Voorblad

Fotoblad 1

Het Padstapperke

Beste Padstappers
De natuur ontluikt stilaan opnieuw na de
winterperiode. Onze vereniging heeft
allesbehalve een winterslaap gehouden.
De Wafelentocht, de Nieuwjaarsreceptie,
de Manneken Pistocht, het Ledenfeest,
de Krakelingentocht en daartussen nog
enkele dinsdagwandelingen; geef toe,
we zijn niet slecht bezig. Telkens was de
opkomst van onze leden zeer groot.
Ik kan het niet voldoende herhalen, deze
organisaties kunnen enkel tot een goed
einde gebracht worden door de tomeloze
inzet van het bestuur, maar ook van de
bereidwillige en zeer geapprecieerde
inzet van een grote groep vrijwilligers.
Het bestuur werd versterkt met twee
(jawel, twee tegelijkertijd!) enthousiaste
nieuwe leden. Marleen en Jürgen,
welkom in de ploeg! Ik ben er zeker van
dat jullie een serieuze verrijking zijn voor
ons bestuur.
Intussen zijn de voorbereidingen voor
ons jubileumjaar volgend jaar volop aan
de gang. In de Algemene Vergadering
werd er al van gedachten gewisseld over
mogelijke initiatieven. U verneemt er
binnenkort ongetwijfeld veel meer over.
In 2018 zal er opnieuw een tocht van het
jongste (Brussel) naar het Oudste
(Geraardsbergen) Manneken Pis
georganiseerd worden. Deze tocht
samen met de gewone Manneken
Pistocht organiseren is een logistieke
nachtmerrie. Bovendien is het geen
sinecure om in januari 50 kilometer te
stappen tussen zonsopgang en
zonsondergang. Daarom hebben we
ervoor gekozen om de tocht te
ontdubbelen. De gewone MP-tocht zal
doorgaan op de normale datum; de 50
kilometertocht van Brussel naar
Geraardsbergen wordt ingepland op
zaterdag 31 maart 2018. Op die dag zijn
er geen andere organisaties in de buurt.

Als ik zie dat er vorig jaar 26
Padstappers deelnamen aan de
Dodentocht en iedereen hem uitstapte,
dan zou het toch mogelijk moeten zijn
om - ik ga een ambitieuze uitspraak doen
- 40 Padstappers aan het vertrek van
deze tocht te krijgen. Wie gaat de
uitdaging aan?
Eerst komen er natuurlijk nog tal van
evenementen in 2017. Op 23 april
hebben we onze Mattentaartentocht, die
deel uitmaakt van het Walk On-criterium.
Hiermee willen we ook onze sociale rol in
de kijker zetten. Een deeltje van het
inschrijvingsgeld van elke deelnemer
gaat naar Kinderbrandwondenstichting
“Oscare”. Geef toe, een reden te meer
om nog meer mensen warm te maken
om te komen wandelen. Sven Ornelis is
peter van dit initiatief. Ook hij zal op 23
april zijn wandelschoenen aantrekken.
Op 15 april worden enkele afstanden
ingewandeld. Meer info hieromtrent volgt
verderop in dit nummer.
Verder bevat het jaarprogramma de
vaste ingrediënten. Ik heb me laten
vertellen dat de weekreis volgeboekt is.
Het wordt deze keer geen trip met het
vliegtuig, maar het programma ziet er
even boeiend uit. Na het succes van
vorig jaar hebben we beslist om ook dit
jaar in augustus een dinsdagwandeling
met barbecue te organiseren. In het
najaar (3-5/11) plannen we een
weekendreis. We gaan op bezoek bij
onze Noorderburen, meer bepaald in
Gelderland. Deze regio heeft eindeloze
wandelmogelijkheden. U merkt het, we
gaan niet op onze lauweren rusten, want
stilstaan is achteruitgaan.
Tot gauw!
Koen
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Het Padstappersbestuur.
Koe n Del pl a c e
Functie: Voorzitter, PR, nieuwe leden
Adres:
Solleveld 65, 9500 Goeferdinge
Tel:
054 42 36 61
e-mail:
voorzitter@padstappers.be
Nan c y Ma rten s
Functie: Penningmeester, clubaankopen
Adres:
Edingseweg 417, 9500 Viane
Tel:
0473 82 16 00
e-mail:
penningmeester@padstappers.be
Jean -Pie rr e Doe rae n e
Functie: Ledenbeheer
Adres:
Guilleminlaan 43, 9500 Geraardsbergen
Tel:
054 41 76 06
e-mail:
jpdoeraene@gmail.com
Ma rle e n Bats e lie r

Iva n De Nollin
Functie: Secretaris
Adres:
Spinmolenplein 166, 9000 Gent
Tel:
0478 55 50 30
e-mail:
secretaris@padstappers.be
Kurt M a rten s
Functie: Ondervoorzitter, parcoursbouwer
Adres:
Denderstraat 36, 9500 Geraardsbergen
Tel:
054 41 07 49 – 0479 41 09 20
e-mail:
kurt.martens@padstappers.be
Cind y Tie le m a ns
Functie: Boekhouding, hulp penningmeester
Adres:
Benedenstraat 90, 9506 Zandbergen
Tel:
0496 48 05 94
e-mail:
penningmeester@padstappers.be
J urge n Fa uc on ni e r

Functie: Bestuurslid
Adres:
Pirrestraat 13, 9500 Moerbeke
Tel:
0494 85 64 85
e-mail:
batseliermarleen@hotmail.com
Sy lva in Bro uwie r
Functie: Parcours, uit- en afpijlen, trofeeën
Adres:
Rozenstraat 35, 9500 Overboelare
Tel:
054 41 78 16
e-mail:
sylvain.brouwier@telenet.be
Fre dd y Ca lle ba u t
Functie: Bestuurslid
Adres:
Oudenaardsestr 153, Geraardsbergen
Tel:
0472 72 00 73
e-mail:
callebautfreddy@hotmail.com
Vivia ne De m ild e
Functie: Bestuurslid
Adres:
Brusselsestw. 596, 9402 Meerbeke
Tel:
0474 38 86 42
e-mail:
danny.van.der.hoeven@telenet.be

Functie: Bestuurslid
Adres:
Heuvelstraat 108, 9500 Moerbeke
Tel:
0496 25 49 08
e-mail:
jurgen.fauconnier@telenet.be
Edd y Rijga e rt
Functie: Busreizen, uit- en afpijlen
Adres:
Stadsweg 29, 9500 Geraardsbergen
Tel:
054 42 14 85
e-mail:
busreis@padstappers.be
Robe rt Va n Da m m e
Functie: Ere-Secretaris
Adres:
Groteweg 27 b Bus 359, 9500 Geraardsbergen
Tel:
054 41 51 36
e-mail:
robert.van.damme1@proximus.be
Yva n Verle
Functie: Materiaal -, loodsbeheerder
Adres:
Lestpolder 70, 9506 Grimminge
Tel:
0496 79 92 18
e-mail:
navy.verle@skynet.be

Buite n Bes tu ur:
Anni c k De Ta e ye

Andre Pl e tin c kx

Functie:
Adres:
Tel:
Fra nc in e

Shop- en kledijverantwoordelijke
Solleveld 65, 9500 Goeferdinge
054 42 36 61
Van Der M a e le n

Functie: Ere-voorzitter
Adres:
Rozenstraat 94, 9500 Overboelare
Tel:
054 41 48 97
Cle ry Sc hre ve r
Functie: Rekeningcommissaris
Bankrelaties:
Lidgeld en andere bijdragen:
Clubwerking:
Betaling van reizen:

Functie:
Adres:
e-mail:

Webmaster Padstappers
Atembekestraat 71, 9500 Moerbeke
webmaster@padstappers.be

Dan ny Sp ita e ls
Functie:

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

Rekeningcommissaris
BIC: KREDBEBB
BIC: GEBABEBB
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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Busreizen van het 2de kwartaal.
April 2016
Zondag 16 april
THORNERTOCHT in Kinrooi (Limburg)
Org: Wandelclub Sport + Kinrooi vzw (2036)
Vertrek: 08u00 aan De Reep
€ 7,00
Ninove Den Doorn: 08u10 – Aalst Texaco: 08u20

Zondag 30 april
VLAAMSE WANDELDAG
Org: WSV De Kadees vzw (3063)
Parking ILVA – Industrielaan 18 - Erembodegem
KILOMETERVERGOEDING

Mei 2017
Donderdag 25 mei
COMBINATIE VAN 2 TOCHTEN
EGMONTTOCHT
Org: WSV Egmont Zottegem vzw (3163)
INTERNATIONALE TRUDOTOCHT
Org: WC Aviat Sint-Truiden vzw (2028)
UITZONDERLIJK VROEGER VERTREK !!
Vertrek: 07u30 aan De Reep
€ 7,00

Juni 2017
Zondag 11 juni
BOERENTOCHT in Haacht

Org: Wandelclub Tornado vzw (4027)
Vertrek: 08u00 aan De Reep
€ 7,00
Ninove Den Doorn: 08u10 – Aalst Texaco: 08u20
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Beschrijvingen van de komende busreizen.
Zondag 16 april 2017

Thornertocht
Org: Wandelclub Sport + Kinrooi vzw (WSVL 2036)
Start: Parochiezaal Kessenich, Meierstraat z/n, Kessenich
Afstanden: 4 – 8 – 12 – 21 km
We kregen van de organiserende club de volgende informatie:
“De Thorne rtoch t is e e n gren so ve rschri jde nde toch t na a r he t pittoreske witte sta dje
Thorn, in Ne de rla nds Limburg.
Het pa rcou rs va n 5 km loopt langs de grindplasse n tot a a n de controlepost. Na de
co ntrole loopt dit pa rcou rs lan gs de ra nd va n he t “Vijve rbroe k” e n door he t dorp
Ke sse nich. Wij doe n me e a a n he t Wa lkOn crite rium e n dit pa rco urs is bijge volg he t
be levings pa rco urs voor kinde re n. Het pa rcou rs va n 8 km loopt, tot a a n de
co ntrolepost, la ngs de grindpla sse n va n de Ma a s me t grote ba gge rmolen s, e e n
imme ns Olympisch ze ilge bied . De ze de e lne me rs kome n ook lan gs de a grop olis werf.
Me e r de ta ils vin dt u bij he t pa rcou rs v a n 12 km.
Na de controle loopt he t pa rcou rs door he t “Vijve rbroe k”, e e n na tuur- e n stilte ge bie d
me t Ga lloway runde re n e n Konikspa a rde n. De wa nde laa rs op he t pa rcou rs va n 4 e n
8 km kome n nie t in Thorn.
Het pa rcou rs va n 12 km loopt e ve ne e ns langs de grindplass e n va n de Ma a s tot a a n
de co ntrole. Aa n de grindplass e n is e r mome nte e l e e n grote we rf me t a a nleg va n
we ge n voor he t a gropolis proje ct me t proe fvelde n waa r Ya con e n a nde re nie uwe
ge wa sse n ge te e ld worde n.
Na de co ntrole loopt he t pa rcou rs door he t Vijve rbroe k tot in Thorn, waa r a lle huize n
in he t ce ntrum wit ge s ch ilde rd zijn. Wij la ten e r de wa nde la a rs de moois te pl e kje s
zie n.
Va nuit Thorn wa nde len we opnieuw door he t Vijve rbroe k tot a a n de st a rtplaa ts.
Het pa rcou rs va n 21 km is ide ntiek a a n he t pa rcou rs va n 12 km, me t e e n bijkome nde
lus va n 9 km ove r lan de lijke we ge n e n lan gs he t mooie ka ste e l Borgitter in Nee ritte r,
e ve ne e ns in Ne de rla nds Limburg. “
Thorn , he t pitt ore s ke witt e s tadje .
Het door vele toeristen bezochte witte
stadje Thorn heeft een rijke
geschiedenis, die terug gaat tot het
einde van de 10e eeuw.
In de loop der tijd ontwikkelde zich
een
miniatuurvorstendom
onder
leiding van een abdis en 20 adellijke
kloosterdames. Het staatje had een
eigen rechtspraak en sloeg een eigen
munt.
In 1794 kwam hieraan met de komst
van de Fransen een einde. Toen
kreeg Thorn zijn kenmerkende witte kleur. Nadat de adellijke dames vluchtten,
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voerden de Fransen een belasting in op basis van de omvang van de ramen. De
arme bevolking, vaak wonend in grote panden, voorheen toebehorend aan rijke
lieden, kon deze niet opbrengen. Om de hoogte van de belastingaanslag te
beperken, metselde men de ramen dicht. Met het doel de bouwsporen (“littekens van
de armoede”) te verbergen, werden de huizen witgekalkt.
Het historisch centrum van Thorn kent een beschermd stadsgezicht.
Zoals jullie kunnen vaststellen, deze busreis is alvast goed gekozen. We raden
iedereen dan ook aan om minstens de 12 km te wandelen. We blijven voldoende tijd
ter plaatse en het Nederlandse dorpje Thorn is een bezoek meer dan waard.
Bovendien is dit een Walk On wandeling, waarop randanimatie is, om het uur prijzen
worden getrokken en een finale lottrekking onder de aanwezige deelnemers van een
midweekvakantie in één van de centra van Vayamundo is voorzien.
Vergeet je Walk On spaarkaart niet. Busje komt zo …

Donderdag 25 mei 2017

Egmonttocht
Org: WSV Egmont Zottegem (3163)
Start: Feestzaal Bevegemse Vijvers, Bevegemsevijvers 1, Zottegem
Afstanden: 6 – 12 – 18 – 24 – 32 – 42 – 50 km

Internationale Trudotocht
Org: WC Aviat Sint-Truiden vzw (2028)
Start: Parochiezaal De Kajaan, Grevensmolenweg 34, Sint-Truiden
Afstanden: 4 – 5 – 9 – 13 – 18 – 20 – 28 – 35 – 43 km
Deze busreis combineert twee (Walk On) wandeltochten, eentje bij onze burenclub
Egmont Zottegem en eentje in de fruitstreek van Limburg bij de vrienden uit SintTruiden.
In Zottegem wandelen we een korte afstand, zodat we tijdig naar Sint-Truiden
kunnen afreizen. Wij plannen daar aan te komen rond 11u30, zodat er nog ruim
mogelijkheden zijn om zelfs een wandeling van 15 of 20 km te maken. Uiteraard is er
ook voldoende animatie op deze Walk On wandeling en is er de verloting van de
midweekvakantie Vayamundo, zodat de wandelaars op de kortere afstand zich
evenmin hoeven te vervelen.
We kregen de volgende info:
vanwege Egmont Zottegem over hun Egmonttocht :
Deze tocht maakt deel uit van de Walk On tochten en blijft de klassieker van de
Egmonters.Naar jaarlijkse gewoonte tracht de club opnieuw een 3000 enthousiaste
wandelaars naar de tocht te lokken, ondanks de vele communiefeesten en andere
bezigheden. Voor de Padstappers staat alvast de kortste afstand op het programma.
Tijdens het beleefdheidsbezoek maken ze kennis met het mooie Breivelde Park.
Het pa rk is 14 ha groo t e n he e ft e e n ka ste e ltje. He t dome in me t a a nhorighe de n we rd
in 1970 door de st a d a a nge koch t e n he t ge he e l ligt op e e n n ijdige he lling. Het st rek t
zich uit tusse n de dras sige Be ve ge mse vijvers e n Grote nbe rge . Het pa rk be s ta a t uit
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drie grote de le n, ce ntra a l ligt e e n pa rkzone , a a n de ra nd ligt e e n be bost ge bied e n de
ove rga ng wordt ge ke nme rkt door e e n pa rkbos.
Na inve nta risa tie in 1986 we rde n 54 ve rschil len de boomso orte n ge te ld. De me e ste
e rvan zijn door de tijde n he e n a a nge plan t e n sta a n in he t ce ntra le pa rkge de e lte.
vanwege Aviat Sint truiden over hun Internationale Trudotocht:
“De kle ine a fsta nd 5 km blijft in de sta d ze lf
e n ga a t door he t S ta dsp a rk ove r de
Ve e ma rkt na a r he t S pe e lhof e n te rug na a r de
sta rt. Va na f 8 / 9 km ga a t de wa nde ling
rich ting Run ke len waa r ook e e n co ntrolepost
is, ied e ree n ga a t hierbij door he t prach tige
dome in va n he t Ka st e e l te Dura s e n lan gs
diverse lan de lijke we ge n . Ve rde r ga a n de
grote re a fsta nde n (va na f 15 km ) na he t
Ka ste e l va n Dura s e n de co ntrolepost va n
Run ke len na a r he t ze e r be ke nde P rovincia a l
Dom e in “He t Vinne ” wa a r ve le wat e rvoge ls zich thuis voe le n, e n kome n da a rna lan gs
de ve lde n va n Gorsem te rug in de s ta rtza a l. Nog grote re a fsta nde n tot e n me t de 42
km wa nde len ve rde r door divers e Ke rkdorpe n, ve lde n e n pla nta ge s. Zoa ls de
Gra ze nmolen , wa te rka ste e l va n Binde rveld e n de Me tst e re nmolen die onde rde e l is
va n
he t
ka ste e l va n
Nonne nmiele n
(a lle ma a l be ke nde
toe ristisch e
be zien sw a a rdighe de n va n de st re e k)”.
Deze busuitstap heeft dus weer alles om er een mooie dag van te maken en levert
voor de Walk On spaarders twee stempels op, alvast twee stappen dichter bij een
mooi geschenk.
Zondag 11 juni 2017

Boerentocht
Org: Wandelclub Tornado vzw (4027)
Start: Zaal Onder den Toren, Markt, Haacht
Afstanden: 5 – 8 – 12 – 15 – 20 – 25 – 32 km
De Boerentocht van wandelclub Tornado was in het verleden steeds een geslaagde
tocht. Op het moment dat het clubblad in druk ging, ontvingen we nog geen
parcoursbeschrijving. We weten wel dat de parcoursbouwer niet vies is van een
streepje natuur. Haacht ligt in de driehoek Mechelen, Leuven, Brussel en heeft toch
nog heel wat groen in zijn gemeente. Enkele natuurgebieden zijn daar niet vreemd
aan. De anti-tankgracht is één van die prachtige wandelgebieden. Deze werd reeds
aangelegd in 1939 en had als bedoeling de lijn Antwerpen / Brussel / Namen te
beschermen tegen de inval uit Duitsland. De Dijle zou dienen om de gracht te laten
vollopen en zo een gedeelte van België te beschermen.
Na de oorlog bleven de restanten over en begin van de 21ste eeuw werd het gebied
uitgeroepen tot beschemd natuurgebied. Samen met het Haachts Broek vormt het
één geheel met prachtige wandelpaden.

April 2016 - 6

Het Padstapperke

Herinrichting en ontwikkeling van het natuurgebied kwam de fauna en de flora ten
goede. In de poelen vinden we opnieuw de kamsalamander en de zeldzame
dauwnetel vond hier opnieuw zijn stek. De vele bunkers en spleten tussen het beton
zijn dan weer de ideale verblijfplaats voor enkele soorten vleermuizen.

Tocht met kilometervergoeding.
Zondag 30 april 2017

Vlaanderen Wandelt
Org: WSV De Kadees Aalst vzw (WSVL 3063)
Start: Parking ILVA, Industriezone III - Industrielaan 18 - Erembodegem
Afstanden: 6 – 8 – 13 – 18 – 24 – 26 – 32 – 40 km
Bereikbaarheid: vanuit alle richtingen zal een bewegwijzering worden aangebracht
die u zal toelaten om op een snelle en efficiënte manier de startplaats te bereiken.
Inschrijving: 2 euro per persoon. Op vertoon van de Wandelsport Vlaanderen
lidkaart: 0,50 euro korting. Er is elektronische scanning. Kinderen jonger dan 12
jaar wandelen gratis.
De kleinere afstanden lopen door het natuurgebied het Osbroek en het Stadspark.
De grotere afstanden lopen eveneens door deze natuurgebieden maar doen
vervolgens ook het historisch centrum van de stad Aalst aan en lopen ook door het
natuurgebied de Gerstjens.
het Osbroek: een 100 ha groot
natuurgebied, ontstaan uit een
slibvlakte die door een meander
van de Dender werd uitgegraven.
Dit gebied bestaat uit laaggelegen
moerasbossen - in het voorjaar
geel en lila gekleurd – en de hoger
gelegen
Molenkouter,
waar
konikspaarden en de gekende
gallowayrunderen een nieuwe
wildernis hebben ontwikkeld.
het Stadspark van Aalst: werd
aangelegd tussen 1911 en 1916, is
15 ha groot en ademt de typische
sfeer begin 20 eeuw (melkhuisje,
kaarthuisje,
tuinhuisje,
twee
bruggen). Het is tegelijkertijd een
arboretum
(meer
dan
100
boomsoorten) en er zijn veel
wandelpaden,
twee
visvijvers
(ballonen
spiegelvijver)
en
speelterreinen.

Historisch centrum:
de grote markt - het oudste
Schepenhuis der Nederlanden (1225) het Belfort (1407), waarvan de toren,
werelderfgoed van de Unesco, één van
de oudste beiaarden van ons land
herbergt - het laat-Gotische
Gebiedshuisje, waar de baljuw de wetten
afkondigde - de Borse van Amsterdam,
het gebouw van de gilde van de Vrije
Vleeschhouwers en stopplaats van de
postkoetsen op weg van Rijsel naar
Amsterdam - het Standbeeld van Dirk
Martens, de eerste Vlaamse drukker
(1450-1534) – het oude stadhuis met op
de binnenkoer het standbeeld van
Ondinneke, de hoofdfiguur uit de roman
“De Kapellekensbaan” van Louis-Paul
Boon - de Sint- Martinuskerk - het
Stedelijk Museum “’t Gasthuys” met
o.a. de permanente collecties van Louis
Paul Boon, Priester Daens en Valerius De
Saedeleer en het carnavalmuseum.

April 2016 - 7

Het Padstapperke

Nationaal Brandweermuseum: gratis voor de ingeschreven wandelaars. Dit
museum bezit een unieke collectie van brandweervoertuigen en blusmateriaal uit
binnen- en buitenland. Kinderen kunnen daar op een speelse manier kennis maken
met alle aspecten van de wereld van de brandweer. De weg naar dit museum zal
op een aparte manier bewegwijzerd worden vanuit de startzaal.
Na de wandeling krijgen we de lijst toegestuurd van onze aanwezige leden. Op
basis van die lijst kennen wij de kilometervergoeding toe in de vorm van
waardebonnen. Vanaf de eerstvolgende tocht, kun je in de Padstappershop, je
Padstapperbons komen ophalen.

Busreizen: inschrijven bij Eddy Rijgaert
•
•
•
•

Telefonisch bij Eddy Rijgaert zelf op het nummer 054 42 14 85 tussen 17 en 19u.
Digitaal via e-mail op het volgend adres: busreis@padstappers.be en dit tot ten
laatste 4 dagen voor de reis.
Op de wandelingen, zowel op eigen organisaties als dinsdagwandelingen.
Op de bus, bij het rondkomen met de nieuwe lijst.

Herinnering: bijdrage voor een busreis
•
•
•
•
•

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

Proper schoeisel op de bus!
Om in de toekomst geen problemen met de buschauffeur te hebben, verzoeken
we de deelnemers om niet met vuil schoeisel op de bus te stappen. Om het
geheel proper te houden raden we aan een paar reserveschoenen mee te
nemen. Zo niet, zal men op blote voeten of kousen moeten plaats nemen op de
bus.

Een busreis, enkel maar voordelen!
Wie met de bus meereist
- hoeft zelf niet te rijden (kan hierdoor een streekbiertje proeven).
- leert nieuwe leden kennen en versterkt hierdoor zijn
sociale contacten.
- komt zo op plaatsen waar je anders zelden naar toe rijdt.
- helpt mee aan de uitstraling van de club, met een bus
toekomen valt meer op dan 70 individuele Padstappers.
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Een ko rtve rh aa l van d e h an d van Bieb o - een p ad sta p p er :

Met de Padstappers op busreis?

Net op het moment dat Matthieu Van Der Poel besluit dat het welletjes is geweest en
het tempo drastisch de hoogte in jaagt, hoor ik mijn vrouw -tussen het commentaar
van José (De Cauwer) door- in flarden vanuit de keuken roepen “Booootje …
Zondag …. Padstappers …bus …. Lommel”. Om het moment van spanning nog wat
te bewaren roep ik afwezig “watte?” en met één oog op de keukendeur volg ik verder
Wout Van Aert in zijn achtervolging op Mathieu. Het gaat er hard aan toe, alles of
niets, de finish is kortbij, de spanning te snijden, de posities wisselen voortdurend. Ik
negeer de verwoede pogingen van Julienne - als ik lastig ben, gebruik ik haar
voornaam - om mijn aandacht op te eisen, ga op het puntje van mijn stoel zitten en
zie Wout als eerste over de meet bollen. “Wacht nou effe, Bieke” grom ik, om nog
wat tijd te kopen. Maar er is blijkbaar belangrijker nieuws in de keuken te rapen, dus
laat ik de interviews vallen en achteruitwijkend - laatste vergeefse blik op het scherm
- schuifel ik traag naar de keuken.
“Zondag gaan de Padstappers met de bus naar een wandeling in Lommel” herhaalt
mijn vrouw, op een toon en met een uitdrukking als betreft dit het belangrijkste
nieuws van het jaar. “So wath?” - mijn Engels is bijwijlen niet slecht te noemen zodat
ik het vaak te pas en te onpas gebruik - repliceer ik, mij niet bewust van de ernst van
de mededeling, iets wat ik beter had gelaten, want als door een wesp gestoken
besluit Julienne de boodschap nog eens te herhalen, maar dan overdreven
articulerend. De nadruk en de blik die meer aandacht eist dwingt me in verdediging.
“Mijn auto doet het perfect en ik heb geen vervoer naar een wandeling nodig”
probeer ik afgemeten. “Ah ja”, luidt het triomfantelijk, “onze laatste wandeling naar
Gits was anders niet zo’n succes te noemen”. “Dat ging toch goed, 22 km zonder
problemen in een mooie tijd” ontwijk ik de speldenprik, vrezend wat gaat komen en
waaraan ik liever niet word herinnerd. “Je weet heus wel wat ik bedoel. Ruim een half
uur rondgetoerd om een parkeerplaats te vinden, om daarna vast te stellen dat we op
bijna een kilometer – overdrijft ze nu niet? - van de start staan. En dat voor iemand
die met zijn wagen tot aan de inschrijvingstafel zou willen rijden”.
“Wat? Onze opa wandelt kilometers zonder dat ze in zijn boekje staan? What a
waste of energy” lacht mijn ook al meertalige kleindochter me uit van boven haar,
aan haar hand vergroeide gsm. Haar bezoekjes worden steeds korter en haar
gesprekken nog meer, want het centrum van haar bestaan is gevangen in een
rechthoek van 7inch diagonaal, het venstertje naar haar universum en haar “FB
vrienden”, zoals ze die zo vaak noemt en waar wij - voorlopig – ook nog bij horen.
Leve het sociale medium, de plaatsvervangende huiskamer voor onze toekomstige
gesprekken.
“Bovendien vond je de auto na de wandeling niet meer direct terug in de wirwar van
gelijk uitziende straatjes rond de startzaal” doet mijn lieve schat er nog een schepje
bovenop. Ik ontwijk de lacherige blik van kleindochter Jana. “En dat voor een
meester kaartlezer met een uitstekend oriëntatievermogen“ plagieert ze een van mijn
uitspraken die ik ooit, in een moment van euforie, op een tocht in de bergen maakte.
“Met de bus, die je vlak voor de zaal afzet, zijn die problemen alvast de onze niet
meer, voor zover jij bereid bent je heiligverklaarde vierwieler thuis te laten”
argumenteert mijn Bieke, gesteund door haar nageslacht. “Waarom zou ik betalen
om mij te laten voeren op de uren dat zij dat willen, terwijl ik met mijn eigenste Fiatje
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vertrek en terugkeer wanneer ik dat wil?” waag ik in te brengen. Dat had ik blijkbaar
niet moeten zeggen, want uit de woordenvloed die mijn liefste over me heen stort,
maak ik op dat de busreis heen- en terug amper 7 euro kost en dat in die prijs ook de
inschrijving voor de wandeling is inbegrepen. Bovendien rekent ze me voor, is die
prijs nog niet eens netto, want je krijgt bij betaling een busbon terug. En omdat ik
alles goed zou hebben begrepen, verklaart ze de waarde van de bon als zijnde één
euro. Jana verlaat even haar virtuele wereld om oma bij te staan en de rekenles te
besluiten met “zeven stuks bij elkaar gespaard vormen het betaalmiddel voor een
volgende busreis … toch? ... dus gratis!”. Oma besluit daarop haar pleidooi als een
volleerd advocate met een boutade: “En dat voor een verplaatsing meneerke, zonder
gezoek, zonder parkeerproblemen en met een bus die ons afzet en terug komt
ophalen aan de start, zodat jij hem niet moet gaan zoeken. Geen stress, enkel
opstappen en ons laten voeren”.
Ik probeer het nog even te hebben over de vrijheid van gaan en keren,
opeengepakte reizigers en gammele bussen-iets wat ze krachtig ontkent alsof ze
dagelijks met de Padstappers op busreis gaat- en het niet kunnen wandelen van
lange afstanden, argument dat zo blijkt, ook al niet klopt, want onze afstand 15 à 25
km zou precies passen in de wandelmogelijkheden van een busuitstap. “En wat als ik
nu eens geen zin heb en een kortere afstand wil wandelen, dan zit ik daar al na twee
uur, schaapjes te tellen” schater ik het uit, zeker van mijn stuk en de tegenstand te
hebben weggeveegd. Die illusie ben ik even later alweer kwijt, want het blijkt dat het
gezelschap onderhoudend is, in de omgeving van de meeste startzalen wel wat is te
zien, streekbieren en specialiteiten op ons liggen te wachten om geproefd te worden
en nog veel meer over animatie ter plaatse, stress en files, kortom te veel
argumenten om met mijn beperkte mogelijkheden te onthouden, laat staan om er met
aandacht naar te luisteren. Mijn weerstand is immers al lang gebroken en ik kruip
terug in mijn schulp voor de TV. De cross heeft plaatsgemaakt voor basketbal en ik
zie een Oostendenaar -in mijn verbeelding de buschauffeur- de match beslissen met
een magistrale dunk.
“En je mag al eens meer dan één Orvalleke of trappistje drinken” klinkt het als
muziek in mijn oren, want zeg nu zelf, zo vaak gebruikt een vrouw de woorden
‘mogen’ en ‘meer dan één’ niet in dezelfde zin als bier drinken. Ik haal bijna bakzeil
en staar door het venster, waar mijn Fiatje me verwijtend staat aan te kijken. Ik wil
terugkeren naar de keuken om te zeggen dat ik akkoord ben, maar hoor dat
vrouwtjelief al in gesprek is met een zeker “Edje”, aan wie ze opgewekt vraagt of er
nog plaats is op de bus. Dat noemen vrouwen dus anticiperen (de kracht van het
huwelijk?). Wedden dat ze binnenkort zegt dat ik al zo lang, zo graag eens op
busreis wou?
We zijn nu een paar weken later en ik moet zeggen dat ik heb genoten van mijn
eerste busreis. Inderdaad ben ik stressloos in Lommel (waar ligt dat?) geraakt en dat
had niets te maken met de onverwachte afwezigheid van mijn vrouw, die thuis ziek
achterbleef. Op de lange heenreis, een rit die ik me anders met de auto niet zie te
maken, heb ik genoten van een geanimeerd gesprek met mijn buurman van dienst,
een fervent Compostela liefhebber. In het verre Lommel kreeg ik een heerlijke tocht
door de Lommelse Sahara - een brok Antwerpse Kempen- voorgeschoteld. Ik
wandelde er 22 km, deels alleen en deels met vier clubgenoten. En op de terugweg
las ik -met een biertje in de hand- tussen enkele gesprekjes door in mijn e-reader.
Fantastische totale ontspanning. Ik ben pro en kijk al uit naar een volgende
gelegenheid. Nog efkes het vrouwtje overtuigen.
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Familieberichten
Geboorte
Op 6 maart verwelkomden Hans Baeyens en Marina Festraets hun eerste
kleinkind, een meisje, Mara De Wannemaeker. Veel gelukgewenst met jullie
kleindochter! Misschien mogen we binnenkort Hans en meter Marina eens met de
kinderwagen zien wandelen.

Overlijdens
Op 2 januari overleed van Cyrilla De Bruyne, net geen 89 geworden. Zij was de
(schoon)moeder van Stefan Knipping en Karine Matthijs en van Lia Knipping en
Antoine De Lange. We bieden de familie onze blijken van medeleven aan.
Op 11 januari vernamen we het overlijden van Martha Develeer, op 88-jarige leeftijd.
Zij was de schoonmoeder van Myriam De Saedeleer. Ons medeleven gaat ook naar
deze familie uit.
Op 19 januari kregen we het bericht van het overlijden van Hilaire Petrus de Graeve
op 74-jarige leeftijd. Hij was de vader van Robert en Sonia De Coster. We leven mee
in het verdriet dat de familie treft.

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.

Nieuwsflash en familieberichten
Om onze berichtgeving (nog) te verbeteren wordt op geregelde tijdstippen of indien
de noodzaak zich voordoet, een nieuwsflash verzonden. Hierin worden summier
bepaalde onderwerpen, die in het Padstapperke werden opgenomen, in herinnering
gebracht (soort geheugensteuntje). De flash vervangt in geen enkel opzicht het
clubblad en is dus slechts bedoeld als aandachtstrekker of herinnering van erin
verschenen onderwerpen.
Hoogst uitzonderlijk wordt ook nieuws opgenomen dat wegens omstandigheden niet
in het Padstapperke kon worden opgenomen of waarvoor de volgende uitgave te laat
verschijnt.
Om dit communicatiemiddel betaalbaar te houden wordt de nieuwsflash uitsluitend
per email toegezonden. Om dezelfde redenen versturen wij ook de familieberichten
(overlijdens) via dit kanaal.
Leden die beschikken over een e-mailadres en die tot op heden de nieuwsflash of de
familieberichten nog niet mochten ontvangen, kunnen hun e-mailadres kenbaar
maken aan het secretariaat (secretaris@padstappers.be), zodat ook zij in de
toekomst van deze berichtgeving kunnen genieten.
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Welkom nieuwe leden
Aangesloten tussen 20 december 2016 en 21 maart 2017
Rang
Naam
in 2017
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

DU CHAU
DE STERCK
CHARMANT
BOURGUIGNON
DE ROECK
DUFFELEER
VAN NIEUWENHOVE
OGIERS
DEVLAMINCKX
TORREKENS
VERMEIR
DECKMIJN
VANDEN BERGHE
FRECHIER
DE VLAMINCK
GOESSENS
VANDERPITTEN
DE LOMBAERT
DE BRANDT
STEVENS
VERHULST
HERREMANS
VAN DE MEERSSCHE
WALRAEVENS
DE MOOR
DEVRIESE
DE MOOR
DE MOOR
KIEKENS
MORTIER
GEVAERT
VANDERMOTTEN
VAN DER VOORDE
POSTELMANS
MATTHYS
VANDERMOTTEN
RATEAU

Voornaam

Woonplaats

JOHAN
CHRISTINE
FREDDY
GERDA
ILSE
MARC
GILLES
MARIE LOUISE
NICOLE
CARINE
FRANS
KATHY
KRISTA
LISELOTTE
DUNCAN
REMO
CHARLOTTE
ANNY
MARC
ANNIE
YVES
DIRK
CHRISTEL
KOEN
JELLE
HEIDI
LIVIA
LENE
VICKY
MARK
PAUL
LUT
SONJA
JUDITH
JEAN-MARIE
MYRIAM
VEERLE

MOERBEKE
OVERBOELARE
MOERBEKE
MOERBEKE
ZOTTEGEM
OVERBOELARE
ZOTTEGEM
VIANE
VIANE
APPELTERRE -EICHEM
LEBBEKE
NINOVE
APPELTERRE
ZOTTEGEM
OVERBOELARE
SINT-MARIA-LIERDE
SINT-MARTENS-LIERDE
POLLARE
NINOVE
MEERBEKE
HAACHT
OKEGEM
OKEGEM
GERAARDSBERGEN
MEERBEKE
MEERBEKE
MEERBEKE
MEERBEKE
OPHASSELT
OPHASSELT
GOEFERDINGE
GOEFERDINGE
NINOVE
VIANE
ZARLARDINGE
ZARLARDINGE
GOEFERDINGE

Stam
nummer
1721428
1722677
1727550
1727561
1728437
1729833
1729844
1729855
1729866
1729877
1730608
1730610
1730621
1731666
1731677
1731688
1731690
1732318
1733174
1733185
1733207
1733218
1733220
1733231
1733242
1733253
1733264
1733275
1733286
1733297
1736548
1736550
1736561
1739340
1740846
1740868
1745831

Het aantal leden dat bij “WANDELSPORT VLAANDEREN” geregistreerd is, bedroeg
op 20 maart: 823, 81 hiervan zijn nieuwe leden. 97 leden vernieuwden hun
ledenbijdrage voor 2017 nog niet en ontvangen dit clubblad niet meer.
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Neem je lidkaart mee en vul je kaart in.
We stellen vast dat heel wat van onze leden niet steeds hun lidkaart bijhebben. In de
toekomst zal de inschrijving op een wandeltocht meer en meer elektronisch worden
ondersteund door het scannen van de lidkaart. Het al dan niet genieten van een
korting zal afhankelijk worden van de scanning van een door WsVl erkende lidkaart.
Maak er daarom nu al een gewoonte van om bij de inschrijving van een wandeltocht
je lidkaart te tonen (ook op onze eigen organisaties) en bewaar ze daarom best in je
wandelboekje. Maak ook vooraf de keuze van de afstand die je zal wandelen, zo
vermijd je getreuzel en twijfel bij de scanning (waar aanduiding van afstand een
verplicht gegeven is) en worden lange files en gemor vermeden.
Na het al dan niet scannen volgt de aankoop van de deelnamekaart. Je wil natuurlijk
zo snel mogelijk van start. Toch is het belangrijk dat je de kaart volledig invult. Mocht
er zich een ongeval voordoen dan zijn niet alleen je naam en adres belangrijk maar
ook de clubnaam Padstappers Geraardsbergen en het nieuwe clubnummer 3135.
Wie PSG of PAD GER invult, maakt het de medewerkers van de bezochte club
alleen maar moeilijk.
Vul ook de afstand in, niet alleen omdat clubs klassementen opmaken per
gewandelde afstand, maar vooral omdat deze gegevens gebruikt worden om een
idee te krijgen over de spreiding van de wandelaars over de diverse afstanden, wat
nuttige informatie oplevert o.a. voor het bepalen van de grootte van de rustposten, de
populariteit van sommige afstanden, ….

De kilometer- en tochtenbadges
Uitgereikt tussen 1 januari en 21 maart 2017

Kilometerbadges
500 km

8.000 km

45.000 km

VERVURST Hendrik

DE GEYTER Jan

WAUTERS Patrick

3.000 km

9.000 km

FAUCONNIER Jürgen

NAESSENS Johan

4.000 km

10.000 km

DE GEYTER Julie

PANNEKOEKE Ingrid

MIGNON Lucas

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

Mededeling omtrent de shop
De kilometer- en tochtenbadges kunnen steeds worden opgehaald in onze clubshop.
Je vindt er ook wandelboekjes, mapjes voor deze wandelboekjes, stickers en
natuurlijk de ganse uitzet aan kledij van onze club.
Net zoals vorig jaar is de clubshop niet altijd volledig aanwezig op onze wandelingen.
Ook dit jaar zal de complete kledijstand enkel aanwezig zijn op onze grotere
organisaties. Deze zijn voor 2017 verder nog de Mattentaartentocht, de
Gaverswandeling, de Drie-provinciëntocht, de Adriaans- en Zomertocht, de
Natuurreservatentocht en de Wafelentocht.
Dit wil echter niet zeggen dat je op de resterende wandelingen geen kledij kunt
ophalen. Wil je immers een T-shirt, polo of een ander kledingstuk, dan volstaat het
een afspraak te maken met Koen of Annick. Ze kunnen telefonisch worden bereikt
tussen 19u00 en 20u30 op het nummer 054 42 36 61. Wie over een e-mailadres
beschikt kan per mail aan voorzitter@padstappers.be bestellen. Op een volgende
wandeling wordt het kledingstuk dan aan de betrokkene bezorgd. Voor dringende
aankopen kan ook steeds een afspraak gemaakt worden via de hogervermelde
gegevens.
Wie ons assortiment wil bekijken vindt enkele foto’s terug op de achterzijde
van de bijgevoegde trimesterkalender.
Momenteel hebben we volgende kledij in de shop:
T-shirt lichtblauw
T-shirt grijs
Technisch T-shirt rood
Polo technische stof blauw
Polo blauw

XS tot en met 3XL
XXl tot en met 4XL
XXS tot en met 3XL
XXS tot en met 3XL
XS tot en met XXL
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Polo grijs
Pet
Regenjasjes grijs
Fleece grijs
Sweater grijs zonder kap
Sweater grijs met kap
Bodywarmer grijs
Trainingsvest grijs
Softshell grijs
Voor de kinderen:
T-shirt rood
Sweater met kap rood

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

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

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

€ 5,00
€ 20,00

Reuzengilde Geraardsbergen bestaat 30 jaar
In 2018 bestaat de Reuzengilde Geraardsbergen 30 jaar en
naar aanleiding van die verjaardag wordt de uitgifte van een
naslagwerk over het reuzentrio gepland. Om een degelijk en
boeiend naslagwerk te kunnen samenstellen zijn de
initiatiefnemers op zoek naar zo veel mogelijk informatie,
foto’s, tekeningen en dergelijke over deze Geraardsbergse
grootheden.
Heb je nog ergens materiaal liggen dat hen kan helpen bij het realiseren van dit
prachtig project?
Mogen zij deze foto’s, tekeningen,
teksten even lenen om in te
scannen? Alles wordt uiteraard snel
en ongeschonden terugbezorgd.
Heb je bovendien zelf mooie
verhalen over de reuzen of ken je
iemand die leuke ervaringen heeft
met Goliath, Gerarda en Kinneke
Baba, ook dat zal de reuzengilde
interesseren.
Mail hen op reuzengilde@geraardsbergen.be of telefoneer naar 0470 20 46 69
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Knooppuntennetwerk “Bronbossen”
Na de knooppuntennetwerken “Pajottenland” en “Getuigenheuvels” bleek al vlug een
stuk te ontbreken om van het geheel een mooi wandelgebied te maken. De provincie
ging op zoek om dit hiaat op te vullen. Via de stad kwamen ze bij ons terecht en Kurt
deed zijn uiterste best om de nieuwe wandelkaart vorm te geven.
Intussen zijn de inventarisaties achter de rug en worden de plannen uitgewerkt.
Binnenkort komen er in Geraardsbergen, Lierde en Brakel paaltjes te staan met de
nodige signalisaties. Omdat er heel wat specialisten in onze wandelvereniging zijn,
wordt een oproep naar ons gedaan om delen van het knooppuntennetwerk te
controleren. Ze zijn op zoek naar vrijwilligers die een stukje wensen te bekijken in de
maanden mei/begin juni, afhankelijk van hun beschikbaarheid. Eind juni zou de
lancering van de nieuwe wandelkaart een feit moeten zijn.
We zijn ervan overtuigd, dat onder onze leden wandelaars zijn die in die periode wat
tijd kunnen besteden aan deze controle. Hoe gaat dit in zijn werk. De provincie deelt
het volledige netwerk op in controlelussen. Deze lussen dienen dan te worden
gestapt door de controleur en een verslag dient ingevuld. Zijn er problemen, dan
worden die genoteerd in het verslag en worden die opgelost door de technische
dienst van de provincie. Eens deze controle achter de rug kan het netwerk worden
vrijgegeven.
Maar er is meer. Misschien wil jij wel het peter of meterschap van een deel
knooppuntennetwerk op jouw nemen. Geen probleem, ook dat kan. Je wordt dan wel
gevraagd je stuk een 3-tal keer te controleren per jaar. Als cadeau krijg je eenmaal
per jaar een groot publieksevenement.
Interesse in één van beide? Neem dan contact op met Kurt. Hij zorgt voor de
samenstelling van de groep en geeft de gegevens door aan zijn contactpersoon bij
de bij de provincie. We zijn ervan overtuigd dat er toch leden zijn die deze taak op
zich willen nemen. De vele wandelaars die onze regio wensen te ontdekken zullen
jullie eeuwig dankbaar zijn.
Gegevens van Kurt zijn vooraan te vinden in het clubblad.

Openingsfeest expo “Open kaart, regio
onder de loep” op zondag 25 juni
De Helix is intussen een partner van ons geworden en toen de vraag kwam hun
openingsweekend van de nieuwe expo “Open kaart, regio onder loep” te promoten
konden we moeilijk neen zeggen.
Op zondag 25 juni worden er een 3-tal wandellussen uitgezet langs de mooiste
stukjes natuur in de omgeving van de Helix. Een ervan gaat door het kasteel in
Zandbergen, enig mooi en zelden toegankelijk. Tegelijk met de wandeling is er ook
een fietstocht voorzien. Er wordt gefietst met een gids, en samen met hem, wordt op
diverse punten gestopt waar de wijzigingen in het landschap door de jaren heen,
duidelijk zichtbaar zijn.
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Nadien blijft de expo staan. De inwoners kunnen dan zelf de expo wijzigen en
veranderen aan de hand van fotomateriaal, gevonden voorwerpen en andere
wetenswaardigheden die ze rond de Helix oppikken. Na de verkenning kan elk zijn
ervaringen samenbrengen in de expo die een eigen leven moet leiden. Enkele
onderwerpen zijn; Hoe leven mens en natuur samen? Welke bekommernissen,
ideeën,….. leven er in deze regio? Hieruit kunnen nieuwe ideeën ontstaan die de
regio helpt te ontwikkelen naar de toekomst toe.
De Helix nodigt iedereen uit naar de expo en de wandelingen ter gelegenheid
van de feestelijke opening op zondag 25 juni van 12u tot 18u.
Er zijn 3 verschillende wandelroutes en een fietsroute uitgestippeld en op
verschillende locaties worden pop-up onderzoeklabo’s opgezet waarin je de
omgeving uit een ander perspectief kan ontdekken. Op de Helix is er ondertussen de
nieuwe tenoonstelling, zijn er infostands en is er een boerenmarkt met
streekproducten. Na de wandeling of tussendoor kan men bij Natuurpunt terecht voor
een natje en een droogje.

Triatlon Challenge Geraardsbergen op
zondag 2 juli 2017. Vrijwilligers gezocht.
Op zondag 2 juli worden heel wat
internationale atleten in
Geraardsbergen verwacht. Na een
testevent in 2016, wordt dit jaar
immers voor een internationale
bezetting gekozen. Vorig jaar deden
we al per mail een oproep tot
medewerking. Een 20-tal leden
gingen hier op in en waren na afloop
tevreden. Als dank kregen ze een
gratis toegangsticket voor de veldrit op de Oudenberg in september van dat jaar Dit
jaar zoekt de stad heel wat meer vrijwilligers. Op de site www.challengegeraardsbergen.com en in het stadsmagazine vind je heel wat info. De
geïnteresseerden kunnen zich via de Padstappers inschrijven (contact opnemen met
Kurt) of rechtstreeks op de website van de stad (vermeld dan wel Padstappers
Geraardsbergen als vereniging).
Wil je helpen bij de catering (Nancy is hiervoor verantwoordelijk) of ben je meertalig
en kan je een infopunt bemannen of heb je een medische opleiding die van pas komt
of weet je gewoon van wanten en steek je graag de handen uit de mouwen? Kortom
mogelijkheden voldoende voor vrijwilligers die aan dit topevent willen meewerken.
Voor elke vrijwilliger is er een goodiebag en een speciale medewerkers T-shirt. In de
goodiebag zitten allerhande leuke en interessante gadgets van sponsors en
sympathiserende bedrijven.
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Wandelsport Vlaanderen huldigt OostVlaamse wandelkanonnen.
In zaal Begonia in De Pinte werden half januari de wandelaars met 1000 tochten en
20.000km of een veelvoud ervan in de bloemetjes gezet. Naast de verdienstelijke
leden waren er ook heel wat clubbestuurders op de afspraak. Deze
nieuwjaarsbijeenkomst is immers de gelegenheid om wensen uit te wisselen en
afspraken te maken tussen verenigingen.
Wandel Sport Vlaanderen-voorzitter Jef Joosten en Regionaal voorzitter Kurt
Martens, wensten iedereen een vreugdevol en warm wandeljaar toe. De gehuldigden
kregen een diploma en gingen met de voorzitter op de foto. De viering werd met een
etentje afgesloten.
De volgende Padstappers werden gehuldigd:
Voor 40.000 km: Danny SPITAELS
Voor 20.000 km: Eddy VANNIEUWENHUYZE.
Voor 1.000 tochten: Lucie VANDERSCHUEREN
We doen nogmaals een oproep naar onze
leden. Zij die 1000 tochten of een
veelvoud ervan of 20.000 km of een
veelvoud ervan hebben gewandeld,
kunnen dit melden aan Jean-Pierre. Naast
de eer, kunnen zij ook de voormelde
nieuwjaarsbijeenkomst gratis bijwonen en
een diploma bekomen.
In de shop kan je uiteraard nog steeds
gratis je tochten- of kilometerbadges
afhalen (al vanaf 100 tochten of 500 km).
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Folders en affiches
Langs deze weg willen wij een warme oproep doen om onze folders en affiches niet
alleen op wandelingen neer te leggen of uit te hangen, maar ook de verspreiding
ervan zo ruim mogelijk te maken.
Gelieve ook zoveel mogelijk te bezorgen op de volgende plaatsen: bakkers, slagers,
apothekers, dokters, tandartsen, frituren, cafés, restaurants,… .
Heb je geen of onvoldoende folders of affiches, vraag ze dan op één van onze eigen
tochten, dinsdagwandelingen of busreizen. Neem desnoods contact op met één van
de bestuursleden indien het onmogelijk is om ze op voornoemde activiteiten op te
halen. Zij zorgen ervoor dat je ze bij hen kan ophalen of trachten je op een andere
manier te bevoorraden.
Alvast bedankt voor de medewerking!

Padstappers gaan op zoek naar……
Momenteel draaien we op een sterke groep vrijwilligers. Sommigen onder hen
nemen bestuurdersverantwoordelijkheid, andere blijven in de luwte, maar zijn niet
minder belangrijk.
Een van die vrijwilligers op de achtergrond, is
Andre Pletinckx. Al vrij vroeg, toen vele clubs nog
niet aan een website dachten, kwam hij met het
idee om onze club op het internet te zetten. Zeer
veel onder ons hadden thuis toen nog geen
internet. We waren weliswaar geen pioniers, maar
behoorden toch tot de eerste clubs op het web.
Intussen heeft Andre reeds heel wat ervaring en kennis opgebouwd. Hij is van
oordeel dat deze kennis niet mag verloren gaan. Hij vertelde ons daarom enige tijd
terug dat hij graag aan een jonger iemand zijn kennis zou willen doorgeven. Ben jij
iemand die gebeten is door de computermicrobe, wat kennis heeft van websites
opbouwen, of gewoon je steentje wil bijdragen en kennis wil opdoen. Of ken je zo
iemand in je familie of vriendenkring die dat voor ons zou willen doen (we kunnen
helaas geen vegoeding betalen, enkel kosten en een medewerkersstatuut). Neem
dan contact op met onze voorzitter Koen of met Andre, de webmaster zelf.
Een andere soort medewerkers waar we nood aan hebben, zijn
rustpostverantwoordelijken. We hebben momenteel nog een nipt aantal leden die
deze functie regelmatig en goed doen. Toch moeten we ook hier aan de toekomst
denken. Willen we alles vlot laten verlopen, dan is het noodzakelijk nu al mensen op
te leiden. Niet dat het zo ingewikkeld is, maar ook hier geldt dat een goede
voorbereiding vertrouwen en kennis heeft, en dat helpt al een stuk op de goede weg.
Contacteer hiervoor Koen of Kurt.
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“Wat zie ik daar”?
In de ze rubrie k zulle n we in e lk numme r va n he t P a dst a ppe rke e e n be sch rijving
ge ve n va n fa una e n flora u it onze co ntre ien . We ne me n te lkens e e n a a nta l diere n,
bome n of plan te n onde r de loe p. Aa n jou om ze op e e n wa nde ltoch t te ga a n zoe ke n.
(Te kste n Bie bo – diverse bron ne n)

ZWARTE ELS (boom)

Deze veelvuldig in België voorkomende boom uit de berkenfamilie, is winterhard,
droogtegevoelig en lichtminnend en gedijt vooral in natte, overstroomde, diepe,
kalkarme, voedsel- en humusrijke grond, waaruit ze met haar vrij oppervlakkig
wortelgestel veel water onttrekt.
De stam is recht en gaat ver tot in de kroon door. Elzen komen meestal
meerstammig voor doordat ze vaak vermeerderen door uitlopers. De schors is eerst
glad, glanzend grijsbruin met een vroege vorming van de donkergrijze tot
zwartbruine, schubbige, gegroefde schors. De knoppen zijn kaal en staan op een
steeltje. De zwarte els is gemakkelijk te herkennen aan de grote omgekeerd eironde
bladeren. De top is stomp, uitgerand en de randen zijn grof dubbel gezaagd. De
bladeren worden 4-11 cm lang en hebben 5 tot 6(8) nervenparen. De onderzijde is
kaal.
De zwarte els is tweeslachtig,
zodat op één en dezelfde
boom zowel mannelijke katjes
als
vrouwelijke
kegeltjes
(elzenproppen)
voorkomen.
De houtige, mannelijke katjes
(6 tot 12 cm lang) vallen niet
uiteen bij rijpheid en hangen
slap aan de boom. Het
stuifmeel wordt via de wind
verspreid.
De
vrouwelijke
vruchtkatjes
zijn
ovaal,
roodbruin en zitten met drie tot
vijf stuks samen en zijn
gesteeld. De e lze nprop pe n
worden gevormd door de
vrouwelijke bloemen. Het zijn de schutbladeren van deze bloemen die houtig
geworden zijn. In hun oksels zitten de vruchtjes.
Er is een tijdstip waarop de els, eigenlijk een vrij onopvallende gestruikte boom, wél
behoorlijk opvallend is, namelijk vroeg in de lente wanneer de katjes massaal aan de
takken hangen te bengelen. Maar dat is dan zo vroeg in het voorjaar, dat de mensen
nog opgesloten in hun huizen, wat anders te doen hebben dan verwonderd te staan
kijken naar de katjes-pracht. Die pracht is trouwens van korte duur en de katjes
vallen snel af, afgeleefd en verlept.
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KOOLMEES (vogel) (fotos Jari Lehtonen)
De koolmees (circa 14 cm groot) heeft een zwarte kruin, witte wangvlekken, een
gele borst en daarop overlangs een zwarte band. Mannetjes zijn te herkennen aan
de duidelijk bredere zwarte band (stropdas), maar ook aan de grotere hoeveelheid
zwart tussen de poten en meer glans op de kop.
Koolmezen leven vooral in bosrijke
gebieden,
tussen
struikgewas,
houtwallen en houtsingels, maar ze zijn
ook heel vaak luidruchtige bezoekers van
tuinen en parken en houden van
nestkastjes.. Ze foerageren actief in
bomen en op de grond. Het mannetje
met de breedste stropdas is het sterkst,
eist de beste nestkastjes in tuinen op en
is dus een felbegeerde partner.
De roep van de koolmees klinkt als pé hpuuh wat vergelijkbaar is met de sirene
van een politieauto. De zang is een hoog si si sirrr en lijkt iets zachter dan die van de
pimpelmees. De vlucht van de koolmees is meestal gelijk aan die van andere mezen.
In grote bogen vliegen ze door de lucht, waarbij ze afwisselend zweven en met de
vleugels slaan.
In de broeitijd eten koolmezen voornamelijk insecten (rupsen, bladluizen en spinnen)
en insectenlarven. In de winter schakelen ze over op een meer plantaardig dieet. Het
nest bestaat meestal uit mos, haren, veren, bladeren, takjes en ander zacht
materiaal. Wanneer het nest klaar is begint het vrouwtje met het leggen van één ei
per dag. Tot een hoeveelheid van ongeveer 10 eitjes begint het vrouwtje nog niet
met broeden. Tijdens het broeden neemt het mannetje de taak op zich om het
vrouwtje te voeren. Na twee weken komen de eitjes uit waarna beide ouders de
jongen voeren. Om ervoor te zorgen dat roofdieren niet doorhebben waar zich een
nest bevindt, brengen de ouders de ontlasting van de jongen, in een speciaal vliesje
verpakt, ver van het nest. De eierschalen worden door de ouders in het nest
opgegeten. Zestien dagen na het uitkomen kunnen de jongen het nest verlaten

PIMPELMEES

De iets kleinere Pimpelmees (12 cm) heeft in tegenstelling tot de koolmees een
opvallend (donzig) blauw ‘petje’ en geen
‘stropdas’. Het meest opvallend aan de
pimpelmees is het donkerblauwzwarte
(zorro)masker. Het blauwe petje is de
belangrijkste troef van het mannetje om
indruk te maken op het vrouwtje, maar ook
de dans en zang van het mannetje en door
hem aangeboden voer spelen een
belangrijke rol bij de partnerkeuze.
Het vele vreemdgaan van de pimpelmees
vergroot de kans op succesvol nageslacht.
Het vrouwtje legt ook nog eens een deel van haar eieren in het nest van een
soortgenoot, zo spreidt ze maximaal haar kansen. Komt ze te overlijden dan brengt
een ‘adoptiemoeder’ haar jongen groot.
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FLUITEKRUID (plant)
Het Fluite(n)kruid, is niet alleen de benaming van een wandelvereniging uit
Wolvertem tegen Brussel, maar tevens een schermbloemige plant die algemeen in
vlaanderen, en in het bijzonder op met gras begroeide plaatsen voorkomt. Het welig
tierende kruid kleurt dan ook vaak de wegbermen.
De holle, behaarde en gegroefde stengels -vaak roodbewaasd- dragen schermen
van witte bloempjes, die tamenlijk vroeg op het jaar reeds bloeien. De plant kan tot
1,5 m hoog worden. Elk bloempje heeft een omwindseltje en vijf kroonblaadjes. Er
zijn per bloempje één groot, twee kleinere en twee kleine kroonblaadjes. De bloemen
vormen samengestelde schermen met acht tot vijftien schermstralen. De bloeiperiode
loopt van april tot juni. De bladeren zijn twee- tot drievoudig geveerd; de onderzijde is
zachtbehaard.

Het fluitenkruid dankt zijn naam aan het feit dat van de stengel fluitjes gemaakt
kunnen worden. Om een fluit te maken moet bij een holle fluitenkruidpijp, met
onderaan een dichte knoop, ongeveer halverwege een snee overlangs gemaakt
worden. De plant wordt soms ook 'Hollands kant' genoemd, dit omdat de bloemen fijn
van vorm zijn.
STEENMARTER (zoogdier)
De steenmarter of fluwijn is een roofdier dat leeft in een groot gedeelte van Europa.
Het natuurlijk leefgebied is voornamelijk het loofwoud, de bosranden en open
rotsheuvels, waar hij zijn nest maakt in holen en steenhopen. Maar hij is een
opportunist die steeds vaker vlakbij de mens leeft, waar hij dikwijls zijn intrek neemt
in huizen, spouwmuren, stallen, schuren en op zolders.

April 2016 - 23

Het Padstapperke

De meer luidruchtige steenmarter
onderscheid zich van de verwante
stillere boommarter door een aantal
kenmerken, waarvan de belangrijkste
zijn: Steenmarters hebben een egale
gaffelvormige keelvlek die afloopt bij
het begin van de voorpoten naar de
rug toe, terwijl de boommarter een
onregelmatige
okergele
keelvlek
heeft die afloopt aan de onderkant
van de borst naar de buik toe. De
steenmarter heeft kleurnuances van
bruin naar bruingrijs, terwijl de
boommarter een egale bruine kleur heeft. Terwijl de oren van de steenmarter meer
zijwaarts en naar buiten staan, staan die van de boommarter spitser hoger op de
kop. Tenslotte is de snuit van de steenmarter roze en die van de boommarter
donkerbruin zwartachtig. De omnivore steenmarter is evenwel overwegend vleeseter
en hij jaagt dan ook graag op muizen, ratten, woelmuizen, vogels en eekhoorns,
maar hij eet ook graag bessen, vruchten, kersen en eieren. Tot ergernis van
(hobby)pluimveehouders is hij verzot op kippen, die hij uit de kippenrennen naar
moeilijk bereikbare plaatsen sleept. Ook al leeft de steenmarter van nature uit solitair,
in dorpen opereert hij vaak in groepen van vier à vijf dieren en roven ze in
bendevorm de hokken leeg.De paartijd is in het midden van de zomer, maar de
jongen (drie à vier) worden pas in de lente na een verlengde draagtijd geboren. Ze
zijn bij de geboorte blind en worden door de moeder, die ze alleen grootbrengt, acht
weken gezoogd, waarna ze het nest verlaten.
In België zijn steenmarters, net als in Nederland, beschermd. Het is zelfs niet
toegelaten ze te vangen en elders vrij te laten. Als een steenmarter zijn intrek in een
huis heeft genomen kan men enkel pogen de toegang onmogelijk te maken. Vaak
veroorzaken steenmarters grote schade onder de motorkap van auto’s, met name
aan bedrading en isolatiemateriaal, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Dit
gebeurt het vaakst in de late lente door de jonge marters die nog moeten leren wat
eetbaar is en wat niet. Je kan dit voorkomen door de motor met een anti-marterspray
bespuiten.
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Mededeling van Wandelsport Vlaanderen.
WALK ON – wandelcriterium
Het WALK ON project is ondertussen al volop in gang en wint aan bekendheid. De
resultaten liegen er niet om, elke WALK ON wandeling in 2017 was succesvol. Het
opzet blijft, “mensen gelukkiger maken door wandelen”, net zoals de inzet voor
natuur- en milieuzorg, solidariteit, integratie van andersvaliden en jonge gezinnen.
Deze gemeenschappelijke doelen moeten zorgen voor goede sociale contacten,
meer beweging, een gezondere levensstijl en een betere levenskwaliteit.
Per Walk On tocht wordt per deelnemer een kleine bijdrage geleverd aan een goed
doel. Deze € 0,10 bijdragen resulteren op het einde van het seizoen in één groot
bedrag, dat dit jaar zal overhandigd worden aan het Kinderbrandwondencentrum.
Wie wandelt op deze Walk On tochten komt in aanmerking om één van de vele
dagprijzen te winnen. Wie meerdere Walk On tochten wandelt tussen 22 januari en
28 december komt, vanaf 10 deelnames, in aanmerking voor mooie prijzen (trekking
in het voorjaar 2018). Wie 15 deelnames heeft krijgt een extra kleine gadget. Wie er
in slaagt 20 van de 31 tochten te wandelen krijgt een groter gadget of een
goodiebag.
Verschillende leden hebben door deel te nemen aan een van onze busreizen de
kans gekregen enkele stempels te verzamelen, zoals in Lommel of Aarschot.
Tussenin wandelden leden elders om hun spaarkaart aan te vullen. Het komende
trimester staan er opnieuw heel wat Walk Om tochten op het programma. Met onze
komende busreizen kiezen opnieuw voor enkele Walk On organisaties. Vergeet onze
Mattentaartentocht niet, want ook hier is een stempel te verdienen.
Het programma van de eerstvolgende maanden:
-

9 april
16 april
17 april
23 april
7 mei
14 mei
20 mei
21 mei
25 mei
25 mei
28 mei
4 juni
25 juni
9 juli

WSV De Ranstuilen vzw
Wandelclub Sport+ Kinrooi
Wandelclub Kadee Bornem vzw
Padstappers Geraadsbergen vzw
Wsv Rust Roest Maaseik
De Heidetochten Kester-Gooik vzw
Boerenkrijgstappers vzw Overmere
Op Stap door het Meetjesland
WC Aviat Sint-Truiden vzw
Wsv Egmont Zottegem vzw
De Korhoenstappers vzw
Pompoenstapperrs vzw
Noorderkempen Hoogstraten
Sint-Michielsstappers Brecht
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Internationale tocht
Thornertocht
Paastochten
Mattentaartentocht
Meitocht
Heidetochten
Heidemeerstocht
Meetjesl. maak het mee
Int. Trudotocht
Egmonttocht
Paterkestocht
Pompoenstapperswand.
Aardbeientocht
Mastentoppentocht
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Voorbije organisaties.
De Nieuwjaarsreceptie van 20 januari
Na 33 jaar en al heel wat organisaties bleek er nog ééntje te ontbreken: een
nieuwjaarsreceptie. Akkoord, de datum was mogelijks niet ideaal - een werkpunt
voor komend jaar - maar alle begin is moeilijk, nietwaar. De bedoeling was dat het
bestuur de kans kreeg de leden te ontmoeten, zonder dat zij moesten zorgen voor
bedieningen en zo tijd hadden voor een babbeltje, soms een kennismaking of een
(te) ernstig gesprek. Voorzitter Koen en secretaris Ivan, die er werk van maakten om
met alle aanwezigen één of meerdere woordjes te wisselen, stelden vast dat het
initiatief best werd gesmaakt, net als de drankjes en de hapjes. De organisatie voor
volgend jaar ligt op onze werktafel en van zodra we een datum kennen, laten we dit
weten. Zeker weten!

De Manneken-Pis tocht van 29 januari
De editie van 2017 was er opnieuw één zoals we ze graag hebben. Een week vooraf
werd kwakkelweer voorspeld, maar hoe korter de datum van de organisatie naderde
hoe beter de voorspellingen werden. Enkel op zaterdag zou er nog wat roet in het
eten worden gegooid, met een voorspelde stevige regenbui.
Bij het uitpijlen bleken de gekozen wegeltjes er vrij goed bij te liggen, de voorspelde
regen zou allicht geen grote gevolgen hebben. Toch kozen we ervoor om hier en
daar enkele paletten te leggen. De verwachte regenbui en de vele wandelaars
zouden sommige stukken immers kunnen herschapen in een modderpoel. De
voorspellingen werden waarheid, regen op zaterdagmiddag en avond. Onze blikken
gingen bezorgd richting grijze lucht. Wat zou het worden? We moesten afwachten,
de tijd zou raad brengen.
’s Morgens bij het ontwaken, bleek het regenen te zijn gestopt. Zo dachten we. We
kozen er opnieuw voor de kaarten elektronisch te scannen in het kader van het
proefproject electronisch inschrijven, maar al vlug bleek dat de opkomst onverwacht
vroeg, reeds groot was en zorgde dit voor ellenlange rijen wachtenden. Er werd
beslist de scanning te staken, zodat de wachtende rijen slonken als weglopend
regenwater..
De wandelaars bleken opnieuw te genieten van de gekozen omlopen. De stukjes
natuur wisselden af met wat meer verharde wegen of straten. De traditionele rustpost
op de markt werd vervangen door het Koetsenhuis en dat werd door de stappers
even goed onthaald. Kortom, we hoorden heel wat positieve reakties. Ook positief,
was de kinderzoektocht. Niet minder dan 75 kinderen namen deel aan deze
zoektocht. Er werd gekozen om twee niveau’s in te bouwen, zodat meer kinderen
hier plezier zouden aan hebben. De kinderen en ouders bleken zeer tevreden te zijn
over deze manier van wandelen en over het geschenkje dat hun deelname beloonde.
Geen gejammer onderweg, integendeel, vooruitlopende kinderen op zoek naar een
volgende opdracht.
Intussen bleven de wandelaars met de regelmaat van een klok inschrijven en op
tocht gaan. De TV-schermen in de zaal zorgden er voor dat het WK veldrijden kon
worden mee beleefd. De sfeer zat erin, tevredenheid alom, wat onze medewerkers
een voldaan gevoel en geluk schonk. We hadden de start van 2017 niet gemist,
meer nog hij was veelbelovend.
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Omstreeks 15 u mochten we 2784 deelnemers noteren, meer dan 1000 meer dan
vorig jaar. Toen was het wel een regenachtige dag, een Weermanneken-Pist dag.
762 niet-aangeslotenen hadden deze dag uitgekozen om er een wandeldag van te
maken, een heus succes. Deze interesse van niet-aangeslotenen doet deugd, want
deze recreant is immers meer dan de gewoontewandelaar op zoek naar
meerwaarde. Een gegeven die we met zijn allen telkens goed weten te bespelen.
Dank aan iedereen hiervoor.
Maar onze clubleden bleven niet onopgemerkt, niet minder dan 445 Padstappers
waren op de eerste afspraak van het jaar. Een mooi resultaat, meer dan de helft van
de leden was op post. We verwachten hen terug op de volgende organisaties.
Na een mooie wandeldag mochten we de volgende uitslag bekend maken:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

WSV Egmont Zottegem vzw
Florastappers Gent vzw
Hanske De Krijger Oudenaarde
Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw
WSV Land Van Rhode
De Heidetochten Kester-Gooik
De Chatons Ronse
WSV De Kadees Aalst
De Marktrotters Herne
Scheldestappers Zingem
Everbeekse Wandeltochten
Ijsetrippers Overijse vzw
Parel Van Het Pajottenland
De Ijsbrekers Haaltert
Burchtstappers Herzele

299
88
74
63
54
49
47
46
46
43
31
28
27
26
25

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

Wandelcl. Natuurvrienden Deinze
Les Vaillants Acrenois
De Hopbelletjes Opwijk vzw
Les Trouveres Club de Marche
Boerenrijgstappers vzw
Wandelsport Vlaanderen
C.S.C. Lierde
Lennikse Windheren
Postiljon Wandelclub Merelbeke
Rustige Bosstappers Jabbeke
De Waterhoekstappers Heestert
Dorpscomité Bogaarden
De Textieltrekkers vzw Vichte
Marcheurs de la Sylle - Bassilly
Dwars door Brakel

20
18
17
16
16
16
15
15
13
13
13
12
12
11
10

Op het net mochten we bij de verslagen van Wandelgazette.be een verslag
ontdekken van de hand van Karin Moens

Op b ez o ek b ij Ma n n eken -Pi s in Ge raar d sb er g en .
Wa nde lclub de P a ds ta ppe rs hield zijn jaa rlijkse Ma nne ke n-P is toch t, dit voor de
24ste ke e r. De st a rtza a l wa s he t jeugdce ntrum de S pira a l, ge lege n lan gs de De nde r
te Ge ra a rdsb e rge n in Oo st -Vlaa nde ren . Er wa s te rug e e n ruime ke uze a a n
a fsta nde n, duide lijke plan ne n e n e e n ve rzorgd e ca te ring. Nie uw wa s e r de ze e ditie :
e e n fotozoe ktoch t voor de kinde re n, me t e e n mooie prijs n a a floop (6, 9 of 12km).
Ge raa rds be rge n he e ft he e l wat te bie de n. Ee n ge sch iede nis (11 de e e uw), cu ltuur e n
e e n mooie na tuur a a n de Den de r. Het is de oudste Vlaa mse sta d, me t e e n prach tige
Gro te Ma rkt. Alle a fsta nde n kwa me n hie r lan gs. We ge note n va n de S int
Ba rtholome uske rk, he t ne ogotisch st a dhuis, me t a a n de voe t: he t Ma nne ke n-P is
sta ndbe e ld. Me n ze gt da t de ze Ma nne ke n-P is de e ch te is, a lvas t de oudste . Het
Ge raa rds be rgse ke reltje is 160 jaa r oude r da n zijn co lle ga in Brusse l. We ge note n
ook va n de Ma rbol: e e n fonte in e n bron op de Gro te Ma rkt voor he t sta dhuis. De
Muur: ge ke nd e n leg e nda risch va n vroe ge r, in de Ron de va n Vlaa nde ren . De me e ste
a fsta nde n zijn via de a ch te rzijde na a r bove n ge wa nde ld. Wij he bbe n he m, buiten
pa rcou rs nog e e ns e xtra ge sta pt: e e n e ch te kuitenbijte r. De Muur loopt de
Ou de nbe rg op, e e n he uve l waa rvan he t hoogste punt op 110 me te r bove n de
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ze e sp ieg e l zich be vindt. Alle insp a nninge n e n zwe e t is he t ze ke r wa a rd. Ee n
fenome na a l zicht krijg je hier a ls be loning. Ee n volle dig pa noram a ove r de
Den de rvallei. Ee n be zoe kje a a n de mooie ne oba rokke ka pe l O.L.V.-va n-de Ou de nbe rg is ze ke r de moe ite wa a rd. En a ls wa nde laa r ka n me n e r e ve n uitrust e n.
De lan ge re a fsta nde n sta pte n door de ve lde n e n lande rijen rond Ge ra a rdsb e rge n.
Oo k e nke le prach tige na tuurge bied e n we rde n doorge st a pt, zoa ls Boe lare bos e n
Ka rkoo lbos. De tota le oppe rvla kte va n de re s e rvat e n in Ge raa rds be rge n is m e e r da n
300 he c. Dus ve e l mooie rust ige na tuur, om va n te ge niete n. Ge nie te n wa s he t ook in
he t Abte nhuis (Pr e laa tsg e bouw) e n in he t Koe tsh uis (wa a r e r e e n rustp ost was), me t
de unieke duiventore n e n de ijskeld e r (nu e e n be sch e rmde loca tie voor vle e rmuize n).
Ge leg e n in de site va n de S int Adria a ns a bdij e n pa rk (vroe ge r de S int P iete rsab dij).
Me t e e n prac htige vijver, a rbo re tum e n zove e l mooie na tuur, we werd e n a ls
wa nde laa r ve rwe nd.
Ge raa rds be rge n, stra a lt door zijn midde lee uwse sta dsstru ctu ur. P ittoreske st e e gjes,
e e uwe noude s tra te n, de ze st a pte n we door, te rug na a r de st a rtza a l de S pira a l. Wa a r
we volda a n a lle me de we rkers be da nkte n voor hun inze t. P roficiat a a n de
pa rcou rsm e e ste r e n de be pijlers, puik we rk. We za ge n e ve ne e ns ge lukkige jeugd,
de ze ha dde n a lle n e e n prijs g e wonne n, e n ha dde n voora l vee l ge st a pt. Ee n
P riorbiertje me t e e n e chte Ge raa rds be rgs e ma tte nta a rt moch t niet ontbreke n a ls
a fsluiter op de ze fa nta stisch e wa nde lda g. Ee n da nk e n proficiat a a n de 2.784
wa nde laa rs. Ze ke r tot e e n volge nde tocht.

Het ledenfeest van zaterdag 18 februari
Op18 februari hielden we traditioneel ons jaarlijks ledenfeest. Verschillende leden
verleenden hun medewerking aan de voorbereiding en zorgden ervoor dat alles tot in
de puntjes klaar stond. Van het aanleveren van de benodigheden, het klaarzetten
van de tafels en stoelen, het versieren van de zaal, het vullen van de frigos, het
snijden van de groenten, het koken van de feestmaaltijd, het op- en afdienen ervan,
het afwassen van de vaat, het bedienen van de dorstigen, het afruimen tot het
opruimen van de zaal, alles werd met flair en met de glimlach uitgevoerd. Opnieuw
bewezen we dat we een gedreven groep zijn, die - eens we er voor gaan - tot
grootse dingen in staat is.
De medewerkers hadden afgesproken om - na een korte opfrisbeurt – om 16u terug
te keren om de laatste hand te leggen aan het voorgerecht en de zaal. Tot hun
ontsteltenis stelden ze vast dat al heel wat leden stonden te wachten. Wat bezielt
hen, wat drijft hen - zou Jambers gezegd hebben – om anderhalf uur voor het
eigenlijke begin voor de deur te staan trampelen. We moesten de deuren nog
gesloten houden want we waren bijlange nog niet klaar (moest ook nog niet), maar
we voelden reeds het enthousiasme van de feestvierders. Eens de deuren geopend,
liep de zaal snel vol. De zaal zat niet vol, maar ei-vol, hier en daar moest wat worden
ingegrepen of geïmproviseerd. Indien we in de toekomst deze zaal blijven gebruiken,
zullen we helaas een maximaal aantal deelnemers moeten in stellen en anderen
moeten teleurstellen. Maar zover zijn we nog niet, we denken na over oplossingen.
Onze voorzitter opende de avond met een gesmaakt welkomstwoord. Wie niet
aanwezig was of wie er niet genoeg van krijgt, kan hier zijn toespraak nalezen:
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Be ste P a dsta ppe rs
De me e ste n he b ik a l pe rso onlijk be groe t, ma a r bij de ze wil ik jullie na me ns he t
be stu ur nogma a ls va n ha rte we lkom he te n op dit lede nfe e st .
Ik ze i vorig jaa r da t he t hier a l be hoorlijk vol za t. We l, ik de nk da t we de ze ke e r e ch t
we l de limiete n va n de za a l be reike n. Ik vre e s da t we va na f volge nd jaa r zullen
moe te n we rke n me t e e n nume rus cla usu s . Wa a rom de ze za a l? We l da t is vrij
e e nvoudig. On de r he t motto “Wa t we ze lf doe n, doe n we be te r e n ze ke r goe dkope r”
dien e n we te kunne n be sc hikken ove r e e n za a l me t voldoe nde kookge leg e nhe id,
koe lcap a cite it e n be rgruimte . Eige nlijk is e r in Gro ot-Ge raa rds be rge n ma a r 1 za a l die
a a n a l de ze crite ria voldoe t. We zoude n he t ons ze lf e e nvoudige r kunne n ma ke n e n
na a r e e n fe e st za a l tre kke n. Ik de nk da n wel da t we me t € 25 pe r pe rsoo n a ll-in
(wa a rva n de me e ste n ze lfs nog € 10 te rug krijge n omda t ze 5 ke e r of me e r na a r onze
e ige n orga nisat ie s kwam e n) niet ve r zulle n kome n. Volge nd jaa r be sta a n we 35 jaa r.
Volge ns Wikipe dia he e t da t e e n koraa l, robijn of so ms ze lfs mousse line huwe lijk. Da n
ga a n we tra ditiege trouw wee r e e ns zwa a r uitpa kke n voor he t led e nfee st. Ik ka n u nu
a l verkla ppe n da t dit jubile umfee st niet hier za l doorga a n.
2016 wa s a lwe e r e e n su cce svo l jaa r. Ik ga u de ze ke e r de cijfers be sp a ren , jullie
he bbe n ze onge twijfeld a lle ma a l al zwa a r be st ude e rd in ons clu bblad.
Va nwa a r dit su cce s , te rwijl we bij co lle ga ’s e e n lich t da lende tre nd in he t a a nta l
de e lne me rs zien ? We l, we st reve n st e e ds o pnieu w na a r kwa lite it en ve rnie uwing. De
sch a re be roe ps wa nde la a rs wordt st e e ds –me t a lle resp e ct ma a r wel rea lite it- oude r.
Vroe ge r ha dde n me nse n e e n hobby. Of je ging wan de len, of je ging fiets e n, of je
ging me t de kinde re n na a r he t voe tba l, of de ma nne n ginge n e e n pintje drinke n o p
ca fé, of de ma da mme n ginge n winke len . Nu willen me nse n dit a lle ma a l, e n lie fst nog
op e e n da g. We me rken dit ook a a n de be wa nde lde a fsta nde n. Wa a r tot voor 10 jaa r
de 21 kilome te r onge ve e r de me e st populaire wa nde lafsta nd was, zie n we da t dit nu
de a fsta nde n tusse n 10 e n 15 kilome te r zijn. We he bbe n onze ke uze in a fsta nde n
hiera a n a a nge pa st .
Me nse n blijven zoe ke n na a r a ctiviteiten voor he t he le ge zin, ma a r he t moe t leu k
blijven . Ook da a r prob e ren we op in te sp e len. Va na f nu voorzien we op e e n a a nta l
va n onze toch te n e e n kinde rzoe ktoch t op de korte re a fsta nde n. Ju llie he bbe n de
pa nca rte s onde rwe g wa a rschij nlijk a l zien ha nge n. Dit ma a kt wan de len voor de
kinde ren niet a lle e n leuke r, ze worde n a chte raf nog be loond me t e e n ca de a utje of
e e n pa nne nkoe k. Tijde ns de Ma nne ke n P istoch t moch te n we niet minde r da n 76
ca de a utjes weg ge ve n. Ou de rs e n kinde ren ware n ze e r e nthousias t. Alwe e r ge sc oord
dus.
Oo k de inte rne co mmunicat ie na a r onze led e n toe probe re n we ste e ds te ve rbe te re n.
Naa st he t club blad pa kke n we nu ook uit me t e e n pe riodieke digitale nieuws flash .
Va na f nu za l e r in e lk P a dsta ppe rke ook e e n kwarta a lkale nde r zitten, wa a rbij a lle
be lan grijke da ta voora f a a nge stipt zijn. Ge e f toe , we probe ren he t jullie zo
ge ma kke lijk moge lijk te ma ke n.
Inve st e ren in kwa lite it be te ke nt ook inve ste ren in ma te ria a l. Het lijstje a a n
inve ste ringe n wa s nie t min. Vorig jaa r koch te n we e e n a a nta l tra ns portka rre n.
Me de we rkers voor, tijdens e n na de toch t zulle n ze ke r a l e rvaren he bbe n welke
e norme voorde len de ze bied e n. Wa a r vroe ge r a lle s ba k pe r ba k moe st in- e n
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uitge lade n word e n in de be ste lwa ge n, ka n dit nu simpe lwe g me t de ka r in e n uit de
be ste lwa ge n ge red e n worde n. On ze sta pe lsto e len zijn intusse n bijna a lle ma a l
ve rvan ge n door klaps toe len, e ve ne e ns op tran sp ortka rre n e n ook bijna a lle ta fels
sta a n op tra nsp ortka rre n. Oo k dit a lle s be s pa a rt ve e l moe ite. De choco poe de r werd
ve rvan ge n door “ech te ” ch oco me lk. Oo k hiervo or werd de nodige a ppa ra tuur
a a nge kocht. Defe cte koffiema ch ine s we rde n e ve ne e ns ve rva nge n. We kochte n ook
nog sc a nne rs ( in functie va n he t e lektronisch insch rijven ) e n e e n nie uwe lap top a a n.
Nog e nke le cijfertje s : Va nda a g worde n e r he e l wat e uro’s a a n wa a rde bons uitge reikt.
Wie a a n minst e n 4 va n onze e ige n toch te n de e lna m, krijgt € 1 pe r tocht te rug in
wa a rde bons. Oo k voor de prest a tielijste n word e n wa a rde bons uitge reikt. Al de ze
bons kunne n ge bruikt worde n voor insch rijvinge n op de toch te n, a a nkoop va n dra nke n e e tbonne n, a a nkope n in de s hop e n voor busrei ze n.
Hoe doe n we dit a lle ma a l? We l, door ze e r ha rd te we rke n. Dit doe n we e ch te r niet
a lle e n. Als be st uur kunne n wij ve e l plan ne n ma ke n. Zonde r e e n e norme sch a re
e nthousiast e vrijwillige me de we rkers sta a n we ne rge ns e n zijn onze orga nisa ties niet
moge lijk. Be da nkt me de we rkers, da nkzij jullie sta a n we wa a r we nu st a a n. En ik we e t
he t, he t is niet a ltijd e ve n e vide nt. Wa nde laa rs zijn e e n e e rde r kritisch publie k. Mocht
er va n onze ntwe ge ooit a l e e ns e e n sch e ve opme rking ge ma a kt zijn, ve rge e f he t ons.
Het is ze ke r niet de be doe ling om me de we rke rs te kwe tse n, da a rvoor zijn jullie ons t e
dierb a a r. Ik me rk da t jullie fier zijn om onze kleu ren tijdens onze orga nisat ies te
ve rde dige n, e n da t ge e ft e e n fijn ge voe l.
Op be stu ursvla k ga a n we binne nkort a fsc he id ne me n va n twe e e rvaren me nse n.
S ylvain he e ft be slote n om na de Ma tte nta a rte ntoch t e e n st a p te rug te ze tte n. Hij blijft
we l a ctief a ls uitpijler e n hij blijft lid va n de Alge me ne Ve rga de ring. Oo k Eddy he e ft a l
a a nge ge ve n da t hij e r e ind dit jaa r om ge zondhe idsre de ne n me e st opt. Oo k hij za l in
de ma te va n he t moge lijke a ctie f blijven in de club. Eddy e n S ylva in, nu a l be da nkt
voor jullie inze t. Nie uw bloe d is uitera a rd we lkom. Wil je me e de krijtlijne n he lpe n
uitze tte n va n de ze club , da n zijn de Alge me ne Ve rga de ring of he t be stu ur de place s
to be . De AV ga a t twe e ke e r pe r jaa r door; de be stu ursverga de ring zoa ls va nouds (in
principe ) e lke e e rste vrijda g va n de ma a nd.
Va na vond ga a n we e r hoe da nook e e n lap op ge ve n. Voor de nieu wkome rs: we
we rke n me t e e n a ll-in-formule. Er is ge noe g voor iede re e n. De e e rste be st e lling va n
de dran k za l a a n ta fel opge nome n word e n. La te r op de a vond kunne n jullie ge rus t
ze lf na a r de toog ga a n. He t voorge rech t wordt a a n ta fel ge se rvee rd. Voor he t
hoofdge re ch t word t ta fel pe r ta fe l uitge nodigd voor he t buffe t. Er ka n voor he t
hoofdge re ch t ge rust e e n twe e de ke e r a a nge sch ove n word e n. We vrag e n wel om na
de e e rste sh ift te wac hte n tot ook de me de we rkers ge ge te n he bbe n. Ik ge e f a a n
wa nne e r e r e e n twee de ke e r ka n a a nge sch ove n worde n. Na he t de sse rte nbuffe t ka n
he t fee stg e druis e ch t losb a rste n. DJ Ja n za l e rvoo r zorge n da t we de e xtra ca lorie ë n
onmidde llijk kunne n ve rbran de n. Voor DJ J a n he b ik wel e e n uitda ging. De za a l zit
a fge la de n vol. Hij za l e r moe te n voor zorge n da t we na he t e te n ge s wingd ka n
worde n. J a n, je he bt nog e ve n de tijd om hiervo or e e n oplossin g te be de nke n
Alvast ve e l plezier e n sm a ke lijk ete n!
En of het losbarstte! Na het eten werd plaats gemaakt en konden de overtollige
calorieën worden weggewerkt. DJ Jan slaagde er opnieuw in menig een aan het
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dansen te krijgen. De Padstappers verdrongen zich met tientallen op de vrijgemaakte
ruimte en dansten, de een al wat eleganter dan de andere, de nacht in. In de vroege
uurtjes verlieten de laatste feestvierders tevreden de zaal, een uurtje later gevolgd
door de medewerkers, die eerst met vereende krachten de zaal in zijn
oorspronkelijke staat hadden teruggebracht. Opgeruimd staat netjes!

De prestaties van de leden tijdens 2016
Heel wat leden brachten of stuurden hun prestatielijst van 2016 binnen. Op het
ledenfeest werden de, op wandelingen door de club behaalde, trofeeën onder de
aanwezigen verdeeld in volgorde van prestatie. We stellen, met hen, vast dat het
aantal trofeeën zienderogen zakt. Niet dat we geen mooie resultaten neerzetten,
maar heel wat clubs stoppen met het uitreiken van prijzen na de wandeling.
Hieronder vind je de prestaties van heel wat van onze leden. We maken van de
gelegenheid gebruik om al die leden, en ook zij die het niet zinvol vonden hun
prestaties binnen te sturen, te bedanken om massaal op wandeltochten aanwezig te
zijn en hopen hen de komende maanden even enthousiast her en der te zien
wandelen.
NAAM en VOORNAAM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

HENOIT Andre
DE NIL Erwin
DE PREZ Willy
VAN DER ROOST Wilfried
MOLDEREZ Marie-Claire
DE VLAEMINCK Walter
DE PELSMAEKER Bruno
MIGNON Lucas
MATTHYS Wim
PESSEMIER Willy
WAUTERS Patrick
TERRASE Christine
FORT Paul
VANDENBOSSCHE Jenny
RICHEZ Jean-Marie
VAN DER HOEVEN Danny
DE TAEYE Johny
VAN WIJNENDAELE Huguette
NOVOTNI Alex
PANNEKOEKE Ingrid
STEVENS Annie
DE GEYTER Julie
NAESSENS Johan
DE GEYTER Jan
BATSELIER Marleen

Aantal
km16
3933
3645
3298
1971
1956
1953
2307
1827
2475
1812
1969
2040
1839
1811
1590
1981
1845
1634
1564
1444
1425
1522
1409
1452
1318
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Aantal
tochten
16
166
115
117
145
119
119
81
118
53
116
100
91
104
102
102
59
71
89
79
90
91
81
84
75
85

Aantal
PDST 16

Totaal

Bons

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

5693
4865
4558
3521
3226
3223
3197
3077
3075
3072
3059
3040
2959
2901
2710
2631
2625
2624
2454
2444
2425
2402
2349
2282
2268

14
14
14
14
14
14
14
14
11
14
14
14
14
14
14
11
14
14
14
14
14
14
14
14
14
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
63
61
64
65
66
67
68
69
70

FAUCONNIER Jurgen
MARCHAND Willy
DE BOECK Bart
MERCKAERT Magda
PLETINCKX Luc
D’HOSE Paul
VANNIEUWENHUYZE Eddy
BROUWIER Sylvain
LAFAUT Daniël
HEERMAN André
BUYCK Gerard
PLETINCKX Andre (Moerb)
VAN DER PUTTEN Gisèle
DE SAEDELEER Lena
VAN GYTE Willy
KRIKILION Maria
HAILLEZ Myriam
SELOS Rudy
MASSAGE Ferdinand
MERTENS Alice
TEUGELS Alphonsine
DE LEU Diane
VANNIEUWENHUYZE Doris
HEYVAERT Willy
VAN CAETER Greta
SCHMITZ Maria
BEKE Dirk
VAN HEGHE Kristine
CAMMAERT Inge
LEPOIVRE Ludwig
VERLE Yvan
VAN GYTE Tony
PRESIAUX Marc
BATSELIER Walter
DE NOLLIN Ivan
ROUSSEAU Marie-Francine
VAN LAETHEM Antoine
OPHALVENS Monique
PLAITSIER Patricia
SEGERS Ronny
DELPLACE Koen
HUYGHE Lieve
MERCKAERT Anny
RONDELEZ Koen
ERNOTTE Sonia

1318
1292
1481
1183
1183
1362
1318
1252
1095
1132
1214
1202
1182
1077
1028
665
1152
1152
1152
1152
1006
1290
1065
1311
999
1065
927
927
1153
1153
1009
912
1001
938
1075
1029
1029
929
975
975
1108
1035
886
1096
1032
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85
85
62
87
87
60
62
69
80
80
74
64
65
78
79
112
62
62
63
63
77
44
65
44
67
59
71
71
52
52
61
69
60
64
47
55
55
64
57
57
41
47
61
38
43

10
9
9
8
8
9
9
8
10
6
1
8
9
6
9
10
9
9
7
7
6
8
9
5
9
10
10
10
6
6
10
8
8
10
10
5
5
6
8
8
10
10
9
8
9

2268
2232
2191
2133
2133
2052
2028
2022
1995
1992
1964
1922
1922
1917
1908
1885
1862
1862
1852
1852
1836
1810
1805
1801
1759
1755
1737
1737
1733
1733
1719
1682
1681
1678
1645
1629
1629
1629
1625
1625
1618
1605
1586
1556
1552

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
8
14
8
14
11
14
14
11
11
14
14
14
14
8
11
11
14
11
11
8
8
14
5
8
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
115
114

DE SMET Eliane
BILLENS Frans
DE LEENER Sonia
VAN TURTELBOOM Danny
VAN OYCKE Peter
DE BRUYNE Mireille
DE SCHRIJVER Natascha
DE TAEYE Paul
PLETINCKX Gilbert
VANDERSCHUEREN Lucie
GHIJSELS Rudy
CORNELIS Marleen
MARTENS Kurt
VAN CUTSEM Harry
DAUWE Jacqueline
BAUWENS Annita
BECQUE William
HERPELINCKX Danny
KENTANE Nelly
MARTENS Ilse
KRIKILION Nicole
HERREMANS Sonja
DE SMET Maria
DE BRUYNE Daniella
DE LANGE Freddy
OCKERMAN Marie-Jeanne
DE TAEYE Gerarda
DE GEETER Marianne
VAN WEYENBERGEN Eric
MATHIEU Sabrina
KETSMAN Noël
PLETINCKX Annette
LIEVENS Patricia
SEVENOY Noël
DIERICKX Marie-Jeanne
RIJGAERT Eddy
DEWITTE Fraukje
BELLEMANS Christiane
D'HAESE Rudy
TROG Micheline
DE WANDEL Mireille
JANUARIUS Victorine
SCHAMP Freddy
VANMARCKE Jean-Paul
BELOVAY Maria

851
936
947
947
960
858
895
810
741
651
849
902
827
794
760
629
629
771
766
864
645
784
709
669
535
535
748
735
707
757
719
547
633
603
639
685
651
618
706
706
655
565
565
783
733
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61
54
49
49
40
47
43
52
60
63
46
41
44
47
50
64
64
49
49
40
62
46
48
51
66
66
42
42
47
40
40
58
49
52
47
40
45
46
38
38
40
42
42
24
25

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

1551
1546
1517
1517
1430
1428
1425
1420
1401
1381
1379
1372
1367
1364
1360
1359
1359
1351
1346
1344
1325
1314
1289
1279
1275
1275
1268
1255
1247
1237
1219
1217
1213
1213
1199
1175
1171
1168
1146
1146
1145
1075
1075
1073
1073

14
11
8
8
8
8
8
11
14
14
8
8
8
8
11
14
14
8
8
8
14
8
8
11
14
14
8
8
8
8
8
11
8
11
8
8
8
8
5
5
8
8
8
3
3
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116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
131
130
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

SUYS Maria
DE BRECK Martine
VAN PAMEL Marc
DE BRUYNE Eva
COUDYZER Jenthe
COUDYZER Myrthe
SUNAERT Luc
VANDEPONTSEELE Nathalie
VAN NIEUWENHOVE Robin
PENNE Wifried
DE LIL Johny
VAN CAETER Filip
VAN MUYLDER Francine
VAN LIEFERINGE Marie-Paule
SCHREVER Clery
ROMEYNS Marcel
SPORS Pascale
GOOSSENS Linda
ASSELMAN Peter
VAN DER PUTTEN Magda
MERCKAERT Marc
HEREMANS Urbain
VERVUST Hendrik
PANIS Inge
DE COSTER Jean
KOSYNSKI Annie
VANTORRE Bernadette
DUYM Freddy
MUYLAERT Sonja
GOOSSENS Herman
SCHELFHOUT Freddy
SUYS Rosette
DE TAEYE Annick
DE NIL Julia
DE ROECK Robert
JANSSENS Odette
DE BRUYNE Vera
DE TROYER Lydia
HAUTERS Christine
VAN SNICK Jean-Pierre
VERVUST Jolien
GAUBLOMME Erna
SPITAELS Jaak
VAN DEN DRIESSCHE Jacqueline
DUSEPULCHRE Jean

558
510
510
644
633
633
551
583
599
531
579
616
446
564
569
509
556
552
769
519
509
485
490
586
422
422
505
514
565
518
367
529
487
319
439
439
413
425
361
361
353
411
411
371
405
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42
45
45
33
34
34
39
37
35
39
37
29
46
36
32
40
36
32
15
36
38
36
39
27
44
44
32
34
26
30
41
26
28
44
34
34
34
30
32
32
30
27
27
26
31

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

1068
1050
1050
1044
1043
1043
1031
1023
1019
1011
1009
1006
996
994
989
989
976
962
959
959
949
935
930
926
922
922
905
904
885
868
867
859
857
849
839
839
833
785
761
761
733
731
731
721
715

8
8
8
5
5
5
5
5
5
5
5
3
8
5
5
8
5
5
5
5
5
5
3
8
8
5
5
3
5
8
3
3
8
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
5
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161
162
163
166
164
165
167
168
169
170
172
171
173
174
175
176
177
178
179
181
180
182
183
184
185
186
187
189
188
190
191
192
193
195
194
196
197
199
198
200
201
202
203
204
205

BOSSUYT Rosa
TIELEMANS Cindy
FLEURINCK Freddy
VAN KERCKEM Linda
DE SAEGHER Edgard
STEENHOUDT Anna
DE COENE Yolande
STROOBANT Luc
DEMILDE Viviane
VANDERMOTTEN Marie-Thérèse
GHIJSELS Marleen
DE SCHAUWER Rudy
NAESSENS Linda
MANGELINCKX Ann
ROMAN Aagje
ROMAN Maaike
ROMAN Stefaan
JACOBS Christina
BUYL Monique
JANSSENS Sven
BROUWIER Milan
DE SMET Mia
COESSENS Ira
TIMMERMANS Rita
DE ROUCK Albert
VAN VRECKEM Lena
STROOBANT Marjolein
VANDERSTRAETEN Chloë
DE VLAEMINCK Patrick
SUNAERT Caroline
DE MESMAECKER Monique
DE MOOR Pedro
CRIQUIELION Luc
NAESSENS Wouter
DE MARIE Sandra
COLLIER Marie-Thérèse
HEYLEBOSCH Lucienne
VERHULST Frans
D'HAESE Jarne
SOMERS Carine
VAN SLEMBROUCK Jarne
RAVEYDTS Eddy
HERREGODTS Freddy
DEWITTE Dieuwke
COUDYZER Wim

269
328
414
329
239
239
316
316
425
310
381
351
362
261
261
261
261
323
335
423
343
313
248
281
269
269
276
274
234
332
361
307
246
361
221
244
237
354
294
291
243
237
247
203
286
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36
29
21
29
39
39
33
33
20
32
22
26
23
31
31
31
31
26
26
18
22
25
28
24
23
23
29
24
30
18
22
22
24
13
29
24
23
16
20
17
21
22
21
24
16

8
9
8
8
7
7
5
5
7
5
7
6
7
9
9
9
9
6
4
3
7
6
8
8
9
9
2
7
5
7
0
4
8
7
5
7
8
3
5
7
7
6
5
6
5

709
708
704
699
699
699
696
696
695
680
671
671
662
661
661
661
661
643
635
633
633
623
608
601
589
589
586
584
584
582
581
567
566
561
561
554
547
544
544
531
523
517
507
503
496

5
3
3
3
5
5
5
5
3
5
3
3
3
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

RONSE Marie-Claire
VAN SNICK Mario
YPERMAN Noël
GEEROMS Luc
DEWITTE Yfke
DE SAEGER Merel
LEROUX Richard
VERHULST Nicole
VAN DEN DRIESSCHE Jacques
GEES Paul
BEECKMAN Karina
DE TAEYE Ben
VAN CRAENENBROECK Gustaaf
VANDER ELST Florent
DOOMS Adelin
LETOUCHE Marleen
VAN BELLEGHEM Christiane
LUPPENS Ghislaine
SCHEERLINCK Ingrid
VERHULST Irene
LETOUCHE Luc
STROOBANT Pieter
MARTENS Robert
HERREGODS Suzanne
DESMET Annie
DE VOS Maurice
FRANCOIS Adrienne
STICHELMEYER Brent
SAELENS Nele
VAN STEENBERGE Hendrik
VAN DER TAELEN Karel
DE SMET Dean
VAN DEN BRANDE Marijke
GEERTS Vera
DE VLAEMINCK Yaron
STEENHAUT Charlotte
STICHELMEYER Rudy
PIECQ Michaël
DEPELSEMAEKER Karel

238
297
275
182
173
159
224
242
191
257
206
214
135
182
150
150
145
121
140
117
125
146
144
164
153
74
74
85
102
102
102
115
76
79
85
78
44
59
14

20
15
11
23
22
21
16
17
15
14
11
10
19
17
13
13
14
17
18
16
12
14
11
13
11
12
12
13
9
9
10
10
10
9
9
6
7
4
2

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

488
487
475
472
453
449
444
442
421
417
416
414
405
402
380
380
365
351
340
337
335
306
304
294
283
274
274
265
262
262
252
245
216
209
185
178
144
119
34

3

3
3
3

Wie niet op het ledenfeest aanwezig was en recht heeft op waardebons kan deze
nog altijd afhalen op een van onze volgende wandelingen. Zij zullen ter beschikking
liggen in het secretariaat of de shop.
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De Krakelingentocht van 22 februari
Deze keer kozen we om te starten in Grimminge. We kennen de zaal reeds van de
voorbije Sinterklaastochten en weten dat er veel mogelijkheden zijn qua parcours.
Waar we bij het vastleggen van de zaal, nog geen rekening mee konden houden was
de rustpost. We hoopten dat tegen de organisatie de polyvalente zaal op de Gavers
zou beschikbaar zijn en tevens betaalbaar. Onze wensen gingen in vervulling en we
mochten van de onlangs geopende zaal “De Doos” gebruik maken.
De weersomstandigheden waren tot enkele dagen voor de Krakelingentocht eerder
zomers te noemen. Mooi wandelweer, dikwijls zonnig en aangename temperaturen.
We weten echter, aan alle mooie liedjes komt een einde en enkele dagen voor de
wandeling werden de hemelsluizen met de regelmaat van een klok opengezet. Daar
ging ons mooi parcours. Gelukkig konden de omlopen wel water verdragen, maar
hier en daar was, bij het uitpijlen, een kleine aanpassing noodzakelijk.
Op woensdagmorgen rond een uur of 5 was het droog en met wat geluk zou het de
eerste uren droog blijven. Toen we naar de rustpost reden, om die nog op te
bouwen, vielen echter reeds de eerste druppels regen. Het mocht niet zijn, onze
natte wandeling van het jaar zou vandaag plaats vinden. Hopelijk blijft het op
jaarbasis bij deze ene organisatie. Toch mochten we niet klagen, rond 10u klaarde
het op en bleef het voor de rest van de dag droog, maar dreigend betrokken.
Intussen waren ook de helpers in de zaal aangekomen en nam iedereen zijn post in
om van start gaan. Langzaam kwam de wandeling op gang, te langzaam, de
weersomstandigheden eisten hun tol. Het zou voor de medewerkers een (te) rustige
dag worden. We hoopten, schatten, gokten en pasten onze voorspellingen gedurig
aan op het ritme van het kwakkelweer. Een kwestie van de tijd wat te vullen.
De wandelaars lieten het evenwel niet aan hun hart komen en genoten al bij al nog
van de intussen droge grijze dag. De omlopen kregen lof en de rustpost “De Doos”
was voor velen een openbaring. De Gavers blijft, weer of geen weer, net zoals in de
andere perioden van het jaar, een lust voor elke stapper. Voeg daarbij een stukje
Karkoolbos of het natuurgebied de Nuchten en je weet, dit waren topparcoursen.
Bij het einde van de dag afficheerden we volgende uitslag:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Egmont Zottegem
WSV Land Van Rhode
Hanske De Krijger Oudenaarde
Scheldestappers Zingem
De Heidetochten Kester-Gooik
WSV De Chatons Ronse
WV De Ijsbrekers Haaltert
WSV De Hopbelletjes Opwijk
WSV De Kadees Aalst
Wandelclub Natuurvrienden Deinze
Wandelclub “De Schooiers” Wichelen
De Marktrotters Herne
De Lachende Wandelaars Aalter
Florastappers Gent
Everbeekse Wandeltochten

79
25
17
15
15
13
12
12
11
11
10
10
9
9
9

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

Burchtstappers Herzele
Parel van het Pajottenland
Dorpscomité Bogaarden
Marcheurs de la Sylle - Bassilly
Trekvogels Boekhoute
Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute
Postiljon Wandelclub Merelbeke
WJC Denderklokjes Lebbeke
De Pajotten Hekelgem
Wandelclub Kruikenburg
WSV Horizon Opwijk
CSC Lierde/ Club v Sport en Cultuur
Boerenkrijgstappers Overmere
WSV Wetteren
Omloop Kluisbergen
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Slecht kon je de opkomst niet noemen want met 820 wandelaars scoorde deze
midweektocht uiteindelijk matig. Onder hen maakten 244 Padstappers zich vrij en
noteerden we 125 niet-aangeslotenen. Gezien de weersomstandigheden opnieuw
een mooi resultaat. Dit mooie resultaat is allicht een gevolg van het steeds
gesmaakte parcours, maar zeker en vast ook een gevolg van de door de
medewerkers aangeboden service. De kwantiteit en de kwaliteit van onze drankkaart
en menukaart is daar zeker niet vreemd aan. De versheid van de producten, de
frisheid van de broodjes, de op de juiste temperatuur aangeboden snacks, soep en
koffie, allemaal pluspunten waar we energie moeten blijven insteken. Dat en
opgewekte beleefde medewerkers zorgen voor: “Succes gegarandeerd”.
Chris Van Cauwenberge stuurde ons na de wandeling opnieuw een prozastukje. Het
verscheen eveneens op www.beneluxwandelen.eu

Geraa rd sber gse Krake lin gen to c ht o nd er een gr auw e he mel
Ree ds v oor de 14 de ke e r orga nisee rde n “De P a dst a ppe rs Ge ra a rds be rge n” hun
Krake linge ntocht. Krak e linge n wordt in Ge ra a rdsb e rge n st e e ds ge vie rd d e laa ts te
zonda g va n fe brua ri e n ge nie t Une sc o-e rken ning. Krak e linge n e n he t e rbij hore nde
Tonne ke ns bran d he bbe n a lle s te ma ke n me t de wisseling va n de s e izoe ne n die zich
a a nkondigt: de ove rga ng va n de winte r na a r de lente . De kra ke ling die na e e n
histo risch e s toe t va nop de Oude nbe rg wordt ge gooid, in Ge ra a rdsb e rge n ook ma ste l
ge noe md, is e e n ringvormig broo dje va n onge ve e r 10 cm diame te r. De vorm ve rwijst
na a r e e n cultus broo d e n da t sym bolise e rt de cyclus va n de s e izoe ne n of va n he t
leve n. Bij de insch rijving kree g e e nied e r e r zo e e ntje, ge lukkig uit sa ndwichd e e g.
Wa nt, a ls ras zuivere Ge raa rdsb e rge na a r we e t ik da t je op de ma ste lle n die ze na de
sto e t uitgooien e nke l je ta nde n ka n breke n, zo ha rd!
De sta rtplaa ts situe e rde zich ditma a l in Grimminge , e e n kle ine de e lge me e nte in de
buik van Ge ra a rdsb e rge n. Wa a r op he t ce ntra le pleintje va n e e n voorscho ot groo t
a lle ope nba re g e bouwen zijn ge ve stig d: de ke rk, d e pa st orie , de sc hool, he t
ge me e nte huis m e t ope nba a r wc e n de pa roc hieza a l. Elektron isch ins ch rijven voor de
ma ximuma fsta nd va n 22km e n ik kon op st a p. Noo dge dwonge n a lle e n wan t Anny
wa s nog a a n he t we rk tot na de midda g. De we e rvoo rspe llinge n be loofde n lichte
reg e nva l, toch hie ld ik he t op e nke le re ge nsp a tjes n a droog. Door e e n fikse wind wa s
e e n re ge nsch e rm niet a lle e n hinde rlijk ma a r ook ove rbo dig.
Ik dwa rste he t plein e n trok da de lijk ee n ve rha rd ke rkwe ge ltje in da t e ve nwel wa t
ve rde r ove rging in onve rha rd. On midde llijk e e n modde rstr ook, de toon was ge ze t: ik
wa s op be zoe k bij de P a dst a ppe rs! To ch lieve r dit da n be ton vre te n. Eve n ve rde r nog
e e n rus tige ba a n om he t ce ntrum va n he t dorp te ve rla te n. Wa a r ik re ch ts a fsloe g
rich ting he t na tuured uca tief ce ntrum “De He lix” kon ik e e n e e rste ma a l ge niete n va n
e e n mooi zicht op de golven de st re e k. Wa t ve rde r links a f e n da a r doe mde in de
ve rte he t Ras pa illeb os e n de top va n de Bosb e rg o p. Het was ove rduide lijk: er za t
e e n s te vige klim a a n te kome n. Ree ds bij a a nva ng va n de klim me rkte ik de ge volge n
va n de ne e rsla g va n de a fge lope n da ge n. Te lke nma le me n e e n st a p vooruit ze tte
glee d je voe t e nke le ce ntime te rs a ch te ruit e n dit tot bove n op de top. Ee n pittig
stu kje, ma a r toch zo a vontuurlijk. Dit wa s ge niete n tot e n me t. Eé nma a l bove n
konde n we da de lijk op de zijka nt va n de ka ss e iwe g onve rha rd a fda le n. Be ne de n
sloe g ik re chts a f, dwars d oor e e n mooie bos dree f. Na he t ve rla te n va n he t bos
onmidde llijk e e n mooie ve ldwe g in me t e e n idyllisch uitzicht op Onke rze le. De
Bosstra a t in voor e nke le honde rde n me te r, n og e e n sm a lle ve ldwe g e n e e n s tukje
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stra a t e n pa l voor mij is h e t P rovinciaa l dome in “De Ga ve rs”. Hie r trof ik de rustp ost
a a n in e e n sp iksplinte rnieu we polyvale nte za a l: “De Doos”. De ze infrast ruktuur
be sch ikt ove r 2 za len . De grote za a l he e ft e e n oppe rvla kte va n 650m². De ze ka n a ls
sp ortza a l worde n ge bruikt, of om e ve ne me nte n te orga nisere n, zoa ls fuiven of
co nce rte n. Hie rvoor voldoe t ze a a n de nodige a koe s tisch e ve reiste n. Voor
ve rga de ringe n ka n me n da n we e r be roe p doe n op de kleine re za a l, die zo'n 100m²
groo t is. D e Doos be sc hikt ove r e e n inkomba lie , e e n ruime voorzien ing a a n s a nitair
e n klee dka me rs. V a n luxe ge sp roke n. Eve n op a de m kome n, ge niete n va n e e n
dran kje, e nke le ge sp re kjes voe re n e n ik kon op pa d voor e e n pla a tse lijke lus.
Enige tijd ge niete n va n he t zicht op de e norme wa te rpla s, ve rvolge ns e e n de e l stra a t
om a a n te be lande n in e e n sm a lle modde rige ve ldwe g. Hier h a dde n de P a dst a ppe rs
ze lfs e nke le houte n pa le tte n ne e rge le gd om de modde rigste s trook te ove rbrugge n.
Ee n kort omme tje om e ve n te be kome n e n ve rvolge ns opnieu w e e n pittige klim die
me a fze tte be zijde n de S int-Ma rtinuske rk va n On ke rze le. Ove rste ke n, de
Ate mbe ke weg in, ma a r sle ch ts voor e nke le honde rde n me te r. Links a fsla a n, e e n
mooie a fda lende bre de ve ldwe g in me t rech ts va n mij e e n prac htig zich t op de
Bosb e rg. Aa n he t e inde va n de ze mooie na tuurdo orste e k be lan dde ik opnie uw in de
Bosstra a t op de omloop va n e e n uurtje ge led e n. De rustp ost e n e e n dran kje ware n
na bij.
Op st a p voor he t fina lede e l. Te rug langs de e norme wa te rplas, ditma a l we l de a nde re
rich ting uit. Bij he t ve rla te n va n he t provincia a l dome in be la ndde ik op de
rech te roe ve r va n de De nde r die ik stro oma fwaa rts vo lgde tot a a n he t sa s va n
Ide ge m. Hie r dwa rste ik de De nde r e n trok re so luut he t ce ntrum va n de ze
Ge raa rds be rgse de e lge me e nte in. Enke le rus tige st ra a tjes e n e e n mix va n
ke rkwe ge ls loodste n me e r we e r uit. Aa n de ra nd va n dit dorp o pnieuw e e n
onve rha rd é é nma nsp a d, nog e e n st ukje s tra a t e n ik trok he t na tuurge bied “De
Nuch te n” in. Rech ts va n mij, in de ve rte me rkte ik he t oude , ge kla sse e rde
a bdisse nhuis va n de voorma lige Abdij va n Be a upré o p, da t op 8 a pril 1965 bij
Koninklijk Be sluit als m onume nt we rd ge klass e e rd. De Nuch te n is e e n ide a a l biotoop
voor voge ls zoa ls d e ijsvog e l, de blau wborst e n de roe rdomp. Het is e e n moe rasb os
lan gs de De nde r. Op te rmijn is h e t de be doe ling da t he t ge bied zich ka n ontwikkele n
tot e e n a a ne e nge slote n moe rasg e bied. Hie r be lan dde ik op e e n a a ntre kke lijk 600m
lan g knuppe lpa d da t me dwa rs d oorhe e n he t ge bied brac ht. Bij de a a nva ng va n dit
knuppe lpa d ha d de orga nisere nde club we l e e n ve rwittiging uitge ha nge n van
glad he id, ze ke r ge e n ove rbo dige opme rking. Nog e nke le na tuurpa de n, he t e ne wa t
bred e r of sm a lle r da n he t a nde re e n ik be lan de op de buitenka nt va n Za ndbe rge n,
ook a l e e n de e lge me e nte va n Ge raa rds be rge n. Hie r kre e g ik he t onve rmijde lijke
stu kje a s falt, da t me uiteinde lijk afze tte a a n de me ta len opha a lbrug me t houte n vloe r
ove r de De nde r. Na he t dwa rsen va n de wa te rloop re stt e me nog e e n st ukje langs
he t De nde rpa d. Ditma a l stro omopwaa rts rich ting Grimminge . Ee n laa tst e sm a lle
ve ldwe g, a fge zoomd door oude knotwilge n ze tte me a f pa l a a n de e indme e t.
Eve n de dorst le ss e n e n ik kon Anny opha le n bij ha a r we rkge ve r e n ve rvolge ns
te rug ke re n. Te rwijl ik de nodige s te mpe ls in de wa nde lboe kjes lie t pla a tse n, links e n
rech ts e e n ge sp rekje a a nknoopte e n ge noot va n e e n donke r bruintje, ha sp e lde zij
nog he t 9km pa rcou rs a f. Eé nma a l terug sa me n konde n we opge toge n huiswa a rts
ke ren . He t wa s opnie uw onte ge ns preke lijk ee n op e n top P a dsta ppe rs -omloop me t
de ge bruike lijke ingred ië nte n: klimme n e n da le n door de prac htige na tuur die
Ge raa rds be rge n rijk is, d it in combina tie me t e e n goe de uitpijling e n vrie nde lijke
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me de we rkers. P a dst a ppe rs, to t e e n volge nde . Bij leve n e n welzijn op zonda g 23 a pril
2017 voor jullie be fa a mde Matte nta a rte ntocht.
Ve rsla g: Chris Va n Ca uwen be rge
FOTORE EKS :
https: //ge t.google.co m/a lbuma rchive /109206872063874220159/a lbum/AF1 QipOn A9
dnjwmP 9z_lUs z3XHjr26EEvb0S dbVyDiDY

Padstappers zeer vaak opgemerkt
Onder voorbehoud van de juistheid der ingewonnen informatie. Van tochten buiten
Wandelsport Vlaanderen kunnen we moeilijk het totaalaantal deelnemers
achterhalen. Podiumplaatsen zijn in het vet gedrukt.
Datum

Naam van de tocht en/of van de organiserende club

Aantal

Aantal
leden

Rangorde

01/01

Katertocht - Nacht van Vlaanderen

1206

8

24

06/01

Start to Walk! - De Chatons Ronse

924

30

6

08/01

Nieuwjaarswandeling – Postiljon Merelbeke

1529

7

11

08/01

Nieuwjaarstocht - De Heidetochten Kester-Gooik vzw

1183

97

1

11/01

Woensdagwandeling - Wsv Land van Rhode vzw

1095

26

9

14/01

Marche ‘Hiver – Marcheurs de la Sylle-Bassilly

448

30

1

15/01

Sint-Antoniustocht - WSV De Kadees vzw

1035

20

11

15/01

Scheldevalleitocht - Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw

1049

20

11

18/01

Midweektocht - Wsv Egmont Zottegem vzw

1689

51

2

21/01

Marche des Pourcheau – Verdigym Flobecq

851

48

2

21/01

Winterwandeling - Omloop Kluisbergen vzw

1233

25

10

22/01

Edelweistocht – WSV Milieu 2000 Lommel

1991

76

1

22/01

Scheldebroektocht - Boerenkrijgstappers

3365

46

12

22/01

Winterwandeling – WSV De Lustige wandelaars

1478

13

20

22/01

Zwintocht – WNZB Knokke-Heist

1309

13

16

22/01

Brandweertocht – De Tervaete Stappers Keiem

1934

8

29

28/01

Vredeseilandentocht – Vredeseilanden Oostkamp

1804

6

33

28/01

Eierkoekentocht – Guldenbergstappers Wevelgem

2100

5

33

29/01

Manneken-Pistochten - Padstappers Geraardsbergen vzw

2784

445

1

04/02

Sprokkeltocht - Wsv Land van Rhode vzw

1650

78

3

05/02

Ibis Winterserietocht – Ibis Puurs

1840

8

28

05/02

Prosper De Maeght wandeling - Hanske de Krijger Oudenaarde

2239

47

10

05/02

Wandelclub Beernem

2038

7

31

05/02

Kruierstocht – WTC Nieuwpoort

1532

94

1

11/02

Geutelingentochten - Dwars door Brakel

1946

91

3

11/02

Valentijntjeswandeling - Wsv Horizon Opwijk

1145

7

18

12/02

Pee Klaktocht - WJC Denderklokjes Lebbeke

1739

11

21

12/02

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

1103

159

2

12/02

Het Pajottenland op zijn mooist! - Halfoogstvrienden Bellingen

1534

39

5
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12/02

Strandjutterstocht - Spoetnikstappers

918

20

9

15/02

Midweektocht – Egmont Zottegem

2088

68

2

18/02

Rondom Elsegemtocht - Wsc Klavertje Vier Wortegem-Petegem

781

10

8

18/02

Winterwandeling in Vlassenbroek - WSV Baasrode

1502

10

21

19/02

Zwalmse 12 Dorpentocht - Op Stap Zwalm

3027

91

6

19/02

Wintertocht - Wsv De Keignaerttrippers Oostende vzw

2127

9

28

22/02

Krakelingentocht – Padstappers Geraardsbergen vzw

820

244

1

25/02

Sprotjestocht - Comité 2000

1608

72

4

26/02

Donkerenhamtocht – De Sluisstappers

3793

14

41

28/02

Aktiv-wandeltocht – De Textieltrekkers Vichte

2333

39

19

01/03

De Kruishoutemse Trotters

803

18

7

02/03

De After Valentijntocht – Duintrappers Westende

1027

10

13

03/03

Krokustocht – Reynaertstapers Belsele

941

6

20

04/03

Bacchustocht - Burchtstappers Herzele

1365

59

3

05/03

Neigembostocht - WSV De Kadees vzw

1692

114

2

05/03

Mars der Zuiderkempen – WSC Langdorp

2109

64

4

07/03

Sneeuwklokjestocht - Wsv Wetteren

992

20

11

09/03

Vuentecatocht – WSV Land van Rhode

833

16

9

11/03

MPI tochten – Al Kontent Groot Evergem

1407

5

22

11/03

Super Klype Tocht – De Chatons Ronse

1789

83

5

11/03

Globbetrotterswandeling – De Brugsche Globbetrotters

1618

6

26

11/03

Primeurtocht – “t Wandel Voetje

1517

6

31

12/03

Gouden Carolustochten - Opsinjoorke Mechelen

1613

10

22

12/03

Lenteklassieker- Randstappers

1347

40

4

12/03

Kriek- en Mattentochten - Wandelcl.De Marktrotters Herne

2487

200

1

12/03

Krokodillentocht- Spoetnikstappers

917

5

22

15/03

Midweektocht – Egmont Zottegem

1689

54

2

18/03

Laetaretocht – Wandelclub Kruikenburg

424

22

2

20/03

Floratochten – Florastappers Gent vzw

2522

40

12

20/03

Voorjaarswandeling – Vreugdestappers Huldenberg

831

7

14

20/03

Kleine Steeplechase – Het Wandelend Paard

1248

6

22

23/03

Hovaardige Boerwandeling – De Schooiers Wichelen

1066

27

7

25/03

Lentetocht – De Pajotten Hekelgem vzw

1048

64

2
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Komende organisaties.
Inwandelen Mattentaartentocht op 15 april.
Op Paaszaterdag 15 april wandelen we onze Mattentaartentocht in. Na vorig jaar op
zondag te hebben georganiseerd, kiezen we deze keer opnieuw voor zaterdag. We
organiseren de inwandeling om de tochten een laatste keer te inspecteren en onze
leden die helpen ook de kans te geven de tocht te wandelen. Wie echter niet helpt en
graag mee wil, kan natuurlijk ook mee, hoe meer zielen hoe meer vreugd.
We kiezen voor 4 afstanden: 10/12, 22, 32 en 42 km. We gaan in groep op stap en
dit aan een tempo waar iedereen mee kan. Er wordt gestart onder de spoorwegbrug
van de Grote Weg, beter gekend als “de Bremme”. We kunnen parkeren in de buurt
van de school en onder de brug. Vermits er geen uitgebouwde rustposten zijn zorgt
iedereen er voor dat in zijn rugzak de nodige drank en boterhammetjes zitten. Die
spreken we aan in plaatselijke cafeetjes, waar we onderweg uitrusten.
•
•
•
•

42 km: vertrek om 7u00, KA Papiermolenstraat, terug omstreeks 16u30
32 km: vertrek om 7u00, KA Papiermolenstraat, terug omstreeks 15u00
22 km: vertrek om 9u00, KA Papiermolenstraat, terug omstreeks 15u00
10/12 km: vertrek om 9u00, KA Papiermolenstraat, terug omstreeks 12u00

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

De 34ste Mattentaartentocht op zondag 23 april
Dag van de Geraadsbergse Mattentaart
Start: vrije start en aankomst tussen 07u00 en 15u00, aankomst tot 18u00
KA Geraardsbergen, Papiermolenstraat 103, Geraardsbergen
Afstanden: 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 22 – 26 - 32 - 42 km
Specificaties: 8, 12, 16, 18, 22, 26, 32 en 42 km met beklimming Muur
6, 10 en 14 km zonder beklimming Muur
12, 18 en 26 km ook mogelijk met GPS en GEO-CASHING
2de tocht van de PRIOR trofee (regelmatigheidscriterium 2017)
Tocht voor WALK ON criterium 2017
Gratis bedelingen: halve mattentaart – koffie – ander lekkers op de Markt
Parking: in de ruime omgeving, volg instructies parkeerwachters
Voor de kleinsten: kinderfotozoektocht, springkasteel, vragenzoektocht
Prijzen voor iedereen: Heel wat prijzen worden verloot onder de deelnemers
De stad heeft zo zijn redenen om de Dag van de Geraardsbergse Mattentaart te
laten samenvallen met onze Mattentaartentocht; en daar heeft ze groot gelijk in.
Maar ook onze wandeldag profiteert van de bundeling van de twee organisaties.
Op die manier kunnen wij onze - alweer – mooi uitgetekende wandelomlopen
kaderen binnen de organisatie van de stad en zo komen tot een belevenis waarvan
de - ongetwijfeld talrijke – wandelaars met volle teugen zullen kunnen genieten en
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nog lang napraten. Veel recreanten kijken - samen met doorwinterde wandelaars –
trouwens elk nieuw wandelseizoen vol verwachting uit naar deze dag en naar de
Mattentaartentocht zelf, een klassieker onder de wandeltochten.
Net zoals de voorbije jaren - en gewoontegetrouw zoals op al onze wandelingen kiest de omloopbouwer voor een aaneenschakeling van natuurpaden en rustige – bij
voorkeur niet verharde - wegen. Waar de weersomstandigheden van de voorgaande
dagen dit echter vereisen, worden alternatieve omlopen gemaakt, zodat
kinderwagens, rolstoelen en minder goed te been zijnde wandelaars zonder
problemen mee kunnen genieten van deze wandelingen.
Het wordt voor de kortste afstanden een
aangename kennismaking met de stad
en de natuur in de directe omgeving. Je
kan rustig wandelen, kuierend het pittoreske
stadscentrum verkennen en enkele mooie
monumenten bewonderen. Het reeds sedert
1068 van een stadskeure voorziene
Geraardsbergen combineert immers de
charme van een provinciestad met aardig
wat
toeristisch
potentieel. De
Sint
Adriaansabdij, het stadspark, de markt met
Marbol en Manneken Pis, de monumentale
St Bartholomeuskerk, de legendarische Muur met kapel – niet voor de 6, 10 en 14
km – de Dender en het bos van Overboelare vormen de rode draad doorheen deze
kortere omlopen.
Op de langere tochten is de Muur uiteraard niet weg te denken en zijn de in de regio
aanwezige landerijen, weiden, akkers, kleinere bossen (Boureng, Arduinbos,
Boelarebos, …) en natuurreservaten prominent aanwezig. Parels en hoogtepunten
zijn zeer zeker het als landschap beschermde Karkoolbos en Moerbekebos, die de
Bosberg – ook een door de Ronde
bekende beklimming – omklemmen. In
deze tijd van het jaar toveren de
hyacinten deze tegen de heuvel
aanleunende bossen om in een
paarsblauwe
bloemenzee.
De
sterkgeurende daslook – een plant uit
de lookfamilie die vrij zeldzaam is in
België en in Nederland trouwens
beschermd is - is hier wel volop
aanwezig en daar zal de rasechte
natuurliefhebber zeker zijn neus niet voor
ophalen. Je zal de doortocht door deze
bossen ervaren als een prikkeling voor de zintuigen en een vlucht vooruit naar de
rust, waar een weekend toch voor bedoeld is. Daar waar het grote Kolenwoud waartoe voornoemde bossen behoorden - helaas is verdwenen, treft men een aantal
grote (half)gesloten 18de eeuwse boerderijen aan. Zo ondermeer zal je de
Paulushoeve, het Hof te Wambas, het Hof ter Buickmeers en het Hof ten Steenborre
- afhankelijk van de afstand die wordt gewandeld – voor of na de bossen op je weg
vinden.
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Het vermelden waard is ook het landschap-waardevol gebied tussen Viane en
Moerbeke. Dit gebied kon tot voor kort niet meer volledig worden bewandeld bij
gebrek aan een brug over de Mark. De Padstappers zouden de Padstappers echter
niet zijn moesten zij daar zelf geen oplossing voor gevonden hebben, in afwachting
van …. De parkoerbouwer en zijn ploeg hebben hier gezorgd voor een – door de
club gefinancierde - sterke houten brug, die de wandelaar veilig over de Mark brengt,
zodat ook dit stukje natuur aan het parcours van de 42km kon worden toegevoegd.
Maar bij ons is wandelen veel meer dan
wandelen alleen. Een Mattentaartentocht
zonder een hoofdrol voor onze culinaire
specialiteit zou er immers geen zijn. Ook deze
keer krijgen de deelnemers tijdens hun tocht, op
de Markt, gratis een halve mattentaart met koffie.
Ter gelegenheid van de Dag van de
Geraardsbergse Mattentaart zal er bovendien op
de Markt de ganse dag van alles te beleven zijn.
Naar goede gewoonte stellen wij ook, zolang de
voorraad strekt, in de startzaal voordelige
pakketten mattentaarten te koop (vijf kopen + 1 gratis). Je kan ze best reserveren
voor je begint te wandelen.
Ook de jongere wandelaars komen bij ons aan hun trekken. Kinderen die wandelen,
kunnen - naargelang de gekozen afstand - deelnemen aan een fotozoektocht of
een vragenzoektocht. Na de tocht krijgen ze op vertoon van hun inschrijfkaart en het
ingevulde wedstrijdformulier een speciale attentie. Terwijl de ouders napraten bij een
drankje of een hapje - onze keuken draait weer op volle toeren - kunnen zij in het
springkasteel nog de allerlaatste energie verspringen of zich amuseren met de
kunstjes en grappen van een clown.
En wat met GPS? Speciaal voor hen drie afstanden, 12,18 en 26 km, die ter plaatse
kunnen worden gedownload. Geocaching behoort eveneens tot de mogelijkheden.
Weet dat deze tocht deel uitmaakt van het WalkOn circuit, een
regelmatigheidscriterium ten voordele van een goed doel. Dit jaar is dat het
Kinderbrandwondenfonds Oscare. Zij zijn aanwezig met een promowand en
infostand en met de FlamiOmobiel, een truck die wordt gebruikt om brandsimulaties
en preventiemaatregelen te vertonen. En dat echte wandelfreaks niet mogen
ontbreken bewijst ook de aanwezigheid van radiomaker Sven Ornelis, peter van dit
project en fervent wandelaar. Hij zal er rond 13 uur zijn om de organisatie te
ondersteunen.
De Padstappers zullen per inschrijving 0,10€ storten aan dit goede doel. Op die
manier wandel je als deelnemer voor een betere wereld. Je maakt tevens kans
uitgeloot te worden voor één van de prijzen die om het uur uit de
deelnemerskaarten worden getrokken. Rond 16u wordt als klap op de vuurpijl, de
hoofdprijs getrokken onder de aanwezige deelnemers, te weten een verblijf voor
twee personen in een Vayamundo vakantiepark.
Tenslotte telt de tocht ook mee voor onze Prior Trofee. Wie de spaarkaart nog niet
heeft, kan ze vragen en door deel te nemen aan vier van de aangeduide tochten,
sparen voor een fles Prior (of Bio appelsap) van 75 cl.
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We kijken uit naar je komst en hopen jou een mooie – meer dan wandelen alleen dag te bezorgen: wandelen als totaalbelevenis en voor een betere wereld.

De 7de Gaverswandeling uit De Doos op
Pinstermaandag 5 juni
Start: vrije start en aankomst tussen 07u00 en 15u00, aankomst tot 18u00
De Doos, Provinciaal Domein De Gavers, Onkerzelestraat 280, Onkerzele
Afstanden: 6 - 9 – 12 – 16 – 22 - 26 – 32 km
Specificaties: 3de tocht van de PRIOR trofee (regelmatigheidscriterium 2017)
Kinderzoektocht voor de allerkleinsten met leuke prijs
Gratis bedelingen: Mystic fruitbier of frisdrank onderweg
Parking: ruime parkeergelegenheid op de Gavers
Wie aan de Gavers Geraardsbergen denkt, denkt aan een grote plas water met
roeibootjes, een strand, een speelplein, een cafetaria, een camping en meer
dergelijke toeristische aktiviteiten, maar er is meer, veel meer te beleven op, rond en
in de omgeving van dit recreatieoord. Voor deze achtste editie prijst de
parcoursbouwer zich wel erg gelukkig te kunnen starten middenin dit domein, te
weten in zaal De Doos. Dit pluspunt is aan de omlopen te zien. Alle wandelaars
wandelen langs de 20ha grote waterplas op aangenaam bewandelbare voetwegen,
langs weiden en velden, die geregeld worden doorsneden door kleine bosformaties.
Je steekt met z’n allen de Dender over via het handbediende veer, een jaarlijks
terugkerende attractie. Na de overtocht
van de Dender wandel je naar het
Buurthuis in Schendelbeke, in vorige
edities de startplaats. In deze rustpost,
in dit typisch plattelandsdorp, zoals er
langs de meanderende dender nog wel
wat te vinden zijn, kan je even bekomen
van de geleverde inspanningen.
Bepaalde afstanden (9-16-22-26-32)
hebben hier al een ommetje gemaakt
naar het natuurreservaat Moenebroek waarvan de kern wordt gevormd door een nat
elzenbos met enkele bronnen en een groot aantal kwelzones. Rondom het bos
liggen weilanden die omringd zijn door hagen, houtkanten en bomenrijen, met hier en
daar een veedrinkpoel. Je geniet er, terwijl de wegelingen onder je voeten
doorschuiven, van de stilte, de natuur en de gezonde boerenbuitenlucht.
Na de rust in het buurthuis maken de wandelaars op de 12, 16, 22, 26 en 32 km een
prachtige lus door de Boelaremeersen. In dit sedert 2000 door Natuurpunt
uitgebouwde natuurreservaat vind je vooral verruigde graslanden, enkele
valleibossen en riet- en zeggevegetaties, beplant met populieren. Je wandelt er op
smalle paadjes langs en over de talrijke grachten en greppels door een gebied waar
talrijke soorten broedvogels, amfibieën en libellen zich in het paradijs wanen. Na die
heerlijke belevenis wacht alweer de rustpost in Schendelbeke, waarna je met de
vrienden wandelaars van andere afstanden (6 en 9 km) terugwandelt richting Gavers,
waar wij aan het begin van het domein, onze tent hebben opgezet om je te
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verwennen met een gratis Mysticbiertje of een deugdoende frisdrank. Na deze
verfrissing trekt iedereen terug langs de vijver naar De Doos, om daar even te rusten
en eventueel verder te wandelen (22, 26 en 32 km) of je wandeling af te sluiten (6, 9,
12, 16 km). In deze zaal kan je een verscheidenheid van kleine snacks en een ruime
keuze aan warme en koude dranken verkrijgen.
De 22, 26 en 32 km werd vanaf De Doos verder uitgetekend richting Atembeke en de
Bosberg. Je hebt nu, na het vlakke eerste deel van je wandeling, wel zin gekregen in
een meer glooiend parcours en dat wordt je in dit deel gegund. Je trekt aanvankelijk
nog vlak, door het natuurgebied De Gemene Meers en langs het Kasteel Beauprez
gevolgd door het Hof Beauprez, maar aldra kom je in bebost licht heuvelachtig
gebied om zo eventueel langs
bloemrijke dreven en door het dorp
Onkerzele terug te keren naar de
Gavers (22 km), tenzij je verder wil en
nog wat meer klimwerk door het
Raspaillebos en langs het Karkoolbos
verkiest (26 en 32 km). In het
Raspaillebos, gezegend met een rijke
biodiversiteit en het territorium van
talrijke roofvogels, kom je ook voorbij
de Juffrouwkapel uit de 17de eeuw
(halfweg de top rechts onder de bosweg), waar zij die met tandpijn kampen om een
snelle genezing kunnen bidden. Na de lange klim beland je op de top van de
Bosberg - een oude bekende uit de Ronde van Vlaanderen – en kan je genieten van
een welverdiende stop in taverne El Faro (rustpost). Heb je nog meer zin in
verbluffende vergezichten dan kan je hier op de omloop van de 32 km nog een lus
wandelen naar een stukje Kluysbos, om daarna samen met de 26km van het terras
van El Faro het Moerbekebos in te duiken, op zoek naar de wandelaars op de 22 km.
De drie afstanden wandelen door Onkerzele naar de startzaal op de Gavers.
Naar goede gewoonte verzorgen wij in De Doos en in het Buurthuis te Schendelbeke
de wandelaars met een ruime keuze aan warme en koude dranken en diverse kleine
snacks. En natuurlijk zijn er ook onze mattentaarten, los te koop, maar ook in een
voordelig pakket van zes stuks (vijf betalen). De ruime parking van de Gavers op
wandelafstand zal de parkeerproblemen van de vorige jaren snel doen vergeten.
Voor hen die met de trein komen is er de mogelijkheid om in het Buurthuis
Schendelbeke in te pikken op het parcours.
De kinderen tenslotte, zullen niet alleen de faciliteiten van het vakantiepark weten te
waarderen, maar zich ook tijdens de wandeling kunnen uitleven met het oplossen
van de (gratis) fotozoektocht (6 en 9 km). Ze kunnen hun (juiste) oplossingen inruilen
voor een leuke beloning.
Vergeet trouwens ook je Priortrofeekaart 2017 niet te laten afstempelen, want dit is
alweer de derde tocht van dit felgesmaakt wandelcriterium.
Tot dan.
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De 2de dinsdagwandelingen.
De voorbije maanden wandelden we telkens in mooie wandelomstandigheden.
Steeds droog, lenteweer in de winter. De opkomst loog er niet om, 3 maand na
elkaar ongeveer 90 leden op de afspraak. Kunnen we nog zonder onze
dinsdagwandelingen. We vermoeden van niet. De sfeer, de gezelligheid, de
ongedwongenheid, allemaal elementen die bijdragen tot het succes. Keer na keer
zien we dat hier vriendschapsbanden worden gesmeed. Er worden afspraken
gemaakt, de ene zet de andere aan tot wandelen.
Sylvain en Pierre zullen ons ook de komende maanden opnieuw mooie wandelingen
voorschotelen, waarin ze op zoek gaan naar de mooiste plekjes uit de streek. Daar
kan al eens een streepje modder in voorkomen, wat wil je met Padstappers? Na de
tocht is het ontspannen gevoel des te groter.
Ken jij een locatie van waaruit je graag eens zou starten en die ruimte genoeg biedt
voor een groep van een 80 man, neem dan contact op met Kurt. Mogelijk kunnen we
nog nieuwe plaatsjes leren kennen en onze plaatselijke wandellussen uitbreiden.

De komende 2de dinsdagwandelingen.
Dinsdag 11 april 2017:
Vertrekken doen we deze keer om 10 u vanuit ’t Klein Verzet in Parike, Steenweg 67,
Brakel - Parike. We wandelen twee lussen, langs de knooppunten van de
Bronbossen. Deze kaart komt binnenkort uit en wij proberen al enkele paadjes uit. ’s
Middags versterken we de innerlijke mens met onze meegebrachte boterhammen.
Dinsdag 9 mei 2017:
Vertrek om 10u in de Cafetaria van de Gavers, Onkerzelestraat 280, Onkerzele. We
verkennen de wandeling van de komende maand langs alternatieve wegeltjes op het
domein. “s Middags tussen de twee lussen in, verorberen we ons lunchpakket of wie
wil, kan ter plaatse een lunch bestellen.
Dinsdag 13 juni 2017:
We starten deze keer in Bever, meer bepaald Akrenbos. Vanuit ‘t Platteland,
Akrenbos 64, Bever maken we twee mooie lussen. Eén gaat door het Bois de
Lessines, een prachtig stukje natuur waar we zelden door mogen. We vertrekken om
10u en wandelen 2 lussen. ’s Middags genieten we van onze meegebrachte
boterhammetjes of wie wil, kan “s morgens een kleine snack bestellen.
Dinsdag 11 juli 2017:
Het Kaatslokaal van Grimminge verwacht ons op de Vlaamse feestdag. Het lokaal
ligt voorbij de gekende parochiezaal van Grimminge. We vertrekken om 10u en
wandelen 2 lussen. ’s Middags genieten we van onze meegebrachte
boterhammetjes.
Op deze wandelingen wordt een parcours van 13 à 14 km voorzien, dat we wandelen
in twee delen, eentje vóór en eentje na de lunchpauze, die we altijd in de startlocatie
voorzien. Gezien de opkomst wandelen we meestal in twee groepen. De deelname
aan de wandelingen is GRATIS, Onze leden zijn verzekerd via hun ledenbijdrage
aan WSVL.
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Weekendreis 2017 – 3 tot 5 november
naar de Hoge Veluwe in Gelderland.
Na de zomer trekken we er nog een tweede keer op uit met de club. Deze keer naar
Nederland, meer bepaald naar de Veluwe in Gelderland.
We hebben momenteel een optie genomen voor enkele, dubbele en familiekamers.
Al naargelang de noodwendigheden kunnen we nog aanpassen.
Het programma
Afreis op vrijdagmorgen 3 november 2017 omstreeks 6u30.
We wandelen drie dagen, met elke dag keuze tussen een korte (10 a 14 km) en een
lange afstand (18 tot 22 km). De korte afstand proberen we te combineren met een
bezoek aan een stad of bezienswaardigheid. Ons wandelgebied is het Nat iona le
P a rk de Hoge Ve luwe , een vlakke omgeving, ogenschijnlijk gemakkelijk, alhoewel de
zanderige wegen toch heel wat energie kunnen vreten. De wandelconditie van een
regelmatig wandelaar is dan ook wenselijk. Een programma is er nog niet, maar we
werken er aan.
Mogelijke bezoeken voor de korte afstand zijn Appeldoorn of Arnhem, maar ook hier
hebben we nog geen programma vastgelegd. Onze zoektocht moet nog op
kruissnelheid komen (tips zijn welkom)
We verblijven in West Cord Hotel De Veluwe in Garderen in de buurt van
Appeldoorn. Wie meer info wenst, kan al eens een kijkje nemen op de website van
het hotel: http://www.westcordhotels.nl/hotel/hotel-de-veluwe/.
We keren terug op zondag 5 november 2017. Op de terugweg zorgen we ervoor dat
we ’s avonds, onze vermoeide maar voldane beentjes ergens onder een rijkgevulde
tafel kunnen steken. Veilig en wel, mag je ons terug thuis verwachten rond 22 u.

Wat zal inbegrepen zijn?
Zoals gewoonlijk trachten we maximale service te geven. Het hotel is op basis van
vol pension. Bij het avondeten is er drank aan tafel voorzien. We reizen zoals
gewoonlijk met de bus, die de drie dagen bij ons blijft. Ook voorzien we voor iedereen
een annulatieverzekering zodat bij onverwachte omstandigheden een groot deel van
het geld kan worden terugbetaald. Op de terugweg zorgen we voor een smakelijke
afsluiter.

Inschrijven voor deze weekendreis
Het programma staat nog niet 100 % vast en kan nog worden aangepast. Meer
gegevens en een meer uitgewerkt programma alsook de juiste prijs (vermoedelijk
rond de 225 euro) worden zo snel mogelijk uitgewerkt en meegedeeld. Wie mee wil
kan nu al inschrijven. We beperken het aantal reizigers tot twee bussen (100
personen). Inschrijven is mogelijk door het storten van 100 euro voorschot per
persoon op rekening BE42 2937 2514 2854 met vermelding Veluwe. Wie meer
inlichtingen
wil
kan
contact
opnemen
met
Kurt,
via
mail
kurt.martens@padstappers.be of via telefoon of SMS 0479 410 920. Men is pas
definitief ingeschreven als het voorschot is betaald.
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Nancy’s kookhoekje.
Vegetarisch: Zoetzuur Witloofslaatje
Benodigdheden :
30 falafel, 10 stronken witloof, 125 g veldsla, 2,50 sinaasappelen, 2,50 rode uien,
2,50 eetl. boter, 10 eetl. zachte veenbessen, 10 eetl. walnoten.
Voor de dressing: 5 eetl. vloeibare honing, 2,50 eetl. mosterd, 10 eetl. olijfolie, 5 eetl.
ciderazijn, peper en zout.
Voorbereiding: (20 min.)
- Snij de rode ui in halve maantjes.
- Schil de sinaasappel met een scherp mes tot op het vruchtvlees en snij de partjes
van tussen de vliezen.
- Hak de walnoten grof.
- Meng de ingrediënten voor de dressing goed onder elkaar.
Bereiding:
1. Doe de veldsla, de partjes sinaasappel, de rode ui, de zachte veenbessen en de
grofgehakte walnoten in een slakom.
2. Verwijder de harde kern uit het witloof en snij de rest in schuine reepjes. Meng
onder het slaatje.
3. Lepel er wat dressing over en schep goed om.
4. Smelt de boter in een pan en bak de falafels 1 min. aan elke kant op een zacht
vuur.
Afwerking
Verdeel het slaatje over de borden, schik er de falafels op en serveer met een
sneetje bruin brood

Gebakken visfilet met stamppotje van snijboon en knoflook
Benodigdheden:
300 gr snijbonen, ½ kg aardappelen, ½ visbouillionblokje, ½ middelgrote ui, 1 teentje
knoflook, paprikapoeder, verse peterselie, 2 witwisfilets (totaal 400 gr.), margarine, 2
lepels room
Saus: ½ ui, margarine, ½ dl .witte wijn, 1 dl. room, ½ visbouillonblokje, peterselie
Bereidingswijze:
Was de snijbonen en snijd ze fijn. Schil de aardappelen en snijd ze in stukjes van 2
cm. Doe ze in een kom met koud water en een mespuntje bouillonpoeder. Doe een
deksel op de kom, breng aan de kook en kook de aardappelen in 15 minuten gaar.
Voeg als de aardappelen 8 minuten koken, de snijbonen toe. Goed afgieten en
pureren.
Hak de peterselie fijn. Meng de helft van de peterselie met een ½ eetlepel
paprikapoeder en een mespuntje bouillonpoeder. Bestrooi de vis aan alle zijden met
het mengsel. Zet de vis in de koelkast.
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Pel en snipper de ui en de knoflook. Laat wat boter smelten in een klein pannetje.
Voeg de helft van de ui en de knoflook toe. Bak 2 minuten. Voeg dit mengsel samen
met de room door de stamppot.
Doe de andere helft van de ui in een klein pannetje, voeg er de witte wijn bij en laat
inkoken tot de helft. Voeg er de visbouillon aan toe, laat even koken, voeg er room
en peper aan toe, laat nog even koken, breng op smaak. Bind lichtjes met maïzena,
werk af met de helft van de peterselie .
Laat een pan op hoog vuur heet worden. Doe wat margarine en wat olie in de pan.
Voeg de vis toe en bak de vis in ongeveer 5 tot 7 minuten aan alle zijden bruin.
Serveer wat stamppot op het bord, leg er de vis op en nappeer met de saus.

Gröstl:
Benodigdheden:
Peterselie, 200 g. champignons, 250 g spek, 800 g gekookte aardappelen, boter, 2
ajuinen, 4 eieren, pepers, zout
Bereidingswijze:
Als je geen restje aardappelen hebt, schil je de aardappelen en kook je ze gaar in
gezouten water.
Zet twee pannen op het vuur. Smelt in elke pan een klontje boter.
Je werkt met twee pannen omdat alles moet gebakken worden. Als je maar één pan
gebruikt, zullen de ingrediënten die je later toevoegt stoven en dat is niet de
bedoeling.
Pel de uien en halveer ze. Snij ze in halve maantjes.
Bak de aardappelen in één pan en de uien in de tweede pan.
Doe de uien bij de gebakken aardappelen. Zet het vuur onder de aardappelen wat
zachter. Schud af en toe met de pan.
Haal de zwoerd van het spek. Snijd het spek in reepjes en bak het in de pan waarin
de uien gebakken zijn.
Doe het gebakken spek bij de aardappelen. Laat op een laag vuur staan en schud af
en toe met de pan.
Smelt een klontje boter in de lege pan.
Snij de champignons in 4 en bak ze in boter.
Doe de gebakken paddenstoelen bij de aardappelen
Smelt een klontje boter in de lege pan. Bak spiegeleieren in de boter.
Snipper de peterselie en doe hem bij de aardappelen. Breng op smaak met peper en
zout.
Serveer de gröstl in de pan met een spiegelei erop.
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Wandelkalender voor het tweede trimester
Hierna volgt een lijst van wandeltochten, waarbij onze voorkeur gaat naar
wandelingen van bevriende clubs of burenclubs. Een (tweede) dagtocht, die slechts
na een langere rijafstand te bereiken is, wordt enkel vermeld met verwijzing naar de
bladzijde in de WALKING in BELGIUM.
1 Bladzijde in Walking in Belgium 2016 (voor méér informatie).
2 Dag en datum. O.BG = tocht in kader van de Oost-Vlaamse Biergordel –
Walk On = tocht voor Walk On Criterium
3 Naam van de organisator, naam van de tocht en startplaats.
4 Afstanden en vertrekmogelijkheden. Respecteer vooral het startuur.
1
2
94 Woensdag 05.04

96 Zaterdag 8.04

98 Zondag 09.04

98 Zondag 09.04

3
De Kadees Aalst
Faubourgtocht
Parochiehuis Baardegem
Baardegem-Dorp, Baardegem
Denderklokjes Lebbeke
Tongenslijperstocht
Kantine Speelplein
Dorp, Denderbelle
Natuurvrienden Deinze
Kunsttocht
Zaal VIBSO Leieland
Leihoekstraat 7B, Machelen
Reynaertstappers VZW
Reynaerttocht
Basisschool Zonnewijzer
Kouterstraat 108, Zele

4
6-7-8 km
van 08u00 tot 15u00
6-10-15-20 km
van 07u00 tot 15u00
6-10-15-20-25 km
van 07u00 tot 15u00
5-7-11-13-17-19-24-32 km
van 07u30 tot 15u00

DINSDAG 11.04 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN
Samenkomst aan ’t Klein Verzet – Steenweg 67 - Parike
Zie artikel over de dinsdagtochten
104 Donderdag 13.04

De Smokkelaars Stekene
Linietochten
Vrije Basisschool De 3 Beuken
Pastoor v. Lierdestr. 2, Stekene

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

ZATERDAG 15.04 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN
INWANDELEN MATTENTAARTENTOCHT 10/12 – 22 – 32 en 42 km
Samenkomst aan KA Geraardsbergen / De Bremme / brug Lessensestraat
Zie artikel over inwandelen Mattentaartentocht
105 Zaterdag 15.04

107 Zondag 16.04
BUSREIS
WalkOn

Hanske De Krijger Oudenaarde
Koppenbergtocht
Parochiezaal Leupegem
Sompelplein, Leupegem
Sport + Kinrooi VZW
Thornertocht
Parochiezaal Kessenich
Meierstraat z/n, Kessenich
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7-12-18-25 km
van 07u00 tot 15u00
4-8-12-21 km
van 07u00 tot 15u00
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107 Zondag 16.04

108 Zondag 16.04

108 Zondag 16.04

110 Maandag 17.04

110 Maandag 17.04

111 Maandag 17.04

111 Woensdag 19.04

114 Zaterdag 22.04

114 Zaterdag 22.04

118 Zondag 23.04
PRIORTOCHT
WalkOn
120 Woensdag 26.04

122 Zaterdag 29.04

122 Zondag 30.04
KILOMETERVERGOEDING

WRC Manke Fiel VZW
Manke Fieltochten
’t Jass
Asphaltcosite 20, Asse
Les Vaillants Acrenois
Marche du Pays des Carrières
Club Animation
Pl. Bois-de-Lessines, Bois De Les.
Wandelclub Gasthofstappers VZW
Kommiezentocht
Polyvalente Zaal De Klingelaar
Kieldrechtstraat 12, De Klinge
Horizon Opwijk
Paaswandeling - Jubileumtocht
Sint-Pieterszaal
Steenweg 131, Mazenzele
De Chatons Ronse VZW
Muziekbostocht
Zaal La Salette Louise-Marie
La Salettestraat 1, Maarkedal
Wandelclub Al Kontent
W.A.K.-tocht
Feestzaal De Molen
Goeiingen 12, Evergem
Egmont Zottegem
Midweektocht
OC Sint-Goriks-Oudenhove
St-Goriksstr. 13, St-GoriksOudenhove
Op stap door Nukerke
Vlaamse Ardennentocht
Zaal De Wante
Essestraat 1, Schorisse
Euraudax België
Euraudax Geraardsbergen
Cafe El Faro (Bosberg)
Heirbaan 35, Galmaarden
Padstappers Geraardsbergen
MATTENTAARTEN tocht
Koninklijk Atheneum
Papiermolenstr. 103, G’bergen
De Hopbelletjes Opwijk
Midweektocht
Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7, Opwijk
Postiljon Merelbeke
Husdinetocht
Zaal De Kollebloem
Leenstraat 18, Destelbergen
WSV De Kadees VZW
Vlaamse Wandeldag
Industriezone 3, Industrielaan 18
Erembodegem
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5-7-10-14-21-30 km
van 07u00 tot 15u00
5-10-15-20-25 km
van 07u00 tot 15u00
6-10-15-20-25-30 km
van 07u30 tot 15u00
5-10-16-21-28 km
van 08u00 tot 15u00
4-7-14-21 km
van 07u00 tot 15u00
4-8-12-18-22-30 km
van 07u00 tot 15u00
7-10-14-18-21 km
van 08u00 tot 17u00

5-7-11-15-22 km
van 07u00 tot 15u00
25 km
10u00
6-8-10-12-14-16-18-22-2632-42 km
van 07u00 tot 15u00
ALLEN OP POST
4-6-8-10-12-14-18 km
van 08u00 tot 15u00
5-8-12-18-24-30 km
van 07u30 tot 15u00
6-8-13-18-24-26-32-40 km
van 06u30 tot 15u00
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123 Maandag 01.05

123 Maandag 01.05

124 Woensdag 03.05

126 Zaterdag 06.05

126 Zaterdag 06.05

128 Zondag 07.05

128 Zondag 07.05

128 Zondag 07.05

De Zilverdistel
Disteltochten
Oscar Romerocollege
Noordlaan, Dendermonde
Wandelclub Roal Benti
Krekentocht
CC De Meet
St-Jansstr 22, St-Jan-in-Eremo
Parel v/h Pajottenland
Hanezoekerstochten
GO Willem Tell
Hernestraat 5, Tollembeek
De Ankerhofstappers
Edelingentocht
Cafe Ankerhof
Huytstraat 36, Haaltert
Scheldestappers Zingem
Lozermeitocht
Parochiaal centrum Della Faille
Ouwegemsestwg 259, Kruishoutem
Everbeekse Wandeltochten
Vlaanderens Mooiste Wandeltocht
Lagere School Sint-Augustinus
Driehoekstraat 42A, Brakel
Wandelclub St.Pieters-Leeuw
Lewe tocht
Zaal Centrum
Menisberg 7, Huizingen
Burchtstappers Herzele
Lentewandeling
Gem. Basisschool
Tuinwijkstraat 2, Herzele

4-8-12-18-24-30 km
van 07u30 tot 15u00
4-9-12-17-20-24-30 km
van 07u00 tot 15u00
6-12-18 km
van 07u30 tot 15u00
6-13-22 km
van 07u00 tot 15u00
6-10-15-21-30 km
van 07u00 tot 15u00
6-12-18-25 km
van 07u00 tot 15u00
5-10-15-20-25-30 km
van 08u00 tot 15u00
5-8-12-18-25 km
van 08u00 tot 15u00

DINSDAG 09.05 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN
Samenkomst Cafetaria De Gavers - Onkerzelestraat 280 - Onkerzele
Zie artikel over de dinsdagtochten
130 Woensdag 10.05

131 Zaterdag 13.05

133 Zondag 14.05
Walk On
133 Zondag 14.05

Hanske De Krijger Oudenaarde
Rondom Mullem
Parochiezaal Mullem
Mullemstraat, Mullem
Natuurvrienden Deinze
Kip- en Eitocht
VTI
Leon Declerqstraat 1, Deinze
De Heidetochten Kester-Gooik
Heidetochten
Zaal Edele Brabant
Strijlandstraat 59, Gooik
Florastappers Gent
Vrijbuiterstocht
Vrije Basisschool Dikkelvenne
Nijverheidsstr. 29A, Dikkelvenne
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7-10-14-18-21 km
van 07u00 tot 15u00
6-10-15-20 km
van 07u00 tot 15u00
4-6-10-16-22-26-32-42-50
km
van 06u30 tot 15u00
7-12-16-21 km
van 08u00 tot 15u00
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136 Woensdag 17.05

137 Zaterdag 20.05
Walk On
139 Zondag 21.05

139 Zondag 21.05
Walk On
143 Donderdag 25.05
BUSREIS
Walk On
143 Donderdag 25.05
BUSREIS
Walk On
144 Zaterdag 27.05

144 Zaterdag 27.05

146 Zondag 28.05

147 Zondag 28.05

147 Zaterdag 28.05

147 Zondag 28.05

152 Vrijdag 02.06

Egmont Zottegem
Midweektocht
OC Strijpen
St-Andriessteenweg 163, Strijpen
Boerenkrijgstappers Overmere
Heidemeerstocht
Festivalhal
Donklaan 125, Berlare
Wsv Land Van Rhode
Lentetocht
Parochiecentrum Sint-Michaël
Kloosterstr., St-Lievens-Houtem
Op stap door het Meetjesland VZW
Op Stap door het Meetjesland
Evenementenhal Sporthal
Burg. L. Pussemierstraat, Eeklo
Egmont Zottegem
Egmonttocht
Feestzaal Bevegemse Vijvers
Bevegemsevijvers 1, Zottegem
Wc Aviat Sint-Truiden
Internationale Trudotocht
Parochiezaal De Kajaan
Grevensmolenweg 34, St- Truiden
Omloop Kluisbergen
100 km v Omloop Kluisbergen
Feestzaal De Brugzavel
Brugzavel 25B, Kluisbergen
Wandelclub Al Kontent
Augustijnentocht
Brouwerij Van Steenberge
Lindenlaan 25, Ertvelde
Lennikse Windheren
Lennikse Windherentocht
St-Godelieve-Instituut
Schapenstraat 39, St-Mart.-Lennik
Omloop Kluisbergen
Omloop Kluisbergen
Feestzaal De Brugzavel
Brugzavel 25B, Kluisbergen
Op Stap Zwalm
Zwalmse Molentocht
De Zwalmparel
Sportlaan, Munkzwalm
WSV Wetteren
Herdenking A. De Maesschalck
Sint-Gertrudiscollege
Wegvoeringstraat 21, Wetteren
Klavertje Vier Wortegem-Petegem
Biestkermistochten
Feesttent
Waregemsestwg 144, Kruishoutem
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7-10-14-18-21 km
van 08u00 tot 17u00
4-6-10-12-18-24-30 km
van 07u00 tot 15u00
6-12-18-21-24-30 km
van 07u00 tot 15u00
6-12-18-24-30 km
van 07u00 tot 15u00
6-12-18-24-32-42-50 km
van 07u00 tot 17u00
4-5-9-13-18-20-28-35-43
km
van 07u00 tot 15u00
25-2x25-50-2x50 km
van 06u30 tot 10u00
5-10-18-23-30 km
van 07u00 tot 15u00
6-8-10-12-16-20-25-30-3540-47 km
van 07u00 tot 15u00
6-12-18-25-50 km
van 06u30 tot 15u00
6-12-18-24 km
van 07u00 tot 15u00
6-12-18-24 km
van 07u30 tot 15u00
6-12-18 km
van 07u00 tot 15u00
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153 Zaterdag 03.06

158 Zondag 04.06

162 Zondag 04.06

163 Maandag 05.06
ALLEN OP POST
165 Zaterdag 10.06
2e Luik
Oost-Vlaamse
Biergordel
166 Zondag 11.06

167 Zondag 11.06

Hanske De Krijger Oudenaarde
Molentocht
KBO Mater
Materplein 15, Mater
De Pajotten Hekelgem
Sinksentocht
Cultuurzaal Sanderus
Bellestraat 99, Hekelgem
Marcheurs de la Sylle-Bassilly
Marche de la Sylle
Salle de la Tourette
Rue des Viviers, Braine-le-Comte
Padstappers Geraardsbergen
Gaverswandeling
Zaal De Doos (De Gavers)
Onkerzelestraat 280, Onkerzele
Scheldestappers Zingem
Sloebertocht
Zwalmparel
Sportlaan, Zwalm
Trekplosters Zellik-Asse
Breugheltocht
C.C.Den Horinck
Noorderlaan 20, Zellik
De Lachende Klomp VZW
Wase Poldertochten
GC De Route
Stationstraat 201, St-Gillis-Waas

7-10-15-20-25 km
van 07u00 tot 15u00
4-7-12-20-30 km
van 07u30 tot 15u00
6-12-18-25-32-42 km
van 06u00 tot 15u00
7-9-12-16-22-26-32 km
van 7u30 tot 15u00
6-10-15-21-36-60 km
van 07u00 tot 15u00
6-12-20-30 km
van 07u00 tot 15u00
6-12-16-21-30 km
van 07u00 tot 15u00

DINSDAG 13.06 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN
Samenkomst aan Akrenbos – … - Bever
Zie artikel over de dinsdagtochten
169 Woensdag 14.06

170 Vrijdag 16.06

170 Zaterdag 17.06

173 Zondag 18.06

173 Zondag 18.06

Wsv Land van Rhode
Balegemse Jenevertocht
Zaal De Kring
Gootje 61, Balegem
VZW De Nacht
Nacht van West-Vlaanderen
Zaal De Mast
Industrielaan 2, Torhout
Reigerstappers Vinderhoute
Ledeganck-Madoutocht
Chalet Prov. Domein Het Leen
Gentsesteenweg 80, Eeklo
De Hopbelletjes Opwijk
Hoppetocht
Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7, Opwijk
De Chatons Ronse
Megasterren Heuveltocht
Zaal De Spil
Lorettestraat 96, Ronse
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6-10-14-18-21 km
van 07u00 tot 15u00
10-21-42-100 km
van 20u15 tot 21u00
6-8-12-16-18-23 km
Van 08u30 tot 15u00
4-8-12-18-24-30 km
van 07u30 tot 15u00
6-10-14-21-28-35 km
van 06u30 tot 15u00
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174 Zondag 18.06

175 Woensdag 21.06

175 Vrijdag 23.06

175 Zaterdag 24.06

175 Zaterdag 24.06

177 Zondag 25.06

177 Zondag 25.06

177 Zondag 25.06

179 Woensdag 28.06

180 Zaterdag 01.07

181 Zaterdag 01.07

182 Zondag 02.07

184 Woensdag 05.07
ALLEN OP POST

Le Roitelet
Marche du Roitelet
Centre Culturel et Sportif
Rue de la Liberté 23, Ladeuze
Egmont Zottegem
Midweektocht
Jules Mathijsstadion
Kastanjelaan, Zottegem
De Lachende Wandelaars
Door ’t Land van Pierlala
Gem. Feestzaal Katershoek
Ijzeren Hand 1, Ursel
Postiljon Merelbeke
Groenendaltocht
Parochiaal Centrum
Gaversesteenweg 518, Merelbeke
Euraudax België
Euraudax Brakel
Sporthal De Rijdt
Jagersstraat 64, Brakel
De Schooiers Wichelen
Bergenmeersentocht
Sporthal Schellebelle
Spoorwegstraat 26, Schellebelle
WSK Marke
Voettocht der Vlasstreek
Don Bosco College
Don Boscolaan 30, Marke
Op Stap door Nukerke
Eleneboswandeling
Parochiale Zaal Zulzeke
Zulzekestraat 17, Zulzeke
WSV De Vossen VZW
Klaver 3-tocht
Orangerie
Vekenstraat 3, Buggenhout
Natuurvrienden Deinze
Dreventocht
Zaal Oud Gemeentehuis
Xavier De Cocklaan 5, Deurle
Les Trouvères Club De Marche
Au Pays de Quintine
Buvette F.C. Ellezelles
Rue de Renaix 45, Ellezelles
CSC Lierde
Zomertocht
O.C. De Lier
Nieuwstraat 21, St-Maria-Lierde
Padstappers
Drie-Provinciën-tocht
Zaal Ter Wijsbeek
Akrenbos 133, Bever
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6-12-20-30 km
van 07u00 tot 15u00
7-10-14-18-21 km
van 08u00 tot 17u00
6-10-15 km
van 13u00 tot 18u00
6-12-16-20-24 km
van 07u30 tot 15u00
25-50-75-100-125-150km
11u00
6-7-10-14-17-21-30 km
van 07u00 tot 15u00
6-12-18-25-30 km
van 07u00 tot 15u00
5-7-11-15-22 km
van 07u00 tot 15u00
5-10-15 km
van 08u00 tot 15u00
6-10-15-20 km
van 07u00 tot 15u00
4-7-14-25-42-50 km
van 07u00 tot 15u00
6-12-18-24-32 km
van 06u30 tot 15u00
6-8-12-16-22-26-32 km
van 07u30 tot 15u00
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Voorbije organisaties
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Reclameblad 10
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