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Beste Padstappers 
 
Eerst en vooral wens ik u en uw familie 
namens het bestuur een vreugdevol en 
gezond 2017 toe. 
We mogen terugblikken op een meer dan 
geslaagd wandeljaar. We sluiten 2016 af 
met 839 leden, dit is een record. Er 
passeerden in 2016 opnieuw meer dan 
19000 wandelaars aan de inschrijftafels. Het 
aandeel niet-aangesloten wandelaars blijft 
toenemen. Die vele wandelaars moet je 
verdienen, elke tocht opnieuw.  De sleutel 
van het succes ligt uiteraard in de kwaliteit 
van de omlopen, maar ook in het grote 
enthousiasme van de steeds grote schare 
medewerkers. Jullie zijn fantastisch, en 
zonder jullie inzet zijn en blijven onze 
organisaties niet mogelijk. Een dikke merci 
hiervoor. Vele handen maken het werk 
licht(er).  
Wij blijven investeren (letterlijk en figuurlijk) 
in kwaliteit. Afgelopen jaar kochten wij 
zaken aan, die de opbouw en het opruimen 
voor en na de tocht een stuk faciliteren, 
zoals transportkarren, stapelboxen en 
klapstoelen. Investeren in kwaliteit is ook 
zoeken naar vernieuwing. Zo zal er vanaf dit 
jaar op de meeste van onze tochten een 
speciaal aanbod zijn voor de kinderen. Op 
de kortste wandelafstand voorzien wij dan 
iets interactief voor hen (een zoektocht, een 
rebus of iets dergelijks). Geef toe, wandelen 
als kind is nog zo leuk als er onderweg iets 
te beleven valt. We willen dit aanbod zo 
gevarieerd mogelijk houden. Tips hiervoor 
zijn dus zeker welkom. 
U merkte ongetwijfeld dat wij reeds een 
aantal tochten na elkaar werken met de 
elektronische inschrijving. We willen mee 
zijn met onze tijd, en klaar zijn als de 
elektronische inschrijving overal de norm 
wordt. Vanaf nu is het de bedoeling dat we 
dit op al onze tochten gaan toepassen. Het 
inscannen verloopt steeds vlotter. Vanaf dit 
jaar zal er niet meer gevraagd worden naar 
de gekozen wandelafstand, wat het geheel 
nog sneller zal moeten laten verlopen. We 
vragen dan ook met aandrang om steeds 
uw lidkaart bij de hand te hebben. 

 
 
We merken de laatste maanden dat er bij de 
busreizen vaak laattijdig of niet afgezegd 
wordt. Voor de busreis in november waren 
er 21 laattijdige afzeggingen (mede gezien 
de uitzonderlijke weersomstandigheden). U 
moet zich wel realiseren dat wij als club de 
bus vooraf moeten vastleggen en betalen 
en dat ook de inschrijfkaarten 4 dagen voor 
de busreis besteld worden. De 
deelnameprijs aan een busreis dekt sowieso 
maar een gedeelte van de reële kost. Niet 
komen opdagen of laattijdig afzeggen 
veroorzaakt extra kosten voor de club. In 
het Huishoudelijk Reglement staat dat bij 
laattijdige afzeggingen toch zal gevraagd 
worden om de bijdrage (€ 7) te betalen. We 
zullen dit in de toekomst dan ook strikt 
toepassen. Bedankt voor het begrip 
hiervoor.  
Investeren in materiaal en concepten is 
belangrijk, maar investeren in onze leden is 
nog veel belangrijker. Ik kan hier uitpakken 
met een primeur. Op vrijdag 20 januari 
organiseren we een heuse 
Nieuwjaarsreceptie. Deze zal doorgaan in 
De Spiraal. Meer info hieromtrent, alsook 
alle info rond het ledenfeest, vindt u elders 
in dit clubblad. Verder gaan we in 2017 door 
op de ingeslagen weg. Er zijn geen 
wijzigingen in de data van onze tochten. De 
dinsdagwandelingen (met barbecue in 
augustus) zijn intussen niet meer weg te 
denken in onze werking. We blijven er 
maandelijks met de bus op uittrekken. Er 
staat in juli een weekreis gepland en er 
wordt volop gewerkt aan een 
wandelweekend. Ook een 
medewerkersetentje staat opnieuw op het 
programma. We proberen hiervoor een 
vaste datum vast te leggen. U ziet het, het 
wordt zeker voor elk wat wils. 
 
Tot weldra 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, 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  

  
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 
De Club op INTERNET: http:www.padstappers.be - webmaster@padstappers.be 
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Beschrijvingen van de komende busreizen. 
 

Zondag 22 januari 2017 

Edelweisstocht 
Org: WSV Milieu 2000 Lommel (WSVL 2043) 

Start : Feestzaal Klosterhof, Oude Diestersebaan z/n, 3920 Lommel 
Afstanden: 4 – 7 - 10 – 13 - 18 – 21 km 

Wanneer de heide nog slaapt en het eerste rijp zich op de twijgen vastzet of een 
toefje sneeuw het weidse landschap streelt, levert dit een sprookjesachtig mooi 
winterbeeld en wordt het tijd om erop uit te trekken. Als daarbij een mild zonnetje 
haar mantel over de heide spreidt, dan lonkt Limburg. Voor onze eerste busuitstap 
van het prille 2017 kozen we dan ook voor Lommel, de natuurstad van Vlaanderen. 
Met het gehucht Kattenbos, waar men eindeloos bos- en wandelpaden kan 
combineren, wordt deze streek de bakermat van het wandelen genoemd.  

Wandelclub Lommel Milieu 2000 start haar 36ste(!) Edelweisstochten via diepgroene 
naaldbossen, met verknochte en vergroeide dennen, naar de omgeving van 
het Flanders Drive Center (de vroegere Ford testbanen), verder langsheen 
recreatiegebied Het Blauwe Meer en voorbij het gekende Duits militair 
kerkhof (met 40.000 gesneuvelden zeker een bezoekje waard), langs de 
Kattenbosserheide, naar de rustpost in het Lommelse gehucht Gelderhorsten. De 
Kattenbosserheide, die voornamelijk uit aanplant van grove den bestaat, 
waarbinnen zich een heideveld ontwikkelde, zal zowat als een rode draad door de 
wandelingen lopen.  

De wandelaars van 18 en 21 km maken van uit Gelderhorsten een ommetje 
richting Kanaal van Beverlo, de bossen van de Keiheuvel  en het natuurgebied De 
Most  waarna ze een tweede maal op adem kunnen komen in feestzaal Den Horst in 
Gelderhorsten. Bijzonder hier is de combinatie van twee totaal verschillende 
natuurtypes die naadloos in elkaar overgaan: enerzijds De Most, een uiterst nat 
valleigebied en anderzijds de hoger gelegen Keiheuvel, die juist gekenmerkt wordt 
door droge open landduinen. Europese topnatuur! 

Terugkeren doen we langs de 
Kattenbosserheide. Onderweg bewonderen 
we de prachtig gerestaureerde 
Leyssensmolen, een houten standerd- of 
staakkorenmolen met gesloten voet die 
oorspronkelijk werd opgetrokken in 1797 te 
Olmen. Na diverse verhuizingen, die telkens 
tot doel hadden de molen meer ruimte te 
geven, werd de molen volledig authentiek 
heropgebouwd in 2012 op zijn huidige locatie. 

We snuiven nog wat gezonde boslucht op in de bossen van de Katterijen vooraleer 
op De Ijzeren Rijn te botsen. Deze spoorlijn die van Antwerpen naar 
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Monchengladbach loopt, werd aangelegd om te voldoen aan het doortochtrecht dat 
door Nederland werd bedongen in het scheidingsverdrag bij de onafhankelijkheid van 
België.  
Niemand zal ons tegenspreken dat we op 22 januari 2017 weer een busreis plannen 
naar een wandeling die tot de toppers onder de wandelingen mag gerekend worden 
en die garant staat voor een ware totaalbelevenis. Indien we daarbij nog een beetje 
kunnen rekenen op de medewerking van de weergoden dan wordt deze winterse 
uitstap een dag die tot de verbeelding van menig wandelaar zal spreken. 
 
Deze tocht behoort bovendien tot het WalkOn-circuit, een regelmatigheidscriterium 
waaraan vele en mooie prijzen zijn verbonden. Meer hierover elders in dit clubblad. 
De medereizigers kunnen hier een eerste stempel halen op weg naar een mooie 
prijs, wie weet een hoofdprijs. 
 
 

Zondag 5 februari 2017 

Kruwerstocht 
Org: Wandelclub Nieuwpoort vzw (5303) 

Start : Feestzaal De Witte Burg, Witte Burg 92, 8670 Koksijde 
Afstanden: 7 – 12 – 18 - 24 km 

Amper de nieuwjaarsmaand voorbij en we maken ons al op voor onze tweede 
busuitstap van 2017 en dit keer trekken we naar de zee. ’t Is al een tijdje geleden dat 
de kust in ons wandelprogramma zat, maar met deze winterse tocht in het duinenrijk 
gebied rond Oostduinkerke hopen we ons ozontekort wat te beperken en de nodige 
energie te putten uit de zeebries en de zilte zeelucht. De tocht die we gaan stappen 
is de Kruwerstocht. Kruwer is de dialectische benaming voor kruier, een 
garnaalvisser die te voet door de ondiepe zee een sleepnet voorttrekt. De kleine 
garnalen zijn zowat de mattentaarten van Oostduinkerke en ze zijn dan ook 
alomtegenwoordig. De mogelijkheid bestaat trouwens om een belegd broodje met 
garnaalsla te eten in de startzaal. De organisatoren vermelden hierover het 
volgende: “Er zijn lekkere visbroodjes met eigenbereide vissla op een halve baguette 
voor slechts 2,20 €. Wie zo’n broodje wil, kan die best reserveren bij aankomst want 
ze zijn zeer gegeerd.”  

De tocht zelf wordt gewandeld over vier verschillende afstanden (tussen haakjes 
steeds de werkelijke afstand):7 km (7,2) – 12 km (12,0) – 18 km (17,6) – 24 km 
(25,3). 
De 7 km heeft geen rustpost maar komt wel aan de zeedijk van Oostduinkerke net 
als alle ander afstanden. Die zeedijk aan het breedste strand van de kust laat toe 
voluit te genieten van de charme van “tseitje” en de gezelligheid van de plaatselijke 
horeca. 

’t Oud Schooltje’ in Koksijde-Dorp fungeert als rustpost voor alle andere afstanden. 
Naargelang de gekozen afstand komt men hier één of twee keer. Deze rustpost 
wordt bereikt via het natuurreservaat de Doornpanne, een beschermd landschap, 
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opgenomen in de lijst van natuurgebieden met een Europese bescherming (NATURA 
2000-netwerk). 

Het gebied omvat uiteenlopende duintypes, van stuifduinen en duingraslanden tot 
dichtbegroeide pannen en gefixeerde binnenduinen. De kern van het duinencomplex 
bestaat uit een brede depressie (panne), waarvan de begroeiing een mozaïek vormt 
van bos, struweel en open duinvegetatie.  Errond situeert zich een gordel van 
stuifduinen met onder andere de hoogste duintop van de Vlaamse kust (de Hoge 
Blekker 33 m). De lus vanuit de rustpost keert door de Noorderduinen terug. 

De 24 km maakt nog een ommetje richting 
Nieuwpoort met een doortocht van het 
Hannecartbos en een stuk van de 
Plaatsduinen, nog maar eens een 35ha 
groot duinenmassief. Het Hannecartbos 
werd in de jaren twintig van vorige eeuw 
aangelegd met snelgroeiende 
boomsoorten op een gebied van 
graslanden en duinakkertjes. 

Terug in de startzaal kunnen we nog 
genieten, van hetzij de bestelde 

visbroodjes, hetzij van het speciaal aanbod van 2 eigenbereide pannenkoeken met 
koffie/thee voor 2 €. Verder zijn er broodjes gehakt/kaas voor 1,30 €. 

Zoals je ziet een verzorgde tocht met de duinen als hoofdbrok en verder het beste 
wat de kust te beden heeft. Na het afschudden van het zand brengt de bus ons terug 
naar het binnenland; ontspannen, glimlachend naar eventuele files of controles. 

 
Zondag 5 maart 2017 

Mars der Zuiderkempen 
Org: Wsc Langdorp vzw (4006) 

Start : Sint-Jozefscollege, Bekaflaan 65, 3200 Aarschot 
Afstanden: 5 – 8 – 12 – 15 – 20 – 30 - 36 km 

 

Traditioneel wordt de start gegeven in de 
vertrekken van het Sint-Jozefscollege gelegen 
aan de boorden van de Demer.                      
De laatste Hagelandse heuvels zijn hier 
begroeid met dennenbossen, heide en 
vereenzaamde berken.  Het gebied strekt zich 
noordelijk uit tot aan de Nete in Westerlo en 
oostwaarts tot aan de grens met Limburg. Het 
is bezaaid met kleine diverse natuurgebieden, 
in deze regio is onze Mars der Zuiderkempen 
ontstaan. 
De belangrijkste landschapselementen in deze 
regio zijn de heidegebieden. Nog talrijk 
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aanwezig, zij het dan in versnipperde vorm. Het zijn cultuurlandschappen die 
ontstaan zijn in de middeleeuwen. De arme zandgronden van de Kempen waren niet 
geschikt voor het telen van gewassen. Schapen hoeden bleek wel een lonende 
bezigheid te zijn, struikheide was hun voedsel en groeide gemakkelijk op de schrale 
zandgronden. Rond 1830 na de Belgische onafhankelijkheid, kwam een groot 
gedeelte van de Zuiderkempen in bezit van de adellijke familie de Merode die het 
gebied gebruikte voor intensieve houtwinning. Door dit eenzijdig beheer verdwenen 
er veel planten en dus ook de heidegebieden. Vooral de snelgroeiende sparsoorten 
was een succes en gedijden goed op zandgronden. Natuurpunt en Natuur en Bos 
namen, via de Vlaamse landmaatschappij in 2004, 1500 hectaren bos en heide over 
en zijn nu de belangrijkste beheerders van de natuurgebieden in onze 
Zuiderkempen. Uitheemse plantensoorten worden onverbiddelijk gekapt en waar 
nodig inheemse aangeplant. Regelmatig worden beheerswerken uitgevoerd zodat de 
heide in oppervlakte weer kan toenemen. 
 
De belangrijkste natuurgebieden hebben we in ons wandelparcours ingepast. Je hebt 
een keuze uit de volgende afstanden: 5-8-12-15-20-30-36 km, ook voor onze 
vrienden rolstoelers is er een mooi parcours voorzien. Om je keuze te 
vergemakkelijken volgt hieronder een korte beschrijving van de natuurgebieden die 
wij aandoen. 
De Blakers: typisch heidecultuurlandschap in beheer door Natuurpunt. Regelmatig 
worden er met behulp van schaapskudden beheerswerken uitgevoerd. 
De Meren: heidevennen, gelegen in de dennenbossen tussen Gijmel en  
Varenwinkel. Zeer geliefd bij trekvogels. 
De Langdonken: het gebied is gelegen in 
de vallei van de Calsterloop. Ecologisch 
gezien één van de meest waardevolle 
natuurgebieden van de Zuiderkempen. 
Het gebied bestaat uit droge en natte 
gebieden. De bodem bestaat uit 
verschillende grondsoorten, men vindt er 
zowel wit zand, zandige leem als 
kleigrond terug. In combinatie met het 
zuur opborrelen grondwater geeft dit een 
zeer grote verscheidenheid aan fauna en 
flora. 
Demervallei: een van de breedste 
valleien van Belgie. Hooilanden struwelen 
en elzenbossen, zeer geliefd bij 
weidevogels. 
Achter Schoonhoven: gelegen in de Mottevallei, broekbossen, moerassen en 
hooilanden. 
                                                                                                                                                             
Tekst: parcoursteam wsv Langdorp & foto's: Hubert Van Aerle en Paul Van Loo. 
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Weekreis 2017 (15 tot 22 juli – 8D/7N) 
BELGISCHE ARDENNEN - Houffalize 

Op vraag van de leden, kiezen we voor onze weekvakantie in 2017 voor ons eigen 
land, meer bepaald voor het gezellige, diep in onze eigenste Ardennen gelegen 
Houffalize. Na de weekendreis van 2015 had het hotel zoveel succes dat er werd 
geopteerd om terug naar daaraf te zakken.  

Het hotel beschikt over diverse soorten kamers, wat invloed heeft op de prijs. We 
verblijven op basis van volpension. Dranken dienen zelf te worden bekostigd, 
uitgezonderd bij het avondeten, daar zijn frisdrank, pils en wijn inbegrepen.  

Programma 

Hotel: 
Vayamundo Houffalize, Ol Fosse D’Outh 1 – Houffalize 
 
Voorlopig programma: 

Dag 1 - Zaterdag 15/07/2017: Wandelen langs de Niglinspo. 
We rijden vanuit Geraardsbergen (vertrek om 7u) met de bus naar Nonceveux. Daar 
maken we een mooie attractieve wandeling langs de Niglinspo. Deze wandeling staat 
beschreven als één van de mooiste van België, een prachtige opener van een 
Belgische wandelweek. We hebben er twee wandelmogelijkheden. Onderweg 
verorberen we onze meegebrachte broodjes. Nadien rijden we door naar Houffalize, 
waar we verwacht worden voor het avondmaal en waar we tijdens deze wandelweek 
zullen verblijven. 

Dag 2 - Zondag 16/07/2017: Drielandenpunt Duits-Lux-Bel. 
Na het ontbijt rijden we naar het drielandenpunt Ouren en maken er een kortere (12 
km) of een langere wandeling (20 km). We brengen tijdens de wandelingen een 
bezoek aan het Europamonument. ’s Middags zal gezorgd worden voor een 
lunchpakket of een andere eetmogelijkheid. Terug naar het hotel waar we verwacht 
worden voor het avondmaal en de overnachting.  

Dag 3 - Maandag 17/07/2017: De prachtige Semoisvallei. 
Ontbijtbuffet. Vertrek met de bus naar de ongerepte natuur van de Semoisvallei. Een 
wandeling langs de Semois van ca. 10 en 20 km met als einddoel Bouillon. ’s 
Middags wordt terug een lunchpakket voorzien. Het hotel verwacht ons terug voor 
het avondmaal en de overnachting.    
 
Dag 4 - Dinsdag 18/07/2017: Wandelen in de parel van de Ardennen. 
Na het uitgebreide ontbijtbuffet kiezen we dit keer voor La Roche en Ardenne. De 
parel van de Ardennen en tevens de toegangspoort tot de echte Ardennen. We 
maken een wandeling in en om de stad. De korte afstandswandelaars brengen na 
hun wandeling een bezoek aan het plaatselijke pottenbakkersmuseum. Na de 
wandeling keren we terug naar het hotel waar het avondmaal op ons wacht. 
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Dag 5 - Woensdag 19/07/2017: De Gaumestreek en een Trappist. 
We bussen na het ontbijt richting Gaumestreek, de Provence van België. We 
wandelen langs de Transgaumaise van Florenville naar Orval of in de buurt van 
Orval. Na de wandeling kunnen de liefhebbers genieten van het regionaal 
streekbiertje bij uitstek. Wie wil kan, na de korte wandeling, op eigen initiatief de Abdij 
van Orval bezoeken. Na bezoek of degustatie brengt de bus ons terug naar het hotel 
voor avondmaal en overnachting. 
 
Dag 6 - Donderdag 20/07/2017: Het hart van de echte Ardennen 
Vandaag blijven we in de buurt van het hotel. Na het ontbijtbuffet vertrekken we al 
wandelend naar Achouffe. Drie verschillende wandelingen van 8, 16 en 25 km. In 
Achouffe staat te bus te wachten om de kortste afstand terug naar het hotel te 
brengen. Wie wil kan na de middag in het hotel of in het gezellige Houffalize, zelf 
voor een stukje Ardennenbeleving zorgen. De andere afstanden bereiken het hotel te 
voet. Wat ook je keuze is, iedereen wordt terugverwacht in het hotel voor avondmaal 
en overnachting. 
 
Dag 7 - Vrijdag 21/07/2017: De barrage de Nisramont 
Ontbijtbuffet. Wandeling door de dichte ongerepte bossen langs het meer van 
Nisramont. Een mooie lus wandeling of een tocht terug naar het hotel. Twee 
prachtige afsluiters van de week. Na de wandeling brengt de bus de lus wandelaars 
terug naar het hotel. Avondmaal en overnachting in het hotel. 

Dag 8 - Zaterdag 22/07/2017: Wandeling in Chimay of Binche 
Na het ontbijt en het inladen van de bagage gaat het richting Geraardsbergen. We 
laten jullie deze keer kiezen, ofwel wandelen we bij de wandelclub in Binche, les 
Police de Binche of gaan we groepswandelen in buurt van Chimay. De keuze ligt bij 
jullie. Aangeven wat je verkiest bij inschrijving; de meerderheid beslist. 
Op de terugweg naar huis zorgen we ervoor dat we ergens de lege magen kunnen 
vullen voor we terug Geraardsbergen bereiken. 

In het programma zijn inbegrepen: 

- Transport naar alle locaties met eigen bus, heen en terug 
- Wandelbegeleiding door eigen leden 
- Alle inkomgelden, eventuele begeleide bezoeken 
- Drinkgeld chauffeur 
- 7 nachten halfpension in Vayamundo Houffalize (Ontbijtbuffet, vier-

gangenavondmaal met keuze internationaal of vegetarisch menu, 
basisdranken inbegrepen) 

- Vrij gebruik van binnenzwembad (badmuts verplicht) en internet 
- Kinderanimatie, programma volgens voorstel hotel 
- Moderne kamers met alle comfort 
- Lunchpakket vanaf dag 2 tot en met dag 8 of andere maaltijd 
- Avondmaal op zaterdag tijdens de terugweg 
- Een annulatieverzekering (100% terugbetaling indien voldaan aan 

voorwaarden) 
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In het programma zijn niet inbegrepen: 

Dranken, persoonlijke uitgaven, fooien, massages of andere verzorgingsprocedures. 

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

Dubbele kamers: 

Verblijf met twee in een tweepersoonskamer: € 605 per persoon  

Enkele kamers: 

Verblijf in een éénpersoonskamer: € 715 per persoon 

Familiekamers: 

Verblijf met drie in een familiekamer (2 afzonderlijke slaapkamers met 
gemeenschappelijk sanitair): € 605 per persoon  

Kinderen op familiekamers: 

- Volwassenen met één of twee kinderen op een familiekamer (2 afzonderlijke 
kamers met gemeenschappelijk sanitair) 
- Volwassenen: € 605 
- Kinderen  tot 3 jaar: € 100 per kind 
- Kinderen tot 12 jaar: € 385 per kind 
- Kinderen + 12 jaar: € 605 per kind 

 
Info over het hotel op  http://www.vayamundo.be/nl 

Er is al mogelijkheid om in te schrijven voor de reis. Dit kan gebeuren via mail 
kurt.martens@padstappers.be, via telefoon/SMS 0479 410 920 of op de Manneken-
Pis tocht van zondag 29 januari. Geef telkens je keuze door voor de wandeling van 
de laatste dag.  

Na de inschrijving betaalt men € 150 voorschot per persoon. Je bent pas 
ingeschreven na ontvangst van het voorschot.  

Storten gebeurt op rekening van Padstappers, IBAN: BE42 2937 2514 2854 met 
vermelding van Ardennen 2017 en het type kamer. 
Nadien kan men zelf bepalen hoe men verder de betalingen doet. Tegen 1 juni 2017 
wordt het volledige bedrag op de rekening verwacht. 
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Familieberichten  
Overlijden 
Op 12 oktober overleed Louisa La Fourt op 91-jarige leeftijd. Zij was de moeder en 
grootmoeder van Gentil en Peggy Wisbecq.  
Op 18 oktober kregen we het bericht van het overlijden van Maurits Billemon, 
jarenlang trouwe uitpijler en helper op diverse tochten. Maurits werd 87 jaar en kwam 
nog regelmatig in contact met onze vereniging en zal nog enige tijd herinnerd worden 
met heel wat anekdotes, die de gesprekken zullen kleuren. Heel wat leden waren op 
de uitvaart.  
Op 27 oktober overleed Gerda Mangelinckx, lid van de wandelvereniging en de 
echtgenote van Jean Claude Verhelst.  Amper 57 jaar, veel te jong, verloor ze na een 
slepende ziekte die ze al enkele jaren moedig trotseerde, een ongelijke strijd.  
Op 2 november kregen we het bericht van het overlijden van Georges 
Deganseman, vader van Thierry Deganseman. Hij werd 78 jaar.  
Op 14 november verliet Anne Letouche ons. Ook zij ging veel te jong van ons heen.  
Anne is de zus van Agnes Letouche en de schoonzus van ledenbeheerder Jean-
Pierre Doeraene.  
Op 13 december overleed op 85-jarige leeftijd Jeanne Plas, moeder van Karel Van 
Der Taelen.  
Op 13 december vernamen we ook het overlijden van Jean Hendrickx, hij werd 65 
en was de schoonbroer van Freddy Callebaut 
Wij bieden de families, kennissen en vrienden van de overledenen onze 
oprechte en gemeende blijken van medeleven aan en hopen dat de 
herinneringen aan hun dierbaren een steun mogen zijn in deze moeilijke 
periode. 
 

Gouden Jubileum 

In 1966 stapten John De Rouck en Eliane Schollaert in het huwelijksbootje en op 
14 augustus vierden ze hun Gouden Bruiloft te Zandbergen.  
Hetzelfde jaar, op 20 augustus gaven ook Willy Ghijsbrecht en Nicole 
Devlaminckx elkaar het jawoord. Ook zij deelden na vijftig jaar het geluk van een 
gouden jubileum.  
De jubilarissen werden bedacht met een passend geschenk en de wensen voor nog 
vele jaren vol van gezondheid en geluk. 
 

Ziek te bed  
Sommige leden hebben te maken met lichte kwaaltjes of ongemakken, terwijl 
anderen strijd voeren tegen een zware ziekte. We wensen allen van harte een snel, 
maar vooral volledig herstel toe. We hopen hen weldra terug te mogen ontmoeten in 
ons midden. Een gezonde korte wandeling is immers de beste medicijn tegen 
allerhande kwaaltjes. 
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Welkom nieuwe leden 
Op 15 september 2016 sloten we het jaar af met 839 leden. 
Sinds het vorige clubblad mochten we volgende nieuwe leden verwelkomen: 

Aangesloten tussen 29 september 2015 en 19 December 2016 

Rang 
in 
2017 Naam Voornaam Woonplaats 

Stam 
nummer 

1 STICHELMEYER RUDY ZANDBERGEN 1693620
2 VERHULST  NICOLE BORCHTLOMBEEK 1693631
3 DE MOOR  PEDRO LETTERHOUTEM 1693642
4 SEGERS  ANNIE ZARLARDINGE 1693664
5 VAN LIEFFERINGE  AUGUSTINA GERAARDSBERGEN 1693675
6 VAN DEN BRANDE  MARIJKE ZOTTEGEM 1693697
7 JORIS STEPHAN SCHENDELBEKE 1693710
8 FRANKEN  JACQUES IDEGEM 1693732
9 MEEUW NOOR GERAARDSBERGEN 1693743

10 DURIEUX  ROLAND EVERBEEK 1696397
11 COOLS WILLIAM GALMAARDEN 1697861
12 MOEREMANS NADINE GALMAARDEN 1697872
13 GOSSEYE BART GERAARDSBERGEN 1698412
14 VANDEN NEUCKER STEFANIE GERAARDSBERGEN 1698423
15 ADRIAENSSENS MARGO GERAARDSBERGEN 1698434
16 FRANCOIS SYLVIA  ZOTTEGEM 1609020
17 DE CLERCQ STEPHAN MOERBEKE 1699031
18 SCHAILLEE FABIENNE MOERBEKE 1699042
19 VAN PEVENAGE  MATTHIAS DENDERMONDE 1699738
20 BORREMANS GUIDO GRIMMINGE 1699740
21 MAES MYRIAM GRIMMINGE 1699751
22 COPPIETERS LUC WESTREM 1712744
23 REDANT WIM NEDERHASSELT 1712755
24 PEVENAGE  JULIE GERAARDSBERGEN 1712766
25 PEVENAGE  AMELIE GERAARDSBERGEN 1712777
26 HERREMANS JOHAN GOEFERDINGE 1713611
27 VERHALLEMAN  KATRIEN GOEFERDINGE 1713622
28 VAN HOLDER  KEVIN GOEFERDINGE 1713633
29 GEENS  NANCY HARELBEKE 1715297
30 DE LANGE NAOMI OPHASSELT 1715308
31 CUVELIER LILIANE MOERBEKE 1715321
32 MASSAER GUNTER MOERBEKE 1717334
33 LAFAUT  SOFIE DEFTINGE 1717953
34 RONSIJN BETTY GRIMMINGE 1718572
35 VAN DEN NEUCKER MONIQUE GERAARSDSBERGEN 1718561
36 PEIREMANS  GRETA BEVER 1718583
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De kilometer- en tochtenbadges  
Uitgereikt tussen 1 oktober en 20 december 2016 

Kilometerbadges 
500 km 
FRANCOIS Fanny 
VANSLEMBROUCK Jarne 

1.500 km 
DE TROYER Lydia 
2.000 km 
ERNOTTE Sonia 
VAN OYCKE Peter 
 

2.500 km 
FAUCCONIER Jurgen 
15.000 km 
GHIJSELS Rudy 
MIGNON Lucas 

4.000 km 
HEUNINCK Rita 
12.000 km 
PLETINCKX Linda 
 

38.000 km 
DE PELSENEIR Martine 

40.000 km 
SPITAELS Danny 

45.000 km 
VAN WIJNENDAELE Huguette
 
 

 

Tochtenbadges 
In de vorige trimester werden geen badges uitgereikt.   
 
We wensen al deze leden “Proficiat” voor de afgelegde kilometers en voor het aantal 
wandeltochten. We wensen hen tevens nog veel wandelgenot toe.  
 

Nieuws van het langeafstandswandelen 
Op 2 oktober nam Peter Asselman deel aan 
het Belgisch kampioenschap 50 km 
snelwandelen in Rotterdam.  
Peter liet ons weten dat hij serieus heeft 
afgezien en dacht aan stoppen tussen 
kilometer 17 en 25. Naar het einde toe werd 
het beter en kon hij meestrijden voor de eerste 
plaats. Hij diende evenwel de duimen te 
leggen tegen Jacques Till. Met een tijd van 5u 
56min 33sec bleef hij net onder de 6 uur. 
Een knappe prestatie, waarvoor we Peter dan 
ook van harte feliciteren.  
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Mededeling omtrent de shop  
De kilometer- en tochtenbadges kunnen steeds worden opgehaald in onze clubshop. 
Je vindt er ook wandelboekjes, mapjes voor deze wandelboekjes, stickers en 
natuurlijk de ganse uitzet aan kledij van onze club.  
Net zoals de voorbije jaren zal niet op elke wandeling de volledige shop aanwezig 
zijn. We brengen deze enkel mee naar de tochten waar we over voldoende ruimte 
beschikken. Dat zijn in 2017 de Manneken-Pis tocht, de Mattentaartentocht, de 
Gaverswandeling, de Adriaans- en Zomertocht, de Natuurreservatentocht en de 
Wafelentocht.  
Dit wil echter niet zeggen dat je op de andere wandelingen geen kledij kunt ophalen. 
Wil je clubkledij, dan volstaat het een afspraak te maken met Koen of Annick. Ze 
kunnen telefonisch worden bereikt tussen 19u00 en 20u30 op het nummer 054 
423661 of  uiteraard per e-mail op voorzitter@padstappers.be. Op de eerstvolgende 
wandeling wordt de bestelling dan aan de betrokkene bezorgd en afgerekend. Ook 
voor dringende aankopen kan op die manier een afspraak gemaakt worden en een 
levering worden afgesproken. 

Wat zit er zoal in ons gamma en hoeveel kost het: 
 
T-shirt grijs (S, 3XL, 4XL, 5XL)     € 7,00 Pet € 7,00

T-shirt lichtblauw (XS-2XL)  

T-shirt rood (techn.) (10j – 3XL) 

€ 7,00

€ 15,00

Fleece donkergrijs (S-XL) 

Sweater / T-shirt kids rood 

€ 28,00

€ 20,00

Polo grijs (M-5XL)     € 12,00 Regenjas (XS-2XL) € 35,00

Polo blauw (M-2XL)  

Polo blauw (techn.) (10 j – 3XL)   

€ 12,00

€ 15,00

Grijze Softshell (XS – 3XL) 

Bodywarmer (S – 3XL) 

€ 25,00

€ 20,00

Sweater grijs (XS-3XL)         € 18,00 Trainingsvest (8j – 3XL) € 20,00

Sweater met kap (S-2XL)       € 25,00 Topjes (XS – 2XL) € 7,00

 
We proberen in de mate van het mogelijke ons gamma aan te passen aan de vraag, 
maar je zal begrijpen dat we moeilijk met massale stocks van verschillende 
producten in allerlei maten kunnen werken.  
 
Nelly Kentane verzorgt al heel wat jaren de shop op onze wandelingen, maar heeft te 
kennen gegeven dat ze het in de toekomst wat rustiger aan wil doen. Ze wil graag 
iemand opleiden om haar in eerste instantie te helpen en later de fakkel over te 
nemen. Zie jij het zitten om tijdens de wandelingen in te staan voor de verkoop van 
onze producten en heb je zin om de mensen te ontvangen na de wandeling? Kortom 
wil jij wat tijd spenderen aan het shopgebeuren, neem dan contact op met Nelly of 
één van de bestuursleden.   



Het Padstapperke 

Januari 2017 - 19 
 

De club in cijfers. 
Niet-aangesloten wandelaars op onze tochten.  
Ook dit jaar scoren we bijzonder goed bij niet-aangesloten wandelaars. We voeren 
promotie voor onze tochten met affiches en af en toe folders, aangevuld met 
persberichten, meldingen op Facebookpagina’s en vooral uitnodigingsmails naar de 
niet bij een wandelclub aangesloten wandelaars. Campagnes die stuk voor stuk hun 
vruchten afwerpen. We blijven dan ook onze leden oproepen om verder onze tochten 
te propageren. We zien in absolute cijfers dat we terrein lijken te verliezen bij 
clubwandelaars, maar dat we de omgekeerde beweging hebben bij niet-aangesloten 
gelegenheidswandelaars (individuelen). Hierbij de statistieken van 2016. 

30/01 24/02 17/04 16/05 6/07 6/07 25/09 29/10 27/11 14/12
Individuelen 304 202 1479 880 225 370 570 326 659 291

totaal 1665 1347 4458 2577 1021 1647 1765 1366 1939 1586
% indi/totaal 18,26 15,00 33,18 34,15 22,04 22,47 32,29 23,87 33,99 18,35

Het spreekt voor zich dat deze cijfers sterk worden beïnvloed door de 
weersomstandigheden. Slecht of minder goed weer houdt de 
gelegenheidswandelaars thuis. Mooi wandelweer lokt hen dan juist weer massaal 
naar buiten. 
In totaal ontvingen we 5.306 wandelaars (5.559 in 2015) die niet bij een erkende 
wandelvereniging aangesloten waren, wat 27,39 % vertegenwoordigt van ons totale 
deelnemersveld. 

Aanwezige Padstappers op onze eigen tochten.  
In totaal noteerden we in 2016, 3619 leden op onze eigen organisaties. Een mooie 
stijging t.o.v. van 2015 (3445 deelnames). Dank aan de vele leden die echt hun 
wandelschoenen aanbonden. We beseffen dat het niet altijd mogelijk is om er te zijn 
en dat de weersomstandigheden niet altijd oké waren. Toch willen we de vinger aan 
de pols houden en onze leden oproepen om massaal aanwezig te zijn op onze eigen 
tochten. We doen ons uiterste best om telkens voor een aangenaam parcours te 
zorgen. Kom wandelen en geniet van het moois van de streek en waardeer zo de 
inspanningen van onze medewerkers.  

  30/01 24/02 17/04 16/05 6/07 6/08 25/09 29/10 27/11 14/12
Padstappers 399 309 485 415 237 367 351 318 421 317
Wv Helpers 77 38 124 51 28 65 64 58 67 43

We stellen vast dat een aanwezigheid op zondag eerder gemakkelijker is dan op 
zaterdagen of weekdagen. We hebben immers nog heel wat leden die gaan werken. 
We mochten ook dit jaar enkele keren de helft van onze leden op een tocht 
begroeten. PROFICIAT ! Dat onze leden ook graag present tekenen op een 
zaterdagse wandeling kunnen we aflezen uit de cijfers. Ook hier speelt het weer of 
een andere plaatselijke gebeurtenis, duidelijk een rol.  



Het Padstapperke 

Januari 2017 - 20 
 

TIP: In dit nummer vind je voor de eerste keer een kwartaalkalender. Hang 
hem op of prik hem om je prikbord. Op die manier vermijd je misschien om 
andere bezigheden te plannen op de data van onze activiteiten. 

Bekijken we de aanwezigheid van onze leden eens op een andere manier. De 
aanwezigheid per lid op onze eigen organisaties (helpen inbegrepen). In 
onderstaande tabel zien we hoeveel tochten elk lid heeft gewandeld. Eind 2016 
hadden we 881 leden in het algemene bestand van Wandelsport Vlaanderen (leden 
2016 en nieuwe 2017).  

 
Het is spijtig dat meer dan 30%  niet of slechts één maal op onze eigen tochten 
aanwezig was. Misschien spelen ouderdomsverschijnselen, gebrekkige mobiliteit, 
ziekte, sociale en/of familiale redenen een rol. 
We stellen zelfs vast dat het aantal clubgenoten dat aan minder dan 3 van de eigen 
wandelingen heeft deelgenomen, spijtig genoeg gestegen is tegenover 2015.  
Maak er werk van om je sportieve resultaten in 2017 terug op te krikken. Zorg ervoor 
dan uw deelname op onze tochten de hogere procenten naar links in de tabel doen 
opschuiven. 
 
Delen we onze leden op in leeftijd en geslacht dan krijgen we volgende cijfers: 
 
Geboortejaar Geboortejaar Geboortejaar Geboortejaar Geboortejaar Geboortejaar
2005 - 2016 2004-1998 1997-1991 1990-1966 1965-1947 1946-1928 

- 12 12 tot 18 19 tot 25 26 tot 50  51 tot 69  70 en méér 
38 27 14 171 509 122 

4,31 3,06 1,59 19,41 57,78 13,85 
Jongens 18 Jongens  12 Mannen  10 Mannen 73 Mannen 233 Mannen 71 
Meisjes  20 Meisjes 15 Dames  4 Dames  98 Dames   276 Dames 51 

We hebben binnen onze vereniging 464 meisjes/dames (52,67%) en 417 
jongens/mannen (47,33%), samen goed voor 881 leden. 

De leeftijdscategorie van 51 tot 69 is het best vertegenwoordigd. Niet abnormaal, 
veel leden komen op die leeftijd uit andere sporten. Toch zijn de 26 tot 50-jarigen ook 
vrij sterk vertegenwoordigd. De aanpak en de aard van onze wandelingen is hier 
allicht niet vreemd aan.  
 
De kindercategorie schommelt. We herinneren er nogmaals aan, jeugdige stappers 
die regelmatig op stap gaan, komen op het einde van het jaar in aanmerking voor 
een leuk cadeau. 

Aantal 
tochten 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Tot.
Op post 

+ 
helpers 

44 70 61 70 64 71 79 78 73 105 166 881

Procent 
op post 4,99 7,95 6,92 7,95 7,26 8,06 8,97 8,85 8,29 11,92 18,84 100
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Natuurlijk organiseren we vooral voor onze eigen leden. Toch zijn zij het niet alleen 
die onze mooie eindresultaten bepalen. Onze burenclubs zijn ook steeds op de 
afspraak. Hieronder een lijstje met de aanwezigheid van hen. We moeten deze cijfers 
op de juiste manier interpreteren; De ene vereniging is al wat groter dan de andere.   

Club Aantal Club Aantal
Egmont Zottegem vzw 1942 Ijsbrekers Haaltert 217
Hanske de Krijger Oudenaarde 404 Everbeekse Wandeltochten 201
De Marktrotters Herne 392 Parel Van Het Pajottenland 185
Land van Rhode 386 WC Natuurvrienden Deinze 161
Florastappers Gent 383 CSC Lierde/Club voor Sport en Cultuur 134
De Heidetochten Kester-Gooik 297 Boerenkrijgstappers 126
Scheldestappers Zingem 261 De Pajotten Hekelgem 125
WSV De Kadees 251 Burchtstappers Herzele 123
Chatons Ronse 238 De Schooiers Wichelen 122
Postiljon Wandelcl Merelbeke 221 De Zilverdistel Dendermonde 111

Enkele burenclubs uit Wallonië die niet in de top 20 voorkomen, maar ook een mooie 
vertegenwoordiging hebben op jaarbasis: 
Les Sucriers de Brugelette   78 
Marcheurs de la Sylle – Bassilly  74 
Les Vaillants Acrenois   63 
Les Trouvères Club de Marche  51 

Zoals gezegd hielpen of wandelden dit jaar 3.619 Padstappers op onze eigen 
organisaties. Een mooi resultaat en een sterke stijging t.o.v. 2015. Zeker en vast van 
de vele nieuwe wandelende leden. 

Dit jaar mochten we op al onze tochten 14.078 clubwandelaars (75 meer dan in 
2015) begroeten. Weliswaar een kleine stijging maar toch een stijging. Wat betreft de 
niet-aangesloten wandelaars, daar hadden we een lichte daling, We mochten 
eveneens 5.306 individuele wandelaars (250 minder dan in 2015) ontvangen. 
Gezien de minder goede weersomstandigheden op de Manneken-Pistocht en de 
Mattentaartentocht zeker geen slecht resultaat.  

Alles bij elkaar beschouwd, kunnen we opnieuw spreken van een grand cru jaar. In 
totaal noteerden we een opkomst van 19.384 deelnemers op al onze organisaties. 
Meteen het 3de beste resultaat uit onze geschiedenis. Wanneer we de cijfers over al 
de jaren doorlichten, dan komen we allicht tijdens onze 35ste Mattentaartentocht in 
het jubileumjaar 2018 aan onze 400.000ste wandelaar. 

Ook onze dinsdagwandelingen winnen aan succes. We gaan dikwijls op stap met 
meer dan 75 deelnemers. We passen ons voortdurend aan en sturen steeds bij. We 
kijken dan ook uit naar grotere zaken waar we terecht kunnen. Heb jij er één in de 
buurt, laat maar weten. We proberen van daaruit dan een wandeling te organiseren. 
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Een onbekende in het voetlicht:  
De Algemene Vergadering van 
Padstappers Geraardsbergen vzw 
Toen ik aansloot bij de Padstappers kreeg ik een Huishoudelijk Reglement (HR) 
mee, dat mij, eerlijk gezegd, eerst geen bal interesseerde. Ik was lid om te wandelen 
en dat was voor mij voldoende. Maar naarmate ik de jaren doorwandelde en ik meer 
en meer een deel van die fantastische groep vrienden werd, bekroop me het gevoel 
van “hier wil ik toch wat meer doen dan lijdzaam meedrijven op de flow van een goed 
draaiende organisatie”. Misschien kon ik mij nuttig maken en wat bewuster clublid 
worden. Ik diepte dus het HR terug op uit één van mijn overladen kasten en besloot 
om het, om te beginnen, eens door te nemen. Na lezing ervan kwam ik tot de 
vaststelling dat heel wat zaken goed en grondig werden geregeld, wat me eigenlijk 
niet verwonderde want ik had in de club nog maar weinig discussies, laat staan 
ruzies ervaren. In dat reglement vond ik ook het bestaan van een Algemene 
Vergadering terug. Logisch eigenlijk als je weet dat de club een vzw is en moet 
voldoen aan wettelijke verplichtingen en één van deze verplichtingen is dat de 
effectieve leden minstens éénmaal per jaar in de Algemene Vergadering bij elkaar 
worden geroepen. Wat effectieve leden zijn, leerde het HR mij. Maar was dat wel iets 
voor mij? Al die moeilijke zaken als statuten, wettelijke verplichtingen, stemmingen, 
begroting, opname aanwezigheden en diets meer leek me eerder iets voor 
bureaucraten. Maar onbekend is onbemind, dus op een blauwe maandag diende ik 
bij de secretaris een verzoek in om als effectief lid van de vzw te worden 
aangenomen. Ik werd uitgenodigd op de eerstvolgende Algemene Vergadering 
waarop ik vlotjes door de andere leden - bij stemming! - werd aanvaard. 
En daar zat ik dan. Verwonderd nam ik kennis van de dagorde, waarop naast enkele 
steeds terugkerende wettelijk voorziene onderwerpen ook aandacht werd besteed 
aan onderwerpen die rechtstreeks met de werking van de club te maken hadden. 
Achteraf gezien logisch, want dit orgaan van de vzw is het beslissende orgaan dat 
rechtstreeks zijn beslissingen aan het bestuur voor uitvoering kenbaar maakt. Onder 
andere het HR  wordt hier gemaakt en bijgestuurd, maar ook wordt de werking van 
het bestuur onder de loep genomen en eventueel bijgestuurd, worden de rekeningen 
goedgekeurd en wordt de begroting voor het volgende jaar besproken.  
Er worden ook open discussies gevoerd over diverse en zeer verscheiden 
onderwerpen zoals hoe wandeltochten promoten, hoe drop-out van leden 
voorkomen, welke voordelen kunnen we onze leden toekennen, welke middelen 
kunnen we onze medewerkers geven, welke investeringen zijn nodig, wat zijn de 
belangrijkste moeilijkheden op onze wandelingen en hoe vermijden we die, waar 
maken we fouten of schieten we tekort, wat in het jubileumjaar, aanbevelingen voor 
het bestuur, enz. 
Kortom ik belandde in een groep leden die enthousiast over diverse thema’s heel 
open en direct discussieerden met alle respect voor de mening van de anderen.  
Ik voel mij nu meer betrokken bij de club en de vrienden die er deel van uitmaken. 
Het heeft mijn lidmaatschap een bijkomende dimensie gegeven, want Ik kan en mag 
mijn mening geven over al de zaken die de club aanbelangen en die de koers van de 
club voor de toekomst bepalen en dat maakt me meer Padstapper. 
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Wil je ook eens een kijkje komen nemen op de Algemene Vergadering dan ben je 
gerust welkom als toeschouwer, wie weet in afwachting van je effectief lidmaatschap.  
 

Volgende algemene Vergadering gaat door op 
vrijdag 17 maart 2017 om 19u in De Spiraal, 
Zakkaai 29, Geraardsbergen (Parketzaal) 

* 

Ervaringen van Compostella-stappers (deel 6) 

Op weg van Roncesvalles naar Compostela 
 
Op 20 maart 2015 vertrokken Lieve en Ivan naar Santiago de Compostela, waar ze 
op 23 april 2015 aankwamen. 
 
Deel 6: Camino Francès- O CEBREIRO naar COMPOSTELLA (6 dagen) 
25/4/2015 -  18:00 – Santiago de Compostella. – We zijn nu al twee dagen in 
Compostella en zitten in de immense kathedraal -samen met honderden pelgrims, 
pseudo-pelgrims en toeristen- te bidden voor beter weer en te wachten op het 
zwaaien van de Botafumeiro, het grootste wierookvat ter wereld. Volgens 
overlevering dient de Botafumeiro om de lucht in de kathedraal te zuiveren van de 
onreinheden en de onwelriekende geuren van de pelgrims. Ik besnuffel mezelf en 
mijn partner en bespeur niets onfris, zodat ik aanneem dat het eerder om de 
zuivering van de andere aanwezigen gaat. Trouwens in de praktijk geldt het zilveren 
wierookvat uitsluitend als toeristische attractie. Het is afwachten of we de 
Botafumeiro in bedrijf zien, want van tevoren wordt niet bekendgemaakt of de viering 
al dan niet plaats zal vinden. Maar we hebben geluk. Na het afroepen van de 
nationaliteiten van de aangekomen pelgrims trekken zes zogenaamde 
« tiraboleiros » het 1,5 m hoge en 53 kg zware gevaarte in gang. Het suist (letterlijk 
en figuurlijk) met steeds groter wordende halen tot een slingerboog van wel 65m, 
boven onze hoofden door de dwarsbeuk. Impressionant! Maar vooral voel ik voor het 
eerst de emotie van het bereiken van ons doel. Wat de donkere grauwe in regen 
gehulde stad niet kon, maakt een wierookvat in mij eindelijk los. Tijdens dit 
kippenvelmoment blik ik terug op onze laatste zes stapdagen door het mooi Galicië:   
 
Zaterdag 18 april 2015: O Cebreiro - Triacastela (21 km) 
(Grijs, fris, af en toe een bui, weinig zon / min 2° max 11°) 
Gisterenavond stelden wij bij terugkomst van de plaatselijke bar vast dat de 
slaapzaal zo goed als vol lag. De meeste bovenbedjes waren nu ook ingenomen, 
maar boven ons bleef het leeg -misschien doordat we er achteloos onze rugzakken 
hadden opgelegd. Het werd dan ook een concertueuze nacht, waartegen geen 
oordop was opgewassen. We ontwaken -vroeg of laat slaap je toch- met 
slippergekleppel, plastiekgefrommel en ritsgerits.  
Buiten weigert de lucht kleur te bekennen en hult zich in nietszeggend grijs. Vandaag 
gaan we terug naar beneden en de temperatuur heeft alvast, op spectaculaire wijze, 
de daling ingezet: 2°. 
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kwalitatief goed ontbijt en zien dat Triacastela, gehuld in de mist slaperig ligt te 
wachten op een nieuwe dag. 
En die nieuwe dag begint mistig naast een bochtige autoweg zonder verkeer (we 
zouden haast gaan denken aan een autoloze zondag). De eerste kilometers zijn 
gauw te vergeten, ook al loopt de weg tussen de hoge flanken van het Siera de 
Orbido en de Montes da Arbela, wat een pracht van een decor oplevert. Na een 
drietal kilometer worden we de natuur -het platteland is hier misplaatst gezien het 
bergachtig karakter- ingestuurd. We zullen pas in Samos voor heel even en later op 
een drietal kilometer voor Sarria nog eens, op de grote weg terugkeren. 
Het terrein is meer dan 'valloné' te noemen, ook al oogde het profiel van de etappe 
aflopend. De ene heuvel volgt de andere moeiteloos op als gold het een 
ploegentijdrit in de Tour. De veldwegen klampen zich -voor zover ze niet meedoen 
aan het op en af klauteren van de heuvels- vast aan de flanken van het gebergte van 
gene of andere Sierra, als bevreesd om neer te storten of af te glijden in de wat 
lagere kronkelende en klaterende rivier.  

In Samos, niet meer dan een dorp, 
maar dan wel één met een mooie 
monasterio, stuiten we op twee 
Duitse brandweermannen (vrijwillige 
brandweer Hasloch) die de camino 
stappen in hun brandweeruitrusting 
voor een goed doel, in casu een 
brandwondencentrum voor kinderen. 
We halen ons beste Pfaffsduits 
boven voor een leuke babbel en 
doneren graag enkele euros. 

Daarna wachten ons weer de beboste heuvels. Het is wonderlijk mooi hoe 
doodgewone bomen een natuurlijke schoonheid weten te ontwikkelen enkel en 
alleen door het vrije samenspel van weer en tijd. Het ontbreken van menselijke 
tussenkomst lijkt hier een zegen of levert op zijn minst schitterende natuurpracht, 
zodat de teller van mijn fototoestel alweer in overdrive gaat. Bovendien zijn de 
schaarse 'dorpen' niet meer dan door elkaar vervlochten boerderijen, waar de dieren 
vrijuit de weg - of wat er voor moet doorgaan- innemen. De tijd is hier enkele 
decennia aan de bomen blijven hangen. 
Het klauter- en daalwerk, in combinatie met het gebrek aan rustplaatsen of 
bevooradinsmogelijkheden, begint met het verstrijken der uren, door te wegen en we 
zijn blij -ook al betekent dit het einde van een heerlijke tocht- dat Sarria in zicht komt. 
Zoals gewoonlijk is het gewicht van de laatste kilometers dat van de 
spreekwoordelijke laatste loodjes. 
In het centrum van Sarria, boven een reeks trappen naar de kerk, vinden we voor 
een prikje in een oud caféetje een onderkomen voor de nacht. De 
tweepersoonskamer is oud en klein, maar proper en vooral hebben we privacy, wifi 
en gewone bedden naast elkaar. We kunnen zelfs een echt bad nemen in een 
gemeenschappelijke, uitgeleefde, maar propere badkamer.  
Wat verder en hoger naar de Mosteiro da Magdalena wachten knusse restaurantjes 
op de hongerige pelgrims … 
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Maandag 20 april 2015: Sarria naar Portomarin (22 km)  (Na optrekken mist, mooi 
en zonnig / 21°) 

Sarria is de startplaats van wat men de kleine camino noemt, de minimum afstand 
die men moet afleggen om als peregrino gecertificeerd te worden. De stad staat vol 
albergues, pereginomenu-restaurants, desayunos-bars en camino-winkeltjes, kortom 
het stadje ademt Compostella. Het wemelt er van de -al dan niet bepakte- peregrinos 
en bicigrinos. We ontmoetten gisterenavond dan ook heel wat van de stappers 
waarmee we de laatste week op baan waren: de Amerikanen John en Bill, de 
Japanse met de bloemetjesbroek die haar Koreaanse gezel is kwijtgespeeld, de twee 
Fransen Gerard en Bernard, de jonge Amerikaan en zijn Argentijnse kompaan, de 
Italiaanse Zwitser met zijn lief, ....   
Deze morgen ontwaken we met het geluid van de bimbambeierende 

parochiekerkklok. We negeren de oproep 
tot geloofsbelijdenis en duiken de 
badkamer in voor een opfrissertje 
vooraleer we wat later tiktakkend met 
onze stokken het stadje verlaten.   De mist 
is aanvankelijk wat stoorzender, maar 
zelfs dan bevalt de camino ons vanaf de 
eerste meters. De Sierras zorgen nog voor 
wat behoorlijke klim- en daalpartijen, maar 
het zijn vooraleer de tussen muurtjes van 
gestapelde rotsstenen geklemde paden, 
afgezoomd met prachtige oude bomen, 
die ons in vervoering brengen. Tussen de 

stenen en in de bermen bloeit alles wat in een voorjaar aan bloem voorhanden is. 
En net als gisteren ontbreekt me de woordenschat om dit onder woorden te brengen 
en ik vraag me af wat schrijvers doen wanneer ze voor een dergelijk probleem staan. 
Ik weet het niet en ik bedenk dat ik het maar beter gewoon opgeef en tot de essentie 
van het moment kom en het enige woord gebruik dat daar voor is voorzien: "mooi". 
Want zeg nu zelf, bestaat er iets mooier dan mooi? Het woord vat in zijn 
samenstelling perfect samen wat we bedoelen: 'm' van mmmm, 'oo' voor twee ogen 
in bewondering en 'i' een door de overdondering omgekeerd !. In die 
gemoedstoestand naderen we haast ongemerkt ons doel. 
Na het beklimmen van de 58 treden vanaf de brug in Portomarín zoeken we rust in 
albergue Ferramenteiro, een gebouw met meer dan 120 bedden in een gigantische 
zaal, onderverdeeld met gordijnen in 5 sectoren. De voorzieningen zijn ok en er is 
nog maar weinig volk.We worden verwezen naar sector 1 en zoeken een plaats in 
een uithoek ervan, dicht tegen de douches. 50m verder vinden we restaurant 
Mirador, waar we de pelgrimmenu links laten liggen en een schotel gebraden vlees 
voor 2 personen bestellen (we eten op kosten van onze jarige schoonzoon). Lekker 
maar veel te veel -minstens anderhalve kilo vlees- zodat we de overschot (de kip en 
de chirozzo) in folie meekrijgen. De entrecotes, de T-bone en de cote-à-l'os hebben 
we met een paar frieten en een fles wijn smakelijk naar binnen gewerkt. Heerlijke 
maaltijd en meer dan voldaan!   Het zonneterras wenkt, dus sluiten we ons dagboek. 
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Dinsdag 21 april 2015: Portomarin naar Palas De Rei (23 km) (Na optrekken mist, 
zonnig,mooi/20°) 
Na onze copieuze maaltijd gisterennamiddag, konden we het 's avonds stellen met 
wat fruit alleen. Tegen 19 uur landde een grote groep (een twintigtal jongeren met 
begeleiders) in de albergue, zodat de rustige avond in enkele minuten vergleed in 
een drukte van jewelste, waarin de hospitalera verwoed orde probeerde te houden -
wat gelukkig lukte. Rond 22 u30 was alles peis en vree, De nacht verliep maar zus 
en zo, niet door noemenswaardig gesnurk of luidruchtige jongeren maar wel door 
verdomd slechte matrassen (metalen veren). We ontwaken  wat stijfjes en zijn 
moeilijk uit de veren te lokken en dat betert er niet op wanneer we door het raam een 
dichte mist bespeuren. Wederzijdse peptalk en de wetenschap dat we in laatste 100 
km zitten drijft ons toch nog vrij vroeg de camino op. 
 Zoals gezegd beperkt de dichte mist de eerste uren een ruim zicht op de omgeving 
en beleven we de tocht met oogkleppen en gevangen tussen de  bermen -alweer bol 
van kleurenpracht. Het pad klimt fors gedurende de eerste 10 km en volgt in grote 
lijnen de autoweg LU633,  hetzij er vlak naast hetzij evenwijdig een eindje er 
vandaan  Tegen de middag, bij 
het doortrekken van de Sierra 
de Ligonde is de mist plots 
helemaal verdwenen en krijgen 
we stralende zon bij een 
helblauwe hemel. We trekken 
door bos, hei, berg en dal. De 
heuvels zijn niet zo steil meer, 
maar het is geen moment plat. 
Zoals zo vaak zingen we en 
bewonderen we de gele brem, 
paarse heide en de 
donkergroene tijm. Zij vechten 
een strijd uit om de heuvelflanken; de brem en de heide hoogsopschietend, de tijm 
en de kleine bodembedekkers breed uitwaaierend.  Mooi, mooi, mooi. Sorry, de 
herhaling begint de volgers wellicht te vervelen, maar wij kunnen er niet genoeg van 
krijgen. 
Na 17 km komen we de Fransen Gérard en Bernard terug tegen. Hun tocht loopt al 
sinds Sahagun met de onze mee. Ook zij hebben het lastig met de vele afdalingen, 
klimmen gaat ook hen beter af. We praten bij en gaan wat later terug onze eigen 
weg. Op de camino dringt niemand zich op. De laatste kilometers -ook dat wordt 
herhaling- slepen we ons met de klassieke laatste loodjes, over lange rechte stukken, 
naar Palas de Rei. Worden we moe? 
In Palas de Rei vinden we, na wat zoekwerk, in een op het eerste zicht speciaal 
ingerichte albergue, een stapelbed in een kamer van drie op de tweede verdieping. 
'The tird man' is in dit geval een Ierse vrouw, Maureen. We gebruiken onze 
IMLtochten in Castlbar als ijsbreker.  De albergue -van de 'red albergues' of 
ecologisch beheerde albergues- heeft op elk verdieping vele knusse hoekjes met 
stoeltjes en tafeltjes ('zona club social', 'reader corner', ... ), maar ook oud sanitair en 
een kleine onpraktische keuken. Alles is wel netjes en proper en we trekken naar 
dromenland in houten bedden met zeer goede matrassen. 
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Woensdag 22 april 2015: Palas De Rei naar Arzua (26,5 km) (af en toe regen, niet 
koud, 16°). 
We vertrekken deze morgen in dichte mist, waarvan we hopen dat die oplost in een 
schitterende dag. Niets is evenwel minder waar, want zo de mist al verdwijnt, hij 
maakt zeker geen plaats voor zon, wel voor regen. Die komt er nadat we in albergue 
"O Abrigadoiro" in San Xulián (km 2) een goed ontbijt kregen voor 3,50 € pp. De 
patron is een bierliefhebber die ons trots zijn verzameling bierflesjes toont, 
waaronder 5 Belgische trappisten. De enige lege flesjes zijn WestVleteren, Chimay 
en Rochefort, wat bewijst dat hij een kenner is.  
De regen heeft ondertussen de mist weggeveegd, blaast bellen in de plassen, etst 
grillige patronen in de onverharde paden, houdt ons constant in de weer met de cape 
en zorgt voor een regendouche die bij deze temperatuur van rond de 15° en op sterk 
golvend terrein niet erg storend is. 
We zien tientallen "last 100" wandelaars, touristica met hun keurig op een vouwtje 
gestreken hemdjes, splinternieuwe ritsbroeken, kleurige  sportschoenen, kleine 
rugzakjes -bagage gaat per courier-, en behangen met alle merchandising die rond 
de camino wordt gevoerd. Hun capes staan nog stijf en de vouwlijnen verraden een 
eerste gebruik. Ze flitsten ons de vorige twee dagen nog vrolijk voorbij, maar likken 
nu al hun eerste wonden (pijnlijke knieën, blaren, spierpijn). We zullen al gewassen 
op een terras zitten te eten, wanneer de meesten binnenstrompelen. 
Zoals elke dag lopen we tegen 11 uur de fransen Gérard en Bernard in (korte babbel 
en wij weg) en wat verder de Amerikaanse Ellen, die ons steevast aan iedereen die 
het horen wil als haar redders voorstelt. Ze werd eerder aangevallen door een varken 
op de plaats waar wij toen ook waren en daarom roept ze ons uit tot haar redders(?). 
We laten het gebeuren en noemen haar "big” lady, een taalwoordspeling die zij dan 
weer anders verstaat.  
De zon begint het te winnen van de regen. Het landschap waar we doortrekken lijkt 
sterk op de Vlaamse Ardennen. Korte nijdige hellingen die je eens boven, 
onmiddellijk terug naar beneden sturen, en dat de ene helling na de andere. Maar 
het gaat goed -we zijn tenslotte Padstappers- en we klaren de klus dan ook 
probleemloos, Lieve beweert zelfs te kunnen blijven stappen.  We lopen in Arzua 
verschillende albergues voorbij en kiezen tenslotte op de camino een kleine albergue 
uit. We hebben een houten stapelbed met propere lakens en goede matrassen op 
een kamer van vier personen. We zijn alweer gedoucht en klaar om de stad in te 
trekken om te gaan eten, wanneer we het gezelschap krijgen van een Duitse van 
tegen de Oostzee. Eerst gaan we eten daarna socialisen. 
 
Donderdag 23 april 2015: Arzua naar Compostella (39 km) (zonnig en zeer mooi, 
tot 24°) 
 
We waren aanvankelijk gestart met als doel tot O Pedrouzo te stappen, een tocht van 
19 km. Enkele pelgrims startten voor de volle resterende 39 km. Wij niet … nog 
niet… 
De tocht is er eentje om van te snoepen. We trekken bos in bos uit en jawel heuvel 
op heuvel af. Beslist niet van de poes en als laatste etappes kan dat tellen. Het weer 
is schitterend, zo anders dan gisteren. We vorderen dan ook vlotjes. Tussendoor 
maken we de ons door Ellen toebedeelde rol van redders volledig waar, door een 
woelmuis van de dood te redden. Die was om boodschappen voor haar kroost, op 
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een marterachtige gebotst, die andere bedoelingen had dan even een praatje over 
het weer maken.  De kennismaking was volop aan de gang en verliep nogal heftig en 
bepaald niet vredig. Toen wij dit rendez-vous en de voorbereiding van het diner van 
de marterachtige kwamen verstoren, greep  de  woelmuis de kans om de benen -nou 
ja de gekwetste poten- te nemen. Zonder dankjewel of ommezien strompelde ze 
recht naar huis, een spleet in de Romaanse brug, waar we net over waren gekomen.  
In O Pedrouzo, zien we andere peregrinos verder trekken. Ze willen tot op Monte do 
Gozo, op 5 km van Compostela geraken. Na een zeer grote pint cerveza én een witte 
wijn voor Lieve, worden we zo overmoedig dat we besluiten om Blane en Jane -die 
zonder bagage lopen- te volgen tot 5 km voor het einde. Blane vertelt ons dat ze al 
een paar keer een taxi namen op de moeilijkste stukken. Nu begrijpen we hoe het 
komt dat sommigen plots een dag voorzitten of eerder aankomen. Toffe pelgrims, nul 
aflaat zou ik zeggen. Wat iedereen al kon voelen aankomen, voltrekt zich dan ook in 
Villamayor, op 10km van Santiago. Blake en Jane stoppen en wij gaan door. Geen 
sprake van dat wij met deze ‘would be’pelgrims Santiago binnenstappen. 

De kilometers lopen tot op 
Monte de Gozo super, met 
dank aan het weer en het 
afwisselend en mooi parkoers. 
En dan ligt eindelijk Santiago 
aan onze vermoeide voeten. In 
een roes trekken we langs de 
lange lanen van de voorsteden 
naar het historische centrum. 
Het blijken lange kilometers, 
maar plots doemt voor ons de 
kathedraal op uit de wiwwar 
van nauwe straatjes, 

monumentaal als passend bij de prestatie van de camino. Toch is de ontroering of 
het 'moment de gloire' minder dan verwacht. Komt het door de moeite, die ons plots 
na al die dagen overvalt? Met onze diploma trekken we een bar in, waar we op. Kim 
stuiten, de Koreaan waarmee we weken geleden waren gestart en die inmiddels al 
terug is van Finisterrea(!). We bouwen een bescheiden feestje met hem en worden 
facebookvrienden. In een roes trekken we wat later naar een klein hotelletje, dat we 
gisteren boekten. Morgen de stad in. 
 
Vrijdag 24 en zaterdag 25 april 2015: Compostella  (regen, regen, regen, 15°) 
We waren zinnens nog naar Finisterre, ‘het einde van de wereld’ te trekken (100km), 
maar het regent onophoudelijk, zodat we het nog wat uitstellen. Korte bezoekjes aan 
de stad resulteren in schuilen, rennen en vooral nat worden. Onze moraal zakt onder 
nul. De middeleeuwse stad ligt er in de regen somber bij. De oude gebouwen in 
grijze steen, de nauwe straatjes en de natte bestrating helpt ook al niet om dit 
triestige beeld op te vrolijken. De talloze winkeltjes zijn meestal gesloten door het 
slechte weer of wegens ‘nog geen seizoen’. De marktjes waar Compostella zo 
bekend voor is, zijn leeg en er is nauwelijks volk op de been, op de druipende 
groepjes aankomende pelgrims na. We bergen onze plannen om naar Finisterre te 
gaan op, nadat we de Butafumeiro hebben gezien en het weer niet de minste 
aanstalten maakt om te beteren. ’t Is welletjes geweest, ons doel is bereikt, de 
kleinkinderen, de familie en vrienden wachten en in België schijnt de zon. 
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Zonder deze vrijwilliger was deze 
organisatie niet mogelijk. 

 
Wij bieden: 

‐ Dynamische sfeer. Gegarandeerd veel plezier, ook al is het een hele dag 
werken. 

‐ Eten en drank gedurende de hele dag. Wij vragen enkel om voorzichtig te zijn 
met het gebruik van alcoholische drank tijdens de werkzaamheden (we 
drinken er daarna wel eentje op). 

‐ Een gratis medewerkersetentje, met gezellig samenzijn. 
‐ Taken naar ieders kunde en vermogen.  

Wij vragen: 
‐ Gemotiveerde mensen die zich voor één of enkele tochten per jaar willen 

inzetten voor de club. Leeftijd speelt geen rol. 
‐ Parkeerwachters, inschrijvers, afstempelaars, shopverkopers, kassiers, 

mensen die de toog of de koffiestand bemannen, mensen die afruimen, hulp 
in de keuken, mensen die zorgen voor de bevoorrading van de rustposten, 
enz. Ervaring is niet vereist. 

‐ Het is leuk als alle medewerkers blijven tot het lokaal (rustpost of startplaats) 
volledig opgeruimd is. Ook hier geldt het motto: “Vele handen maken het werk 
licht”. 

‐ Het is nog leuker als je de zaal mee klaar kunt zetten. Dit gebeurt meestal de 
dag voor de wandeling. Hoe meer medewerkers er aanwezig zijn, hoe sneller 
alles dan ook klaar is. 

We stellen vast dat onze groep vaste medewerkers een dagje ouder wordt. Het 
moment om sommige van hen te vervangen of wat last van hun schouders te nemen 
is meer dan aangebroken. Sommigen onder hen doen meer dan één job op een 
wandeling en willen het wat rustiger aan doen. We hebben daarom nood aan nieuw 
bloed, nieuwe mensen, nieuwe medewerkers. We zijn ervan overtuigd dat er onder 
onze leden heel wat potentieel zit. Elk heeft wel zijn eigen kwaliteiten, kwaliteiten die 
we zeker kunnen aanwenden. Bij elke tocht hebben we, om comfortabel en niet 
overbelast te kunnen werken, een 40 tot 50 medewerkers nodig. 
Wil je een dergelijke taak op jou nemen, hetzij éénmalig, hetzij meerdere keren, dan 
kan je dit aanduiden in bijgevoegde lijst (elders in dit clubblad). Vul dit blad a.u.b. in 
en geef het af aan Kurt of stuur een mailtje naar Kurt met eventuele taken die je 
wenst op te nemen (kurtmartens@telenet.be). 
Wie iets meer verantwoordelijkheid wenst te nemen, kan zich kandidaat stellen voor 
coördinator of rustpostverantwoordelijke. Mensen hebben vaak een leider nodig, 
iemand die beslissingen durft te nemen. Hij of zij leidt een groep, zorgt voor de 
communicatie en beslist over de bijbestelling van drank en eten. Natuurlijk wordt 
deze job niet zomaar doorgegeven. Vooraf helpen op enkele tochten met in die taak 
ervaren personen is hierbij een noodzaak. 
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Antwoordstrook vacatures. 
Zoals aangegeven kan en mag je je hier kandidaat stellen om één of meer taken op 
jou te nemen bij een organisatie of binnen de club. Het spreekt vanzelf dat je bij de 
gekozen taken nooit alleen komt te staan, er is opleiding voorzien voor nieuwkomers. 
 
Naam/familie: 
E-mail adres: 
Telefoonnummer: 
 
Ik/wij wens(en) te helpen op volgende aangeduide wandelingen (onder voorbehoud) 
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Ik/we heb(ben) voorkeur voor de volgende taken: 
 Toog  Ruimen tafels  Bevoorrading 
 Koffie- en broodjes  Kassa  Parking 
 Keuken  Inschrijving  Uit- en afpijlen 
  
     Ik heb ook interesse in het toetreden tot de Algemene Vergadering van de vzw. 
     Ik heb ook interesse in het toetreden tot de Bestuurskern van de vzw.  

Je mag dit blad terug bezorgen aan één van de bestuursleden, op de wandelingen 
op het secretariaat of opsturen naar Kurt Martens, Denderstraat 36, 9500 
Geraardsbergen of per mail kurtmartens@telenet.be 
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Speelgenot 
W W L S 0 S R E K R E W E D E M A S P N
A D E I N E T R O F E E L N D S I R R L 
F T D E V G G A V E R S E E O E E L O E
E H E R E N R O I R P T N M R S E E C F 
L C N S R I N B O S H D S K E P V N E A
E O F U H L T O O C E N E R P R I T S W
N T E B A E W R U R O E V U E T W W S T 
T S E E R K S N A K W A N G T E R A I S
O I S E D A V N L A T K D O E E G L E J 
C P T G O R L A E E T A B D E T E K D I 
H N D O E K W L N E B N E V R N W I S L 
T E D E S P I R A A L D E O E R T N R E
D K M A R K B R U G I B P T U E E G U I 
A E E H C I F F A N P S U S T N O G O T 
L N B L A R E N S O L B T S E A V E C A
B N K T L E R D H E F O L D E R M W R T 
B A M A E I A S D O U D E N B E R G A S
U M U W P G D N N E G E W D L E V E P E
L R U E L E A V E R W E N K O F F I E R
C D R K M W L E K R E P P A T S D A P P

AFFICHE KAPEL ONVERHARD VERWENKOFFIE 
BADGE KM OUDENBERG VOETWEG 
BLAREN KNUPPEL PADSTAPPERKE VEER 

BOS KRAKELING PARCOURS VELDWEGEN 
BOTTIN LEDENFEEST PRESTATIELIJST WAFEL 

BUS LID PRIOR WAFELENTOCHT 
BUSREIS MANNEKENPISTOCHT PROCESSIE WALKING 

CLUBBLAD MARKBRUG RESERVATEN WALKON 
DE SPIRAAL MATTENTAART RUST WANDELSPORT 

DENDER MEDEWERKERS SHOP WEEKREIS 
FOLDER MUUR SMOS WEG 
GAVERS NUCHTEN TROFEE WSVL 

  TWEEDE DINSDAG  
 

Met de overblijvende letters kan je een heel toepasselijke zin vormen, die je hopelijk 
aanzet om (nog meer) te gaan wandelen 
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Mededeling van Wandelsport Vlaanderen. 
WALK ON – wandelcriterium 
Het WALK  ON project, in 2016 met nog heel wat mankementen, krijgt een nieuwe 
start in 2017. Het streefdoel, “mensen gelukkiger maken door wandelen” blijft, net 
zoals de inzet voor natuur- en milieuzorg, solidariteit, integratie van andersvaliden en 
jonge gezinnen. Deze gemeenschappelijke doelen moeten zorgen voor sociale 
contacten, bewegen, een gezondere levensstijl en een betere levenskwaliteit. 

Wandelen leent zich hier uitstekend toe. Meer zelfs, recreatief wandelen is in sterke 
mate een toegankelijke sport. Een gezonde sport die men zelf kan invullen en nog 
jaren kan blijven doen. 

Deelnemende clubs aan het criterium storten € 0,10 per deelnemer voor een betere 
wereld. In 2017 wordt op de laatste tocht een cheque overhandigd aan het 
kinderbrandwondenfonds. Op diverse wandelingen zal een team van het centrum 
aanwezig zijn en kan men als individuele wandelaar ook een centje bijdragen. 

Wie wandelt op de Walk On tochten komt in aanmerking om één van de dagprijzen te 
winnen. Wie meerdere Walk On tochten wandelt tussen 22 januari en 28 december 
komt na 10 deelnames in aanmerking voor mooie prijzen op de trekking in het 
voorjaar 2018. Wie 15 deelnames heeft krijgt een extra klein gadget. Wie er in slaagt 
20 van de 31 tochten te wandelen krijgt een extra groter gadget of goodiebag.  

De gratis spaarkaart kan bekomen worden op de Walk On wandelingen. Op de kaart 
staan de deelnemende wandeltochten. Wie deelneemt aan het wandelweekend in 
Houffalize krijgt een extra stempel op de kaart.   

Om onze leden op weg te zetten, starten we in de eerste trimester al direct met 
enkele busreizen naar een Walk On tocht. Op 22 januari gaan we naar Lommel, op 5 
maart naar Aarschot, op 17 april naar Kinrooi en deelname aan onze 
Mattentaartentocht levert ook al een stempel op. Vier stempels zijn daarmee zo 
verdiend. 

Het programma van de eerste maanden: 
- 22 januari  WSV Milieu 2000 Lommel   Edelweisstocht  
- 26 februari  WSV De Natuurvrienden Zoersel  Trappistentocht  
- 5 maart  WSC Langdorp vzw    Mars der Zuiderkempen 
- 11 maart ’t Wandel Voetje vzw   Primeurtocht 
- 12 maart  Wandelclub Opsinjoorke Mechelen Tivolitocht  
- 9 april  WSV De Ranstuilen vzw   Internationale tocht 
- 16 april  Wandelclub Sport+ Kinrooi   Thornertocht 
- 17 april Wandelclub Kadee Bornem vzw  Paastochten 
- 23 april  Padstappers Geraadsbergen vzw  Mattentaartentocht 

 

Wandelen… Gewoon blijven doen! 
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Binnengekomen Priorkaarten in 2016. 
Heel wat leden stellen soms de vraag of dergelijke initiatieven lonen. Daarom hebben 
we dit jaar alles in detail opgelijst. Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat dergelijke 
acties een meerwaarde zijn voor de wandelaars.  
 
 Priortrofee 2016 06/08 25/09 29/10 25/11 Totaal

3135 Padstappers Geraardsbergen 125 93 28 17 263 
3163 Wsv Egmont Zottegem 67 38 23  128 

 Individuelen 33 42 12  85 
4114 Wandelclub De Marktrotters Herne vzw 15 10 3  28 
3196 Wsv Land van Rhode 12 10  1 23 
3105 Scheldestappers Zingem 2 18   20 
3233 Hanske de Krijger Oudenaarde 5 6 2 5 18 
3376 De Chatons Ronse 2 16   18 
4358 De Heidetochten Kester-Gooik 9 4   13 
4038 De Pajotten Hekelgem 7 4   11 
3107 Dwars door Brakel  5 2  7 
3282 Everbeekse Wandeltochten vzw  5 1 1 7 
3398 W.V. De IJsbrekers 5 2   7 

HT 001 Les Sucriers de Brugelette 6  1  7 
HT 050 Les Vaillants Acrenois 4 3   7 

3103 Florastappers Gent vzw  6   6 
3294 CSC-Lierde / Club voor Sport en Cultuur 2 2 2  6 
5245 Wsv De Brigandtrotters  3 2  5 
4254 Parel van het Pajottenland 2 2 1  5 
4427 Lennikse Windheren 2 2  1 5 
3002 Burchtstappers Herzele 2 1 2  5 
5011 Wsv De Keignaerttrippers Oostende vzw  3 1  4 
4438 Dorpscomite Bogaarden  4   4 
3450 Boerenkrijgstappers 4    4 
3494 Wandelclub 'De Schooiers' Wichelen vzw 4    4 

HT 028 Marcheurs de la Sylle - Bassilly 2 2   4 
3010 Wsv Wetteren 3    3 
5391 De Spartastappers Ardooie 3    3 
5423 Watewystappers Tielt 2 1   3 
1013 De Kleitrappers vzw 3    3 

HT 060 Le Roitelet   3  3 
3003 Wsv De Lachende Wandelaars Aalter vzw  2   2 
5009 Wandelclub Beernem vzw  2   2 
3063 Wsv De Kadees Aalst 1 1   2 
3091 Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw  2   2 
4165 Wandelclub De Parkvrienden Zaventem 2    2 
5177 Wjsv De Brugsche Globetrotters   2  2 
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Voorbije organisaties. 
De Winteruurtocht van 29 oktober. 
Na diverse jaren te hebben georganiseerd op de Hoge Buizemont keken we uit naar 
een andere locatie. We zochten en vonden er één in Denderwindeke. Enerzijds bood 
het ons de mogelijkheid om nieuwe parcours op te zoeken, anderzijds was het een 
manier om onze vele leden uit het Ninoofse ook de kans te geven in eigen gemeente 
te wandelen. De streek kenden we van onze lange afstanden. We waren zeker dat 
we ook voor de kleinere afstanden een mooi en aangenaam parcours konden 
aanbieden.  

De zaal kon wegens gebruik op vrijdagavond pas worden klaargezet op 
zaterdagmorgen. Een deel van de helpers was dan ook al om 5u op de afspraak om 
alles klaar te zetten. Om 6u, liefst 2 uur voor de officiële start, waren onze eerste 
klanten er. Wat bezielt hen? Niemand begrijpt het, maar toch staan bijna elke keer 
diezelfde wandelaars vrij vroeg aan onze zalen te wachten op de start.  

Intussen kwam alles langzaam op gang. De inschrijvingen liepen vlot. De zaal en de 
rustpost vertoonden een gezellige drukte. De wandelaars maalden er echter niet om. 
Zij genoten ten volle van de omlopen, het lekker gebakken eitje en de sfeer. De 
plaatsen buiten werden ingenomen zodat men van de laatste zonnestralen kon 
genieten. Iedereen tevreden hadden we het gevoel, zo moet het zijn.   

Het eitje was opnieuw een voltreffer. De wandelaars mochten kiezen: spiegel- of 
roerei. De dames in de keuken vingen alles op. De wandelaars lieten het zich 
smaken. De afwassers draaiden op volle toeren en reinigden bestek en gleiswerk.  

Met 1366 wandelaars deden we iets beter dan vorig jaar. De verwachtingen waren 
ingelost. Hoopvol was opnieuw het aantal niet-aangesloten wandelaars, maar liefst 
326. Ook dank aan de 318 Padstappers die op post waren, een zeer mooi resultaat. 

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

1 Egmont Zottegem vzw 171 16 De Zilverdistel Dendermonde 11 
2 Wandelclub De Marktrotters Herne 37 17 CSC Lierde/Club voor Sport en Cultuur 11 
3 De Heidetochten Kester-Gooik 33 18 Wandelcl. Scheldestappers Zingem 10 
4 WSV Land Van Rhode 30 19 Singelwandelaars Strombeek Bever 10 
5 Hanske De Krijger Oudenaarde 25 20 De Sluisstappers 10 
6 WSV De Kadees Aalst 23 21 Wandelclub Natuurvrienden Deinze 9 
7 WV De Ijsbrekers Haaltert 22 22 Ijsetrippers Overijse 9 
8 Parel van het Pajottenland 22 23 Wandelclub Cracks Wolvertem 9 
9 Wandelclub Al Kontent Evergem 20 24 De Hopbelletjes Opwijk 9 

10 WSV Horizon Opwijk 19 25 Dwars door Brakel 7 
11 Everbeekse Wandeltochten 15 26 WSV De Vossen 7 
12 Burchtstappers Herzele 14 27 Wandelclub De Schooiers Wichelen 7 
13 WJC Denderklokjes Lebbeke 14 28 Dorpscomité Bogaarden 7 
14 Wandelclub Kruikenburg 13 29 De Chatons Ronse 6 
15 Wandelclub St.Pieters-Leeuw 12 30 De Pajotten Hekelgem 6 
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De Sinterklaastocht van 27 november. 
Onze vijfde editie van de Sinterklaastocht zag er alvast veelbelovend uit. De week 
voordien was weliswaar een najaarsstorm over het land getrokken maar de 
voorspellingen voor dit weekend waren toch hoopgevend. We mochten ons 
voorbereiden op een kleine 2000 stappers. 
Zondagmorgen, 6u, het regende niet. Een half uurtje later veranderde het weer, 
lichte miezel viel zacht uit de lucht. Wat zou het worden? Na het drama van vorig jaar 
waren we er niet gerust in. De voorspellingen waren wel dat het zou ophouden, maar 
het was alvast bang afwachten. Gelukkig hield het rond 10 u op met miezelen. Hoe 
zou het parcours er bijliggen? Al bij al bleef het gespaard van moeilijke passages. 
Enkel de planken in de Nuchten lagen er spekglad bij, zodat voorzichtigheid was 
geboden. Na de middag kwam de zon eindelijk tevoorschijn. Wie gewacht had tot na 
de noen kon dus genieten van een mooie winterwandeling. 
Intussen dikte het aantal wandelaars rustig maar gestaag verder aan. Na de middag 
werden we overspoeld door jeugdige stappers die hun ouders aan het wandelen 
zetten. De kinderwedstrijd op de kortste afstand werd fel gesmaakt. De andere 
afstanden genoten dan weer van de rustige wegen en de vele paadjes die ze 
bewandelden. 
Heel wat wandelaars werden bevraagd omtrent onze organisatie. Uit de 
elektronische inschrijvingsgegevens werden door Wandelsport Vlaanderen 75 
wandelaars geloot en aangeschreven. We haalden in die poll meer dan mooie 
resultaten en konden spreken van “geslaagd met grootste onderscheiding”. Dit doet 
deugd, dank aan alle medewerkers die dit mee bewerkstelligen. Wij willen zeker 
verder gaan op deze weg. 
Bij het sluiten van de inschrijving noteerden we 1939 wandelaars. Een zeer mooi 
resultaat. Opnieuw hadden we heel wat niet-aangesloten wandelaars naar onze tocht 
weten, te lokken: 659. Noteer daarbij nog eens 421 eigen clubleden en we behalen 
met deze cijfers allen al, reeds meer dan 1000 wandelaars.  
Hierna de uitslag van onze Sinterklaastocht. 

1 WSV Egmont Zottegem 164 16 De Schooiers Wichelen 13
2 Hanske De Krijger Oudenaarde 71 17 Everbeekse Wandeltochten 13
3 WV De Ijsbrekers Haaltert 41 18 Wandelclub Kruikenburg 12
4 De Heidetochten Kester-Gooik 37 19 Postiljon Wandelclub Merelbeke 11
5 Wandelclub De Marktrotters Herne 36 20 Scheldestappers Zingem 10
6 De Zilverdistel Dendermonde 34 21 De Kwartels vzw 10
7 De Kadees Aalst 28 22 De Pajotten Hekelgem 9
8 WSV Land van Rhode 25 23 De Hopbelletjes Opwijk 9
9 Parel van het Pajottenland 22 24 WSV Wetteren 9

10 De Denderstappers Roosdaal 20 25 Lennikse Windheren 8
11 Boerenkrijgstappers Overmere 19 26 De Keignaerttrippers Oostende 8
12 Burchtstappers Herzele 16 27 Dwars door Brakel 8
13 Dorpscomité Bogaarden 15 28 De Chantons Ronse 8
14 Florastappers Gent 14 29 Wandelsport Vlaanderen 8
15 Halfoogstvrienden Bellingen 14 30 De Waterhoekstappers Heestert 7
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Van Chris Van Cauwenberge kregen we de volgende tekst over de Sinterklaastocht. 
 
Gesmaakte Sinterklaastocht vanuit Grimminge 
Omdat het niet altijd gemakkelijk is om te parkeren in Grimminge en we daar een 
grote opkomst verwachtten kropen we wat vroeger uit bed. Het resultaat was dat we 
op amper enkele honderden meters van de startzaal onze wagen konden achter 
laten. Vele bekenden begroeten waaronder onze voorzitter Jef, inschrijven en op 
stap.  
 
Wij opteerden voor de maximumafstand van 32km, Jef had de 20km-omloop in zijn 
achterhoofd. Op het omloopplan hadden we gemerkt dat onze eerste kilometers 
samenliepen. Gezellig keuvelend verlieten we in de opkomende dagenraad het 
centrum van Grimminge. Het was koud en mistig, zodoende beseften we dat het 
begin van onze fotoreeks niet optimaal zou zijn. Enkele honderden meters straat en 
dan doken we een eerste kerkwegel in richting Zandbergen, ook een deelgemeente 
van Geraardsbergen. Wat verder opnieuw wat straat om terug aan te belanden op 
een volgende kerkwegel die ons afzette in het centrum van Zandbergen. Aan de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk draaiden we links af richting Dender die we even verder 
daadwerkelijk ook dwarsten. Ietsje verder een splitsing, de langste afstanden gingen 
solo, onze voorzitter wuifde ons gemoedelijk nog een mooie wandeldag toe en zette 
onverdroten zijn weg verder zonder ons. Aanvankelijk nog wat straat maar al vlug 
trokken we de veldwegen in. Hier ook een eerste modderstrook, achteraf bekeken 
viel de modder die we op deze tocht trotseerden enorm mee. We hebben het al 
anders meegemaakt bij de Padstappers. Weer of geen weer, deze club schuwt 
immers de baantjes niet. Je kan het trouwens ook afleiden van hun naam: Pad-
stappers, wat het tegenovergestelde is van straat-lopers! Na enkele kilometers 
vervoegden we opnieuw de wandelaars die we daarstraks achter lieten. We trokken 
opnieuw de natuur in via een smal wegeltje, tussen en langs een bruinbladerige 
beukenhaag die ons volop deed denken aan de komende winter. Een bosstrookje 
bracht ons aan de rand van het natuurgebied “De Nuchten”, in beheer door het 
Agentschap Natuur en Bos. Dit verkenden we via een aantrekkelijk 600 meter lang 
knuppelpad dat ons dwars doorheen het gebied voerde, een ideaal biotoop voor 
vogels zoals de ijsvogel, de blauwborst en de roerdomp.  Vervolgens terug een 
modderige veldweg, links van ons merkten we in de mist de contouren op van het 
oude, geklasseerde abdissenhuis van de voormalige Abdij van Beaupré. Nog een 
rustig tarmacje gevolgd door een natuurdoorsteek achter de huizenrij, zelfs even 
dwars over een kale akker. Een volgende kerkwegel zette ons af in Idegem, aan 
onze 1ste rust van de dag. We hadden inmiddels een goeie 9km op onze teller. De 
inwendige mens wat versterken, enkele gesprekjes voeren en we konden op stap 
voor een plaatselijke lus van iets minder dan 9km. 
 
We verlieten het centrum van Idegem via een resem van kerkwegels en wat straat, 
dwarsten de spoorlijn Geraardsbergen-Denderleeuw en trokken even verder een 
zacht opklimmende veldweg in. Opnieuw wat straat om daarna via een dalende 
veldweg onze steven te richten op Vloerzegem. Juist voor de Sint-Mattheuskerk 
sloegen we rechtsaf, wat verder links terug een natuurdoorsteekje over en langs een 
rustig kabbelend beekje. Nog wat verhard om opnieuw een smalle veldweg in te 
trekken, lichtjes bergop richting Smeerebbe. Zelfs terug dwars over een akker. 
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Afdalen richting een oude stortplaats waar we langs wandelden. Hier was het wel 
even opletten om er geen natte voeten aan over te houden (Haha). We belanden op 
de drukke N45 die we enkele honderden meters volgden en vervolgens dwarsten. 
Opnieuw een mooie veldweg. Na een laatste kort stukje verhard sloten we terug aan 
op de kerkwegels die we daarstraks bewandelden juist voor onze rust in Idegem, die 
we dus voor de 2de maal gingen opzoeken. Aangezien we reeds twee stevige 
etappes verwerkt hadden was hier het moment aangebroken om een uitgebreide rust 
in te lassen met alles erop en eraan! 
 
Op stap voor deel drie. Dadelijk terug enkele kerkwegels, een stukje straat en we 
belandden aan het sas op de Dender in Idegem. We volgden de Dender geruime tijd 
stroomopwaarts met naast ons het Provinciaal Domein “De Gavers”, wat we even 
later ook introkken. We genoten van het mooie zicht op de 20 hectaren grote 
waterplas. Die volgden we een tijdje om dan af te draaien richting Onkerzele. Een 
kort stukje straat en terug de veldwegels in. Een volgende klim zette ons af aan de 
voet van de Sint-Martinuskerk. Hier kregen enkele afstanden, waaronder ook de 
32km, een extra ommetje te verwerken met jojo-effect. Stukje straat bergop, veldweg 
naar beneden, stukje onverhard en vlak, om opnieuw op te klimmen naar de kerk. 
Juist voor de kerk een afdalende veldweg in om uit te komen pal aan onze 3de rust 
van de dag. Wat fotokes nemen, gesprekjes voeren en onze dorst lessen alvorens te 
beginnen aan het finaledeel. 
 
Aanvankelijk wat straat maar toch al vlug terug de weidse natuur in. Prachtige 
veldwegen leidden ons richting Raspaillebos, waar we eerst langs liepen en 
vervolgens introkken voor een mooie omzwerving. Het Raspaillebos is een 
sprookjesachtig stukje Vlaanderen op de flanken van de Bosberg. Na het verlaten 
van dit bos vervolgden we onze weg via een brede onverharde veldweg richting “De 
Helix”, een Vlaams Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu. Een 
educatief centrum van de Vlaamse overheid, gelegen op het grondgebied van het 
rustige en groene Geraardsbergs dorpje Grimminge. We wisten dat de eindmeet 
nabij was. Een laatste stukje straat vooraleer we finaal nog een smal veldwegje 
introkken die ons pal aan de start afzette. Onze tocht voor vandaag zat er op. 
 
Binnen in de zaal was het een drukte van jewelste. Iedereen was aan het nagenieten 
van het mooie parcours die onder de voeten was geschoven. De allerkleinsten waren 
aan het genieten van iets anders! De Sint was inmiddels ter plaatse en die had voor 
elk kindje wel een verassing bij. Sommigen trokken er blijgezind naartoe, anderen 
dan weer wat schoorvoetend en bedeesd. Maar elkeen werd door de kalme stem van 
de Heilige man gerustgesteld. Waar is de tijd heen dat we dit ook meemaakten? Is 
voor de schrijver dezes artikel lang, zeer lang geleden! Na nog enkele gesprekjes 
trokken we huiswaarts. Padstappers, tot een volgende. 
 
Verslag: Chris Van Cauwenberge 
 

De Wafelentocht van 14 december.  
Deze negende editie van de Wafelentocht werd voorspeld als een zeer mooie 
wandeldag. Om de recordopkomst van vorig jaar te evenaren moest alles meezitten. 
De omlopen lagen er tot enkele dagen droog bij wat ervoor zorgde dat het overal fijn 
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stappen was. Bij het uitpijlen werden we evenwel vergast op lichte regenval, zodat 
we ons afvroegen wat het zou worden. We hielden ons hart vast. Plannen werden 
bedacht hoe we problemen konden oplossen. Waar nodig werden paletten geplaatst. 
Kortom, alles werd gedaan om geen misnoegde wandelaars aan onze laatste 
organisatie van het jaar over te houden.  

Woensdagmorgen, 6u30: gewoontegetrouw staat een groep wandelaars aan de deur 
te wachten en bleken al heel wat sportievelingen in het donker aan het stappen te 
zijn. Wat bezielt hen? De druk wordt alsmaar groter en om 7u15 beslissen we om te 
laten starten. Bij het officiële startuur waren reeds een kleine 200 wandelaars op pad. 
De klaarte kwam in de dag en de weersvoorspellingen werden bevestigd met een 
mooie blauwe hemel. Prachtig wandelweer. Allicht succes verzekerd. 

Intussen werd al volop met het bakken van wafels begonnen. De eerste werden 
verorberd en de commentaren waren positief. Een mooie traditie, om op de laatste 
wandeling van het jaar, Nero-gewijs het wandelverhaal af te sluiten en elkeen een 
wafel te geven. Intussen hadden alle medewerkers hun plaats ingenomen en elkeen 
vervulde zijn taak, zonder dat het echt druk werd. Gewoon verder doen was de 
boodschap. Het lussensysteem wordt tot op heden nog steeds gesmaakt door de 
wandelaars. Mogelijks is dat te wijten aan de ruime startzaal met voldoende 
zitplaatsen, de gezellige sfeer en natuurlijk de wafel die kan worden verorberd, voor, 
tijdens of na de tocht. 

De gezellige drukte, de lekker geurende wafels, de zoete geur van glühwein of de 
mattentaarten, het hoort er allemaal bij. Intussen draaide de keuken op volle toeren: 
bereiding van broodjes, crocques, smossen en soep en daarbij niet te vergeten de 
afwas. Er diende af en toe een tandje te worden bijgestoken, maar de ploeg, deels 
nieuwkomers, draaide goed rond en zag je, ondanks de druk, tevreden helpers. 

De cijfers logen er niet om, ieder uur werd een mooi cijfer aan de lijst “totaal aantal 
deelnemers” toegevoegd. We bleven op het einde 100 eenheden onder het 
recordjaar, maar dat deerde niet. Met 1586 wandelaars waren we meer dan 
tevreden. Onder hen 317 Padstappers en 291 niet bij een club aangeslotenen. Voor 
de rest mochten we volgende uitslag noteren: 

1 Egmont Zottegem 223 16 WSV De Hopbelletjes Opwijk 13
2 WSV Land Van Rhode 42 17 De Kwartels 12
3 Hanske De Krijger Oudenaarde 38 18 WJC Denderklokjes Lebbeke 12
4 De Scheldestappers Zingem 32 19 CSC Lierde/ Club voor Sport en Cultuur 12
5 Wandelclub Natuurvrienden Deinze 28 20 Boerenkrijgstappers vzw 12
6 De Chantons Ronse 27 21 De PajottenHekelgem 12
7 Wandelclub De Marktrotters Herne 27 22 De Lachende Wandelaars Aalter 11
8 WSV De Kadees Aalst 24 23 Marcheurs de la Sylle - Bassilly 10
9 Everbeekse Wandeltochten 21 24 Reigerstappers Vinderhoute 9

10 De Heidetochten Kester-Gooik 21 25 Parel van het Pajottenland 9
11 Postiljon Wandelclub Merelbeke 19 26 WSV De Brigandtrotters 9
12 De Florastappers Gent 18 27 De Textieltrekkers Vichte 9
13 Burchtstappers Herzele 14 28 Dorpscomite Bogaarden  8
14 De Zilverdistel Dendermonde 13 29 De Ankerhofstappers Kerksken 7
15 WV De Ijsbrekers Haaltert 13 30 Wandelcl Al Kontent Evergem 7



Het Padstapperke 

Januari 2017 - 41 
 

 
 
Anny Van Butsele liet zich literair gaan over onze Wafelentocht. 
 
Zonovergoten Wafelentocht 
De laatste tocht van het Padstappers-wandelseizoen 2016 zijn in zicht, denkend aan 
het feesteind van Nero, beëindigen zij naar oude traditie hun tocht in stijl met een 
heuse wafelenbak! We naderen het jeugdcentrum de Spiraal en kunnen niet langs de 
vele bekende gezichten! Bij het openen van de deur en het benaderen van de zaal, 
kunnen we niet langsheen de zalige geur van…jawel: wafels! De ruime startzaal 
fungeert als enige rustpost van de drie lussen die we vandaag bewandelen: twee 
onverharde en één verhard (alhoewel…), we kunnen naar hartenlust combineren en 
zelfs voor de echte Die-Hards eindeloos combineren naar hartenlust tot de gewenste 
afstand! De Spiraal is als startzaal een prachtige ontmoetingsplaats met ruime 
zitplaatsen, sanitaire voorzieningen en perfecte faciliteiten voor drank en food!  
Ruime zaal en de gratis wafel kan geconsumeerd worden na elke lus die bewandeld 
wordt, de zoete geur laat je niet los en aan de rijen mensen die aanschuiven kan dat 
zeker tellen! Nog een pluspunt: je kan wafels extra bestellen en op die manier thuis 
nog wat nagenieten. 
 
Na de traditionele begroeting van vele bekende wandelaars starten we met de 
langste lus van 8 km! Even door het centrum en het bekende “Visstraatje” die eindigt 
pal voor de markt met kerk en stadhuis! Maar: niet zonder de traditionele kerstmarkt 
en een heuse ijspiste, begeleid van volop muziek hierbij, welkom Kerst! We duiken in 
het bekende “Boerenhol” en stijgen richting Hoge Buizemont met een mooi 
natuurdoorsteekje die eindigt aan een bekend visrestaurant “Belle-Vue”, dat we dus 
wel letterlijk kunnen nemen want vanuit dit uitstekend restaurant heb je een prachtig 
vergezicht! We stappen verder, richting Moerbeke, met een heus stuk natuur en 
zeker de snelste weg naar ginds én in volle rust! Ik spreek uit ervaring, van de vele 
trainingslopen! We naderen het voetbalplein van Moerbeke, steken de 
spoorwegverbinding van Geraardsbergen-Edingen over en lopen een kleine 
kerkewegel langsheen om resoluut naar Overboelare te trekken al onder en langs de 
spoorwegbrug “Schillebeek”, opnieuw de natuur in te trekken! Onophoudelijk worden 
we overdonderd van allerlei natuurmoois! Stilletjes aan naderen we terug de Hoge 
Buizemont en dalen we door de Broekstraat, een steil dalend steegje met voor ons 
zicht op stad en een heus speelterrein voor de jeugd, inclusief skateboardplein! In de 
verte staar ik naar de kerk, draaien we even mee over de Guillemainlaan maar 
doorklieven plots een laatste stukje natuur richting Dender en rustpost! Een laatste 
blik op de “Dender” en aanleg nieuwe aanlegplaats “Sas van Geraardsbergen” en we 
passeren de Zakkaai met zicht op het Sint-Jozefsinstituut, in Geraardsbergen beter 
gekend als “’t Karmelieten”! In de zaal krijgen we volop aandacht van vele vrienden!  
 
Na een drankje zetten we de tocht verder, we krijgen er zin in na zoveel moois! 
Met enkele bekende facebookers stappen we ditmaal stroomafwaarts langs de 
Dender, aan de overkant merken we de Baronie van Boelare en iets wat er uitziet als 
een kappelletje, doch destijds was dit een tolhuisje! Het neogotische tolhuisje in het 
kasteeldomein van Boelare is beschermd als monument. We verlaten het Denderpad 
en wandelen verder langsheen de “Volkstuinen” en dwars langs kan je volledig in alle 
stilte genieten van prachtige natuurpaden richting Onkerzele zonder ook maar één 
straat te moeten bewandelen! Mooie vergezichten worden je deel terwijl je in de verte 
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een oude brouwerij ontwaart, die nu verkocht is en hersteld wordt. Een laatste stukje 
bergop leidt ons naar de kerk van Onkerzele met kerkhof en een nieuw gebouw in 
glas die een prachtzicht moet hebben op de omgeving! We nemen een verharde weg 
naar Moerbeke (jawel) maar draaien toch terug naar Geraardsbergen via wat dacht 
je? Jawel: NATUUR! Bovengekomen aan de zijkant van Onkerzele hebben we toch 
nog een prachtzicht achter ons, iets dat hier heel gewoon is, door de vele heuvels! 
We dalen net opzij van de muur door een verhard wegeltje naar het bekende 
“Abdijpark” en het “Abtenhuis” met daarachter het “Koetsenhuis”. De Sint-
Adriaansabdij van Geraardsbergen is een voormalige benedictijnenabdij. Enkel de 
poort, de abdijvleugel met prelaatskwartier, een zuidelijke stalvleugel en de restanten 
van een ijskelder zijn van de abdij overgebleven. Het domein is momenteel een park. 
We dalen af door het “Bokerstraatje”, aangelegd met kasseien en uniek stadsunicum! 
Het straalt de vele mooie unieke straatjes in Geraardsbergen uit! We betreden een 
tweede maal de overdrukke rustpost. Moeilijk om deze te verlaten, zo gezellig! De 
vele medewerkers maken er samen een prachtevenement van! 
 
We vertrekken voor onze laatste lus, verhard maar… dat vertel ik later! We passeren 
midden stad, het bekende Sint-Katharina-College, steken de drukke weg 
Geraardsbergen-Lessen over en krijgen een kerkwegel onder de voeten geschoven 
die eindigt op een fietspad die veeleer gebruikt wordt door studenten en mensen die 
de stad ontvluchten om “verhard” toch te kunnen genieten in alle rust. In de verte heb 
ik toch zicht op “Het Heilighart” van het “Gruppellopark” achter de kerk van 
Geraardsbergen, in gedachten noem ik het lachend het “Gruwelpark”,daar begint 
voor onze bewoners de gruwel om richting “De Muur” via vele trappen en steil 
opwaarts de “top” te bereiken, pfffff…. ! Maar Kurt (de parcoursmeester) heeft ons 
deze keer gespaard, oef! We volgen het verharde gedeelte maar zoals eerder 
gezegd: toch niet! We aanschouwen een onverharde smalle doorsteek en passeren 
het Halifaxmonument. Dit is een monument voor de gevallen bemanning van de 
Halifax LW682, die tijdens de nacht van 12 op 13 mei 1944 om het leven kwam te 
Schendelbeke. In het weekend van 6 op 7 september 1997 werden de resten van dit 
vliegtuig, alsook deze van tot dan nog drie vermiste bemanningsleden, geborgen 
door het BAHA Archaeology Team. Het monument, dat één van de gevonden Bristol 
Herculesmotoren toont, is een ontwerp van Philippe Haegeman. We stappen 
onverdroten verder langsheen we volgens de club maar al te goed kennen: 
natuurwegen en dat op de rand van de drukke wegen langsheen de stad! Op enkele 
meters van ons huis wandelen we verder dwars door de zij liggende Gentsestraat en 
komen op de drukke weg van Geraardsbergen-Edingen met prachtgebouwen in 
aanschouw, enkele voorgebouwen van de “Baronie”. We steken via de drukke weg 
de “Dender” over en verheerlijken ons aan het prachtig overzicht van de stad! Dankzij 
vele bomen die onlangs weggesnoeid zijn kunnen we nu alle belangrijke gebouwen 
bekijken: het Abten- en Koetsenhuis, het “Karmelieten”, de Sint-Bartholomeuskerk en 
de startzaal al over de Dender met de talrijke geparkeerde voertuigen. Jawel de tocht 
is een succes! 
 
Proficiat “Padstappers”, het was een dikke aanrader. Bedankt en tot een volgende! 
 
Verslag : Anny Van Butsele. 
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Dankwoord. 
Met de Wafelentocht zit onze laatste wandeling van 2016 erop. We mogen 
terugblikken op een mooi wandeljaar. Met een opkomst van 19384 wandelaars 
behalen we ons derde beste jaar ooit. We mogen echt niet klagen, 2016 was een 
grand cru jaar. 

We beseffen dat elk jaar beter doen haast onmogelijk is. Daarbij zijn we overtuigd dat 
de mooie resultaten die we behalen vooral te danken zijn aan jullie, zij het 
wandelaar, helper of promotor van onze organisaties. 

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

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

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

Ben je vooraf, de dag zelf of later komen helpen, elke bijdrage is en was belangrijk. 
De vele vrijwilligers zijn de ruggengraat van de vereniging. Mede dankzij hen wordt 
alles tot in de puntjes voorbereid. Na de tocht merken we naast de vermoeidheid, 
vooral blijdschap en een lichte, maar prominent aanwezige euforie. Het voldaan 
gevoel van “We hebben het weer gedaan”, dat iedereen op iedereen afstraalt en dat 
positieve energie geeft aan iedereen.  

WE DANKEN DAAROM ALLE VRIJWILLIGERS DIE IN 2016 HUN STEENTJE 
HEBBEN BIJGEDRAGEN. Niet één keer dank, geen twee keer, maar niet minder 
dan  19384 keer dank.  

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

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

Ons belangrijkste doel blijft natuurlijk mensen aan het bewegen zetten, meer bepaald 
wandelen. Welke afstand je ook wandelt, het heeft geen belang. Het belangrijkste is 
dat we wandelen, of het nu 6, 10, 25, 50, 100 of meer kilometers is, iedereen is 
welkom en iedereen wandelt naar eigen kunnen en vermogen. 
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Padstappers zeer vaak opgemerkt. 
Onder voorbehoud van de juistheid der ingewonnen informatie en voor zover ze nog 
niet in het vorig clubblad gepubliceerd werden. 
[Van tochten buiten AKTIVIA kunnen we moeilijk het totaal aantal deelnemers 
achterhalen.] Podiumplaatsen zijn in het vet gedrukt. 

Datum Naam van de tocht Aantal  Aantal Rang- 
  en/of van de organiserende club deel- Pad- orde 
    nemers stappers   

1-10 Zevenbundertocht - Wandelclub 'Op Stap Door Nukerke' 986 30 8
1-10 Int. Herfsttocht - Golden Cup - W.S.V. Tervuren-Bos vzw 624 8 12
2-10 Kruikenburgse Wandeltochten  - Wandelclub Kruikenburg 1324 36 10
2-10 Nonnenbostocht - Wandelclub 'De Schooiers' Wichelen  1108 22 14
2-10 Marche d'Automne - Sans Soucis Ghlin 608 47 2

08-10 Natuurtocht - Everbeekse Wandeltochten 888 81 2
09-10 Streekbierentocht - Wandelclub St.Pieters-Leeuw  1776 84 1
09-10 Herfsttocht - Wandelclub De Parkvrienden Zaventem 1555 6 26
09-10 Van Sas tot Sas tocht – Nooit Moe Boezinge 1191 13 13
09-10 Randonnée des Ballotils – Marcheurs Souvenir Leuze 850 7 16
11-10 Tweede-Dag-van-de-week-tocht - vzw Wandelclub 

Natuurvrienden Deinze 
1687 9 23

15-10 Wandelen in het grensgebied Vlaanderen en Wallonië – 
De Chatons Ronse 

840 42 5

15-10 Herfsttocht - Wsv De Hopbelletjes Opwijk 660 5 17
16-10 Affligem Abdijbieren Classic - WSV De Kadees 1332 26 6
16-10 Oost-Vlaanderen Wandelt  -  Scheldestappers Zingem  3717 165 3
16-10 Herfsttocht -  De Lustige Wandelaars Merchtem 680 5 20
19-10 Midweektocht - Wsv Egmont Zottegem vzw 879 22 2
22-10 Heizijdetocht – Denderklokjes Lebbeke 1301 5 35
22-10 Marche d'Automne - Marcheurs de la Sylle - Bassilly 722 41 2
23-10 Pluswandeling - Steinbockvrienden Sint-Niklaas 2465 15 35
23-10 Oktobermars – Horizon Opwijk 1419 5 37
23-10 Nazomertocht - De Heidetochten Kester-Gooik vzw 1685 101 1
23-10 Marche de Saint-Martin - Les Vaillants Acrenois 608 47 3
25-10 Avifloratocht – Aviflorastappers Ingelmunster 1370 5 53
29-10 Winteruurtocht - Padstappers Geraardsbergen vzw 1366 318 1
29-10 Halloween night - Spoetnikstappers vzw 537 7 14
30-10 Voettochten der Tuinbouwstreek  - Wsv Wetteren 2325 21 27
30-10 Heksennacht - Op Stap Zwalm 1119 15 8
30-10 Herfstwandeling - Op en Rond Tiegemberg 1465 8 25
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Datum Naam van de tocht Aantal  Aantal Rang- 
  en/of van de organiserende club deel- Pad- orde 
    nemers stappers   

30-10 Herfsttocht - De Pajotten Hekelgem vzw 1699 66 3
31-10 Halloweentocht - Wsv Egmont Zottegem vzw 4061 87 1

1-11 Soepgroentetocht van Gijope - Comité 2000 2222 50 8
2-11 De Zilveren Vloot - S-Sport Wandelclub Brugge 1071 9 16
2-11 Herfsttocht - Omloop Kluisbergen vzw 811 11 15
3-11 Winterwandeling- De Lennikse Windheren 350 19 4
5-11 Spokentocht - Florastappers Gent vzw 2572 10 12
5-11 Filozofentocht - Wandelclub De Zilverdistel 1352 18 21
5-11 Canadees Wandelweekend - Monumententocht - WNZB 

Knokke-Heist vzw 
939 17 10

6-11 Wandel Mee Dag – Tornado Boortmeerbeek 1379 6 26
6-11 Singeltochten  - Singelwandelaars Strombeek-Bever 1274 37 9
6-11 Canadees Wandelweekend - 42e Canadese 

Bevrijdingsmars - WNZB Knokke-Heist vzw 
1934 11 13

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

2075 83 3

12-11 Wandel Mee Dag – Wandelclub Natuurvrienden Deinze 2326 18 22
13-11 Vredestocht – De Kadees Aalst 845 41 3
13-11 Pannenkoekentocht - Wsv Land van Rhode  1423 92 2
13-11 Door het Land van Asse - De Trekplosters Zellik-Asse 1013 17 14
16-11 Midweektocht - Wsv Egmont Zottegem vzw 626 16 4
19-11 IJsbrekerstocht - WV De IJsbrekers Haaltert 923 53 2
19-11 Bruges by Night - 1e luik van de Vierkunststedentrofee - 

De Frisse Stappers Brugge 
1336 11 31

20-11 Zoniënwoudwandeltochten – Ijsetrippers Overijse 633 56 3
22-11 Avifloratochten – Aviflorastappers Ingelmunster 1303 9 42
25-11 Tweedaagse Herfstwandelingen - Wsv Horizon Opwijk 609 7 13
26-11 Sint-Pieterstochten - Wsc Klavertje Vier Wortegem-

Petegem 
1106 38 7

26-11 Tweedaagse Herfstwandelingen - Wsv Horizon Opwijk 1088 14 16
27-11 Sinterklaastocht - Padstappers Geraardsbergen vzw 1939 421 1

3-12 Wafelentocht - Wsv Land van Rhode vzw 1454 51 6
4-12 Brillanttochten - Parel van het Pajottenland 1793 168 1

10-12 Durmetocht – Hoekske Hamme 1006 10 25

10-12 Gent by Night – Florastappers Gent vzw 6471 25 33
10-12 Bruxelles Ma Belle – Breugeliene Bruxelles 742 83 1
11-12 Sint-Bavotocht – Scheldestappers Zingem 2481 61 9
11-12 Kersttocht – Reynaertstappers Belsele 1832 5 50
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Datum Naam van de tocht Aantal  Aantal Rang- 
  en/of van de organiserende club deel- Pad- orde 
    nemers stappers   

11-12 Winterwandeling – Fluitekruid Wolvertem 1192 6 33
11-12 Wintertocht – Godelievestappers Ruddervoorde 1893 6 42
14-12 Wafelentocht - Padstappers Geraardsbergen 1586 317 1
17-12 Brugge Binnenste Buiten in kerstsfeer – Brugse 

Globbetrotters 
3136 22 43

18-12 Eindejaarstocht – De Marktrotters Herne 1278 142 1
18-12 Schooierstocht – De Schooiers Wichelen 1550 17 19

18-12 Oostende met Kerstlicht – Keignaerttrippers Oostende 1745 11 33
21-12 Geeraerttocht – WTC Nieuwpoort 1015 6 38

21-12 Jenevertocht – Egmont Zottegem 1425 56 1
25-12 Kersttocht – Horizon Opwijk 1091 27 7

25-12 Eindejaarstocht – WAK Sleidinge 1018 12 15

26-12 Wafelentocht – Egmont Zottegem 1806 82 1

26-12 
Oudenaarde in Kerstsfeer - Hanske de Krijger 
Oudenaarde 

1858 30 8

29-12 Kortrijk Feeëriek – WSK Marke 2918 11 38
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Clubfeest op zaterdag 18 februari. 
De voorlaatste zaterdag van februari vindt traditioneel, het clubfeest plaats. We 
huldigen er opnieuw onze verdienstelijke leden en zorgen voor een gezellig 
samenzijn. Naar goede gewoonte doen we dat met het verdelen van de in 2016 
behaalde trofeeën, gevolgd door een lekkere maaltijd. Wie in aanmerking wil komen 
voor de trofeeën dient zijn ingevuld formulier (zie vorig clubblad) tijdig in te leveren bij 
Kurt. 
U wordt tegen 17u30 verwacht in de Parochiale zaal (Groteweg 237) te Overboelare 
voor het aperitief. 
Tegen 18 u vatten we aan met het volgende programma: 

• Een woordje van de Voorzitter.  
• Verdeling van de trofeeën op basis van hun prestaties en verdiensten. 
• Verdeling van de waardebons onder de aanwezigen die hun prestatielijst 

tijdig (ten laatste op 29 januari 2017) hebben ingediend. 
• Feestmaaltijd, met drank naar believen de ganse avond lang. 
• Spetterende muziek, deze keer met DJ/entertainer Jan en dans tot in de 

vroege uurtjes. 
 

Wat staat er op het menu ? 
Aperitief 

Noorse visschotel 
Varkensgebraad of gevogeltestoofpotje 

met groentenkrans en kroketten 
Dessertenbuffet 

Koffie 
 
Wat moet dit alles kosten?  
U betaalt € 25,00 per volwassene en € 15,00 voor kinderen geboren tussen 2004 en 
2013. Kinderen geboren in 2014 en later hoeven niet te betalen. Opgelet, wanneer 
uw kinderen gratis aanschuiven, vergeet dan niet hun naam te vermelden bij de 
overschrijving! 
Wie deelnam aan minstens 5 van onze eigen georganiseerde tochten (geen 
dinsdagwandelingen of inwandelingen) zal na het clubfeest € 10,00 teruggestort 
krijgen. Je betaalt echter eerst de volle € 25,00 (per volwassene) of € 15,00 (kinderen 
geboren tussen 2004 en 2013). 

 Wij verzoeken je met aandrang uw betaling pas te verrichten in 2017 (en dus 
niet meer de laatste dagen van 2016) maar wel uiterlijk vóór 8 februari 2017. 

Gelieve geen cash betaling te verrichten bij een bestuurslid, maar alles via 
overschrijving te doen. 
Overschrijven kan op rekeningnummer BE 17 4431 6264 1121 van Padstappers 
Geraardsbergen. Gebruik als referentie “Ledenfeest 2017”, “het aantal personen” en 
“hun naam”. 
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Krakelingentocht op woensdag 22 februari 
vanuit Grimminge. 
Enkele dagen voor de vieringen van Krakelingen en Tonnekenbrand, organiseren we 
op woensdag de jaarlijkse Krakelingentocht. Starten doen we dit keer in de 
parochiezaal van Grimminge, één van de Tonnekenbrandgemeenten. In de sfeer van 
het Krakelingenfeest, geven we elke deelnemer gratis een, in sandwichdeeg 
vervaardigde, krakeling (mastel) mee.  
 
In de start- en rustposten kan je zoals gewoonlijk genieten van een waaier aan 
frisdranken, bieren, warme dranken, mattentaarten, broodjes en andere eetwaren 
tegen zeer democratische prijzen. Je ontmoet er mensen van diverse herkomst en 
leeftijd, die graag nieuwe vriendschappen smeden of gewoon een praatje slaan.   
 
De tocht zelf bundelt een aantal bewegwijzerde wandelafstanden, gaande van  6, 9, 
12, 16 tot 22 km, zodat er voor iedereen –zij het sportief wandelaar, zij het recreant- 
wel een wandeling tussen zit die aan zijn mogelijkheden of zijn vorm van de dag 

beantwoordt. De parcoursbouwer tekende naar goede gewoonte opnieuw mooie 
omlopen uit, in de schaduw van de over de stad Geraardsbergen uittorende 
Oudenberg, zonder evenwel de -vooral in wielermiddens- gevreesde Muur en de stad 
aan te doen. De randgemeenten zoals Grimminge, Zandbergen en Idegem hebben 
op zich al genoeg te bieden met hun hoofdzakelijk landelijke en rustige wegen. Deze 
buitengemeenten verwelkomen de wandelaar graag op zijn tocht voor een toffe 
wandeldag. Die stapper, met oog voor natuurschoon en zoekend naar rust, zal op de 
veldbanen, bospaden, wegelingen en wandelwegen zeker aan zijn trekken komen.  
De sportievelingen op de langste afstanden maken gezwind een paar ommetjes naar 
Idegem, Schendelbeke of Onkerzele, vooraleer samen met de andere wandelaars de 
tocht af te sluiten bij een natje en een droogje, nakaartend over de belevenissen van 
de dag. 
 
Mooie uithoeken, idyllische plekjes, berijmde oevers, benevelde waterpartijen en 
uitgestrekte velden zijn dan de revue gepasseerd en zullen voor velen mogelijk 
nieuwe openbaringen blijken om in het geheugen of op foto vast te leggen. De 
landelijke omgeving van Geraardsbergen wacht op ontdekking. 
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De Mattentaartentocht op zondag 23 april. 
’t Is weer zo ver! Geraardsbergen en omstreken is op de dag van de Mattentaart 
opnieuw het decor van de top onder de Vlaamse wandelingen: de 
Mattentaartentocht. Veel wandelaars en recreanten kijken uit naar die dag in de 
wetenschap dat wij, Padstappers Geraardsbergen zorgen voor een totaalbeleving, 
die de benaming wandeling ver overstijgt. Net zoals de voorbije jaren kiest de 
omloopbouwer voor een aaneenschakeling van natuurpaden en rustige - al dan niet 
verharde - wegen. Waar nodig worden alternatieve omlopen gemaakt, zodat ook 
kinder– en rolstoelwagens zonder problemen mee kunnen. Al dat wandelgenot wordt 
verweven met de activiteiten van de door de stad Geraardsbergen georganiseerde 
“Dag van de Mattentaart”, opener van het toeristisch seizoen.    
Het wordt voor de kortste afstanden een kennismaking met de stad en de natuur in 
de directe omgeving. Geen moeilijke passages, maar rustig wandelen, kuierend het 
pittoreske stadscentrum verkennen en enkele mooie monumenten bewonderen. De 
legendarische Muur kan al dan niet 
worden beklommen afhankelijk van de 
afstand die wordt gekozen.  
Op de langere omlopen is de Muur dan 
weer niet weg te denken en zijn de in de 
regio aanwezige landerijen, domeinen en 
natuurreservaten prominent aanwezig.  
Een pareltje in deze editie is zeer zeker 
het Boelarebos. Als je bovendien weet 
dat in die tijd van het jaar de blauwe 
boshyacint het bos in een blauwpaarse 
gloed kleurt en de geur van wilde daslook 
de zintuigen prikkelt, dan sta je als 
rasechte natuurliefhebber te popelen van ongeduld om aan de start te verschijnen.  
Maar er is nog meer! 

Een Mattentaartentocht zonder onze 
culinaire specialiteit zou er geen zijn. Ook 
deze keer krijgen de deelnemers tijdens hun 
tocht, op de Markt, gratis een halve 
mattentaart met koffie. Ter gelegenheid van 
de opening van het Toeristisch Seizoen en 
de Dag van de Mattentaart zal er tevens op 
de Markt de ganse dag van alles te beleven 
zijn en dat niet enkel en alleen rond de 
mattentaart of in het kader van toerisme. De 
voorbijtrekkende wandelaar zal hier een plek 
vinden in het hart van de stad met een 

aantal schitterende gebouwen, knusse terrasjes en uitstekende horecazaken. Dat 
alles samen zorgt voor een gezellig drukte en een moeilijk te weerstane, tot 
verpozing uitnodigende sfeer. 
De dag zal ook aan de jeugd en de kinderen niet onopgemerkt voorbijgaan. Kinderen 
die wandelen, kunnen, naargelang de gekozen afstand, deelnemen aan een 
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fotozoektocht of een vragenzoektocht. Na de tocht krijgen ze op vertoon van hun 
inschrijfkaart een speciale attentie. Terwijl de ouders napraten bij een drankje 
kunnen ze in het springkasteel nog hun allerlaatste greintje energie verbruiken.   
Wie graag weet hoe sterk hij of zij in het wandelen is, kan deelnemen aan tochten 
van 22, 26, 32 of 42 km. Test eens jezelf. 
Deze tocht telt verder mee voor onze Prior Trofee. Wie de spaarkaart nog niet heeft, 
kan ze vragen en door deel te nemen aan vier van onze tochten, sparen voor een 
fles Prior (of Bio appelsap) van 75 cl.  
Deze tocht maakt eveneens deel uit van het WalkOn-criterium, waar je elders in dit 
clubblad alle informatie over terugvindt. Toch even herinneren dat er elk uur een 
mooie prijs wordt geloot uit de prijzenpot, waarin als hoofdprijs een weekendreisje zit. 
Vergeet je WalkOn spaarkaart niet te vragen en uiteraard te laten afstempelen, want 
die is een en ander waard. Maar zoals gezegd meer hierover in het artikel elders in 
dit clubblad.  
En tenslotte bieden we naar goede gewoonte en dit zolang de voorraad strekt, 
voordelige pakketten mattentaarten te koop aan (vijf kopen + 1 gratis). Je kan 
reserveren voor je begint te wandelen en afhalen voor je tevreden naar huis 
terugkeert.    

Noteer in je zakagenda, in je smartphone of op je berichtenmuur: 
 

Mattentaartentocht zondag 23 april - Koninklijk Atheneum, Papiermolenstraat 103 
Geraardsbergen - Vrije start ts 7u en 15u, aankomst tot 18u - Afstanden: 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 22, 26, 32 en 42 km.  
Gratis halve mattentaart met koffie.  
 
 

De 2de dinsdagwandelingen. 
De voorbije maanden bleef het succes van onze dinsdagwandelingen bevestigen.  
In Michelbeke daagden 65 Padstappers op, om te genieten van een prachtige 
natuurwandeling. Viane werd overrompeld door maar liefst 91 enthousiastelingen en 
in De Gavers bereikten we 80 geïnteresseerden. De cafés moeten met steeds meer 
zorg worden uitgezocht en beschikken over kleine zaaltjes.  
We zijn meer dan tevreden. De leden leren er elkaar kennen op een ongedwongen 
manier, er worden vriendschappen gesloten en afspraken gemaakt. Sylvain liet ons 
het voorbije jaar genieten van vele kleine wegeltjes en paadjes bij ideaal 
wandelweer. Bij minder goed weer koos hij iets meer verhard. Ook in 2017 blijven we 
doorgaan. We hebben enkele vaste standplaatsen, maar kijken nu al uit naar enkele 
nieuwe mogelijkheden. Misschien heb jij er één, laat maar weten. Wij passen in 
wanneer de mogelijkheid zich aanbiedt en de startplaats, qua ruimte voldoet. 

De komende 2de dinsdagwandelingen. 
Dinsdag 10 januari 2017:  

We gaan deze keer op stap vanuit Goeferdinge. Bij Bé, Zarlardingestraat, 
Goeferdinge, spreken we af om 10u. Langs de boerenbuiten wandelen we twee 
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lussen en nemen de tijd om elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen. ’s Middags 
peuzelen we, tussen de lussen, onze boterhammen op. 
 
Dinsdag 14 februari 2017:  

Vertrek om 10u aan De Hondenschool, Vierwindenstraat, Geraardsbergen. Mooie 
wandeling met af en toe wat klim- en daalwerk. We doen twee lussen en genieten 
van de prachtige vergezichten. Onze boterhammetjes sparen we op voor de 
lunchpauze op de middag in de Hondenschool. 
 
Dinsdag 14 maart 2017:  

Vertrek om 10u in Café La Nueva Luna, Marktplein, Galmaarden. Opnieuw twee 
rustige landelijke omlopen. Tussenin kunnen we onze meegebrachte 
boterhammetjes opeten.  
 
Dinsdag 11 april 2017:  

Vertrekken doen we uit Parike, gegevens volgen. 
 
Telkens wordt er gewandeld over een totale afstand van 13 à 15 km, bestaande uit 
twee lussen. In de voormiddag wandelen we 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. De 
deelname aan de wandelingen is GRATIS, onze leden zijn verzekerd via hun 
ledenbijdrage. Breng je iemand mee (niet-lid), dan kan die persoon eveneens gratis 
deelnemen, maar hij/zij is NIET verzekerd.  
Wens je inlichtingen betreffende de aard van het parcours of de plaats van vertrek, 
dan kan je contact opnemen met Kurt (054 410749, 0479 410920 of via 
info@padstappers.be).  
 
Om onze werkende leen te wille te zijn, kunnen we hierna al de data doorgeven van 
de dinsdagwandelingen in 2017. 
 
Deze zullen doorgaan op 11 april, 9 mei, 13 juni, 11 juli, 8 augustus (met BBQ), 12 
september, 10 oktober, 14 november en 5 december (1e dinsdag). De juiste locaties 
worden later medegedeeld. 
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Nancy’s kookhoekje. 
Gele paprikasoep met pestocrosini: 
Benodigdheden: 
Soep: 2 gele paprika’s, 1 ui, 1 kleine wortel, 1 preiwit, 40 g. margarine, 1 l. 
kippenbouillon, peper, 1 groene paprika, kurkuma, 100 g. zure room 
Voor de tapenade: 3 knoflookteentjes, 1 bosje basilicum, 1 dl. Olijfolie, peper, zout, 
10 zongedroogde tomaten, 50 g. pijnboompitten, 60 g. geraspte Parmezaanse kaas 
Voor de crostini: 1 stokbrood, 1 knoflookteentje, olijfolie 
Bereidingswijze: 
Schil de gele paprika’s, verwijder de zaadjes en de zaadlijsten en snijd ze in stukjes. 
Schil de wortel en snijd in stukjes. Snij de prei fijn. Pel de ui en snij in stukken.  
Stoof de ui in de margarine, voeg er de gele paprika, wortel en prei aan toe. Laat 
even meestoven. Voeg de bouillon toe en laat 20 minuten koken. Mix de soep fijn. 
Breng op smaak met peper en eventueel zout. 
Schil de groene paprika, verwijder de zaadjes en de zaadlijsten en snij in kleine 
dobbelsteentjes. Stoof de blokjes gedurende 5 minuten in wat margarine, hou apart. 
Snijd voor de crostini het stokbrood in schuine sneetjes. Snijd de look overlangs 
middendoor en wrijf er de stokbroodsneetjes mee in. Besprenkel met wat olijfolie en 
bak ze enkele minuten krokant onder een hete grill.  
Hak voor de pesto de look, basilicum, zongedroogde tomaten, pijnboompitten en 
Parmezaanse kaas fijn in de keukenrobot. Breng op smaak met peper en zout en 
voeg er de olijfolie aan toe. Besmeer de crostini met de pesto.   
Breng de soep aan de kook, roer er van het vuur de zure room onder en werk af met 
de groene paprika.  
Serveer er de pestocrostini apart bij. 

Broccoli ovenschotel met kip, champignons en 
krieltjes: 
Benodigdheden: 
2 kipfilets, 400 g voorgekookte krieltjes, 400 g champignons, 1 broccoli in kleine 
roosjes gesneden, 1 oranje paprika, Paprikapoeder, Boter of olie om in te bakken, 
Zout en peper 
Voor de saus: 
30 g boter, 1/2 ui, 30 g bloem, 1 kippenbouillonblokje, 500 ml kookvocht van de 
broccoli, 130 g geraspte kaas 
Bereidingswijze: 
Snij de roosjes van de broccoli en was ze, schil de stronk en snij in blokjes. 
Snij de champignons in 4. 
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Was de krieltjes, kook ze gedurende 10 minuten, giet ze af, laat ze afkoelen en snij 
ze overlangs in 2. 
Snij de paprika in reepjes en de kipfilet in blokjes van 2,5 op 2,5 cm. 
Breng een ruime pan met licht gezouten water aan de kook en voeg de broccoli toe. 
Kook de broccoli beetgaar. Giet af, vang 500 ml kookvocht op en laat de broccoli 
uitlekken in een zeef. 
Bestrooi de kipfilet met wat paprikapoeder, zout en peper. Verhit een koekenpan met 
wat boter en bak de kipfilet rondom goudbruin. Schep uit de pan op een bord en zet 
opzij (de kip hoeft nog niet helemaal gaar te zijn, hij gaat straks nog in de oven). 
Voeg indien nodig nog wat extra boter toe in de koekenpan en bak de krieltjes 
goudbruin. Breng de aardappels op smaak met paprikapoeder, zout en peper. Voeg 
als de aardappels halverwege zijn, de champignons toe en bak even mee. 
Voeg dan de paprika toe en bak nog een minuut verder. Voeg tot slot de broccoli en 
kip toe, roer even door en zet het vuur uit. 
Verwarm de oven voor op 200 graden. Vet de ovenschaal in. 
Smelt ondertussen de boter in een pan en fruit de ui hierin totdat hij zacht is. Zet het 
vuur laag zodat de boter en ui niet kleuren. Voeg de bloem toe en bak even mee om 
te laten garen. 
Verkruimel het bouillontablet erover en voeg al roerend zoveel kookvocht toe, totdat 
je een gladde en dikke saus hebt (je hoeft dus niet per se al het kookvocht te 
gebruiken). Laat enkele minuten zachtjes pruttelen. Roer de geraspte kaas erdoor en 
verwarm tot de kaas gesmolten is. 
Schep de aardappelen, kip en groenten erin. Schenk de saus eroverheen. 
Bak circa 20 minuten in de oven, of totdat de bovenkant licht begint te kleuren en de 
saus iets is ingedikt. 

Driekoningentaart: 
Benodigdheden: 
2 vellen bladerdeeg, 3 eieren, 110 g. amandelpoeder, 125 g. fijne kristalsuiker, 125 
g. margarine op kamertemperatuur, 1 koffielepel amandel aroma, 1 amandel of 
koffieboon  
Bereidingswijze: 
Verwarm de oven voor op 180° C. 
Roer de suiker met de boter tot room. Klop 2 eieren los en doe ze erbij, samen met 
een snuifje zout, het amandelpoeder en de amandelaroma. Roer alles mooi glad. 
Leg 1 vel bladerdeeg op het bakpapier in de taartvorm. Verdeel er de crème over, 
maar laat een rand van 0,5 cm vrij en bestrijk die met water. Leg de amandel ergens 
op de vulling. Dek af met het andere deegvel. Druk de rand aan met je duim. Maak in 
het midden een gaatje voor de stoom.  
Klop het laatste ei los met 1 lepel water en bestrijk er de taart mee. Bak ze 25 
minuten in de oven, tot ze mooi goudbruin is. 
Laat de driekoningentaart afkoelen op een rooster en versier ze voor het serveren 
met een kroontje van goudpapier. 
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Kies uit volgende aanbevolen tochten om uw 
wandelprogramma voor 2017 aan te vatten! 

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

1 Bladzijde in Walking in Belgium 2017 (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 

29 Woensdag 04.01 

 

De Chatons Ronse 
Start to Walk! 

O. Crucke stadion 
Leuzesesteenweg, Ronse 

7-14-21 km 
07u00 tot 15u00 

30 Zaterdag 07.01 

 

De Lachende Wandelaars Aalter 
Aalterse Marathon 
Emmaüsinstituut 

Sint-Gerolflaan 20, Aalter 

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

32 Zondag 08.01 

 

Postiljon Wandelclub Merelbeke 
Nieuwjaarswandeling 
Gemeenschapsschool 

Kasteellaan 1, De Pinte 

6-12-15-18-24-30 km 
07u30 tot 15u00 

32 Zondag 08.01 De Heidetochten Kester-Gooik 
Nieuwjaarstocht 

Prov. Proefcentr. Kleinfruit Pamel 
Molenstraat 28, Pamel 

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

DINSDAG 10.01 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN 
SAMENKOMST in café Bij Bé - Zarlardingestraat, Goeferdinge 

Zie artikel over de dinsdagtochten 

34 Woensdag 11.01 

 
Land Van Rhode 

Woensdagwandeling 
’t Schoolke 

Biezen 2, Wetteren 

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

36 Zaterdag 14.01 Marcheurs de la Sylle-Bassilly 
Marche d’Hiver 

Ecole Communale de Bassilly 
Rue Des Ecoles 6, Bassilly 

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

38 Zondag 15.01 WSV De Kadees Aalst 
Sint-Antoniustocht 

Sint-Vincentiusinstituut 
Pachthofstraat 1, Gijzegem 

5-10-14-20 km 
08u00 tot 15u00 

37 Zondag 15.01 

Viggaaltocht 

Scheldestappers Zingem 
Scheldevalleitocht 

Voetbalkantine Vurste 
Leenstraat, Vurste 

6-10-15-21-30 km 
07u00 tot 15u00 
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38 Woensdag 18.01 Egmont Zottegem 
Midweektocht 
OC Strijpen 

St-Andriessteenweg 163, Strijpen 

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

 VRIJDAG 20.01 – NIEUWJAARSRECEPTIE 
De Spiraal, Zakkaai 29, Geraardsbergen 

Zie uitnodiging elders in clubblad 

40 Zaterdag 21.01 Omloop Kluisbergen 
Winterwandeling 
Zaal Volkswelzijn 

Grote Herreweg 158, Kluisbergen 

5-14-19-24 km 
08u00 tot 15u00 

40 Zaterdag 21.01 WSV Zelden Rust 
Zelden Rust Wintertocht 

CC De Halle 
Rooseveltlaan 1A, Axel (NL) 

7-14-21 km 
08u00 tot 15u00 

42 Zaterdag 21.01 Verdigym Collines Flobecq 
Marche Pourchau Saint-Antoine 

Maison du Village 
Rue Abbé Pollart 4, Flobecq 

5-8-14 km 
12u00 tot 20u00 

43 Zondag 22.01 
 

BUSREIS - 
WalkOn 

WSV Milieu 2000 Lommel 
Edelweisstocht 

Feestzaal Klosterhof 
Oude Diesterseb. z/n, Lommel 

4-7-10-13-18-21 km 
08u00 tot 15u00 

43 Zondag 22.01 Boerenkrijgstappers vzw 
Donkmeertocht 

Festivalhal 
Donklaan 125, Berlare 

4-7-10-12-18-25 km 
08u00 tot 15u00 

43 Zondag 22.01 De Lustige Wandelaars Merchtem 
Winterwandeling 

Zaal Libanon 
Nieuwbaan 69, Merchtem 

6-12-18 km 
08u00 tot 15u00 

45 Zaterdag 28.01 De Kwartels 
Tocht rond Oosteeklo 

Parochiezaal Oosteeklo 
Koning Albertstraat, Oosteeklo 

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

45 Zaterdag 28.01 Les March. de la Police De Mons 
Marche Saint-Georges 

Salle Calva 
Rue du Dépôt, Havré 

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

46 Zondag 29.01 
ALLEN OP POST

PRIORTOCHT 

Padstappers Geraardsbergen 
MANNEKEN-PIS tocht 

Jeugdcentrum ‘De Spiraal’ 
Zakkaai 29, Geraardsbergen 

7-9-12-16-22-26-32 km 
07u30 tot 15u00 

47 Dinsdag 31.01 De Winkelse Stappers 
Nieuwjaarstocht 

Zaal De Link 
Dorpsplein 17, St-Eloois-Winkel 

6-12-18-20 km 
07u00 tot 15u00 
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48 Zaterdag 04.02 Land Van Rhode 
Sprokkeltocht 

Sint-Antoniuskring 
Borsbekestraat 215, Borsbeke 

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

49 Zondag 05.02 Hanske De Krijger Oudenaarde 
Prosper De Maeghtwandeling 

KBO-school Eine 
De Tièrestraat 102, Oudenaarde 

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

49 Zondag 05.02 De Wase Steinbockvrienden 
Lichtmiswandeltocht 

Par. Dienstencentr.Klapdorp 
Klapdorp 9A, Sint-Pauwels 

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

50 Zondag 05.02 
 

BUSREIS 

Wandelclub Nieuwpoort 
Kruwerstocht 

Feestzaal De Witte Burg 
Witte Burg 92, Oostduinkerke 

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

51 Zaterdag 11.02 
 
STARTPLAATS- 
WIJZIGING 

Dwars Door Brakel 
Geutelingentochten  

Zaal Averbo 
Riedeplein 15, Michelbeke 

6-12-18 km 
08u00 tot 14u00 

51 Zaterdag 11.02 Horizon Opwijk 
Valentijntjeswandeling 
Lokalen Jeugdheem 

Karenveldstraat 22, Opwijk 

4-8-14-21 km 
08u00 tot 15u00 

52 Zondag 12.02 
 
 

Halfoogstvrienden Bellingen 
Pajottenland op zijn mooist 

Parochiezaal Elingen 
Zwarte Molenstraat 25, Elingen 

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

53 Zondag 12.02 CSC Lierde 
Wintertocht 

Gemeentelijke feestzaal Méke Mol 
Dorpstraat 69, St-Maria-Lierde 

6-12-18 km 
07u30 tot 15u00 

DINSDAG 14.02 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN 
SAMENKOMST: De Hondenschool “Herleving” – Vierwindenstraat, Geraardsbergen 

Zie artikel over de dinsdagtochten 

54 Woensdag 15.02 

 

Egmont Zottegem 
Midweektocht 

OC Oombergen 
Oombergenstraat 39, Oombergen 

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

56 Zaterdag 18.02 
 

Omloop Kluisbergen 
Folderwandeling 

Zaal “Volkswelzijn” 
Grote Herreweg 158, Kluisbergen 

5-10 km 
12u00 tot 14u00 

56 Zaterdag 18.02 Klavertje Vier Wortegem-Petegem 
Rondom Elsegemtocht 
Domein De Ghellinck 

Kortrijkstraat 72, Elsegem 

5-12-18-23 km 
07u00 tot 15u00 
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56 Zaterdag 18.02 WSV Baasrode 
Winterwandeling in Vlassenbroek 

Gemeenteschool De Schakel 
Molenberg 9, Baasrode 

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

Zaterdag 18.02 – LEDENFEEST PADSTAPPERS 
Parochiale Zaal Overboelare, Groteweg Overboelare 

Zie artikel elders in clubblad 

64 Zondag 19.02 Les Sans Soucis- Ghlin 
Marche du Mouligneau 

Salle Polyvalente 
Parc Com. de Baudour, Baudour 

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

64 Zondag 19.02 

 
De Keignaerttrippers Oostende 

Wintertocht 
Openluchtcentrum Duin en Zee 

Fortstraat 128, Oostende 

6-12-18-24-30 km 
07u30 tot 15u00 

64 Zondag 19.02 Op Stap Zwalm 
Zwalmse 12- Dorpentocht 

De Zwalmparel 
Decoenestraat 12, Munkzwalm 

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

64 Woensdag 22.02 
ALLEN OP POST

 

Padstappers Geraardsbergen 
KRAKELINGEN-tocht 

Parochiezaal 
Grimmingeplein, Grimminge 

7-9-12-16-22 km 
08u00 tot 15u00 

65 Zaterdag 25.02 Comité 2000 
Sprotjestocht 

Parochiezaal Leupegem 
Sompelplein 2, Oudenaarde 

6-12-18 km 
08u00 tot 15u00 

66 Zondag 26.02 

 
 

De Natuurvrienden Zoersel 
Trappistentocht 

Gemeenteschool Beuk en Noot 
Achterstraat, Zoersel 

6-10-12-18-20-24-30-42 
km 
07u00 tot 15u00 

67 Dinsdag 28.02 De Trekvogels Boekhoute vzw 
Weektocht 

ISBO CVO Volwassenenonderwijs 
Assenedesteenweg 163, Zelzate 

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

68 Donderdag 02.03 De Duintrappers Westende 
After-Valentijntjestocht 

Gemeenteschool Lombardsijde 
Schoolstraat 37, Lombardsijde 

6-13-22 km 
08u00 tot 15u00 

69 Zaterdag 04.03 Burchtstappers  Herzele 
Bacchustocht 

Zaal Antoniuskring 
Provincieweg, Borsbeke 

3,5-6-10-14-18-23 km 
08u00 tot 15u00 

70 Zondag 05.03 
 

BUSREIS 
WalkOn 

WSC Langdorp VZW 
Mars der Zuiderkempen 

Sint-Jozefscollege 
Bekaflaan 65, Aarschot 

5-8-12-15-20-30-36 km 
07u00 tot 15u00 



Het Padstapperke 

Januari 2017 - 59 
 

70 Zondag 05.03 

 

De Smokkelaars Stekene VZW 
Boudelotochten 

Middenschool De Moerbei 
Hospicestr. 16, Moerbeke-Waas 

6-12-17-23-30 km 
08u00 tot 15u00 

70 Zondag 05.03 

 

De Kadees Aalst 
Neigembostocht 

Parochiezaal St-Margriet 
Pastorijstraat 1, Neigem 

7-10-14-21 km 
08u00 tot 15u00 

72 Dinsdag 07.03 

 

WSV Wetteren 
Sneeuwklokjestocht 

Ideal Caravans 
Brusselsesteenweg 276, Wetteren 

7-14-21 km 
08u00 tot 15u00 

72 Donderdag 09.03 

 
Land Van Rhode 

Vuentecatocht 
Zaal De Rots 

Marktplein 5, Scheldewindeke 

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

74 Zaterdag 11.03  
O. BG. 

AANBEVOLEN 
 

De Chatons Ronse 
Super Klype Tocht 

Koninklijk Atheneum 
Gustave Royerslaan 39, Ronse 

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

76 Zondag 12.03 

 

De Lachende Wandelaars Aalter 
Marsen van Aalter 

Sportpark 
Lindestraat 17, Aalter 

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

76 Zondag 12.03  

 
 

De Marktrotters Herne 
Kriek-en Mattentochten 

Sporthal De Hernekouter 
Hernekouter 1, Herne 

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

78 Zondag 12.03 De Randstappers 
Lenteklassieker 

Zaal De Vierklaver 
Groenstraat1, Michelbeke 

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

DINSDAG 14.03 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN 
SAMENKOMST in café La Luna Neuva - Marktplein, Galmaarden 

Zie artikel over de dinsdagtochten 

80 Woensdag 15.03 Egmont Zottegem 
Midweektocht 
OC Velzeke 

Provinciebaan 277, Velzeke 

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

81 Zaterdag 18.03 
 
 

Wandelclub Natuurvr. Deinze 
Gulden Eitocht 

Zaal De Mastbloem 
Waregemsestw 22, Kruishoutem 

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

81 Zaterdag 18.03 Wandelclub Kruikenburg 
De Laetaretocht 

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

7-14-21 km 
08u00 tot 15u00 
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82 Zaterdag 18.03 VZW Vredeseilanden 
Dwars door het Beverhoutsveld 

CC Zuidleie 
V. Hennemanstraat 1, Oostkamp 

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

84 Zondag 19.03 

 

Florastappers Gent 
Floratochten 
deVierdeZaal 

Driebeekstraat 2, Gentbrugge 

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

84 Zondag 19.03 

 

Roosenberg WC Waasmunster 
Ommegangtocht 

POC 
Rivierstraat 14, Waasmunster 

6-12-20 km 
08u00 tot 15u00 

86 Woensdag 22.03 

 
Durmestappers 

Durmetocht 
De Ruiter Sint-Janskring 

Sijpstraat 80, Waasmunster 

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

86 Zaterdag 25.03 De Pajotten Hekelgem 
Lentetocht 

Zaal De Kluis 
Kapelleweide 13 - Roosdaal 

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

89 Zondag 26.03 

 

Reigerstappers Vinderhoute 
Reigertocht 

Parochiaal Centrum Lovendegem 
Kasteeldreef 75, Lovendegem 

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

89 Zondag 26.03 Heidetochten Kester-Gooik 
Camtocht 

Zaal Familia 
Bronnenweg 2, Gooik 

6-10-16-21-27-32-38-42-
50 km 
07u 00 tot 15u00 

89 Zondag 26.03 

 

De Vossen Buggenhout 
Lentevossentocht 

Gem. Basisschool ‘t Sprinkhaantje 
Collegestraat 1 - Buggenhout 

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

89 Zondag 26.03 

 

Klavertje Vier Wortegem-Petegem 
Zeeltrekkerstocht 

Gemeentelijke Feestzaal 
Waregemseweg 35,Wortegem-Pet 

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

90 Woensdag 29.03 

 

Scheldestappers Zingem 
Midweektocht 

De Klub 
Kwaadstraat 9, Zingem 

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

91 Zaterdag 01.04 
 

Land van Rhode 
Bursitiatocht 

Parochiaal Centrum St-Martinus 
Kerkstraat 2, Burst  

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

94 Woensdag 05.04 De Kadees VZW 
Faubourgtocht 

Parochiehuis Baardegem 
Baardegem-Dorp, Baardegem 

6-7-8 km 
08u00 tot 15u00 
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