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Beste Padstappers, 
 
De voorbije maanden hebben we nog niet 
echt kunnen genieten van terrasjesweer. 
De meeste barbecues staan allicht nog in 
kelder, garage of tuinhuis. Het 
wisselvallige weer van de voorbije 
maanden had ongetwijfeld ook een 
invloed op het aantal deelnemers aan tal 
van wandeltochten. 
Wij mochten zeker niet klagen. Tijdens 
de Mattentaartentocht bleef het de hele 
dag zo goed als droog, ondanks 
onheilspellende weerberichten. Ook met 
de Gaverswandeling bleven we gespaard 
van regen. Het resultaat van beide 
tochten mocht dan ook meer dan gezien 
worden. Telkens opnieuw krijgen wij 
felicitaties en woorden van appreciatie 
voor het parcours, maar ook voor de 
omkadering, service en bediening. Het 
eerste is de verdienste van de 
parcoursverantwoordelijken en de 
uitpijlploeg. Het tweede is de verdienste 
van velen. Telkens opnieuw sta ik 
versteld van de inzet en het 
enthousiasme van onze vrijwilligers. Zij 
geven steeds opnieuw volledig 
belangeloos het beste van zichzelf. 
Bedankt vrijwilligers voor al dat werk.  
 
Jullie zorgen voor het succes van onze 
organisaties. De vrijwilligers die 
afgelopen jaar meegewerkt hebben aan 
de “kleinere tochten” (nu ja, dat is een 
relatief begrip) zullen persoonlijk 
uitgenodigd worden voor een gezellig 
samenzijn op zaterdag 10 september.  
 
Ik merk dat de belangstelling voor de 
busreizen de laatste maanden weer 
toegenomen is. Dat is een goede zaak. 
We blijven proberen om een zo 
gevarieerd mogelijk aanbod aan 
busreizen aan te bieden. Het is een 

ideale gelegenheid om collega-clubleden 
beter te leren kennen. Een andere 
gelegenheid hiervoor zijn de 
dinsdagwandelingen. Deze zijn nu echt 
niet meer weg te denken in de 
clubwerking. Elke maand opnieuw ligt 
mijn inschatting over het aantal 
deelnemers veel lager dan de realiteit. 
Vergeet niet: Op dinsdag 9 augustus zal 
de dinsdagwandeling gekoppeld zijn aan 
een barbecue. Voor amper € 6 (!) krijgt 
elke deelnemer verscheidene stukken 
kwaliteitsvlees en garnituur. Bovendien 
is er voor iedereen nog een drankje 
voorzien. Kaarten hiervoor zijn te 
verkrijgen bij Eddy, bij Nancy en bij 
mezelf. Zijn we gek geworden? Neen, we 
zijn niet gek geworden. Dit is een 
bewuste keuze. We zijn een 
wandelvereniging, en we willen blijven 
investeren in onze actieve leden. Een 
goede, aangename en ongedwongen 
sfeer heeft ons sterk gemaakt, en deze 
troeven willen we blijven behouden. 
 
Waarschijnlijk staan de valiezen van 
velen al klaar. Of het nu met de 
Padstappers, met gezin of familie, met 
vrienden of alleen is, ik wens iedereen 
die erop uit trekt een deugddoende en 
ontspannende reis en een behouden 
thuiskomst toe. Voor de thuisblijvers 
duimen we vooral ook voor beter weer. 
Ook tijdens het groot verlof zijn er tal 
van mogelijkheden om te gaan stappen. 
En of het nu 6,8,10,12 of heel veel 
kilometer is, wandelen is en blijft de 
gezelligste en meest sociale sport die 
men kan bedenken. 
 
Tot gauw op een van onze organisaties of 
ergens “te velde” 

 

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 

Ivan De Nollin 

Functie: Secretaris 
Adres: Spinmolenplein 166, 9000 Gent 
Tel:  0478 55 50 30  
e-mail: secretaris@padstappers.be 

Nancy Martens 

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

Kurt Martens 

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

Sylvain Brouwier 

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

Cindy Tielemans 

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

Freddy Callebaut 

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

Eddy Rijgaert 

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

Viviane Demilde 

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

Robert Van Damme 

Functie: Ere-Secretaris  
Adres: Groteweg 27 b Bus 359, 9500 Geraardsbergen 
Tel: 054 41 51 36  
e-mail: robert.van.damme1@proximus.be 

Jean-Pierre Doeraene 

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

Yvan Verle 

Functie: Materiaal -, loodsbeheerder 
Adres: Lestpolder 70, 9506 Grimminge 
Tel: 0496 79 92 18 
e-mail: navy.verle@skynet.be  

 

 

Buiten Bestuur:   
Annick De Taeye 

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

Andre Pletinckx 

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

Francine Van Der Maelen 

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

Functie: Rekeningcommissaris 

Danny Spitaels 

Functie: Rekeningcommissaris 

 

Bankrelaties:  
Lidgeld en andere bijdragen: IBAN: BE17 4431 6264 1121  BIC: KREDBEBB 
Clubwerking:   IBAN: BE67 2930 3618 4287  BIC: GEBABEBB  
Betaling van reizen:  IBAN: BE42 2937 2514 2854    BIC: GEBABEBB 
 
Clubadres: Padstappers Geraardsbergen vzw, Solleveld 65, 9500 Geraardsbergen 
Clublokaal: De Presse, Markt 50, 9500 Geraardsbergen – tel: 0473 80.02.30 - GSM : 0476 31 07 49 
De Club op INTERNET: http:www.padstappers.be - webmaster@padstappers.be 
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Busreizen van het 3e kwartaal. 
 

Juli 2016 

Zondag 10 juli: ALKEN (Limb) 

HERK- EN MOMBEEKTOCHT 
Org: WSV De Rakkers (WSVL 2014) 

Vertrek: 08u00 aan De Reep  
€ 7,00 

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

(Beschrijving tocht zie vorig padstapperke) 

 

Augustus 2016 

Zondag 21 augustus: LUMMEN (Limb) 

KERMISTOCHT 
Org: De Lummense Dalmatiërs (WSVL 2087) 

Vertrek: 08u00 aan De Reep  
€ 7,00 

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

 

September 2016 

Zondag 18 september: WESTVLETEREN (W-Vl) 

20ste WALHOEVETOCHT VOOR HET GOEDE DOEL 
Org: Walhoevestappers Westvleteren (WSVL 5353) 

Vertrek: 08u00 aan De Reep  
€ 7,00 

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

 

Oktober 2016 

Zondag 2 oktober: BAUDOUR (Hainaut) 

MARCHE DE L’AUTOMNE - 15e MÉMORIAL HILAIRE DEBEIL 
Org: Les Sans-Soucis - Ghlin (HT029) 

Vertrek: 08u00 aan De Reep  
€ 7,00 
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Beschrijvingen van de komende busreizen. 
 
 

Zondag 21 augustus 2016 

Lummen (Limburg): Kermistocht   
Org: De Lummense Dalmatiërs vzw (WSVL 2087) 

Afstanden: 5 – 10 – 12 – 20 – 25 km 

De wandelkalender houdt het zeer beperkt bij de volgende vermelding “Vertrek in 

MPI Sint-Ferdinand via de vallei van de Zwarte Beek naar de controle in Gestel en via 

natuurgebied keer je terug naar de startzaal “. We ontvingen bovendien bij het ter 

perse gaan nog geen tochtbeschrijving van de vereniging, die ook over geen eigen 

website beschikt (alles gaat in Limburg wat trager). 

Wat opzoekwerk in de wandelverslagen van fervente wandelaars, gaf ons toch een 

goed idee van wat we mogen verwachten. We zijn er dan ook zeker van dat de 

lovende kritieken van de (veelal Limburgse) wandelaars, die toch één en ander 

gewoon zijn, onze keuze voor een busreis naar Lummen rechtvaardigt.  

De wandelingen vertrekken vanuit de 

ruime startlocatie van het MPI Sint-

Ferdinand en maken al onmiddellijk 

gebruik van het ruime domein om ons op 

te warmen voor een -hopelijk zomerse- 

tocht in de luwte van de bosrijke 

omgeving. De Lummense Dalmatiërs, die 

bij ons onlangs op de Mattentaartentocht 

met een bus op bezoek waren, hebben de 

gewoonte te zorgen voor een erg 

gevarieerd parcours in een streek die bol 

staat van de natuurlijke pareltjes en interessante bouwsels, zoals de Kapel van de 

Beukenboom, de Vijvers van Schalbroek, de Grote Molen (watermolen), de 

Willekensberg, het groengebied rond de Lummense Duizendjarige Eik, de Vallei van 

de Zwarte Beek, enz. Bovendien zorgde de Gemeente Lummen, recentelijk samen 

met Natuurpunt vzw en Regionaal Landschap Lage Kempen voor een aantal nieuwe, 

bewegwijzerde wandelpaden waarvan de parcoursbouwer van de Dalmatiërs 

uiteraard dankbaar gebruik maakt om al deze natuurlijke troeven uit te spelen. 

De wandelaars keren dan ook jaarlijks terug naar deze streek met zicht op de terrils 

van de kolenmijnen. De puike resultaten bezorgden de Dalmatiërs de organisatie van 

de Limburgse Wandeldag in 2011 en de Nationale Wandeldag VWF in 2014, beide zo 

leren ons de commentaren, vlekkeloos georganiseerd.t Dat belooft! 
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Zondag 18 september 2016 

Westvleteren (West-Vl): Walhoevetocht  
(voor het goede doel) 

Org: Walhoevestappers Westvleteren (WSVL 5353) 

Afstanden: 6 – 12 – 18 – 25 – 30 km 

 
Deze wandeltocht die voornamelijk voor het goede doel wordt georganiseerd en 

telkenjare kan rekenen op een prima organisatie start op het domein van De 

Walhoeve. Het goede doel bestaat erin dat de opbrengsten worden gebruikt voor de 

organisatie van een zinvolle en aangename vrijetijdsbesteding tijdens de 

schoolvakanties voor jongeren, die uit een problematische opvoedingssituatie 

komen. 

Ook dit jaar is het parcours alweer vernieuwd en zetten de organisatoren opnieuw 

hun beste beentje voor om een mooi parkoers, een smaakvolle bevoorrading en een 

uitstekende verzorging te realiseren.  

Gastgemeente Westvleteren is net als Woesten een deelgemeente van Vleteren en 

is gelegen in de “Westhoek” tussen Kust en Hinterland. Het vlakke weidse en vooral 

rustige poldergebied leunt aan tegen Bachten de Kuppe en is zeer gegeerd bij 

wandelaars en fietsers.  

Elk omloop heeft een doortocht langs de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren en 

naargelang de afstand trekken de wandelaars door de rustige streek rond deze abdij 

en rond Vleteren, Westvleteren of Woesten. Wie over een eigen GPS beschikt, kan 

ook hier een GPS wandeling maken. Het wordt een afzonderlijke wandeling, welke 

niet wordt uitgepijld en aan de inschrijving is te downloaden.  

Maar afgezien van de rustige landelijke streek 

waarin wordt gewandeld zorgt deze organisatie 

in de namiddag ook voor een aantal 

opmerkelijke nevenactiviteiten zoals extra 

animatie, een springkasteel voor de kinderen, 

een ludieke act, een verrassingsoptreden, ...  

Voor elke deelnemer is er een aandenken en 

een gratis versnapering aan de rustposten. En 

wat dacht je van de mogelijkheid om bij de 

afstempeling van de controlekaart een echte 

pater St. Sixtus van 12° te kunnen aankopen voor de prijs van 2,50 € in plaats van 4 

€!  

Westvleteren verlaten zonder het proeven of aankopen van een lekkere Westvleteren 

trappist of een pater St Sixtus is moeilijk denkbaar. De snacks aan wandeltarieven 

en de klaarstaande bus kunnen gelukkig zorgen voor een gerust gemoed bij het 

bestellen en drinken van een extra glas. 
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Zondag 2 oktober 2016 

BAUDOUR (Hainaut): MARCHE DE L’AUTOMNE  
Org: Les Sans Soucis Ghlin (HT 029) 

Afstanden: 6 – 12 – 18 – 25 – 30 km 

 

De keuze voor de busreis in oktober viel op de organisatie van een Waalse club, 

waarvan we regelmatig een aantal wandelaars op onze tochten mogen verwelkomen. 

De club staat bekend voor zijn uitstekende bosrijke parkoersen en zijn -naar Waalse 

gewoonte- gezellige ongedwongen sfeer. 

De omlopen zijn grotendeels in de bossen uitgetekend, zodat het vooral de 

boswandelaars zullen zijn die hier hun gading zullen vinden. Zo zullen de 5 en 10 km 

wandelaars hoofdzakelijk de boslucht van het Bois de Baudour inademen.  

De 20km wandelaars verlaten het bos en traject van 10km ter hoogte van Les 

Bachelleries om naar de papiermolen van Sirrault te trekken. Deze molen werd tot 

het begin van de 19de eeuw als papiermolen gebruikt, om daarna uitsluitend voor het 

malen van koren te worden gebuikt. Deze banmolen (molen waar boeren verplicht 

waren hun graan te laten malen) werd eind 20ste eeuw gerenoveerd tot woning.  

Hier verlaten de 30km-wandelaars hun kompanen van de 20km en trekken naar het 

Bois de Stambruges en het fraaie kasteel van Beloeil, dat samen met het park van 25 

ha groot één van de mooiste bezienswaardigheden van België vormt. De wandelaars 

duiken na het kasteel alweer de bossen in tot aan de 'Mer de sable', ooit een vijver, 

nu helemaal verzand en een mooie aantrekkingspool voor natuurliefhebbers.  

Aan het Etang du Meunier vervoegen zij 

opnieuw de 20km. 

Na Villerot zoeken de wandelaars opnieuw 

de schaduw op van het Bois de Baudour, om 

samen met de 10km wandelaars via de soms 

drassige bospaden naar de gezellige 

startzaal in het ietwat grijze Baudour terug 

te keren. 

Ondertussen zijn ook het oude kanaal van 

Ath, het golfterrein van Baudour, de zandgroeven en de kapel van Erconpuch, 

afhankelijk van de gekozen afstand, van ver of dichtbij de revue gepasseerd. 

We zijn er dus gerust in dat de ‘zorgeloze’ vrienden uit Ghlin van hun 

natuurwandeling opnieuw, naar jaarlijkse gewoonte, een succes maken, zodat ook 

onze busreis opnieuw een topdag oplevert.  
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Busreizen: inschrijven bij Eddy Rijgaert 

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

19u00.  

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

laatste 4 dagen voor de reis. 

 Op de wandelingen, 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 die € 4,00 of € 7,00 betaalt, krijgt steeds een busbon van € 1,00 terug. 

 Wie zo 4 of 7 busbons kan sparen, mag er een busreis (van hetzelfde tarief) mee 

betalen maar krijgt dan geen nieuwe busbon terug. 

 In deze prijs is ook de inschrijving voor de wandeling begrepen ! 
 

Praktisch  

 De bus vertrekt aan zaal De Reep, Felicien Cauwelstraat 11, 9500 

Geraardsbergen, waar voldoende parkeermogelijkheden zijn. 

 Naargelang de bestemming zijn bijkomende opstapplaatsen in Ninove, Aalst, 

Zottegem of Wetteren mogelijk (deze worden steeds vermeld bij de betrokken 

busreis). 

 Het vertrek is normaal voorzien om 8u stipt en de bus is in regel terug op de 

parking van de Reep rond 18u. afwijkingen worden vermeld bij de betrokken 

busreis). 

 

Proper schoeisel op de bus! 

Uit respect voor de buschauffeur verzoeken we de deelnemers om niet met vuil 

schoeisel op de bus te stappen. Om het geheel proper te houden vragen we een 

reserve paar schoenen mee te nemen, zodat na de wandeling de vuile 

wandelschoenen in de koffer van de bus kunnen worden gelaten. 

GENIET TEN VOLLE VAN JE WANDELING EN LAAT 
JE DUS RIJDEN ! 

mailto:busreis@padstappers.be
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Familieberichten  

(tijdens het tweede kwartaal 2016, tot 28 juni gemeld) 

Geboorte 
Op 11 april kwam Kyenta ter wereld. Ze is het zusje van Kyana en de dochter van 

Stijn en Rebecca. De fiere grootouders zijn Viviane Demilde en Danny Van Der 

Hoeven. We wensen de familie een dikke proficiat.  

Diamanten bruiloft 
De oudere leden binnen onze vereniging herinneren zich alvast nog Richard De 

Schuiteneer en Nelly Merckaert. Onlangs vierden ze hun diamanten bruiloft. Zij 

waren jarenlang lid van onze vereniging en vandaag zijn er nog diverse familieleden 

actief aan het wandelen. We wensen het diamanten stel van harte proficiat. 

Overlijdens 
Op 27 april overleed Alouys De Smedt op 66-jarige leeftijd. Alouys was jaren lid van 

onze vereniging. We bieden ons blijken van medeleven aan zijn partner Monique Buyl 

en de vele vrienden die hij nog had bij onze club. 

Op 13 mei verliet Edgard De Weghe ons na een langdurige 

ziekte, op 66-jarige leeftijd. Ondanks de ziekte wandelde hij 

de laatste maanden nog steeds met zijn echtgenote Marie-Rose 

Derijst. Heel wat leden waren op de uitvaartplechtigheid in 

Vollezele en dit betekende alvast een hart onder de riem voor 

de familie.    

Op 4 juni namen onze leden Luc en Christiane Van Cauwenberge-Geevaert, Geert en 

Veerle Van Cauwenberge-Temmerman en Kato en Seppe van Cauwenberge  afscheid 

van respectievelijk hun 89-jarige moeder, grootmoeder en overgrootmoeder Lea 

Vander Mijnsbrugge. Wij sluiten ons aan bij de talrijke leden die de uitvaart 

bijwoonden en de familie Van Cauwenberghe hun medeleven betuigden.    

Op 19 juni ging Jeannine Buydens van ons heen, pas enkele maanden 76 jaar oud 

geworden. Zij was de moeder van Conny Hutsebaut en Jean-Paul Libert, grootmoeder 

van Inez Libert. We steunen de getroffen familie in de verwerking van het verlies 

van hun geliefde moeder en grootmoeder. 

In de ziekenboeg 
Diverse leden sukkelen met de gezondheid, voor sommigen al wat erger en 

bedreigender dan voor anderen. We wensen alle zieke leden een vlug, maar vooral 

volledig herstel toe, zodat ze terug op stap kunnen en hun geliefde hobby terug 

kunnen beoefenen. 
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Welkom nieuwe leden 

 Aangesloten tussen 18 maart 2016 en 30 juni 2016 

Rang  Naam Voornaam Woonplaats Stam nummer 

118 VAN DE VIJVER CHRISTINE ATEMBEKE 1674325 

119 CUVELIER PATRICK MOERBEKE 1674336 

120 SIMON JACQUES GOEFERDINGE 1374347 

121 VAN TRIMPONT JOHAN GERAARDSBERGEN 1675978 

122 VANDEKERKHOVE VIKTORIEN GERAARDSBERGEN 1675980 

123 DE COOMAN  KATHLEEN NINOVE 1675991 

124 RUYSKENSVELD  NOELLA NINOVE 1676002 

125 MARCHAND CONNY BEVER 1676013 

126 VANDENBOSSCHE NEVENKA DEFTINGE 1676643 

127 SCHELFHOUT DRIES DEFTINGE 1676654 

128 SCHELFHOUT NAND DEFTINGE 1676665 

129 SCHELFHOUT MATS DEFTINGE 1676676 

130 VAN BIESEN  JOHAN GERAARDSBERGEN 1680210 

131 DE BACKER  YOLANDE GERAARDSBERGEN 1680221 

132 VAN BIESEN  BERDIEN GERAARDSBERGEN 1680232 

133 VAN BIESEN  JASPER GERAARDSBERGEN 1680243 

134 DE SLOOVERE CHRISTELLE ZOTTEGEM 1681007 

135 DEHERDER  LILIANE DEUX-ACREN 1681391 

136 DE PUYSSELEYR PATRICK SCHENDELBEKE 1681402 

137 VAN DEN BRANDEN  FABIENNE GERAARDSBERGEN 1683101 

138 BUYL MONIQUE MEERBEKE 1683584 

139 VERSTRAETEN  NICK ZOTTEGEM 1684157 

140 NAESSENS ANN ZOTTEGEM 1684168 

Op 26 juni hadden we 835 leden geregistreerd bij “WANDELSPORT VLAANDEREN” 

Onder hen noteren we 140 leden die dit jaar nieuw zijn komen aansluiten. Wie nog 

van cijfers houdt stelt vast dat we dit jaar ongeveer 70 leden meer hebben dan 

dezelfde periode vorig jaar. 

We heten alle leden van harte welkom en hopen hen snel te ontmoeten op een van 

onze eigen organisaties of op één van de talrijke tochten die de wandelkalender rijk 

is (http://www.walkinginbelgium.be).  

We herinneren er graag aan dat, bij de inschrijving op een wandeltocht, de lidkaart 

dient te worden getoond. Steeds meer en meer zal uw deelname trouwens ook 

electronisch worden geregistreerd door scanning van de barcode op de lidkaart. Op 

de inschrijfkaart vult men naam en adres in en bij club noteert men Padstappers 

Geraardsbergen en het clubnummer 3135.  
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De kilometer- en tochtenbadges 

Kilometerbadges 

1.000 km 

Christine DELBAER 

2.000 km 

Sabrina MATHIEU 

Natascha DE SCHRIJVER 

Myrthe COUDYZER 

Jente COUDYZER 

Koen RONDELEZ  

Jurgen FAUCONNIER 

2.500 km 

Diane DELEU 

Sonia DE LEENER 

Danny VAN TURTELBOOM 

3.000 km 

Kristine VAN HEGHE 

Dirk BEKE 

Danny HERPELINCKX 

5.000 km    

Monique OPHALVENS 

Mireille DE WANDEL 

7.000 km 

Jan DE GEYTER 

8.000 km 

Harry VAN CUTSEM 

Johan NAESSENS 

 

9.000 km 

Ingrid PANNEKOEKE 

Andre HEERMAN 

15.000 km 

Marleen BATSELIER 

20.000 km 

Eddy VAN NIEUWENHUYZE 

25.000 km 

Willy VAN GYTE 

27.500 km    

Annie STEVENS 

Willy MARCHAND 

 

Tochtenbadges 

150 tochten 

Kristine VAN HEGHE 

Dirk BEKE 

300 tochten 

Mireille DE WANDEL 

400 tochten 

Harry VAN CUTSEM 

 

 

We wensen al deze leden “Proficiat” voor de afgelegde kilometers en voor het aantal 

gerealiseerde wandeltochten. We wensen hen tevens nog veel wandelgenot toe.  

Leden die een veelvoud van 500 km of 50 tochten hebben afgelegd kunnen kilometer- 

of tochtenbadges bekomen. Geef hiervoor aan de shop, opgesteld op één van onze 

wandelingen, je naam en je kilometerstand (of het aantal tochten) door en ontvang 

gratis de badge. 

Leden die een veelvoud van 1000 tochten of 20.000 km behalen komen in aanmerking 

voor een huldiging. Deze gaat door in januari volgend op het jaar waarin het 

criterium werd behaald. Wie in aanmerking komt geeft een seintje aan het 

secretariaat of de shop. 

Op elke eigen wandeling staan standen opgesteld met de vermelding ‘SHOP’ en 

‘SECRETARIAAT’, waar je steeds met al je vragen terecht kan.    
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Mededelingen van Wandelsport Vlaanderen. 

Helpers op tochten, even jullie aandacht. 

  
De personen die meewerken moeten in een aantal gevallen toelating vragen om te 

mogen meehelpen als vrijwilliger:  

 Wie werknemer, zelfstandige of volledig gepensioneerde is; moet geen 

toelating vragen  

 Wie een uitkering krijgt van het ziekenfonds: moet toelating vragen aan zijn 

adviserend geneesheer  

 Wie een uitkering krijgt van de RVA, als (deeltijds)werkloze, als werkloze met 

bedrijfstoeslag (Bruggepensioneerde), als je in loopbaanonderbreking bent : 

moet toelating vragen aan de RVA.  

Vanuit Wandelsport Vlaanderen vzw hebben we voor werklozen en werklozen 

met bedrijfstoeslag een algemene toelating gevraagd aan de RVA. Deze heeft 

beslist dat werklozen en werklozen met bedrijfstoeslag geen individuele 

toelating (C45B) meer moeten vragen voor hun vrijwillige activiteiten bij de 

voorbereiding, de organisatie en opruim van de wandeltochten van een WSVL-

club.  

Er zijn nog 2 aandachtspunten bij die algemene toelating:  

- Voor de werklozen die beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt mogen de 

vrijwillige activiteiten niet meer dan 28u per week bedragen. 

- De werklozen en werklozen met bedrijfstoeslag blijven hun uitkering ontvangen 

voor zover hun forfaitaire vergoeding die ze krijgen voor hun vrijwillige activiteiten 

niet meer is dan 32,71 euro/dag en in totaal niet meer dan 1.308,38 euro/jaar. (Deze 

bedragen gelden voor de vergoeding voor al uw vrijwilligerswerk samen).  

Wie werkloos is en controle mocht krijgen, kan verwijzen naar deze algemene 

toelating voor vrijwilligerswerk voor Wandelsport Vlaanderen vzw. Het 

machtigingsnummer is Y01/032016/2016-8/45bis. In deze toelating staat niets over 

mensen die in loopbaanonderbreking (bv. tijdskrediet) zijn. Zij vragen dus best nog 

een toelating aan de RVA via het formulier C45B. Meer info hierrond kan je krijgen 

via de uitbetalingsinstelling (de vakbond of Hulpkas voor Werklozen).  

Wandelsport Vlaanderen hoopt hiermee de clubs en de medewerkers wat 

administratie uit handen te hebben genomen. 

Voorlopig nemen wij (Padstappers Geraardsbergen vzw) de medewerkers op in een 

lijst van vrijwilligers, waarop duidelijk vermeld staat dat ze zonder enige vergoeding 

een activiteit uitoefenen van minder dan 28u per week. Deze lijst ligt op elke 

wandeling ter beschikking van een eventuele sociale controle. Door de handtekening 

van de medewerker op de lijst krijgt deze het karakter van een overeenkomst. 

Medewerkers dienen de lijst te tekenen op de eerstvolgende organisatie waaraan ze 

meewerken. 
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Een nieuwe uitdaging, WalkOn tochten. 

Wandelsport Vlaanderen wil nieuwe horizonten ontdekken en is daarom een 

samenwerking aangegaan met Vayamundo, een organisatie van vakantieclubs die 

streven naar een CO2-neutrale werking en bovendien bijzondere aandacht hebben 

voor de sociale, multiculturele en andersvalide noden van hun gasten. Vorig jaar 

waren we met onze club trouwens te gast in de Vayamundo vakantieclub in 

Houffalize.  

De samenwerking bundelt een wandelcircuit van 

12 wandelingen, georganiseerd tussen 7 augustus 

en 30 december 2016. Het WalkOn label staat 

garant voor kwaliteitsvolle wandelingen met 

respect voor natuur en toeristische trekpleisters. 

Je ontdekt de mooiste plekjes en geniet er van de lokale streekproducten. Verder 

wordt er extra aandacht besteed aan jonge gezinnen en andersvaliden. Bovendien 

wordt op elk van deze wandelingen een deel van het inschrijvingsgeld doorgestort 

aan een gemeenschappelijk goed doel. Zo bouw je al wandelend mee aan een betere 

wereld. 

Maar er is meer, doe jij mee aan 8 van deze 12 WalkOn wandelingen dan maak je 

kans op één van de vele reizen in de Vayamundoclubs en talrijke andere prijzen. 

Kaarten die in aanmerking komen worden ingezameld en de prijzen worden 

getrokken op 30 december in Zoersel. 

De uitdaging ‘wandelen voor een betere wereld’ is groot, een reden te meer om 

trachten deel te nemen. Een reden ook om je ervoor te belonen.  

De WalkOn kalender van 2016 ziet er als volgt uit: 

  Datum Organiserende club Tocht 

7 augustus WSV Milieu 2000 Lommel (LIM) 

14 augustus Hanske de Krijger Oudenaarde (OVL) 

21 augustus Wandelclub De Lachende Klomp Kruibeke (OVL) 

25 september Padstappers Geraardsbergen Geraardsbergen (OVL) 

25 september Wervikse Wandelsportvereniging Wervik (WVL) 

16 oktober Wandelclub Kadee Bornem Bornem (ANT) 

16 oktober Wandelend Paal Paal (LIM) 

6 november WSV De Brigandtrotters Ingelmunster (WVL) 

4 december WSC Langdorp Langdorp (BRA) 

11 december WC Aviat Sint-Truiden Sint-Truiden (LIM) 

29 december WSK Marke Kortrijk (WVL) 

30 december WSV De Natuurvrienden Zoersel Zoersel (ANT) 
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Op elke wandeling worden er ook dagprijzen getrokken. Elk uur wordt er uit de 

inschrijfkaarten een waardevolle prijs getrokken. Praktisch betekent dit 8 prijzen. 

Na de wandeling kun je de gewonnen prijs ophalen bij de organiserende club. 

Wie deelneemt aan 8 van de 12 wandelingen maakt kans op een mooie prijs op de 

eindwandeling in Zoersel. Na elke wandeling wordt je persoonlijke deelnemingskaart 

gestempeld. Eens je 8 stempels hebt bekomen ontvang je een eerste persoonlijk 

cadeau, nadien wordt je kaart ingehouden en gaat ze naar de finalewandeling waar 

je kans maakt op een mooie prijs. Momenteel zitten volgende prijzen reeds in het 

pakket, vakantieverblijven in de Vayamundo hotels, schoenen van Berghen. 

Verwacht wordt dat er nog enkele sponsors het prijzenpakket zullen vullen. 

Sportief Wandelen in komend kwartaal. 

De laatste 10 tochten staan op het programma voor wie van een 

uitdaging houdt. Je kan jezelf testen op afstanden tussen 20 en 50 

km en na de tocht de perfecte tijdsweergave ontvangen. 

Geen extra kosten, enkel een extra inschrijfstand passeren en je 

kaart onderweg aanbieden om te scannen. Nadien is het aan jou om in de 

toegemeten tijd de aankomst te halen. 

In het derde trimester bieden de volgende organisaties sportief wandelen aan:  

- 3 juli  Reynaertstappers Belsele   23 tot 50 km 

- 23 juli:  Wandelend Paal vzw   20 tot 50 km 

- 24 juli:  WRC Manke Fiel Asse   21 tot 35 km 

- 7 augustus:  De Pompoenstappers vzw   20 tot 40 km 

- 14 augustus: Lennikse Windheren   20 tot 40 km 

- 28 augustus: WSV Schelle vzw    21 tot 50 km 

- 3 september De Heuvellandstappers   20 tot 50 km 

- 11september: WSP Heverlee-Leuven   20 tot 35 km 

- 18 september:De Bavostappers Zittaart   25 tot 43 km 

- 6 november: WSV De Brigandtrotters   21 tot 35 km 

 
  

http://www.sportiefwandelen.be/
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Voorbije organisaties 

De Mattentaartentocht van zondag 17 april 
Het was na een lange natte winter vooral uitkijken naar wat dat de weergoden voor 
onze belangrijkste organisatie van het jaar van plan waren.  De inwandeling van de 
tocht, een week eerder genoot van mooi wandelweer. Een prachtig zonnetje, ideaal, 
zoals we het graag zouden hebben. We keken dan ook uit naar de weerberichten en 
volgden de situatie angstvallig op de voet. 

Het weerbericht had het over frisse temperaturen, koude wind, maar meestal droog 
weer, wat wij dan vertaalden in onaangenaam kwakkelweer. Twijfel rees in de 
gelederen. Hoe zouden we de vele wandelaars opvangen op de piekmomenten. Zou 
er plaats genoeg zijn voor de verwachte massa (10 aangekondigde bussen) in de 
voorziene zalen. Het aantal zitplaatsen op de speelplaats, die bij zonnig weer 
dienstdoet als terras, werd noodgedwongen beperkt gehouden. Om zoveel mogelijk 
wandelaars een zitplaats te kunnen bieden in een warme zaal, beschut tegen regen 
en wind, openden we daarom na crisisberaad, in extremis nog een extra zaal. 

We ontvingen een 10-tal bussen, wat een heus succes mag worden genoemd. Afgaand 
op de commentaren kozen deze clubs ons voor onze goede reputatie, de mooie 
omlopen, de goede en vlotte bediening, de vriendelijkheid. Kortom, niets dan lof 
dat ons telkens de verhoopte bezoekers oplevert. We danken dan ook alle 
medewerkers die hieraan meewerken en de talrijke leden die telkens zorgen voor de 
nodige mond-aan-mond-reclame of door hun aanwezigheid op wandelingen onze club 
bekendheid geven. 

Op het einde van de dag, bleek dat het frisse weer zijn tol had geëist en allicht heel 
wat wandelaars had thuisgehouden. We bereikten geen 5000 wandelaars zoals de 
voorbije jaren, maar toch moeten we daarom niet treuren of klagen want de 
wandelaars die er wel waren hebben genoten van de wandeling, de dag van de 
Mattentaart en natuurlijk de halve mattentaart met een koffie. En dat is wat telt, 
daarvoor doen we het. 

Bekijken we de resultaten, dan waren er 4458 wandelaars aanwezig. Onder hen 
noteerden we 1479 niet bij een vereniging aangesloten stappers. Een succes mag dit 
zeker genoemd worden. 1 op 3 was geen lid van een wandelvereniging. 

We zien wel dat we jaarlijks aan clubwandelaars verliezen. De ouderdom van de 
wandelsportleden zal daar allicht niet vreemd aan zijn. Oudere wandelaars houden 
allicht minder van het sportieve geweld. De afstanden waarin de Muur niet zit, 6, 10 
en 14 hebben hun nut en worden goed bewandeld. Anderzijds zijn er de vele niet-
aangesloten wandelaars die genieten van een stukje natuur, een klim, een opstapje, 
voor wie het allemaal iets meer mag zijn. Een ganse uitdaging om beide groepen te 
blijven bekoren. Toch zijn we ervan overtuigd dat ons sterk team de uitdagingen van 
de toekomst aankan. 

Na de tocht was er de opkuis. Niet altijd de eenvoudigste en makkelijkste taak. Toch 
hadden ook dit jaar nog heel wat medewerkers de moed om, na de lange werkdag, 
het geheel proper op te kuisen. De school was volledig opgekuist, dankzij de vele 
vrijwillige handen slaagden we daar opnieuw in. Mooi, zo hoefden we op maandag 
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niet opnieuw aan de bak in de school en konden we ons beperken tot de andere day-
after taken. 

Na de opkuis was er naar goede gewoonte een maaltijd voor de medewerkers in Villa 
Wilson. We hebben er genoten van een goede maaltijd, een lekker drankje, fijne 
nabeschouwingen en vooral van het gezelschap van een groep vrienden. Het dansen 
lieten we aan ons voorbijgaan. Moe maar voldaan gingen we in de late uurtjes 
huiswaarts op zoek naar welverdiende rust.  

We danken nogmaals alle helpers, medewerkers en wandelaars om van de 
Mattentaartentocht een wandelhoogdag te maken. We kijken nu al uit naar volgend 
jaar. Hopelijk kunnen we opnieuw op jullie enthousiasme rekenen. 
 
We mochten 486 Padstappers noteren. Niet slecht, maar toch iets minder dan vorig 
jaar terwijl het aantal leden fors aangroeide. Om jullie toekomstige wandelingen te 
helpen kiezen, hierna een top 50 van de best vertegenwoordigde clubs. Misschien 
breng jij hen eens een tegenbezoekje. 

 

1 WSV Egmont Zottegem 325 26 Leopold-I-stappers 26 

2 De Florastappers Gent 145 27 CSC Lierde 25 

3 Postiljon Wandelclub Merelbeke 79 28 WSV De Brigandtrotters 25 

4 WSC Langdorp 77 29 De Lachende Wandelaars Aalter 24 

5 De Pompoenstappers 70 30 De Zilverdistel Dendermonde 23 

6 WSV Land van Rhode 65 31 WAK Groot Evergem 16 

7 Hanske de Krijger Oudenaarde 65 32 Waterhoekstappers Heestert 16 

8 De Magriete Stappers 58 33 Denderklokjes Lebbeke 15 

9 De Marktrotters Herne  54 34 Wandelclub Beernem 15 

10 WSV Chatons Ronse 51 35 WSV Wetteren 14 

11 De Scheldestappers Zingem 50 36 Dwars door Brakel 14 

12 Wandelclub Natuurvr. Deinze 48 37 De Kwartels Assenede 14 

13 Wandelcl. Halewijn Zoutleeuw 48 38 Den engel Leuven 14 

14 Tongerse Wandelvrienden 47 39 De Keignaerttrippers Oostende 14 

15 Footing Club Fosses 46 40 Les Vaillants Acrenois 13 

16 WSV De Kadees Aalst 45 41 Reynaertstappers Belsele-Sinaai 13 

17 Houtheimstappers Steenokkerzeel 43 42 De Textieltrekkers Vichte 13 

18 Boerenkrijgstappers Overmere 42 43 Les Sucriers De Brugelette 11 

19 De Schooiers Wichelen 40 44 De Hopbelletjes Opwijk 11 

20 Heidetochten Kester-Gooik 40 45 De Duintrappers Westende 11 

21 De Pajotten Hekelgem 37 46 De Brugsche Globbetrotters 11 

22 Everbeekse Wandeltochten 33 47 Wandelclub Voetje voor Voetjes 11 

23 De Lummense Dalmatiërs 31 48 Burchtstappers Herzele 10 

24 WV De Ijsbrekers Haaltert 27 49 Horizon Opwijk 10 

25 Parel v h Pajottenland 27 50 Lennikse Windheren 10 
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Mattentaartentocht in Geraardsbergen, een klassieker in de 
Vlaamse Ardennen 

Geschreven door Chris Van Cauwenberge. 

Afgelopen zondag organiseerden: “De Padstappers Geraardsbergen vzw” opnieuw 

hun befaamde Mattentaartentocht. De start bevond zich in de gebouwen van het 

Koninklijk Atheneum, op amper 800m van onze thuisbasis, gemakkelijker kon dus 

niet. Geen auto nodig, geen zoektocht naar een parkeerplaats, vandaag stond er dus 

uitsluitend stappen en nog eens stappen op het programma. Aan het project Sportief 

Wandelen werd hier ook meegedaan, we konden ons dus onbezorgd toeleggen op 

onze hobby, wandelen! Inschrijven voor het volle pond (42km), links en rechts enkele 

vrienden een prettige wandeldag toewensen, enkele fotokes nemen en we konden 

op stap. 

Amper de startzaal buiten en reeds een eerste splitsing, de grootste afstand ging 

dadelijk solo. Onmiddellijk een onverhard natuurpad langs de Molenbeek. De toon 

was dadelijk gezet, we kwamen om de natuur te bewandelen en de organiserende 

club bediende ons onmiddellijk op onze wenken. Op die manier wandelden we rond 

de schoolterreinen om langs de andere zijde uit te komen. We dwarsten de drukke 

baan Zottegem- Geraardsbergen-Lessen om aan de overzijde terug onverhard, dwars 

door de natuur onze weg verder te zetten langs de Molenbeek. Toen we tussen de 

bebouwing aankwamen, bleven we deze grillig meanderende beek volgen tot aan 

een brugje. 

 

Hier verlieten we de Molenbeek om via een wegje achter een woonwijk verder te 

trekken. Aan een kapelletje sloegen we tot mijn verwondering links af! Aangezien 

ik hier geboren en getogen ben wist ik dat dit wegje ietsje verder doodliep. 

Inderdaad, na enkele honderden meter wandelden we verder dwars door het veld. 

Hoe krijgt de omloopbouwer het toch voor elkaar? Enfin, wij konden er maar wel bij 

varen. Na deze onverwachte intermezzo dwarsten we de baan Geraardsbergen-

Brakel en trokken onverhard verder door de kouters. Hier stapten we met op onze 

linkerzijde zicht op Deftinge, recht aan de einder doemde de Oudenberg op. Wat 

verder een stukje asfalt tot juist voorbij de voetbalinfrastructuur van KSV 

Geraardsbergen, hier sloegen we rechts opnieuw een veldweg in die ons opnieuw 

afzette aan de drukke baan die we daarstraks hadden gedwarst. Opnieuw voorzichtig 

oversteken want sommige chauffeurs kennen dus spijtig genoeg niet de bedoeling 

van een zebrapad! Eenmaal aan de overzijde kregen we na 100 meter opnieuw het 

gezelschap van de kortere afstanden. Een stukje langs de spoorlijn Geraardsbergen 
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met Denderleeuw en Zottegem om wat verder de natuur in te draaien richting de 

terreinen van het “RVT De Baronie Van Boelare”. Na een mooie natuurdoorsteek 

belanden we inderdaad op de binnenkoer van deze instelling, een voormalig kasteel. 

 

Het omgracht kasteel van Boelare is gelegen ten noord-oosten van de vroegere 

gemeente Nederboelare aan een bocht van de Dender. Rond 800 na Christus, 1200 

jaar geleden wordt het kasteel in de archieven voor het eerst vernoemd. Het kasteel 

was de voormalige zetel van de vrije heerlijkheid, de Baronie van Boelare. De 

Baronie omvatte 12 dorpen in eigendom met 8 vierscharen of schepenbanken, en 

was één van de 5 roeden of baarderijen van het "Land van Aalst". We verlieten het 

domein en kregen een stukje kasseiweg onder de voeten geschoven. Halfweg deze 

mooie dreef kregen we de keuze tussen verhard en natuur. We waren gekomen voor 

natuur, dus onze keuze was vlug gemaakt, we trokken resoluut de Boelaremeersen 

in. De natuurgebied ligt in de Dendervallei op het grondgebied van Nederboelare, 

Schendelbeke en Onkerzele. Het landschap langs de rechteroever (kijk 

stroomafwaarts, richting Gavers) is bijna volledig open en bestaat uit soortenrijke 

weilanden, soms omringd door een rij knotwilgen. Langs de linkeroever (waar wij 

ons bevonden) vinden we een mozaïek van valleibosjes, verruigde graslanden en 

moerasvegetaties met riet en ruigtekruiden waar populieren stonden ingeplant. De 

populieren werden grotendeels gekapt en opgeruimd omdat ze een negatief effect 

hebben op de natuurwaarden van de moerasvegetaties. Het resultaat is een 

gevarieerd en natuurlijk landschap waarin plaats is voor rietvelden, natte ruigtes 

en opslag van wilgen, elzen, essen en eiken. Dit is het ideale biotoop voor 

verschillende vogelsoorten van riet en struweel. De meest bijzondere broedvogels 

zijn waterral, Cetti’s zanger en rietgors. De grachten, greppels en veedrinkpoelen 

vormen, in combinatie met de ruigte-vegetatie en de verspreid staande bomen en 

struiken, een geschikt leefgebied voor heel wat libellen. Het krioelt er van de 

padden en kikkers. Ook verschillende vlindersoorten voelen zich hier thuis. De meest 

opvallende soort is de sleedoornpage die zijn eitjes legt op jonge uitlopers van de 

sleedoorn. De meest zeldzame soort die voorkomt in het reservaat is echter een 

klein slakje, de zeggekorfslak. Dit is zelfs een Europees beschermde soort! Na dit 

gebied te hebben verkend kwamen we in Schendelbeke waar we de eerste maal 

konden rusten. Hier was blijkbaar een probleempje met de scanning voor Sportief 

Wandelen. Alle nieuwe systemen zullen zo wel hun kinderziektes vertonen zeker. 

Niet getreurd, na een verfrissend drankje konden we verder voor het 2de deel. 
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Na honderd meter, aan de Sint-Amanduskerk opnieuw een splitsing. We dienden hier 

blijkbaar een lus te bewandelen. We passeerden het station van Schendelbeke en 

volgden geruime tijd de onverharde veldweg langs de spoorlijn Geraardsbergen-

Denderleeuw. Ietsje voor het station van Idegem een stukje verhard en dan linksaf 

terug een veldweg in. We kruisten de baan Geraardsbergen-Ninove, wat verder 

opnieuw de licht golvende natuur in. Na een tijdje kwamen we in het natuurgebied 

Moenebroek. De kern van Moenebroek wordt gevormd door een nat elzenbos met 

enkele bronnen en een groot aantal kwelzones. Doordat de bronnen winter en zomer 

de bodem nat houden, kunnen er maar weinig bomen groeien. Enkel zwarte els kan 

er overleven. Dotterbloem, slanke sleutelbloem en verspreidbladig goudveil zorgen 

er voor een gele voorjaarsgloed. Na het verlaten van dit prachtige natuurbiotoop 

dwarsten we een drassige weide, daarna een mooie licht stijgende veldweg om 

opnieuw aan te komen op de baan Geraardsbergen-Zottegem. Een stukje fietspad 

en terug via een golvende veldweg richting Schendelbeke. Eenmaal in de bebouwing 

nog wat achterafjes om de rustpost een 2de bezoek te brengen. Er stonden inmiddels 

reeds bijna 19km op onze teller, dus hoog tijd om de inwendige mens wat te 

versterken met een hapje en een drankje. 

 

We verlieten Schendelbeke via een wirwar van kerkwegeltjes, die ons afzetten aan 

de linker zijde van de Dender. We dwarsten de stroom om dadelijk aan te belanden 

in het “Provinciaal Domein De Gavers”. Dit recreatiedomein ligt prinsheerlijk te 

schitteren in de deelgemeente Onkerzele, rond een 20 hectare grote waterplas. Hier 

kregen we enkele hagelbollen op ons hoofd. Inderdaad, het is nog geen zomer en 

niks is zo grillig als het weer in onze contreien. Bij het verlaten van het domein nog 

enkele mooie achterafjes en langzaam maar zeker bereikten we onze 3de rustpost 

voor vandaag in Onkerzele. Ook hier dienden we een lus te bewandelen. Dadelijk 

een klimmetje via een natuurpad tot bezijden de Sint-Maartenskerk van Onkerzele, 

in 1842 opgetrokken in vroege neogotiek. Nog een stukje klimmen via straat om 

vervolgens terug de natuur in te duiken. Dadelijk een afdaling, we wisten uit 

ervaring dat de omloopbouwer tot hiertoe genoeg medelijden had getoond. Vanaf 

dit punt ging de tocht iets pittiger worden. Klimmen en dalen zouden ons voor de 

rest van de tocht waarschijnlijk ten deel vallen. In de verte merkten we het 
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Raspaillebos op en daar trokken we dus via een mooi opklimmende veldweg resoluut 

naar toe. Op de flanken van de Bosberg, geprangd tussen de valleien van de Dender 

en de Mark, ligt het Raspaillebos. Het landschap combineert de steile trekken van 

de Vlaamse Ardennen met de zachte glooiingen van het Pajottenland. De talrijke 

paden, soms slingerend tussen dichte bossen of in brede, bloemenrijke dreven, dan 

weer in het open landschap, nodigden ons uit om te genieten van de kleurrijke 

bosomgeving. Hier kregen we een stevige klim te verwerken waarna een idem dito 

afdaling ons te beurt viel. Verder via een resem van veldwegen met prachtige 

uitzichten terug naar de bebouwing van Onkerzele. Hier op onze 4de rust vonden 

we het hoog tijd om eens iets sterker te nuttigen dan cola, het moment was 

aangebroken om te genieten van een lekker koel bruin abdijbier. 

 

Opnieuw op stap richting centrum Geraardsbergen via opnieuw een resem van 

veldwegen. We belandden aan de voet van de Oudeberg. Hier kregen we onze 

zwaarste klim voor vandaag onder de voet geschoven. Via de Muur en de Kapelmuur 

helemaal tot boven aan de kapel Onze-Lieve-Vrouw-van-Oudeberg. De top van de 

Oudenberg bevindt zich 110 meter boven de zeespiegel, en is daarmee het hoogste 

punt van de heuvelruggen die de Brabantse Kam uitmaken. Voordat Vlaanderen in 

de 7e of 8e eeuw bekeerd werd tot het christendom, werden wellicht op deze plek 

reeds zonneoffers gebracht. Een oude legende spreekt van een zekere Jan Tant, 

deken van de Leuvense lakengilde, die onderweg door een verschrikkelijk onweer 

werd overvallen. Zijn metgezellen werden doodgebliksemd, maar hij had beloofd 

een kapel te bouwen op de berg als hij veilig op zijn bestemming zou geraken, en 

bleef gespaard. De oudste, historische vermelding gaat terug tot 1294. Rond 1300 

werd de kapel eigendom van de Sint-Adriaansabdij. Het was in deze kapel dat de 

Graven van Vlaanderen na hun troonsbestijging de eed aflegden (of door een 

afgevaardigde lieten afleggen) dat ze de abdij zouden beschermen. De Neobarokke 

kapel uit de eerste helft van de 17de eeuw werd vervangen in 1724-1733 onder abt 

Roelandt. Privé-bezit in de Franse tijd, in 1839 geschonken aan de paters Jozefieten, 

in 1905 heropgericht volgens vroeger patroon naar ontwerp van architect A. 

Vandamme. Vanaf hier is het uitzicht vanop de Oudenberg over Geraardsbergen en 

omgeving gewoon prachtig. Daarna trokken we in een boog rond de heuvel om iets 

verder opnieuw een splitsing aan te treffen. We dienden hier een plaatselijk lusje 

te bewandelen. Het was er eentje met jojo-effect. Dalen, stijgen, dalen, stijgen ….! 

Wel via mooie veldwegen en prachtige uitzichten. Bedankt Kurt voor dit leuke 

ommetje! Eenmaal terug op het punt waar we aan dit lusje begonnen zetten we de 

afdaling in, via het wondermooie Grupellopark bereikten we de markt. Hier stonden 

talrijke kraampjes alsook de reuzen van Geraardsbergen waren te bewonderen, dit 

ter gelegenheid van de opening van het toeristisch seizoen. Onze laatste rustpost 
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was in “De Permanensje”, het museum van Manneken-Pis. Hier kregen we een koffie 

en een halve mattentaart aangeboden. 

Geraardsbergse Mattentaarten zijn kleine ronde taartjes, met een doorsnede van 8 

tot 10 cm, die bestaan uit bladerdeeg, opgevuld met mattenbrij. De Geraardsbergse 

Mattentaarten zijn onafscheidelijk verbonden met de cultuur en de geschiedenis 

van de stad Geraardsbergen en omstreken. Een probleem van melkbewaring lag aan 

de oorsprong. Tot en met de 19de eeuw beschikten alleen kloostergemeenschappen 

en kastelen over ijskelders om melk enkele tijd te kunnen bewaren. De doorsnee 

boer had deze mogelijkheid niet. Daarom liet hij de volle rauwe melk schiften in 

‘matten' en wei, het procédé van het kaasmaken. De melk werd gekookt, gestremd 

door toevoeging van zure karnemelk en uitgelekt in een neteldoek. De wei die 

wegvloeide ging als voedsel naar de dieren. De uitgelekte wrongel werd gemalen en 

gemengd met suiker en eidooiers. De mattenbrij werd uitgespreid op een vierkant 

deeglapje, dat vervolgens overhoeks werd gevouwen en gebakken in een oven. Deze 

werkwijze moet eeuwenoud zijn. In een 13de-eeuw troubadourlied was al sprake 

van ‘matten' of ‘matton'. Het Geraardsbergse O.L.Vrouwhospitaal kocht in de 16de-

eeuw regelmatig matten en mattentaarten aan. De bakkers uit de stad hadden toen 

al veel aandacht voor het produceren van kwalitatief hoogstaande producten. Op 12 

december 1665 stelden ze een huishoudelijk reglement op en vaardigden 

kwaliteitsregels uit. Deze werden op 18 januari 1752 bij keizerlijk decreet 

bekrachtigd door Maria Theresia. Om de historische achtergronden en de kwaliteit 

van de mattentaarten veilig te stellen richtte de bakkersbond in 1978 de 

‘Broederschap van de Geraardsbergse Mattentaart' op. Deze organiseert sinds 1980 

elk jaar een ‘Dag van de Geraardsbergse Mattentaart'. De Geraardsbergse 

mattentaart heeft op 15 februari 2007 als eerste Vlaamse streekproduct het label 

"beschermde geografische aanduiding" gekregen van de Europese Commissie. Het 

geografisch gebied omvat de fusiegemeenten Geraardsbergen en Lierde. De melk, 

zowel als de matten, moeten afkomstig zijn van hoeves uit dit omschreven gebied. 

Dat betekent dat het bedrijf dat de melk produceert, ook ermee de matten maakt. 

Dat geldt niet voor de boter en de bloem voor de vervaardiging van het bladerdeeg. 

De bereiding van de mattenbrij gebeurt door matten, eieren, suiker en eventueel 

een kleine hoeveelheid amandelextract te mengen. Taartvormpjes bekleed met 

bladerdeeg worden gevuld met de mattenbrij en afgedekt met een nieuwe laag 

bladerdeeg. Dat wordt dichtgevouwen en bestreken met ei. In de bovenlaag van de 

mattentaart wordt tot slot een lichte knip aangebracht. Al deze werkzaamheden 

moeten binnen het geografisch omschreven gebied gebeuren. 

Vanaf hier was het definitief afdalen geblazen. We kwamen aan de Dender, die we 

enige tijd stroomafwaarts dienden te volgen. De stroom even dwarsen en verder tot 

aan de achterzijde van Hunnegem, de bakermat van de stad. Hier kregen we een 

laatste bosdoorsteekje die ons afzette aan de brug over de spoorweg. Langs de ene 

zijde trapkes op, langs de andere zijde trapkes af en we waren aan de eindmeet 

waar we konden nagenieten van onze prachtige wandeldag. Het was een omloop om 

duimen en vingers af te likken, een top-parcours. Bedankt aan de omloopbouwer 

voor al dit moois, ook bedankt aan de vele vrijwillige medewerkers om alles in goede 

banen te leiden. Tot een volgende.  
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De Gaverswandeling, Pinkstermaandag 16 mei 
De Gaverswandeling verwerft stilaan maar zeker de reputatie van een mooie vlakke 

wandeling met heel veel natuur en een ruime opkomst. De verwachtingen waren dan 

ook vrij hoog, zodat andermaal enkel het weer spelbreker kon zijn. De lente, eerder 

somber te noemen dit jaar gaf ons toch nog een mooie wandeldag, droog en fris, 

maar mooi wandelweer. 

Reeds vrij vroeg werd Schendelbeke onder de voet gelopen. Het was snel zoeken 

naar een parkeerplaatsje en de zaal kreunde onder de aanwezigen. Iedereen wou er 

precies vrij vroeg aan beginnen.  

De wandelaars smulden van de diverse omlopen. De Boelaremeersen, de 

Moenebroek, de fel gesmaakte Idegemse Meersen en het Provinciaal domein de 

Gavers wisten iedereen te bekoren. Voeg daarbij nog het Mystic biertje en je weet 

dat menig wandelaar meer dan tevreden was.  

De reacties nadien logen er niet om. De Idegemse Meersen waren precies ’s lands 

ontdekking. Ook de voorbije jaren gingen we erdoor, maar het nieuwe 600 m lange 

plankenpad bleek de revelatie van de tocht. 

Bij het einde van de dag noteerde we 2577 deelnemers. Wel iets minder dan vorig 

jaar, maar toen hadden we echt aangekondigd wandelweer. Onder hen noteerde we 

880 wandelaars niet bij een vereniging aangesloten. Omzeggens 30 % wat een zeer 

mooi resultaat was. Er waren ook 415 leden aanwezig. Ook hier zien we een lichte 

terugval ten opzichte van vorig jaar, ondanks het feit dat we meer leden noteren. 

We blijven jullie dan ook stimuleren om op eigen wandelingen aanwezig te zijn. Het 

betekent een steun voor de vele mensen die de ganse dag in de weer zijn om de 

wandeling te doen slagen. 

Hierna volgt de tabel met de beste 30 vertegenwoordigde clubs. 

 

1 Egmont Zottegem 282 16 Les Sucriers Brugelette 21 

2 WSV Land Van Rhode 62 17 Reigerstappers Vinderhoute 21 

3 Hanske De Krijger Oudenaarde 55 18 C.S.C. Lierde 20 

4 WSV De Kadees Aalst 41 19 Boerenkrijgstap. Overmere 17 

5 Postiljon Wandelcl. Merelbeke 39 20 Reynaertstappers vzw 14 

6 De Chatons Ronse 38 21 Lennikse Windheren 14 

7 Scheldestappers Zingem 37 22 Wandelclub Kruikenburg 12 

8 De Marktrotters Herne 34 23 Dorpscomité Bogaarden 12 

9 Everbeekse Wandeltochten 30 24 De Kwartels Groot-Assenede 12 

10 WV De Ijsbrekers Haaltert 25 25 Wandelclub Roal Benti 11 

11 Parel van het Pajottenland 24 26 Les Marcheur de La Sylle 10 

12 Burchtstappers Herzele 23 27 WSV Wetteren 10 

13 Wandelclub Natuurvr. Deinze 23 28 Les Vaillants Acrenois 10 

14 De Pajotten Hekelgem 23 29 De Kwartels Assende 10 

15 De Heidetochten Kester-Gooik 22 30 Wandelclub Al Kontent 10 
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Op Wandelgazette mochten we het volgende verslag van de wandeling lezen van 
Frans D'Haeyere 

Kanjer van een natuurwandeling in Schendelbeke. 

Schendelbeke, waar ligt dat vroeg ik mij af. Ik liet het over aan mijn GPS om mij 

daar te brengen, toch een 80 km ver. Alles ging goed tot ik de Geraardsbergse 

deelgemeente naderde, omleiding wat dacht je? In Tielt en Aalter was het ook al 

van dat, maar dat ken ik ondertussen. De GPS even laten voor wat het was en de 

officiële oranje borden volgen en zo lukte het mij uiteindelijk. Vroeg was ik maar 

toch stonden al de straten rondom de startplaats vol. Een km wandelen buiten het 

parcours, daar mag een wandelaar toch niet om malen hé? Eind goed, al goed, ik 

was in het buurthuis waar de medewerkers van wandelclub Padstappers 

Geraardsbergen paraat waren om de vele wandelaars te ontvangen. Ik had goesting 

om een grote afstand te doen, maar problemen met de voet noopten mij ertoe om 

het bij 16 km te houden. Maar zo te zien op de kaart, zou ik niets te kort komen, 

het was al groen wat de klok sloeg.  

Schendelbeke ligt in de Denderstreek in zandlemig Oost-Vlaanderen en 

deelgemeente van Geraardsbergen. De toon was meteen gezet. We hadden pas de 

zaal verlaten of we kwamen al midden het groen terecht via smalle onverharde 

paadjes die zich tussen de velden kronkelden met op de bermen bedden margrieten 

en een zeldzame papaver. De koeienbeesten waren zoveel passage niet gewoon, ze 

stonden ons wezenloos na te staren. Vooraleer ik het Moenenbroek betrad, legde ik 

een eigenaardige wolkenformatie op de plaat vast. De kern van dit natuurgebied 

bestaat uit een moerasbos met enkele bronnen en zeer veel opborrelend 

grondwater. Allerlei zeldzame planten tref je eraan, zo kon ik zelf ervaren. Het 

moerasbos wordt omgeven door akkers, hooilanden en weilanden, knotwilgenrijen 

en veedrinkpoelen. Een natuurlijk meanderende beek snijdt de vallei in. Sinds 1991 

werkt Natuurpunt aan de uitbouw van domein Moenebroek. We bewandelden een 

gedeelte van het aangelegde pad van 7 km. Het leek een optocht doorheen 

sprookjesland. Bij het verlaten van het bos viel mijn oog op een eigenaardig vehikel 

of iets wat er van overgebleven was. Het blijkt om de propellernaaf van een van de 

Bristol Hercules motoren van de neergestorte Lancaster JI-C te gaan. Dit 

gevechtsvliegtuig stortte op 28 mei 1944 neer in de Moenbroekstraat (thans 

natuurreservaat Moenbroek). De berging in het moerassig natuurgebied gebeurde 

op 5 december 1999. We betreden het grondgebied van Smeerebbe-Vloerzegem, een 

andere deelgemeente van Geraardsbergen die een ronkende naam meekreeg. Er 

wonen nog geen 1.000 mensen. 

We bleven tussen de velden in een oase van rust, ik had nog geen wagen gezien. Een 

aanstormende trein herinnerde er mij aan dat het station van Idegem niet veraf kon 

zijn. Station Idegem is een spoorwegstation langs spoorlijn 90 (Jurbeke - Aat - 

Denderleeuw) in Idegem, een andere deelgemeente van de stad Geraardsbergen. 

Het is nu een stopplaats. Sinds de sluiting van de loketten in 2005 staat het 

grotendeels leeg. Idegem telt 2 perrons die grotendeels onverhard zijn. Wat verder 

komen we aan de rustpost in Idegem. Het zaaltje ‘Die Crone’ is goed gevuld, enkele 
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moedigen kiezen voor een plaatsje buiten. Druk was het binnen maar niet 

onmogelijk leek het mij om de meeste medewerkers op de groepsfoto te krijgen. 

Om een of andere reden lukte de plaatselijk verantwoordelijke daar niet in, voor 

een ‘groepsfoto’ in vijf of zes delen paste ik. Rap een frisdrankje nuttigen en dan 

maar op voor de lus van 5,6 km, inmiddels waren 5,2 km afgelegd.  

Idegem wordt voor het eerst vermeld als ‘Idingehem’, een vorm die niet erg afwijkt 

van de oorspronkelijke naam ‘Idinga Haim’, Germaans voor ‘Hoeve van Ido’s 

nakomelingen’. De dorpsheerlijkheid was de bakermat van de zeer oude familie Van 

Idegem of d’Ydeghem, die door huwelijk met meerdere machtige Vlaamse 

geslachten verbonden was. Bij vertrek uit de rustpost kijk je frontaal op de Sint-

Pieters-Bandenkerk, sedert 1974 beschermd. We stappen een eindje langs de 

spoorweg op een onverhard pad op de scheiding met akkers. Via een ommetje komen 

we opnieuw aan de spoorweg die we moeten dwarsen maar het wordt even wachten 

tot de trein voorbij gevlogen is. Vervolgens door een bosje tot we aan een verhoogd 

houten pad komen. Deze constructie noemt men een knuppelpad, dit is een houten 

pad dat is aangelegd door een moerasachtig terrein of kwetsbare natuur, zodat dit 

zonder problemen kan worden overgestoken. Knuppelwegen waren al bekend bij de 

Romeinen. Meestal liggen de planken van een knuppelpad horizontaal, hier liggen 

ze vertikaal. Het pad is veel langer dan gedacht, maar veel tijd om rondom je te 

kijken is er niet, de voeten vragen te veel aandacht. We blijven midden de natuur 

met heerlijke paadjes. De parcoursbouwer heeft er zelfs een lang stuk tussen 

gestoken dwars over het veld tussen de gewassen, waar gevraagd wordt na elkaar 

te lopen. Heerlijk is het om een lange rij over het veld te zien laveren. Na 5,6 km 

komen we terug aan de rustplaats in Idegem. Het zit er nu afgeladen vol, ook buiten 

zijn de rustende wandelaars toegenomen. Ik hou het kort, op naar de resterende 5 

km met een extra stop 900 m vóór het einde. 

 

        

 

Langs smalle verharde paadjes en rustige wegen gaat het richting veerpont in 

Idegem. Het Denderveer verbindt de Denderoevers tussen Schendelbeke en Idegem 

ter hoogte van De Gavers. Het Denderveer is vrij uniek, in België blijven er maar 

enkele van over. Het veer is een handmatig bediend kabelveerpont. Twee tussen de 

oevers gespannen staalkabels zorgen er voor dat de veerman het pont naar de 

overkant trekt met een soort houten knuppel. In trosjes maakten de wandelaars de 

korte overtocht om dan in groep naar de Gavers te trekken. Het provinciaal domein 
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De Gavers ligt tussen de schilderachtige hellingen van de Vlaamse Ardennen en de 

Dendervallei. Je kan er van het groen, de rust én het leven rond de 20 hectare grote 

plas genieten. De Gavers is een recreatiedomein in de Belgische stad 

Geraardsbergen. Het is een provinciaal domein in de provincie Oost-Vlaanderen. Het 

domein ligt ten noordoosten van het stadscentrum, langs de Dender in de 

deelgemeente Onkerzele. Het is een wandelparadijs waar de parcoursbouwer gretig 

gebruik heeft van gemaakt. Waterfontein, watervogels, een rijke flora langs de 

bermen en oevers… je hebt ogen tekort. Ik kan zelfs uitzonderlijk een fluiter in het 

riet verschalken voor een foto, twee stoeiende eenden trekken er zich niets van 

aan. Zo komen we aan de geïmproviseerde rustpost bij de Schipkensbrug in 

Schendelbeke. Hier wordt ons een fruitbier of frisdrank gratis aangeboden. De 

meeste wandelaars nemen het ervan om op een bankje er extra van te genieten. 

Het einde is nu wel heel dichtbij gekomen. 

 

       

 

Einde van een ongelooflijk mooie natuurtocht doorheen de Oost-Vlaamse 

Denderstreek. De parcoursbouwer weet niet alleen al de mooie stukjes natuur liggen 

maar hij weet ze ook goed aan elkaar te breien. De wandelaars waren in de wolken, 

ze kwamen dan ook in groten getale naar Schendelbeke. Dank aan medewerkers en 

bestuur voor een uitstekende wandeldag. 

Folders en affiches 

Langs deze weg willen wij een warme oproep doen om onze folders en affiches niet 

alleen op wandelingen te bedelen of uit te hangen, maar de verspreiding ervan zo 

ruim mogelijk te maken. 

Gelieve ook zoveel mogelijk de volgende kanalen te gebruiken: bakkers, slagers, 

apothekers, dokters, tandartsen, frituren, cafés, restaurants,… . 

Denk ook eens aan de culturele centra, de bibliotheken, sporthallen, sportpleinen 

en andere openbare plaatsen en vraag hen onze affiches uit te hangen 

Heeft u geen of onvoldoende folders of affiches, neem dan contact op met één van 

de bestuursleden. Zij zullen je trachten van folders en affiches te bevoorraden, bij 

voorkeur op onze eigen tochten, dinsdagwandelingen of busreizen. Alvast bedankt 

voor de medewerking!  
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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 4: De camino Francès – Burgos tot Léon (8 stapdagen) 
Léon, 9/4/2015, 14:00.   
Voor onze ogen buitelen onze sokken over onze broeken en draaien toertjes met 
onze shirts, netjes gewassen en in volle drooginspanning. We zitten kort na de 
middag, tijdens siëstatijd, alleen in een wassalon in een buitenwijk van Léon en 
hebben ons volledig uitgekleed om zoveel mogelijk was in de trommels te kunnen 
steken. Met de billen dichtgeknepen en enkel in onze regencapes slaan we het 
droogtafereel van onze kleren gade. 
Op mijn schoot ligt mijn dagboek, bijgewerkt van Burgos tot Léon. Ik lees, om de 
tijd te doden, Lieve de teksten voor, die het relaas vormen van onze tocht gedurende 
de acht voorbije stapdagen van Burgos naar Léon:  
 
Donderdag 2 april 2015: Burgos naar Hornillos del Camino (20km)  
(zon, 7u30 : +3°, 14u ; 22°) 

En of we goed geslapen hebben! Alle batterijen zijn weer volop opgeladen. Burgos 
was mooi, maar de camino wacht. We verlaten 
de stad van El Cid en trekken over de Puente de 
los Malatos naar het Hospital del Rey, wat in de 
middeleeuwen de belangrijkste pelgrimsherberg 
op de camino was. Wij hebben evenwel vooral 
oog voor het nabijgelegen klooster “Las Huelgas 
Reales”.  Na een rustpauze in Tarjados, waar we 
de zoveelste ooievaar spotten, kruipt de weg 
vanaf het charmante Rabé de las Calzadas, 
langzaam, haast ongemerkt, maar gestaag, naar 
het hoger gelegen plateau, waar hij wellustig 

kronkelend in de zon even pauzeert, om zich daarna in rotvaart steil het dal van 
Hornillos in te storten. Dat is de weg die ons de geschiedenis van Hornillos invoert, 
evenwel zonder ons daarin een rol van betekenis te laten spelen. In Hornillos wemelt 
het van de pelgrims en de gemeentelijke Albergue is ons iets te druk. Het is opvallend 
hoeveel meer pelgrims er op weg zijn na de ‘goede week’. We keren terug naar het 
begin van het dorp en vinden in Albergue El Alfa niet alleen een bijzonder 
vriendelijke en behulpzame gastvrouw maar ook een leuk aanbod: kamer met 10 
houten stapelbedden, gezamenlijk avondeten (19u30) en ontbijt 7u30) en dit alles 
voor 20€ pp. Bij het aperitief maken we kennis met onze lotgenoten en dat verloopt 
in een zo gemoedelijke sfeer dat de namiddag ongemerkt in de avond overgaat. De 
gastvrouw nodigt ons aan tafel voor haar zelfgemaakte paella. De roséwijn vloeit 
overvloedig en de verhalen in een veelvoud aan talen zijn niet uit de lucht. Zelfs de 
wereldproblemen worden in en handomdraai opgelost. “La vie en rosé” met dank 
aan Chaime en Conchi (Spanje), Maud en Kirrian (Dublin), Simone (Aachen) en David 
en Joan (Malta) 
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Vrijdag 3 april 2015: Hornillos naar Castrojeriz (21km)  (mooi, tot 21°) 
 
Na een woelige nacht (hevig gesnurk ten gevolge van te veel drank), het gezamenlijk 
ontbijt (vrij stil ten gevolge van …) vertrekt iedereen op eigen tempo (naar een 
volgende ontmoeting?). Het pad wringt zich letterlijk 
door de begroeiing omhoog naar de rand van de 
vallei, waar het ons na een korte steile knik (venijn 
zit altijd in de staart) op de ‘meseta’ aflevert. De 
‘meseta’ is zonder meer, zeker in dit weer, mooi. Het 
boomloze platte landschap, nu nog groen, maar 
beslist weldra dor, wordt doorsneden door de met 
stenen wallen afgezoomde pelgrimsweg. Het is best 
aangenaam wandelen op de vlakte, tot plots voor ons 
uit het niets een steile afdaling gaapt. In het dal ligt 
-het in volle restauratie zijnde- Hontanas. We maken van de gelegenheid gebruik om 
te rusten. Vanaf Hontanas wandelen we door het dal, dat maar aan een kant open 
is, langs de flanken van de noordelijk heuvel de opening naar Castrojeriz in. Het is 
een eenzame stille tocht. We lopen achtereen, met voor ons onze schaduwpelgrims. 
De stilte wordt slechts af en toe doorbroken door een zingende vogel. Nu en dan een 
blik, een handkneepje, een vluchtige kus, dat is wat ons verbindt op deze tocht 
ergens op een flank van ergens een berg.   Een paar kilometer voor Castrojeriz buigt 
het pad plots de flank af en zet ons af aan een kaarsrechte asfaltweg, die slechts 
wordt onderbroken door de ruïnes van het klooster San Anton. Freewheelend zien 
we al van ver, op de geïsoleerde heuvel boven Castrojeriz de ruïnes van de burcht 
van Sicherich, een baken in de wolkeloze helblauwe lucht. Bij de kapittelkerk van 
Santa Maria del Manzano betreden we het stadje, waar we vrij gemakkelijk een 
geschikt bed vinden in Albergue de perigrinos CASA NOSTRA, herberg met een zeer 
oud antiek interieur. 

Zaterdag 4 april 2015: Castrojeriz naar Poblacion de Campos (29 km)          
(Eerst zwaar bewolkt, daarna zonnig, koude wind)   

In Castrojeriz geraken we om 8 u aan geen ontbijt zodat we genoodzaakt zijn zonder 
eten op pad te gaan (gelukkig hadden we gisterenavond een goeie pelgrimsmenu). 
Desondanks vatten we met volle goesting onze dagetappe aan, waarvan het begin 
niet van de poes is. Voor ons rijst immers als een muur de volgende meseta boven 
het dorp uit. De beklimming naar de rand van de hoogvlakte, die nauwelijks enkele 
honderd meter breed is, is steil (om het met een stokwoordje te zeggen): 12%. We 
zijn er een halfuur zoet mee. De afdaling die na de smalle hoogte volgt doet het nog 
beter: 18%. Het wordt een marteling voor onze knieën. Het dal erna ligt wijds en 
lang voor ons uitgestrekt en het brede pad dat er slangenlings doorheen kronkelt is 
goed begaanbaar en voert ons tussen akkers en grasland naar Itero de la Vega, het 
eerste dorp met eetmogelijkheden. Het spek met eieren laat zich smaken en maakt 
van ons meer dan ooit gedreven stappers. We malen de kilometers er met gemak 
door, ook al stijgen we haast onmerkbaar tot Otero Largo. De vergezichten zijn 
schitterend en het stappen is aangenaam. We nemen nog een duik naar Boadilla, 
waar we nog even verpozen en stappen dan langs het Canal de Castilla, een te gek 
irrigatiekanaal. Het loopt langs de ene kant ruim tien meter boven land en langs de 
andere kant haast gelijk met het land. We volgen het tot een groot oud 
sluisencomplex, net voor Fromista. Ook hier doet de ontspanner van het fototoestel 
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weer overuren.  Fromista zelf kan ons niet bekoren en dus belanden we een uurtje 
later, in het gezelschap van Davy -een jonge Nederlandse globetrotter uit Helmond-  
in Poblacion de Campos. We hebben er 29 km opzitten en slapen in een oud hotelletje 
in een king size bed, ’t is tenslotte morgen Pasen. We zingen als gekken Bim Bam 
Beieren, de klokken leggen eieren. De camino is een beetje gek worden. 

Zondag 5 april 2015: Poblacion de Campos naar Calzadilla de la Cueza (33 km) 
(zonnig, max 20°) 

Gisterenavond hebben we nog genoten van een goede maaltijd met twee 
medepelgrims, de Zweedse Sonja en de Duitse Mia. Het is bijzonder amusant om in 
verschillende talen te communiceren, elkaar te verbeteren en samen te zoeken naar 
dat ene nog ontbrekende woord. Mooie avond. 
Vermits we maar zinnens waren 16 km te stappen, beginnen we de dag ietwat loom, 
zoals de zon die zich door de wind alweer laat ringeloren. De tocht naar Carrion de 
los Condes, het geplande eindpunt, loopt over de oude StJacobsroute, waarnaast 
later een autoweg werd aangelegd, die gelukkig nog door de automobilisten moet 
worden ontdekt. Het grind-aarde pad loopt kaarsrecht –is rechter strafbaar?- door 
het biljart vlakke land. In de dorpskern van Carrion bespreken we het ruime aanbod 
overnachtingsmogelijkheden bij een cerveza en enkele tapas. En daar is ons 
gezelschap van gisterenavond ook (Sonja en Mia). Ze overhalen ons -of is het: dagen 
ons uit- om door te gaan naar het volgende dorp, zo'n17km verder. We happen toe, 
maar laten hen al vlug achter. Op het geluid van het gekrisp van onze schoenen in 
het grind drijven we ons tempo op naar eurodaxniveau.  We doorkruisen één van 
Spanjes belangrijkste Cañada (cañada Leonesa Oriental) of veedrijversroutes. Het is 
een route die vroeger door drijvers werd gebruikt om het vee van het zuiden naar 
het noorden en terug te drijven en nu worden wij erdoor gedreven.  Het desolate en 
monotone landschap nodigt alweer uit tot stilte, blik op oneindig en stappen. De zon 
die inmiddels de wind wandelen heeft gestuurd zorgt voor kleur en warmte en dat 
vergemakkelijkt het verteren van de vlakke kilometers.  Haast onopgemerkt 
bereiken we Calzadilla. We zijn blij met onze prestatie (33km) en zijn al gedoucht 
wanneer onze jonge uitdaagsters de albergue municipal (5€ pp.,vrij nieuw) binnen 
strompelen. Ze zijn onder de indruk van opa en oma ... 

Maandag 6 april 2015: Calzadilla de la Cueza naar Sagahun (22 km) (zonnig, 
max.20°) 
De St. Jacobsroute van vandaag wordt ons voorgeschoteld als een soort oud en nieuw 
traject. Wij lopen op een grindpad (oud) naast een autoweg (nieuw), gelukkig zonder 

verkeer. Het landschap is sedert gisteren nog niet 
veranderd: plat, platter, platst. De route evenmin : 
recht, rechter, rechtst.  We lopen op een gesappig 
tempo in de wetenschap dat elke stap er een is 
dichter bij Santiago. Onderweg krijgen we het 
gezelschap van een wel zeer praatgrage, maar oh zo 
sympathieke Amerikaan, Dominique uit Wisconsin. 
Hij wandelt de camino alleen, alhoewel we hem al 
altijd in gezelschap hebben gezien. Met z'n drieën 
gaat het nog vlotter. Net als wij vraagt hij zich ook 
af tot welk doel de autoweg naast de StJacobsroute 
werd aangelegd.  Net voor we Sahagun dreigen 
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binnen te komen, worden we nog even rondgeleid langs de Ermita Virgen del Puente, 
een Romaanse kapel uit de 12de eeuw. Het is een gewezen pelgrimsherberg, nu 
gerestaureerd doch ongebruikt en plompverloren gelegen in de middle of nowhere. 
De plaats is evenwel wondermooi en nodigt uit tot rust. We ontmoeten er Carlos een 
oude Spanjaard, die samen met zijn ezel Marina en zijn hond Sancho onderweg is 
van Artzeniega (Spaans Baskenland) naar Compostela. Hij slaapt in een tent of 
gewoon buiten onder een afdak. Hij biedt ons wijn aan in een wijnzak en wat kaas. 
De camino verveelt nooit. 
In Sagahun beslissen we met Dominique, na meer dan één cerveza, te overnachten 
in de Albergue municipal, die is gevestigd in een gerestaureerde kerk. De 
stapelbedden staan per vier in nieuwe kraaknette chambrettes. We zijn nu precies 
halfweg de camino francés en dat (of de cerveza) helpt ons om de slaap vrij vlug te 
vatten, dromend van Santiago en de eeuwige roem. 
 
Dinsdag 7 april 2015: Sagahun naar Reliegos (31,5 km) (zonnig, max. 24°) 
 
We verlaten het interessante middeleeuws ogende Sagahun via de Puente de Canto, 
met in onze rugzak een “Carta de perigrina”, het bewijs dat we de helft van de 
camino hebben afgelegd. De camino wordt geflankeerd door de autoweg en hoe 
verlaten die ook is, hij stoort ons mateloos. We beslissen dan maar, om na 4 km 
steenweg in Calzada del Coto het langere traject langs de calzada Romana te 
wandelen. Het probleem is evenwel dat de calzada een stuk van 27,5 km is, zonder 
enig huis, laat staan een bar, ook geen overnachtingsplaats. Maar Sonja en Mia doen 
het, dus wij ook. De Via Trajana was in de Middeleeuwen een koninklijke baan en ze 
is nu verlaten, eenzaam dat wel, maar van 
een pracht die haar gelijke op deze camino 
nog niet heeft gevonden. De grindweg is 
bezaaid met grote keien die venijnig hun 
scherpe kanten naar boven steken in een 
poging de droom van argeloze pelgrims om 
Santiago te bereiken, stuk te prikken. Maar 
wij schoffelen in de kanten van de weg, 
waar de wilde tijm welig tiert en de lucht 
vult met die verrukkelijke bijzondere 
mediterrane geur. De weidse vergezichten 
worden slechts sporadisch onderbroken 
door bosjes -met zilvermos overwoekerde- 
dorre bomen. De met wintergras begroeide groene akkers steken schril af in het 
dorre land en worden constant bevloeid via een uitgebreid systeem van smalle 
irrigatiekanalen. De mens in gevecht met de natuur. Hoe dichter we Reliegos 
naderen, hoe dichter ook het met sneeuw bedekte gebergte dichterbij schuift en de 
vlakte als in een wurggreep dreigt te omsluiten. Staat ons binnenkort weer klimwerk 
te wachten? Moe bereiken we een albergue (La Parada, 7€, nors onthaal). We slapen 
met 6 op een kamer met 3 stapelbedden. Later op de avond gaan we met Sonja, Mia 
en Chloë gaan eten in een wel heel bijzonder café (de Elvisbar). De muren zijn er 
bedekt met honderden aantekeningen, namen en data van doortocht van pelgrims. 
Wij voegen onze namen en de datum toe aan één van de muren, eten er een 
onbekende vissoort (lekker!) en beleven een gezellige avond.   
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Woensdag 8 april 2015: Reliegos naar Léon  ( 26km)  
(Zonnig, afnemende wind, 20°) 
 
De autowegen blijven de StJacobsroute schaduwen als een detective een overspelige 
echtgenoot en bovendien worden ze drukker; hoe dichter bij Léon hoe drukker. Het 
stoffige pad gaat onder en over, langs en effe weg, maar snel terug  van en naar de 
autowegen. Toch hebben ze enorm veel inspanningen gedaan om de pelgrims veilig 
door het voorstedelijk gebied te loodsen: afsluitingen, afzonderlijke bruggen, 
passerellen... Maar we stappen nu eenmaal naar een grote stad en daar is verkeer 
inherent aan.   Onderweg pauzeren we regelmatig, want de zon lijkt het vandaag 
definitief van de wind te winnen, met het gevolg dat laag na laag kledij de rugzak 
komt te verzwaren. We nemen de tijd om in Arcahueja rond 14u een menu peregrino 
te eten (goed, alleen er was enkel rode wijn). We dachten laat aan te komen, maar 
dat valt mee want rond 18 uur komen we aan in het hotel dat we vooraf boekten 
voor 2 nachten vanaf morgenavond. We zijn een dag te vroeg, maar we kunnen voor 
een prikje een nacht bijnemen. Dat betekent twee volle dagen rust in León. 
 
Donderdag 9 april 2015 (en vrijdag 10 april 2015): rustdagen in Léon 
 
We ontwaken in het viersterrenhotel en genieten van een uitgebreid ontbijt. We 
vergeten even dat we arme pelgrims zijn en wanen ons vorst en vorstin op weg naar 
een volle aflaat. We geven knecht Google de opdracht in het wereldwijde web een 

wassalon te zoeken en dat blijkt een 
koud kunstje te zijn. Rond de noen 
heeft hofdame Wasmagina alles 
gewassen en gedroogd en zijn we 
klaar voor een eerste rondje León. 
Het weer is niet zo best (geen zon, 
grijs, 14°), maar dat is slechts een 
onbeduidende bijkomstigheid op de 
camino.  
León is een moderne grote stad met 
veel oog voor ruimte, die bovendien 
een op wandelmaat kleine oude 
historische kern in zich draagt. De 
kathedraal is buitengewoon 

bijzonder, maar dat niet alleen maakt León een interessante bestemming voor een 
citytrip (eventueel in combinatie met Burgos of Santander), ook de talloze 
bezienswaardigheden en de leuke wijnbars (! gratis tapas bij de wijn!) om te 
verpozen dragen bij dat León ons meer dan bevalt. 
Inmiddels is de zon onze afspraak vergeten en krijgen we een Belgisch druilregentje 
dat ons met zachte dwang naar ons hotel drijft, waar de wijn voor onze 
huwelijksverjaardag reeds gekoeld staat.  
 
 
Volgend Padstapperke: Deel 5: de Camino Francès : LÉON naar O CEBREIRO (7 
stapdagen) 
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Waar Padstappers gezien? 

Onder voorbehoud van de juistheid der ingewonnen informatie en voor zover ze nog 

niet in het vorig clubblad gepubliceerd werden. 

[Van tochten buiten WSVL 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 
deel-

nemers 

Aantal 
Pad-

stappers 

Rang-
orde 

22/03 Avifloratocht – Aviflorastappers Ingelmunster 1296 8 24 

24/03 Hovaardige Boerwandeling – De Schooiers Wichelen 909 21 9 

26/03 Lentetocht - De Pajotten Hekelgem vzw 1025 80 2 

26/03 Leeuwtocht – Vier op een Rij Groot Zedelgem 1817 16 27 

27/03 Camtocht - De Heidetochten Kester-Gooik vzw 1037 88 1 

27/03 Marches des Collines – Verdigym Flobecq 804 30 6 

30/03 Midweektocht - Scheldestappers Zingem vzw 1541 32 10 

02/04 Bursitiatocht - Wsv Land van Rhode vzw 1790 94 3 

02/04 Lentetocht – Tervuren Bos 910 8 23 

02/04 Blarentocht – Wandelclub Koekelare 1714 9 29 

03/04 Parel van de Jekervallei – Tongerse Wandelvrienden 2330 82 2 

03/04 Cracktochten – Cracks Wolvertem 2781 30 25 

03/04 Meetkerkse Moerentocht – Sportraad Zuienkerke 1973 8 44 

03/04 Poluc Marching Team 707 19 6 

06/04 Kustwandeling - Wandelclub Nieuwpoort v.z.w. 977 10 18 

06/04 Faubourgtocht - WSV De Kadees vzw 847 32 6 

09/04 Tongenslijperstocht – Denderklokjes Lebbeke 1219 27 10 

09/04 Euraudax Geraardsbergen – Euraudax België 67 16 1 

09/04 Lentekriebelstocht – Duintrappers Westende 945 13 9 

10/04 Kunsttocht - Wandelclub Natuurvrienden Deinze 2403 12 23 

10/04 Reynaerttochten – Reynaertstappers Belsele 2360 13 33 

10/04 Marche du Pays des Cariére - Les Vaillants Acrenois 1239 82 1 

16/04 Koppenbergtocht - Hanske de Krijger Oudenaarde 1341 23 10 

16/04 Lentetocht - Lustige Wandelaars Merchtem 536 7 15 

17/04 Mattentaartentocht – Priortrofee- Padstappers 4458 486 1 

17/04 Manke Fiel tochten – Manke Fiel Asse 2060 7 44 

20/04 Midweektocht – Egmont Zottegem 1694 65 1 

22/04 Lentetocht aan de zee -  Buencamino 661 9 17 

23/04 Spijkerbostocht - Op Stap Nukerke 1411 30 11 

23/04 Week van de zee - Keignaerttrippers Oostende 1173 7 35 

24/04 Vlaanderens Mooiste Wandeltocht - Everbeekse  1561 101 2 
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24/04 Zoniënmars - WABO 1045 7 9 

26/04 Muziekbostocht - De Chatons Ronse 464 7 12 

30/04 Husdinetocht - Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw 1501 27 13 

30/04 Tweedaagse van Vlaanderen - Int. Tweed. Blankenb. 4522 18 21 

30/04 De Blankaarttocht - Wandelclub Hoger Op Woumen 1278 14 26 

01/05 Lentewandeling  - Burchtstappers Herzele 1572 117 2 

01/05 Disteltochten  - Wandelclub De Zilverdistel 2389 25 20 

01/05 Lewe tocht  - Wandelclub St.Pieters-Leeuw vzw 1924 58 3 

01/05 Tweedaagse van Vlaanderen - Int. Tweed. Blankenb. 3992 21 12 

04/05 Tollemb. Hanezoekerstochten - Parel Pajottenland 596 64 1 

05/05 Egmonttocht - Wsv Egmont Zottegem vzw 2932 111 2 

05/05 Marche des Nerviens - Les Sucriers de Brugelette 1048 19 11 

06/05 Balegemse  Jenevertocht - Land van Rhode 1059 22 8 

06/05 100 km Ieper - Organisatiecomité '100km van Ieper’ 1333 11 13 

07/05 Lozermeitocht - Scheldestappers Zingem vzw 1604 29 13 

07/05 50 km Omloop Kluisbergen - Omloop Kluisbergen vzw 758 7 9 

07/05 100 km Ieper - Organisatiecomité '100km van Ieper' 1271 9 17 

08/05 Omloop Kluisbergen  - Omloop Kluisbergen vzw 4117 25 8 

08/05 Vrijbuiterstocht - Florastappers Gent vzw 1601 52 7 

08/05 Lente Kravaaltocht - Horizon Opwijk 1177 18 15 

08/05 100 km Ieper - Organisatiecomité '100km van Ieper' 1359 9 22 

11/05 Enametocht - Hanske de Krijger Oudenaarde 954 31 7 

14/05 Basiel De Craenetocht – Wandelcl. Natuurvr. Deinze 1690 13 24 

14/05 Donkmeertochten - Boerenkrijgstappers vzw 1611 19 19 

15/05 Sinksentocht  - De Pajotten Hekelgem vzw 1717 56 7 

16/05 Gaverswandeling – Padstappers Geraardsbergen 2577 415 1 

18/05 Midweektocht - Wsv Egmont Zottegem vzw 1218 31 5 

21/05 Augustijnentocht - WAK Groot Evergem 1901 12 23 

22/05 Rondom Ename - Comité 2000 934 18 8 

22/05 Picontocht - Duintrappers Westende 1917 86 2 

28/05 Barbecuetocht - WSV De Kadees vzw 1043 43  

29/05 Herdenkingstocht A. De Maesschalck - Wsv Wetteren 878 9 17 

29/05 Zwalmse Molentocht - Op Stap Zwalm 1105 24 8 

29/05 Lennikse Windherentocht  - Lennikse Windheren 1277 47 3 

29/05 Marche de la Sylle – Marcheurs de la Sylle - Bassilly 708 47 2 

04/06 2 daagse Heidetochten - Heidetochten Kester-Gooik 914 56 2 

04/06 Door het Brugse Ommeland - Brugse Globbetrotters 1009 8 30 

05/06 Vriendschapstocht – Wandelcl. Natuurvrienden Deinze 2524 12 32 

05/06 2 daagse Heidetochten - Heidetochten Kester-Gooik 1841 124 1 

10/06 Sloebertocht 100 km - Scheldestappers Zingem vzw 402 7 5 
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11/06 De Acht van Weert - Kadee Bornem 944 7 29 

11/06 Sloebertocht – Scheldestappers Zingem vzw 2361 66 6 

12/06 Wase Poldertochten – De Lachende Klomp 1674 53 7 

12/06 Lentetocht  - Wsv Land van Rhode vzw 1576 61 5 

12/06 Breugheltocht  - De Trekplosters Zellik-Asse 1238 18 18 

12/06 Marche des Roitelet - Les Roitelet 963 8 22 

15/06 Midweektocht - Wsv Egmont Zottegem vzw 1025 28 2 

18/06 Zomerwandeling - ’t Hoeksken Hamme 840 7 32 

18/06 Zeehaven Brugge Wandeling - Brugse Metten Wandelcl 1032 13 20 

19/06 Megasterren Heuveltocht  - De Chatons Ronse 1781 78 3 

19/06 Hoppetocht  - Wsv De Hopbelletjes Opwijk 1557 33 13 

19/06 Haverlotochten - Haverlostappers 934 7 26 

20/06 Rondom de Vosseslag - Keignaerttrippers Oostende 240 8 3 

25/06 Euraudax Brakel – Euraudax België 65 6 2 

25/06 Groenendaltocht - Postiljon Merelbeke 1032 10 20 

25/06 Paardevisserstocht – Wandelclub Nieuwpoort vzw 2027 14 30 

26/06 Louise-Marietocht - Op Stap Nukerke 605 51 1 

26/06 Bergenmeersentocht - Schooiers Wichelen 1942 24 19 

28/06 Hooitocht - Textieltrekkers Vichte 935 10 24 

29/06 Klaver 3-tocht – De Vossen Buggenhout 619 12 8 

 

Buitenlandse reis 16 tot 24 juli naar Liptov in 
het Slovaaks Paradijs en het Tatragebergte. 

Binnenkort vertrekken we voor het eerst met het vliegtuig naar onze 

vakantiebestemming. Met 77 vertrekken we naar Liptov. We verkennen de omgeving 

van het Liptovmeer, gaan wandelen in het Slovaaks Paradijs en bedwingen de bergen 

van de Lage en Hoge Tatra. Na de reis zal alvast heel wat fotomateriaal op 

www.padstappers.be verschijnen en wie weet enkele reisverhalen.  

  

http://www.padstappers.be/
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Komende organisaties 

Zaterdag 6 augustus 

MOERBEKE: Zomer- en Adriaanstocht 

Start: Sportzaal Moerbeke, Edingseweg 202, MOERBEKE  

vrije start en aankomst tussen 07u00 en 15u00 (50 km: 06u00 en 09u00). 

Afstanden: 6 – 10 – 14 – 18 - 22 - 26 – 32 - 50 km 

Specificaties:  4de tocht van de PRIOR trofee (regelmatigheidscriterium 2016) 

 3de of 4de tocht voor de OOST-VLAAMSE BIERGORDEL 

Gratis bedelingen: melkproduct voor iedereen, Prior Tongerlo voor 50 km 

Parking: aan het station, deel Moerbekplein en aan het kerkhof 

Nadat we  vele jaren de zomertocht in Onkerzele lieten starten, kiezen we deze keer 

voor een andere startlocatie. Met de sportzaal van Moerbeke als startplaats, hebben 

we de parkoersbouwer de kans gegeven de streek waarin de zomertocht reeds 

jarenlang doorgaat van een andere kant te benaderen en de omlopen rond een 

andere deelgemeente te concentreren. Dit resulteert in totaal andere parkoersen.  

Natuurlijk blijft het Karkool- en Raspaillebos het uithangbord en blijft de rustpost in 

de Helix een prominente rol in de omlopen spelen.  

Ook de samenwerking met de 4 andere clubs in de regio in het kader van de Oost-

Vlaamse biergordel blijft bestaan en we verwachten dan ook een mooi 

deelnemersveld op de 50 km. Maar ook de andere afstanden blijven zeker en vast de 

moeite waard en zullen voor iedereen een lust zijn om te bewandelen.  

Vanaf 14 km wordt vanuit de Helix een bijkomende lus gewandeld richting 

Nieuwenhove. De tocht valt hier samen met het wandelknooppuntennetwerk, dat 

hier de mooie vergezichten op het Pajottenland en de Dendervallei als parels aan 

elkaar rijgt. Het wordt dan ook een wandeling door een licht glooiende landschap, 

met afwisselend een kleine klim en een mooie afdaling. 

Vanaf Nieuwenhove gaat het voor de langere afstanden richting Pollare, waar het 

plaatselijke buurthuis dienst doet als rustpost. We verkennen verder het gebied van 

de Dendervallei, dat hier wat minder bewandeld wordt, maar waar de meest 

veeleisende wandelaar zeker aan zijn trekken komt. 

Wie van sportieve uitdagingen houdt, waagt zich aan de Adriaanstocht, 50 km zuiver 

wandelplezier. De inschrijving bedraagt zoals in het verleden 7 euro, maar spijts de 

crisistijd is deze uitgave een goed bestede belegging, want de verschillende 

consumptiebonnetjes, extra’s onderweg en een gratis Prior bier in de Helix zorgen 

voor een zorgeloze dag. 

Voor wie de prestatie wat minder mag zijn, maar de tocht even mooi moet zijn,  

bieden we natuurlijk kortere afstanden aan. Van 6 tot 32 km, voor elk wat wils, 

tegen de gewone inschrijvingsprijs. Bij de inschrijving verwennen we iedereen met 
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een melkprodukt, zodat de nodige energie kan worden opgedaan voor het wandelen 

begint. 

Nog niet overtuigd, alvast wel. Breng gerust vrienden en kennissen mee en laat hen 

midden in de vakantieperiode genieten van een prachtige wandeling. De Helix is een 

troef die je zeker en vast kunt uitspelen en natuurlijk is er ook de bosrijke omgeving. 

Eens ze eenmaal hebben geproefd van een mooie wandeling bij ons komen ze zeker 

en vast terug. 

Zondag 28 augustus  

Markt Geraardsbergen - Processie van Plaisance 

Traditioneel willen we terug met heel wat Padstappers deelnemen aan de Processie 

van Plaisance, de hoogdag van de Geraardsbergse verenigingen. Tegelijkertijd is het 

een religieuze processie rond de figuur van de patroonheilige van de stad: Sint-

Bartholomeus, wiens zilveren reliekschrijn door de stad wort gedragen. Zoals elke 

vereniging, verwachten we zoveel mogelijk leden in clubkledij, zodat we 

voorafgegaan door een MannekenPis (in clubkledij) onze vereniging  kunnen tonen 

aan de talrijk opgekomen toeschouwers.  

Praktisch: We komen rond 9u45 naar ons clublokaal (laatste keer dat Linda er is als 

waardin) en stappen mee op in de stoet. Voor elke Padstapper die mee opstapt in de 

processie voorzien we een drankbonnetje en krijgt elkeen een ticket om in zijn 

wandelboekje te kleven (vervangt stempel). Wie deelneemt mag 25 km inschrijven 

in zijn boekje. 

Wie na de processie nog zijn wandelschoenen wenst aan te trekken kan gerust nog 

naar Galmaarden en deelnemen aan de Baljuwtochten. 

 

Zondag 25 september 

VIANE: Natuurreservatentocht. 

Start: Parochiezaal, Beverstraat 4, VIANE 

vrije start en aankomst tussen 7u30 en 15u, aankomst tot 18u 

Afstanden: 6 – 10 – 14 - 18 – 22 - 26 – 32 km 

Specificaties:   

5de tocht van de PRIOR trofee (regelmatigheidscriterium 2016) 

4de Tocht WalkOn-wandelcriterium 2016 

Parking: volg de richtlijnen van de medewerkers 

Mooie omlopen garanderen meestal, als het weer ook wat mee wil, voor een 

wandelhoogdag. De omlopen zijn er en ze zien er schitterend uit, dus … Deze 

wandeling werd door Wandelsport Vlaanderen dan ook terecht bedacht met het 

WalkOn kwaliteitslabel en maakt daardoor deel uit van het wandelcircuit WalkOn 
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2016. We zijn dan ook terecht fier met deze erkenning en verheugd dat we via dit 

circuit bovendien een bijdrage van € 0,10 per deelnemer kunnen schenken aan een 

goed doel. 

Viane geeft ons de mogelijkheid om kort bij de startzaal al direct een 

natuurreservaat te bewandelen, namelijk “De Markvallei”. Meteen één van de 

prachtige domeinen waar de omlopen zijn in en rond gebouwd. We trekken naar het 

schooltje van Moerbeke waarin we een rustpost voorzien. Bij goed weer spelen we 

een opnieuw een troefkaart uit: de speelplaats als reuze terras. Na de rust (en de 

hopelijk gratis zonnebank) stevenen de wandelaars terug de Markrivier over richting 

Viane. Dit hopen we te realiseren via een nieuwe voetweg, waar momenteel enkel 

het bruggetje over de Wijzebeek nog ontbreekt. 

Maar natuurlijk laten we de andere reservaten in de omgeving niet ongemoeid. De 

Rietbeemd, het Kluysbos en eventueel het Raspaillebos, zijn stuk voor stuk prachtige 

wandelgebieden die de tocht terecht het predicaat “Reservatentocht” meegeven. 

Net zoals in het verleden gaat de winst van de tocht naar de natuurreservaten uit de 

regio (en dat bovenop de 0,10 € per deelnemer die naar een ander goed doel gaat). 

Momenteel komen 8 reservaten in aanmerking voor steun, dit zijn de Moenebroek, 

de Rietbeemd, het Raspaillebos, de Boelaremeersen, de Korte Lake, de Gemene 

Meers, het Kluysbos en de Markvallei. Op deze manier steunen wij de aankoop van 

groen en natuur in onze regio en stellen we onze toekomst van wandelingen met vele 

kleine wegeltjes en prachtige paadjes veilig. 

De medewerkers doen die dag weeral hun uiterste best -dat wordt een goede 

gewoonte- om het de wandelaar naar zijn zin te maken. 

Wij rekenen alvast op massale aanwezigheid van onze leden om het door WalkOn 

vooropgestelde ideaal ‘wandelen voor een betere wereld’ letterlijk uit te voeren. 

Breng ook familie, vrienden en kennissen mee.  

 

De 2de dinsdagwandelingen 

Wat reeds voorafging 

De voorbije maanden mochten we niet pochen met het weer. Dikwijls werd regen 

aangekondigd, maar al bij al viel het nog mee, alhoewel de regenjack of de paraplu 

nooit ver uit de buurt was. Terwijl de moed velen in de schoenen zakte bij dergelijke 

weersvoorspellingen merkten we tot onze verbazing en ook tot onze blijdschap dat 

onze clubleden hier weinig last van schenen te hebben. Zij waren blijkbaar 

moeilijker thuis te houden, zodat de opkomst steeds meer dan behoorlijk was. 60, 

ja zelfs meer dan 70 leden tekenden telkens present op de maandelijkse afspraken 

in één of andere deelgemeente van Geraardsbergen. 

Het betrof een toffe bende die genoot van de door Sylvain en Pierre uitgetekende 

wandelingen. In hun zog wandelden de deelnemers over kleine wegen of paden, aan 

een rustig tempo, keuvelend, door de natuur.  
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De komende 2de dinsdagwandelingen 
Naar gewoonte zal telkens een parcours van 14 à 15 km worden voorzien, opgedeeld 

in twee lussen. In de voormiddag vertrekken we normaal om 10u en wandelen we 

ongeveer 8 à 9 km, na de middag beperken we ons tot 5 à 6 km. Op de middag komen 

we telkens terug in de startplaats, waar we even uitrusten en onze meegebrachte 

boterhammetjes opeten. Na de tweede lus komen we rond 14u terug aan.  

 

Dinsdag 12 juli 2016: Appelterre-Eichem 

Deze maand zoeken we het net over onze gemeentegrens. We starten met de 

wandeling in de voetbalkantine van Appelterre-Eichem om 10u. Het adres van de 

afspraak is Molenveldweg in Appelterre-Eichem. Enkele clubleden zullen de 

voetbalkantine openhouden en zorgen voor de nodige drank en eventueel soep bij 

de meegebrachte boterhammen. Wij zorgen voor de twee wandellussen zodat we 

eens een ander stukje regio kunnen ontdekken. 

 

Dinsdag 9 augustus 2016: Everbeek   

! UITZONDERLIJK VERTREK OM  9u30 ! 

Vertrek om 9u30 aan de Cordenuit, Cordenuitstraat in Everbeek (aan kerk van 

Everbeek-beneden). Wie nog koffie wil voor het wandelen is welkom vanaf 9u. We 

wandelen vandaag de twee lussen na elkaar zonder eetpauze. Na de tweede lus 

omstreeks 13u is er een BBQ voorzien voor alle deelnemers. Vorig jaar had het 

bestuur een off-day toen het de BBQ schrapte en de dinsdagwandelaars zo een 

baaljaar bezorgde, maar dit jaar hernemen we dus deze vroegere traditie. 

Deelnemers aan de BBQ dienen hun kaarten op voorhand aan te kopen bij Eddy, Koen 

of Nancy, hetzij op de wandelingen, hetzij op de busreizen of op de 

dinsdagwandeling in juli. De kostprijs per persoon werd zo laag mogelijk gehouden 

en bedraagt slechts 6 euro (diverse soorten vlees, groenten, brood en één 

consumptie naar keuze).  

Kaarten dienen ten laatste gekocht op 6 augustus op de Adriaanstocht (om 

organisatorische redenen liefst vroeger). Verkochte kaarten worden niet 

teruggenomen.   

 

Dinsdag 13 september 2016: Smeerebbe Vloerzegem 

Vertrek om 10u aan Cafe ’t Buitenbeentje, Vuilstraat 5, Smeerebbe-Vloerzegem. 

We flirten met de stadsgrenzen en ontdekken de noordelijke kant van onze stad. Er 

worden opnieuw twee lussen gewandeld en we verorberen op de middag onze 

boterhammen bij Peter.  
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Nancy’s kookhoekje 

Ansjovisstokjes: 

Benodigdheden: 

1 doosje ansjovisfilets in olie, 1 kflp. Provençaalse kruiden, 2 lp. Gemalen kaas, 2 
eieren, 1 vel bladerdeeg, 2 dl. Melk, 10 g. margarine, bloem 

Bereidingswijze: 

Haal de ansjovisfilets uit de olie en dep ze droog met keukenpapier. Zet ze enkele 
uren in melk om het teveel aan zout weg te nemen. Droog ze daarna opnieuw. 

Warm de oven voor op 180°C. 

Leg het vel bladerdeeg op een werkvlak en bestuif onder en boven met een beetje 
bloem. 

Rol het deeg lichtjes uit. 

Kluts de eieren en borstel het deeg volledig in. 

Leg de ansjovisfilets gelijkmatig naast elkaar op het deeg. Laat een beetje ruimte 
tussen elke filet. 

Strooi er wat Provençaalse kruiden en gemalen kaas op. 

Snijd tussen de filets door rechte repen van het deeg. Draai de repen op en leg de 
repen op een beboterde bakplaat en laat 15 minuten bakken in de oven. 

Quiche van gerookte zalm en basilicum: 

Benodigdheden: 

1 bladerdeegvel, 200 g. gerookte zalm, 1 courgette, 
250 g. kerstomaten, 1 plantje basilicum, 1 ui, 4 eieren, 2 dl. Room, peper, zout 

Bereidingswijze: 

Warm de oven voor op 180°C. 

Snij de ongeschilde courgette in kleine blokjes. Snij de kerstomaten in 2. 

Snipper de ui en de basilicum fijn. 

Snij de gerookte zalm in reepjes. 

Meng de eieren met de room, de fijngesnipperde ui en het basilicum. Kruid met 
peper en een beetje zout. 

Leg het uitgerolde bladerdeegvel met het bakpapier in een grote taartvorm. Druk 
het deeg goed tegen de rand en prik er een paar keer in met een vork. 

Beleg de bodem met de courgetteblokjes en de halve kerstomaatjes(met het 
snijvlak naar boven). 

Verdeel de reepjes zalm op de groenten. 

Overgiet met het eiermengsel. 

Bak 35 à 40 minuten in een warme oven.  

Dien warm op.   
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Mosselsoep: 

Benodigdheden: 

¼ prei, ½ wortel, ½ sjalot, 20 g. margarine, geutje room, 300 g. mosselen, 
peterselie, 1 l. visbouillon, ½ tomaat, saffraan, peper, zout  

Bereidingswijze: 

Reinig de prei, de wortel en de sjalot. Snijd de prei en de wortel in dunne julienne 
(lange dunne staafjes van ongeveer 4 cm.). Snijd de sjalot fijn.  

Reinig de mosselen: Controleer elke mossel en verwijder eventueel de baarden en 
de schubben die aan de mossel zitten. Spoel de mosselen 3 maal in ruim water. 

Doe de gewassen mosselen in een kookkom, kruid ze met peper en zout, voeg er 
eventueel wat grof gesneden ui en selder bij. Laat onder deksel gaarkoken. 
(Ongeveer 10 minuten) 

Laat wat boter smelten in een kookkom, stoof er de juliennegroenten en de 
fijngesneden sjalot in gedurende 3 minuten. Voeg er de visbouillon aan toe. Laat 
de bouillon zachtjes koken tot de groenten gaar zijn. 

Dompel intussen een tomaat in kokend water gedurende 10 seconden en verfris 
onmiddellijk onder koud water. Pel de tomaat, snij in twee, verwijder de pitjes en 
snijd het vruchtvlees in kleine dobbelsteentjes.  

Was de peterselie goed en snij de bloempjes fijn. 

Haal de mosselen ui de schelp en bewaar ze apart. Zeef het ontstane vocht van de 
mosselen door een zeer fijn zeef. Bewaar het vocht. 

Voeg bij de soep een mespuntje saffraan toe, wat peper, de stukjes tomaat, de 
mosselen en een klein geutje room. Werk af met fijngesneden peterselie. 

 

Ijsgekoelde chocoladetaart 

Benodigdheden:  

400 g. cake, 400 g. chocolade, 4 lp. Suiker, 4 lp. Boter, 4 eiwitten, 3 eierdooiers, 3 
dl. room 

Bereidingswijze:  

Smelt de chocolade au bain-marie. Voeg er de boter en de suiker bij.  

Scheid de eierdooiers en de eiwitten. 

Haal de kom mat de chocolade uit de bain-marie en voeg er al roerend de 
eierdooiers onder.  

Klop de room stijf en spatel onder het chocolademengsel. 

Klop de eiwitten stijf en spatel eveneens onder het mengsel.  

Zet een springvorm op een plat bord. Giet wat van de chocolade op de bodem, 
bedek met een dunne laag cake, terug wat chocolade, terug cake, terug 
chocolade,... . 

Zet de taart een nacht in de diepvriezer. 
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KIES UIT VOLGENDE AANBEVOLEN TOCHTEN 
om uw wandelprogramma voor 2016 verder te zetten ! 

 
Hierna volgt een lijst van wandeltochten waarbij de nadruk gelegd wordt op 

bevriende clubs en burenclubs. Een (tweede) dagtocht, die slechts na een langere 

rijafstand  te bereiken is, wordt enkel vermeld met verwijzing naar de bladzijde in 

“Walking in Belgium”. 

1 Bladzijde in Walking in Belgium 2016 (voor méér informatie). 

2 Dag en datum. O.BG = tocht in kader van de Oost-Vlaamse Biergordel.  

3 Naam van de organisator, naam van de tocht en startplaats. 

4 Afstanden en vertrekmogelijkheden. Respecteer vooral het startuur.  

 
1 2 3 4 
208 Zaterdag 02.07 Wandelclub Natuurvrienden Deinze 

Dreventocht 
Zaal Oud Gemeentehuis 

Xavier De Cocklaan 5, Deurle 

6-10-15-20 km 
Van 07 tot 15 uur  

210 Zaterdag 02.07 Les Trouvères Club De Marche 
Promenade au Pays de Quintine 

Ecole Communale 
Vieux Moulin 4, Wodecq 

4-7-14-25-42-50 km 
van 07 tot 15 uur 

211 Zondag 03.07 

 
CSC Lierde 
Zomertocht 
O.C. De Lier 

Nieuwstraat 21, St-Maria-Lierde 

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

212 Zondag 03.07 WSV ’t Fluitekruid Wolvertem 
Wolventocht 

Gemeentelijke Fusieschool 
Hoogstraat 40, Wolvertem 

5-10-15-20-25-30 km 
Van 07 tot 15 uur 

214 Woensdag 06.07 
 

ALLEN OP POST 
 

Padstappers 
Drie-Provinciën-tocht 

Zaal ter Wijsbeek 
Akrenbos 133, Bever 

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

215 Donderdag 07.07 Comité 2000 
Vakantieavondwandeling 
B&B ’t Huys Van Enaeme 

Lijnwaadmarkt 32, Ename 

6-12 km 
Van 17u00 tot 19u30 

216 Zaterdag 09.07 
3e Luik 
OOST-VLAAMSE 
BIERGORDEL 

Hanske De Krijger Oudenaarde 
Adriaan Brouwertochten 
Sint Bernarduscollege 

Hoogstraat 30, Oudenaarde 

5-7-10-14-21-28-35-50 
km 

van 06 tot 15 uur 

218 Zondag 10.07 WSV De Kadees vzw 
Rondom Aaigem 
Ontmoetingshuis 

Ratmolenstraat 13, Aaigem 

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

217 Zondag 10.07 
 

BUSREIS 

WSV De Rakkers 
Herk- en Mombeektocht 

Voetbalkantine KWS Alken 
Langveldstraat 10, Alken 

3-6-10-15-21 km 
van 07 tot 15.00u  
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DINSDAG 12.07 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN 
SAMENKOMST Voetbalkantine Appelterre – Molenveld - Appelterre 

Zie artikel over de dinsdagtochten. 

219 Woensdag 13.07 

 
 
 

De IJsbrekers Haaltert 
Tocht der Franschmannen 

Basisschool Molenveld 
Molenstraat 33, Denderhoutem 

6–12–18 km 
van 06 tot 15 uur 

220 Zaterdag 16.07 Cracks Wolvertem 
Zomertocht 

Zaal Van Hoorebeeck 
Temsesteenweg 40, Wolvertem 

6-12-17-22 km 
van 08 tot 15 uur 

220 Zaterdag 16.07 WSV Land van Rhode vzw 
Midzomertochten 

OC Oordegem 
Oordegemdorp 29, Oordegem 

6-10-14-18-21 km 
van 07 tot 15 uur 

221 Zondag 17.07 De Trekvogels Boekhoute vzw 
Twee Landentocht 

Voetbalkantine De Klauwaarts 
Beekstraat 37a, Bassevelde 

6-12-18-21-30-36 km 
van 07 tot 15 uur 

221 Zondag 17.07 De Marktrotters Herne 
Urbanustochten 
Zaal Willem-Tell 

Hernestraat 5, Tollembeek 

4-6-10-15-22-32 km 
van 07 tot 15 uur 

223 Woensdag 20.07 Egmont Zottegem 
Dauw- en midweektocht 

O.C. Erwetegem 
Smissenhoek, Erwetegem 

7-10-14-18-21-28 km 
van 07 tot 17 uur 

224 Donderdag 21.07 Florastappers Gent 
Zomertocht 
Patrokring 

K. Astridlaan 24, Bottelare 

7-14-21-30-50 km 
van 06 tot 15 uur 

226 Zaterdag 23.07 

 
 

Vreugdestappers Huldenberg 
Zomertochten 

De Kronkel 
Gemeenteplein 2, Huldenberg 

6-12-20-25-35 km 
van 07 tot 15 uur 

228 Zondag 24.07 Dorpscomité Bogaarden 
Bumkestochten 

Tschoolhuis Bogaarden 
Ring 1, Bogaarden 

5-9-12-16-20-25 km 
van 06u30 tot 14 uur 

228 Woensdag 27.07 Omloop Kluisbergen 
Zomerwandeling 

Parochiezaal Zulzeke 
Zulzekestraat 17, Kluisbergen 

6-12-18-24 km 
van 07 tot 15 uur 

231 Zondag 31.07 

 
Everbeekse Wandeltochten 
Everbeekse Wandeltochten 

Buurthuis Cordenuit 
Cordenuitstraat, Everbeek 

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

231 Zondag 31.07 

 
 

Denderklokjes Lebbeke 
Dender- en Scheldetocht 

CC De Biekorf 
Stationstraat 23, Lebbeke 

6-12-18-24-32-42 km 
van 07 tot 15 uur 
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232 Zondag 31.07 
 

Halfoogstvrienden Bellingen 
Taalgrenswandeling Pajottenland 

Tent 
Hondzochtstraat 8, Bellingen 

7-10-15-20-25-32-42-50 
km 

Van 07 tot15 uur 

232 Zondag 31.07 Les Vaillants Acrenois 
Marche du Pays des Guimauves 

École Communale 
Ancien Chemin d’Ollignies 106, 

Lessines 

6-12-20-30-42 km 
van 06u30 tot 15 uur 

234 Dinsdag 02.08 Wandelclub Temse 
Vakantietocht 

Parochiehuis Velle 
Velle 129, Temse 

6-12-18 km 
van 08 tot 15 uur 

235 Vrijdag 05.08 De Lachende Wandelaars Aalter 
Rondom Bellem 

Gemeentelijke feestzaal 
Bellemdorpweg 1, Bellem 

6-10-15 km 
van 13 tot 18 uur 

236 Zaterdag 06.08 
PRIORTOCHT 

OOST-VLAAMSE 
BIERGORDEL 

PADSTAPPERS 
ZOMER-, ADRIAANSTOCHT 

Sportzaal Moerbeke 
Edingseweg 202, Moerbeke 

6-10-14-18-22-26-32-
50 km 

van 07 tot 15 uur 
50 km van 6 tot 9 uur 

237 Zondag 07.08 Reigerstappers Vinderhoute 
Kastelentocht – Herdenking Bakeland 

Gemeentelijk Sportcentrum 
Neerstraat 37, Vinderhoute 

3-5-10-12-15-18-20-25-
30-40-50 km 

van 07 tot 15 uur 

237 Zondag 07.08 
 
 

IJsetrippers vzw 
Omloop van de Druivenstreek 

Markthal 
Stationsplein, Overijse 

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

DINSDAG 09.08 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN + BBQ 
SAMENKOMST 9 u – Zaal Cordenuit, Cordenuitstraat, Everbeek 

Zie artikel over de dinsdagtochten. 

239 Vrijdag 12.08 VZW Dodentocht – Kadee 
100 km Dodentocht 

Tent 
Kardinaal Cardijnplein1 13, Bornem 

100 km 
Start om 21 uur 

 

240 Zaterdag 13.08 Postiljon Merelbeke 
Kalkense Meersentocht 

Zaal Skala 
Colmanstraat 51, Kalken 

4-7-12-18-24-30 km 
van 07u30 tot 15 uur 

241 Zondag 14.08 Lennikse Windheren 
Lennikse Feestentocht 

Gemeenteschool ’t Rakkertje 
H. Ghijselenstraat 19, Lennik 

5-7-10-12-16-20-24-32-
40 km 

van 07 tot 15 uur 

241 Zondag 14.08 
 

WalkOn tocht 
 

Hanske De Krijger Oudenaarde 
Ronde Van Vlaanderen voor wandelaars 

Evenementenhall De Qubus 
Lindestraat 45, Oudenaarde 

6-10-15-20-25-30 km 
van 06u30 tot 15 uur 

242 Maandag 15.08 Land van Rhode 
Ankertocht 

Tent aan de Ankerkerk 
Bavegemstraat, Oosterzele 

6-10-14-18-21 km 
van 07 tot 15 uur 
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244 Woensdag 17.08 Egmont Zottegem 
Midweektocht 

De Gilde 
Wijnhuizestraat, Erwetegem 

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

244 Donderdag 18.08 
 
 

Florastappers Gent 
Stropkestocht 

Sint-Paulusinstituut 
Loofblommestr 2, St.D.Westrem 

7-13-21 km 
van 08 tot 15 uur 

245 Zaterdag 20.08 De Pajotten Hekelgem 
Abdijtocht 

Gasthof d’Oude Brouwerij 
Abdijstraat 6, Affligem 

6-12-18 km 
van 08 tot 15 uur 

246 Zondag 21.08 
 

BUSREIS 

De Lummense Dalmatiërs 
Kermistocht 

MPI Sint-Ferdinand 
Sint-Ferdinandstraat 1, Lummen 

5-10-12-20-25 km 
van 07 tot 15.00u  

246 Zondag 21.08 De Molenstappers Ruiselede 
Kermistocht 

Zaal voor sport en spel 
Tieltstraat 46a, Ruiselede 

4-6-9-12-15-20-25-30-35 
km 

van 07 tot 15 uur 

248 Zondag 21.08 

 
 

Horizon Opwijk 
Rondom Opwijk 

Refter VKO 
Karenveldstraat 23, Opwijk 

6-12-18-25-31 km 
van 07u30 tot 15 uur 

248 Zondag 21.08 

 
De Chatons Ronse 

Hoogzomermuseumtocht 
CC De Ververij 

Wolvestraat 37, Ronse 

6-10-14-21-28 km 
van 07 tot 15 uur 

250 Dinsdag 23.08 Les Trouvères Club De Marche 
Marche des Aoûteux 

Buvette Football 
Rue De Renaix 45, Ellezelles 

4-7-14-21 km 
van 07 tot 16 uur 

252 Woensdag 24.08 Burchtstappers Herzele 
Midweekse zomertocht 

Vrije Basisschool  
Kerkstraat 12, Herzele 

4-6-12-18-25 km 
van 08 tot 15 uur 

254 Zaterdag 27.08 WSV Baasrode 
Scheldemarstocht 

Gemeenteschool Baasrode 
Molenberg 1, Baasrode 

5-9-12-16-21-30 km 
van 07 tot 15 uur 

ZONDAG 28.08 – Processie van Plaissance 
Afspraak aan ons clublokaal 9u45 in clubkledij of trofeekledij 

Laatste keer bij Linda, zij sluit De Presse eind september 

260 Zondag 28.08 Parel van het Pajottenland 
Baljuwtochten 

Trefcentrum Baljuwhuis 
Kammeersweg 2, Galmaarden 

4-6-9-12-17-22-27-33-42 
km 

van 07 tot 15 uur 

262 Zondag 28.08 Les Sucriers de Brugelette 
Marche de la Vallée de la Dendre 

Salle Omnisports 
Av. Gabrielle Petit 3, Brugelette 

4-8-12-20-30km 
van 07 tot 15 uur 
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264 Vrijdag 02.09 Wandelclub Beernem 
Sint-Joris Kermistocht 

Zaal Sinjo 
Lattenklieversstraat 28, St-Joris 

4-6-11-15 km 
van 07u30 tot 15 uur 

265 Zaterdag 03.09 Scheldestappers Zingem 
Wandelen door Kruishoutem 

Zaal Telex 
Kerkhofweg, Kruishoutem 

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

267 Zondag 04.09 De Vossen Buggenhout 
Internationale Kwaktocht 

Basisschool ‘t Sprinkhaantje 
Collegestraat 1, Buggenhout 

4-7-10-14-21 km 
van 08 tot 15 uur 

267 Zondag 04.09 

 
 

Postiljon Merelbeke 
Merelbeekse Wandeltocht 

Gemeentehallen 
Kloosterstraat 32, Merelbeke 

6-12-18-24-30 km 
van 07u30 tot 15 uur 

268 Maandag 05.09 

 
 

De Kwartels vzw 
Langeledetocht 

Feesttent 
Langelede, Wachtebeke 

7-14-21 km 
van 09 tot 15 uur 

270 Vrijdag 09.09 De Lachende Wandelaars Aalter 
Woestijnetocht 

Gemeentelijke Feestzaal 
Cardijnlaan 19, Aalter 

6-10-15 km 
van 13 tot 18 uur 

271 Zaterdag 10.09 Hanske De Krijger Oudenaarde 
Reimond Stijnstocht 
Parochiezaal Mullem 
Mullemstraat, Mullem 

7-10-15-20 km 
van 07 tot 15 uur 

271 Zaterdag 10.09 Le Roitelet 
Marche du Centre Culturel et Sportif 

Centre Culturel et Sportif 
Rue de la Liberté 23, Ladeuze 

6-12-20-25-42-50 km 
van 06u30 tot 15 uur 

272 Zondag 11.09 De Kadees Aalst 
Neigembostocht 

Parochiezaal  
Pastorijstraat 1, Neigem 

6-14-21 km 
van 07 tot 15 uur 

272 Zondag 11.09 Wandelclub  I.P.A. België 
Wandeltocht I.P.A. België 

Basisschool Klaverdries 
Klaverdries 1, Drongen 

6-12-20 km 
van 08 tot 15 uur 

DINSDAG 13.09 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN 
SAMENKOMST 10u: Café Buitenbeentje, Vuilstraat 5, Smeerebbe-Vloerzegem 

Zie artikel over de dinsdagtochten. 

274 Woensdag 14.09 

 
 

CSC Lierde 
Midweektocht 

Zaal Oude Hoeve 
Kerkstraat 10, Deftinge 

6-12-18km 
van 07u30 tot 15 uur 

277 Zaterdag 17.09 Verdigym Collines Flobecq 
Marche de La Houppe 
Parking Bus Geenens 

Chaussée De Ninove, Flobecq 

5-8-14-20 km 
van 07 tot 15 uur 
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278 Zondag 18.09 
 

BUSREIS 

Walhoevestappers Westvleteren 
Walhoevetocht voor het goede doel 

Walhoeve 
Eikhoekstraat 65, Westvleteren 

6-12-18-25-30 km 
van 07 tot 15.00u  

279 Zondag 18.09 
 

De Randstappers 
Kasseidorptocht 
Zegelsemschool 

Teirlinckstraat 22, Zegelsem 

6-12-18-24 km 
van 08 tot 15 uur 

280 Zondag 18.09 
 

Natuurvrienden Deinze 
Canteclaermarsen 

V.T.I. 
Leon Declercqstraat 1, Deinze 

6-12-18-24-32 km 
van 07 tot 15 uur 

280 Zondag 18.09 De IJsbrekers 
Bevrijdingstocht 

Centrum De Kouter 
Middelkouter 10, Haaltert 

6-12-18 km 
van 06u30 tot 15 uur 

282 Woensdag 21.09 

 
 

Egmont Zottegem 
Herdenkingtocht overleden leden 

OC Leeuwergem 
Gentse Steenweg 307, Leeuwergem 

6-10-14-18-21 km 
van 08 tot 17 uur  

283 Zaterdag 24.09 

 
OOST-VLAAMSE 

BIERGORDEL 

Wsv Land van Rhode 
Deliriumtocht 

College Paters Jozefieten 
Brusselsesteenweg 459, Melle 

6-12-18-25-50 km 
van 07 tot 15 uur 

286 Zondag 25.09 

 
WalkOn tocht 
PRIORTOCHT 

Padstappers Geraardsbergen 
NATUURRESERVATENTOCHT 

Parochiezaal Viane 
Beverstraat 3, Viane 

6-10-14-18-22-26- 
32 km 

van 07u30 tot 15 uur 

288 Woensdag 28.09 Burchtstappers Herzele 
Duivenboswandeling 

Parochiezaal 
Ransbeekstraat 3, Sint-Antelinks 

6-12-18-25 km 
van 08 tot 15 uur 

 

Voor de laatste info verwijzen we graag naar  
walkinginbelgium.be 

 
Regelmatig gaan wandelen bevordert 

- de lichamelijke gezondheid 
- de geestelijke gezondheid 
- het sociale leven 

Redenen genoeg om regelmatig de wandelschoenen aan te trekken en naar buiten 
te komen! 
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