

1 sinaasappel, geschild, 1 mango, in blokjes, 1 granaatappel, 1 vijg, in kwartjes,
½ citroen, geperst, 4 koekjes speculaas, verkruimeld, 100 g mascarpone,
150 ml room, 4 lp. suiker, 1 uitgeschraapt vanillestokje
Bereidingswijze:

Klop de mascarpone los met het merg van het vanillestokje en 3 eetlepels suiker.
Klop de room op en schep dit door de mascarpone. Zet even in de koelkast.
Snijd de sinaasappel in partjes en vang het sap op. Meng de partjes met de
mangoblokjes en de granaatappelpitten.
Meng het sinaasappelsap met een eetlepel suiker en het citroensap. Schenk dit
over de fruitsalade.

Verdeel de fruitsalade over de glazen. Lepel hier de mascarponecrème over. Schep
de koekjes over de mascarpone. Werk af met een partje vijg en serveer.
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Wandelkalender voor het tweede trimester

Hierna volgt een lijst van wandeltochten. De voorkeur gaat uit naar
wandelingen van bevriende- en burenclubs. Een (tweede) dagtocht, die slechts na
een langere rijafstand te bereiken is, wordt enkel vermeld met verwijzing naar de
bladzijde in MARCHING.
1 Bladzijde in 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
114 Zondag 03.04

BUSREIS

114 Zondag 03.04

114 Zondag 03.04

3
Tongerse Wandelvrienden
Parel van de Jekervallei
Zaal Alliance
Steenstraat 12, Kanne (Riemst)
De Kwartels vzw
Kwarteltocht
Sint-Laurens campus TSO
Patronagestraat 51, Zelzate

4
4 - 8 - 12 - 16 - 21 km
van 07u00 tot 15u00
6 - 12 - 18 - 24 - 30 - 40 km
van 07u00 tot 15u00

Wandelclub Cracks Wolvertem
Crackstochten
Willy Vandenberghecentrum
Nieuwelaan 98, Meise

5 - 10 - 14 - 20 - 30 - 43 km
van 07u00 tot 15u00

WSV De Kadees vzw
Faubourgtocht
Parochiehuis Baardegem
Baardegem-Dorp, Baardegem

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

De Smokkelaars Stekene
Linietochten
Vrije Basisschool De 3 Beuken
Pastoor van Lierdestraat 2, Stekene

6 - 12 - 20 km
van 09u00 tot 15u00

Eurodax België
Eurodax Geraardsbergen
Cafe El Faro, Bosberg
Heirbaan 135, Galmaarden

25 – 2x25 - 50 km
om 09u00 en 14u00

DINSDAG 05.04 - GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN
Samenkomst aan Sint-Paulus - Geraardsbergsestraat 85 - Galmaarden
Zie artikel over de dinsdagtochten

119 Woensdag 06.04

119 Woensdag 06.04

119 Donderdag 07.04

122 Zaterdag 09.04

124 Zaterdag 09.04

Boerenkrijgstappers vzw
Puitenklopperstocht
Parochiezaal Berlare
Dorp 33, Berlare

6 - 8 - 12 km
van 07u00 tot 15u00

WJC Denderklokjes Lebbeke
Tongenslijperstocht
Kantine Speelplein
Dorp, Denderbelle

6 - 10 - 15 - 20 km
van 07u00 tot 15u00
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ZONDAG 10.04 - GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN
INWANDELEN MATTENTAARTENTOCHT 10 - 12 - 22 - 32 - 42 km
Samenkomst aan KA Geraardsbergen / De Bremme / brug Lessensestraat
Zie artikel over inwandelen Mattentaartentocht

126 Zondag 10.04

126 Zondag 10.04

130 Zaterdag 16.04

130 Zaterdag 16.04

133 Zondag 17.04

PRIORTOCHT
SPORTIEF
ALLEN OP POST
134 Woensdag 20.04

137 Zaterdag 23.04

137 Zaterdag 23.04

140 Zondag 24.04

140 Zondag 24.04

Wandelclub Natuurvrienden Deinze
Kunsttocht
Zaal VIBSO Leieland
Leihoekstraat, Machelen
Reynaertstappers vzw
Reynaerttocht
Basisschool Zonnewijzer
Kouterstraat 108, Zele

De Trekvogels Boekhoute vzw
Bloesemtocht
De Kring
Boekhoutedorp 12, Boekhoute

Hanske de Krijger Oudenaarde vzw
Koppenbergtocht
Dorpshuis De Linde
Berchemweg 250, Oudenaarde

Padstappers Geraardsbergen vzw
Mattentaarttochten
Koninklijk Atheneum
Papiermolenstraat 103,
Geraardsbergen
Wsv Egmont Zottegem vzw
Midweektocht
OC Sint-Goriks-Oudenhove
St-Goriksstraat 13, St-Goriks-Oudenhove

6 - 10 - 15 - 20 - 25 km
van 07u00 tot 15u00
5 - 7 - 11 - 13 - 17 - 19 - 24 32 km
van 07u30 tot 15u00
7 - 8 - 10 - 13 - 18 - 24 km
van 07u30 tot 15u00
6 - 12 - 18 - 25 km
van 07u00 tot 15u00
6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 22 - 26 - 32 - 42 km
van 07u00 tot 15u00
7 -10 - 14 - 18 -21 km
van 08u00 tot 17u00

Wandelclub Temse
GPS-tocht van het Waasland
Café De Reisduif
Kerkstraat 22, Bazel

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

Everbeekse Wandeltochten vzw
Vlaanderens Mooiste Wandeltocht
Lagere School Sint-Augustinus
Driehoekstraat 42A, Brakel

6 - 12 - 18 - 25 km
van 07u00 tot 15u00

Wandelclub 'Op Stap Door Nukerke'
Spijkerbostocht - Lentewandeling
Parochiale Zaal Nukerke
Nukerkeplein 8, Nukerke

De Sluisstappers vzw
Donkerenhamtocht
Parochiezaal De Mispelaar
Paddegatstraat 53, Nieuwenrode
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6 - 12 - 18 - 24 -35 km
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142 Woensdag 27.04

145 Zaterdag 30.04

147 Zondag 01.05

147 Zondag 01.05

147 Zondag 01.05

150 Woensdag 04.05

151 Donderdag 05.05

153 Zaterdag 07.05

155 Zondag 08.05

155 Zondag 08.05

155 Zondag 08.05

Wsv De Hopbelletjes Opwijk
Midweektocht
Gc. Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7,Opwijk

4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 18 km
van 08u00 tot 15u00

Burchtstappers Herzele vzw
Lentewandeling
Gemeentelijke Basisschool
Tuinwijkstraat 2, Herzele

5 - 8 - 12 - 18 - 25 km
van 08u00 tot 15u00

Postiljon Wandelclub Merelbeke
Husdinetocht
Zaal de Kollebloem
Leenstraat 18, Destelbergen

5 - 8 - 12 - 18 - 24 - 30 km
van 07u30 tot 15u00

Wandelclub De Zilverdistel
Disteltochten
Oscar Romerocollege
Noordlaan, Dendermonde

4 - 8 - 12 - 18 - 24 - 30 km
van 07u30 tot 15u00

Wandelclub Roal Benti vzw
Krekentocht
CC De Meet
Sint-Jansstraat 22, St-Jan-in-Eremo

4 - 8 - 12 - 16 - 20 - 24 - 30
km
van 07u00 tot 15u00

Wsv Egmont Zottegem
Egmonttocht
Feestzaal Bevegemse Vijvers
Bevegemsevijvers 1, Zottegem

6 - 12 - 18 - 24 - 32 -42 - 50
km
van 07u00 tot 15u00

Parel van het Pajottenland
Tollembeekse Hanezoekerstochten
G.O.Willem Tell
Hernestraat 5, Tollembeek

6 - 8 - 12 - 18 - 24 km
van 07u30 tot 15u00

Wandelclub Scheldestappers Zingem
Lozermeitocht
Parochiaal Centrum Della Faille
Ouwegemsesteenweg, Kruishoutem

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

Omloop Kluisbergen vzw
Omloop Kluisbergen
Feestzaal De Brugzavel
Brugzavel 25 B, Kluisbergen

6 - 12 - 18 - 25 - 50 km
van 06u30 tot 15u00

Florastappers Gent vzw
Vrijbuiterstocht
Vrije Basisschool Dikkelvenne
Nijverheidsstraat 29A, Dikkelvenne

De Wase Steinbockvrienden
Int. Sint-Niklase Steinbockmars
Secundaire School Baken
Bellestraat 89, Sint-Niklaas

7 -12 - 16 - 21km
van 08u00 tot 15u00

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

DINSDAG 10.05- GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN
Samenkomst aan Bruggenhuis - Majoor Van Lierdelaan 50 - Overboelare
Zie artikel over de dinsdagtochten
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156 Woensdag 11.05

157 Donderdag 12.05

158 Zaterdag 14.05

158 Zaterdag 14.05

160 Zondag 15.05

160 Zondag 15.05

160 Zondag 15.05

162 Maandag 16.05

PRIORTOCHT
ALLEN OP POST

164 Woensdag 18.05

166 Zaterdag 21.05

168 Zondag 22.05

BUSREIS

168 Zondag 22.05

Hanske de Krijger Oudenaarde vzw
Enametocht
Parochiezaal Ename
Paardemarktstraat, Ename

7 - 11 - 15 - 18 - 22 km
van 07u00 tot 15u00

Wandelclub Gasthofstappers vzw
Spaanse tochten
Polyvalente Zaal De Klingenaar
Kieldrechtstraat 12, De Klinge

6 -13 - 15 - 21 km
van 08u00 tot 15u00

Wandelclub Natuurvrienden Deinze
Basiel De Craenetocht
Zaal Basisschool Leerne
Kloosterstraat 3, Bachte-Maria-Leerne

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

Boerenkrijgstappers vzw
Donkmeertochten
Festivalhal
Donklaan 125, Berlare

4 - 6 - 10 - 12 - 15 - 19 - 24 30 km
van 06u30 tot 15u00

Wandelclub De Smokkelaars Stekene
6 - 12 - 17 - 23 - 30 - 42 - 50
Smokkeltochten - Memorial Leo Martens km
Broederschool
van 06u00 tot 15u00
Nieuwstraat 17, Stekene
De Pajotten Hekelgem vzw
Sinksentocht
Cultuurzaal Sanderus
Bellestraat 99, Hekelgem

De Zennetrotters vzw
Palmentrotterstochten
Voetbalkantine KFC Eppegem
Waterleesteenweg 2, Eppegem

Padstappers Geraardsbergen vzw
Gaverswandeling
Buurthuis
Dagmoedstraat 14, Schendelbeke

Wsv Egmont Zottegem vzw
Midweektocht
OC Strijpen
Sint-Andriessteenweg 163, Strijpen

Wandelcl. Al Kontent Groot Evergem
Augustijnentocht
Brouwerij Van Steenberge
Lindenlaan 25, Ertvelde
De Duintrappers Westende
Picontocht
Zaal De Boare
Koningsplein 1, De Panne

Comité 2000
Wandeltocht in en rond Ename
vzw Heuvelheem Lindehove
Abdijstraat 14, Ename
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4 - 7 - 12 - 20 - 30 km
van 07u30 tot 15u00
4 - 8 - 12 - 20 - 30km
van 07u30 tot 15u00

6 - 9 - 12 - 16 - 22 - 26 - 32
km
van 07u30 tot 15u00
7 - 10 - 14 - 18 - 21 km
van 08u00 tot 17u00
4 - 5 - 10 - 15 - 20 - 27 km
van 07u00 tot 15u00
6 - 12 - 15 - 18 - 24 - 31 km
van 08u00 tot 15u00
8 - 12 - 18 - 26 km
van 07u00 tot 15u00
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168 Zondag 22.05

170 Dinsdag 24.05

172 Woensdag 25.05

172 Donderdag 26.05

176 Zaterdag 28.05

176 Zaterdag 28.05

177 Zondag 29.05

178 Zondag 29.05

178 Zondag 29.05

SPORTIEF

181 Vrijdag 03.06

182 Zaterdag 04.06

182 Zaterdag 04.06

Op Stap door het Meetjesland vzw
Op Stap door het Meetjesland
Evenementenhal Sporthal
Burg. Pussemierstraat, Eeklo

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

Wandelclub Natuurvrienden Deinze
Wandel 3daagse Deinze
Brielpaviljoen
Lucien Matthyslaan, Deinze

2,5 - 5 - 8 km
van 13u30 tot 18u00

WSV De Kadees vzw
Barbecuetocht
Sint-Janshof
Keerstraat 218, Vlekkem

7 - 14 - 21 - 28 km
van 07u00 tot 15u00

Wandelclub Natuurvrienden Deinze
Wandel 3daagse Deinze
Brielpaviljoen
Lucien Matthyslaan, Deinze

2,5 - 5 - 8 km
van 16u30 tot 20u00

Wandelclub Natuurvrienden Deinze
Wandel 3daagse Deinze
Brielpaviljoen
Lucien Matthyslaan, Deinze

2,5 - 5 - 8 km
van 16u30 tot 20u00

Koninklijk Feestcomité Oosteinde
Vlaamse Koutertochten
Feesttent Bosdam
Bosdam 23, Zaffelare
Op Stap Zwalm
Zwalmse Molentocht
De Bolster
Gaverstraat 2, Zwalm

Wsv Wetteren
Herdenkingstocht A. De Maesschalck
Sint-Gertrudiscollege
Wegvoeringstraat 21, Wetteren
Lennikse Windheren
Lennikse Windherentocht
Sporthal Jo Baetens
Algoetstraat 77, Lennik

7 - 13 - 18 - 23 - 35 - 46 km
van 07u00 tot 15u00
6 - 10 - 15 - 21 - 30 km
van 06u00 tot 15u00
6 - 12 - 18 - 24 km
van 07u30 tot 15u00
5 - 9 - 12 - 17 - 20 - 23 - 26 30 - 33 - 41 - 53 km
van 07u00 tot 15u00

Klavertje Vier Wortegem-Petegem
6 – 12 – 18 km
Biestkermistochten
van 07u00 tot 15u00
Feesttent
Waregemsesteenweg 144, Kruishoutem
Groep 't Singel
In en rond de Lembeekse Bossen
Zaal 't Singel
Gentweg 58, Lembeke

De Heidetochten Kester-Gooik vzw
2-daagse Heidetochten
Zaal Edele Brabant
Strijlandstraat 59, Gooik
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6 - 12 - 16 - 23 km
van 07u30 tot 15u00
4 - 6 - 10 - 16 - 22 - 26 - 50
km
van 06u30 tot 15u00
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184 Zondag 05.06

184 Zondag 05.06

184 Zondag 05.06

189 Zaterdag 11.06
2DE LUIK
OOST-VLAAMSE
BIERGORDEL

190 Zondag 12.06

BUSREIS

190 Zondag 12.06

190 Zondag 12.06

Wandelclub Temse
Kaailoperstocht
JOC De Nartist
C. De Landtsheerlaan 26A, Temse

6 - 12 - 20 - 30 km
van 07u00 tot 15u00

De Heidetochten Kester-Gooik vzw
2-daagse Heidetochten
Zaal Edele Brabant
Strijlandstraat 59, Gooik

4 - 6 - 10 - 16 - 22 - 26 - 32 42 - 50 km
van 06u30 tot 15u00

Wandelclub De Lachende Klomp
Wase Poldertochten
GC De Route
Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas

6 - 12 - 16 - 21 - 30 km
van 07u00 tot 15u00

Wandelclub Natuurvrienden Deinze
5 - 10 - 15 - 20 - 25 km
Vriendschapstocht
van 07u00 tot 15u00
Huize Kattebeek,
Nieuwgoedlaan 15-23, Petegem a/d Leie

Scheldestappers Zingem
Sloebertocht
Zwalmparel
Sportlaan, Zwalm

6 - 10 - 15 - 21 - 36 - 60 km
van 07u00 tot 15u00

Wsv Land van Rhode vzw
Lentetocht
Parochiecentrum Sint-Michael
Kloosterstraat, Sint-Lievens-Houtem

6 - 12 - 18 - 21 - 24 - 30 km
van 07u00 tot 15u00

De Trekplosters Zellik-Asse
Breugheltocht
Cultureel Centrum Den Horinck
Noorderlaan 20, Zellik

6 - 12 - 20 - 30 km
van 07u00 tot 15u00

DINSDAG 14.06- GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN
Samenkomst aan Kaatslokaal - Grimmingeplein 1- Grimminge
Zie artikel over de dinsdagtochten

192 Woensdag 15.06

192 Vrijdag 17.06

192 Vrijdag 17.06

194 Zaterdag 18.06

Wsv Egmont Zottegem vzw
Midweektocht
Jules Mathijsstadion - Kantine KSV
Zottegem

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

vzw De Nacht
Nacht van West-Vlaanderen
Zaal De Mast
Industrielaan 2, Torhout

10 - 21 - 42 - 100 km
van 20u15 tot 21u00

Wandelclub 't Hoeksken vzw
Zomerwandeling
Zaal De Zouaaf
Zouavenstraat 14, Hamme

5 - 10 - 15 - 20 km
van 07u30 tot 15u00

Reigerstappers Vinderhoute vzw
Ledegancktocht
Chalet Prov. Domein Het Leen
Gentsesteenweg 80, Eeklo
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198 Zondag 19.06

199 Zondag 19.06

199 Zondag 19.06

202 Vrijdag 24.06

203 Zaterdag 25.06

203 Zaterdag 25.06

205 Zondag 26.06

205 Zondag 26.06

206 Woensdag 29.06

208 Zaterdag 02.07

209 Zaterdag 02.07

211 Zondag 03.07

Wandelclub Gasthofstappers vzw
Klingse Bostochten
Polyvalente Zaal De Klingenaar
Kieldrechtstraat 12, De Klinge
Wsv Chatons Ronse vzw
Megasterren Heuveltocht
Zaal De Spil
Lorettestraat 96, Ronse

6 - 11 - 15 - 21 - 30 - 40 - 50
km
van 06u00 tot 15u00
6 - 10 - 14 - 21 - 28 - 35 km
van 06u30 tot 15u00

Wsv De Hopbelletjes Opwijk
4 - 8 - 12 - 18 - 24 - 30 km
Hoppetocht
van 07u30 tot 15u00
Gemeenschapscentr. Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7, Opwijk
Wsv De Lachende Wandelaars
Kasteelwandeling
Gemeentelijke Feestzaal
Guldensporenplein 5, Aalter

6 - 10 - 15 km
van 13u00 tot 18u00

Postiljon Wandelclub Merelbeke
Groenendaltocht
CC Zaal Goenendal
Brandegems Ham 5, Merelbeke

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

Wandelclub 'Op Stap Door Nukerke'
Louise-Marietocht
Parochiale Zaal La Salette
La Salettestraat 22, Maarkedal

5 - 7 - 14 - 21 km
van 07u00 tot 15u00

Wandelclub Natuurvrienden Deinze
Dreventocht
Zaal Oud Gemeentehuis
Xavier De Cocklaan 5, Deurle

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

Pasar Zulte
Gaston Martens Mars
Ontmoetingscentrum
Kerkstraat 68, Zulte (Olsene)

Wandelclub 'De Schooiers' Wichelen
Bergenmeersentocht
Sporthal Schellebelle
Spoorwegstraat 26, Schellebelle

5 - 10 - 15 - 20 km
van 07u00 tot 15u00

6 - 7 - 10 - 14 - 17 - 21 - 30
km
van 07u00 tot 15u00

Wsv De Vossen Buggenhout
Klaver 3-tocht
Ons Parochiehuis Peizegem
Nieuwbaan 71, Merchtem

5 - 10 - 15 km
van 08u00 tot 15u00

Ijsetrippers vzw
Bosuiltocht
De Bosuil
Witherendreef, Overijse

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

Wandelclub Roal Benti vzw
Kampeltocht
Decoranda
Krommewege 38, Maldegem
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211 Zondag 03.07

211 Zondag 03.07

214 Woensdag 06.07

ALLEN OP POST

215 Donderdag 07.07

216 Zaterdag 09.07

216 Zaterdag 09.07

218 Zondag 10.07

218 Zondag 10.07

CSC-Lierde vzw
Zomertocht
OC De Lier
Nieuwstraat 21, Sint-Maria-Lierde

6 - 12 - 18 - 24 - 32 km
van 06u30 tot 15u00

Padstappers Geraardsbergen vzw
Drie-Provinciën-Tocht
Zaal Ter Wijsbeek
Akrenbos 133, Bever

6 - 8 - 12 - 16 - 22 - 32km
van 07u30 tot 15u00

Hanske de Krijger Oudenaarde vzw
Adriaan Brouwertochten
Sint-Bernarduscollege
Hoogstraat 30, Oudenaarde

5 - 7 - 10 - 14 - 21 - 28 - 35 50 km
van 06u00 tot 15u00

Reynaertstappers vzw
Marobeltocht
Basisschool De Rozen
Kerkhofstraat 29, Lokeren

7 - 11 - 17 - 23 - 30 - 50 km
van 06u00 tot 15u00

Comité 2000
Vakantieavondwandeling
B&B 't Huys van Enaeme
Lijnwaadmarkt 32, Ename

6 - 12 km
van 17u00 tot 19u30

Singelwandelaars Strombeek-Bever
Abdijwandeling
Voetbalkantine K.S.C. Grimbergen
Pastoor Woutersstraat 1, Grimbergen

7 - 12 - 16 - 22 - 34 - 42 km
van 07u00 tot 15u00

Wsv De Lachende Wandelaars
6 - 12 - 20 - 30 km
Guldensporentochten
van 07u00 tot 15u00
Gemeentezaal
Wingenestr. 12, Aalter (St-Maria-Aalter)
WSV De Kadees vzw
Rondom Aaigem
Ontmoetingshuis
Ratmolenstraat 13, Aaigem

5 - 10 - 15 - 20 - 25 km
van 07u00 tot 15u00

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

April 2016 - 52

Het Padstapperke

April 2016 - 53

Het Padstapperke

Reclameblad 10

April 2016 - 54

