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Voorwoord 
Beste Padstappers 

De meesten onder ons hebben een 
welverdiende vakantie achter de rug. 
Iedereen is intussen terug gewend aan de 
dagelijkse routine van werk, school, 
kinderopvang, enzovoort. Het najaar is voor 
onze club een drukke periode, met 
maandelijks een organisatie. 

Tijdens de zomerperiode worden er tal van 
lange afstandswandelingen georganiseerd, 
met de Dodentocht van Bornem als 
voornaamste uithangbord. De afgelopen 
jaren hebben we in ons clubblad heel wat 
aandacht besteed aan deze tocht. Het is en 
blijft een grandioze prestatie voor degenen 
die deze tocht tot een goed einde brachten. 
Een dikke proficiat dan ook aan al onze 
leden die Bornem uitstapten. Naast Bornem 
worden er echter nog heel wat andere 100 
kilometertochten georganiseerd. Het is niet 
echt eerlijk ten opzichte van onze leden die 
hieraan deelnemen om enkel Bornem ‘in the 
picture’ te zetten. Ik weet dat er heel wat 
lange afstandswandelaars- ook binnen onze 
club- bewust niet naar Bornem afzakken om 
diverse redenen. Hun prestatie wordt niet 
vermeld in het clubblad, en eigenlijk is dit 
discriminerend. Daarom heeft het bestuur 
beslist om het vanaf dit jaar bij een-
weliswaar zeer gemeende- algemene 
vermelding te houden. 

Op onze eigen lange afstandswandeling in 
augustus mochten we 263 deelnemers 
inschrijven. Dit zijn er 64 meer dan vorig 
jaar. We mogen spreken van een zeer goed 
resultaat. Niet vergeten, op zaterdag 31 
maart 2018 organiseren we de 50 kilometer 
‘van het jongste (Brussel) naar het oudste 
(Geraardsbergen) Manneken Pis. We 
bestaan volgend jaar 35 jaar. Durven 35 
Padstappers deze uitdaging aan? 

Naast deze gelegenheidstocht zijn er nog 
andere jubileumactiviteiten gepland. Noteer 
alvast de derde zaterdag van februari 
(ledenfeest in Villa Wilson) en zaterdag 15 
september (daguitstap) met stip in jullie 
agenda. 

Jullie aanwezigheid op onze eigen tochten 
en andere activiteiten van onze club gaat in 
stijgende lijn, en dat is zeer goed. Het totaal 
aantal deelnemers op onze eigen 
organisaties blijft ook verder stijgen. 
Wandelsport Vlaanderen heeft onlangs 
nieuwe statistieken per club gepubliceerd. 
Hieruit blijkt dat er een sterke terugval waar 
te nemen is van onze leden bij organisaties 
van andere clubs, en dat is uiteraard minder 
goed nieuws. Ik ga de cijfers verder 
analyseren. Het lijkt me wel nuttig om 
hierover tijdens de volgende Algemene 
Vergadering van de vzw eens van 
gedachten te wisselen. 

Het einde van mijn mandaat als voorzitter 
komt in zicht. Uiterlijk eind 2018 zou ik graag 
de symbolische fakkel doorgeven. Ik zal dan 
10 jaar voorzitter geweest zijn, de periode 
die ik van bij het begin vooropstelde. 
Intussen blijf ik 100% gefocust. Met 
enthousiasme zal ik de kandidaat-opvolger 
begeleiden, zodat hij of zij in de best 
mogelijke omstandigheden het roer kan 
overnemen. Zelf blijven Annick en ikzelf 
nadien lid van de Algemene Vergadering en 
blijven wij-waar mogelijk- helpen bij de 
organisaties. 

Tot gauw, hetzij op een van onze volgende 
activiteiten, hetzij ergens te velde. 

Koen 
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Het Padstappersbestuur. 
Koen Delplace 

Functie: Voorzitter, PR, nieuwe leden 
Adres: Solleveld 65, 9500 Goeferdinge 
Tel: 054 42 36 61 
e-mail: voorzitter@padstappers.be 

Ivan De Nollin 

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

Nancy Martens 

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

Kurt Martens 

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

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

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

Marleen Batselier 

Functie: Bestuurslid 
Adres:  Pirrestraat 13, 9500 Moerbeke 
Tel:  0494 85 64 85 
e-mail: batseliermarleen@hotmail.com 

Jürgen Fauconnier 

Functie: Bestuurslid 
Adres:  Heuvelstraat 108, 9500 Moerbeke 
Tel:  0496 25 49 08 
e-mail: jurgen.fauconnier@telenet.be 

Freddy Callebaut 

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

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

Viviane Demilde 

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

Robert Van Damme 

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

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

Buiten Bestuur:   
Annick De Taeye 

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

Andre Pletinckx 

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

Francine Van Der Maelen 

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

Functie: Rekeningcommissaris 
Danny Spitaels 

Functie: Rekeningcommissaris 
 
Bankrelaties:  
Lidgeld en andere bijdragen: IBAN: BE17 4431 6264 1121  BIC: KREDBEBB 
Clubwerking:   IBAN: BE67 2930 3618 4287  BIC: GEBABEBB  
Betaling van reizen:  IBAN: BE42 2937 2514 2854  BIC: GEBABEBB 
 
Clubadres: Padstappers Geraardsbergen vzw, Solleveld 65, 9500 Geraardsbergen 
De Club digitaal:  
http:www.padstappers.be - webmaster@padstappers.be – facebook: Padstappers Geraardsbergen 
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Busreizen van het 4de kwartaal 
 

Oktober 2017 
Zondag 15 oktober 

PASSCHENDALE ROAD-TOCHT 
Org: Drevetrotters Zonnebeke VZW (5078) 

Vertrek: 08u00 aan De Reep  
€ 7,00 / € 4,00 

Zottegem: 08u10 – Wetteren: 08u20 
 
 
 
 

November 2017 
Zondag 19 november 

LIPPENSGOEDTOCHT 
Org: Wandelclub Beernem VZW (5009) 

Vertrek: 08u00 aan De Reep  
€ 7,00 / € 4,00 

Zottegem: 08u10 – Wetteren: 08u20 
 
 
 
 

December 2017 
Zaterdag 16 december 

MARCHE DES ILLUMINATIONS 
Org: Mont-Marche Tournai (HT 075) 

Vertrek: 15u00 aan De Reep  
€ 7,00 / € 4,00 

 

Avondwandeling  
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Beschrijvingen busreizen 4de kwartaal 
 

Zondag 15 oktober 2017 
Brothers in Arms tocht 

Org: Drevesstappers Zonnebeke (5542) 
Start : OC ’t Zonnerad, Tresoriersstraat 6 

8980 Zonnebeke 
Afstanden: 4 – 7 - 14 – 16 - 18 – 22 km 

 
 
* Wandelverenigingen haken door veroudering en gebrek aan opvolging vaak af, zo 
ook de Drevetrotters (na 43 jaar en met 250 leden). Overname lukte niet en daarom 
werd, met enkele gemotiveerde mensen en een volledig nieuw bestuur, een nieuwe 
club boven de doopvont gehouden: De Drevestappers. Zij organiseren op zondag 15 
oktober hun eerste wandeling. We kregen de volgende beschrijving: 

“De streek Groot-Zonnebeke was tijdens de Groote Oorlog, zoals hij hier wordt 
genoemd, het tafereel voor een vierjarige strijd tussen de Duitse troepen en de 
geallieerden. De streek ligt dan ook bezaaid met talrijke kerkhoven waar tienduizenden 
soldaten, bekend en onbekend, liggen begraven. Wees gerust, deze wandeltocht is 
geen route die u van het ene naar het andere kerkhof zal leiden, maar je kan er ook 
niet altijd omheen. Ieder stukje grond is hier hard bevochten geweest en heeft ook 
soms wel een verhaal. Daaruit hebben wij er ook één gekozen om onze wandeltocht 
een naam te geven. Het gaat over 2 Australische soldaten, John en Jim Hunter.  

Zij waren op het front aangekomen in 1917 als soldaten van het 49° Bataljon dat 
meestal uit Queenslanders bestond. Beiden werden ze ingezet in de slag om Polygoon 
Wood. Op de vooravond dat zij ten aanval zouden trekken werd John op verkenning 
uitgestuurd maar hij werd hierbij zwaargewond door vijandelijk vuur en 
granaatscherven. Toch wist hij terug zijn eigen bataljon te vervoegen, maar stierf daar 
in de armen van zijn broer Jim. Het was ook Jim die voor zijn broer en tevens 
wapenbroeder John, een laatste rustplaats groef en hem zo een min of meer 
“waardige” laatste rustplaats bezorgde. Jim overleefde de oorlog en keerde terug naar 
Australië. Hij beloofde na de oorlog zijn broer terug naar Australië te brengen maar 
toen hij na de oorlog terugkwam, was het slagveld dermate onherkenbaar geworden 
dat hij de plaats niet meer terugvond. Officieel werd John altijd als vermist opgegeven 
en staat hij vermeld op het Menen Gate Memorial. Maar in 2007 werd zijn lichaam 
opgegraven tijdens wegeniswerken en na DNA-onderzoek officieel herkend als John 
Hunter.  Hij werd dan ook met volle militaire eer begraven bij Buttes New British 
Cemetery in het Polygoon Wood. Het verhaal zal nog een vervolg krijgen daar er een 
speciaal monument gepland is waar de resten van John Hunter werden gevonden. 



Het Padstapperke 

Oktober 2017 – 5 
 

De wandeling zal ons dus door oud oorlogsgebied leiden maar geen paniek, laat de 
helm en de geweren maar thuis. De rust is er allang teruggekeerd en het verwoeste 
landschap heeft  

zich volledig hersteld. Het is er heerlijk wandelen door het lichtglooiende landschap en 
over verharde en onverharde wegen. Onze wandeling start in het Zonnerad, een ruime 
zaal met verzorgde accommodatie en waar ook een plaats voorbehouden is waar de 
bus de volledige dag op een veilige manier kan blijven staan. Er is een wandeling van 
4 km over een landelijke omgeving en die gemakkelijk toegankelijk is voor 
kinderwagens en rolstoelen. Er is een wandeling van 6 km die ons wat meer noordelijk 
stuurt over de opgevoerde kleiputten van de steencentrale.  De 12 km leidt ons naar 
rustpost De Dreve. Het is op deze lus dat wij aan de vindplaats voorbijkomen waar 
John Hunter werd opgegraven en tevens komen wij aan het Nonnenbos voorbij en aan 
de plaats waar Brothers in Arms Memorial komt. Na de rust in de Dreve, lopen wij even 
door Polygoon Wood en komen aan het Polygon Cemetery voorbij. Wij worden naar 
het kasteelpark van Zonnebeke geleid waar we voorbijkomen aan verschillende 
“poppygardens” telkens gewijd aan een land van de alliantie dat de Duitse bezetter 
bevocht. In het prachtige park bevindt zich ook het Memorial Passchendale Museum, 
een heel druk bezocht centrum dat u alles over de Groote oorlog leert. Hier wordt 
geïllustreerd hoe de strijd zowel boven -als ondergronds verliep. Het museum ontvangt 
in de 4 jaar durende herdenkingsperiode tienduizenden bezoekers, en is een quasi 
verplichte schoolreis voor de Engelse scholieren.   

De wandeling van 16 km, omvat dezelfde route als de 12 km, maar maakt nog een 
ommetje langs de wijk Broodseinde.  En dan is er nog finaal een tocht van 22 km die 
de som is van de 16 km wandeling en de lus van 6 km.  

Kortom een aanbod van wandelingen naar ieders wil en vermogen. Wij wensen jullie 
alvast welkom en een mooie dag in Zonnebeke! “ 
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De wandelingen starten vanuit het Parochiaal centrum ’t Bulskampveld, vanwaaruit de 
verschillende afstanden via de residentiële villawijk van Herstberge naar het 
provinciaal domein Lippensgoed Bulskampveld zijn uitgetekend. Dit domein bestaat 
uit een heidegebied, akkers, loofbossen en weiden. Het bevat o.a. een neogotisch 
kasteel met park en uitgebreide kruidentuin (ongeveer 400 soorten), een domeinhoeve 
en een vogelopvangcentrum. Het Bulskampveld is tevens het grootste 
aaneengesloten bosgebied van de Provincie West-Vlaanderen. Daarvan wordt 
circa 27 ha bos, heide en weiden aan de Bornebeek als natuurreservaat beheerd door 
Natuurpunt. Dit natuurgebied wordt soms ook Heideveld-Bornebeek genoemd. De er 
specifiek voorkomende fauna en flora bestaat o.a. uit de poelkikker, boompieper, 
kruipbrem, moeraskartelblad en moeraswalstro. We kregen van de parcoursbouwer 
de volgende inlichtingen: 

“4 km is ook geschikt voor rolwagens gaat volledig door de residentiële villawijk met 
zijn statige beukendreven. 
6, 11, 17 en 21 km gaan via enkele mooie dreven in de villawijk van Herstberge naar 
het Provinciaal Domein Lippensgoed om vervolgens een deel van dit domein te 
doorkruisen. De 6 km gaat via de hoeve Colpaert terug naar Hertsberge. 11, 17 en 21 
km komen bij de Heirweg en dwarsen deze en doen vervolgens nog enkele dreven en 
lanen aan van het Psychiatrisch Ziekenhuis St-
Amandus tot bij de eerste rustpost. 
Na de rust trekken we terug met de 11 km naar 
de kleurenpracht van het provinciaal domein, 
waar de wandelaars in de omgeving van kasteel 
en kruidentuin Op de “Hoeve Colpaert” ook nog 
kunnen genieten van een ijsje of ander 
ambachtelijk hoeveproduct. Na dit rustpunt 
bereiken we via enkele statige beukendreven terug de villawijken van Hertsberge en 
de startplaats. 
Na hun eerste rustpost maken 17 en 21 km een lus in de bossen van het PC St-
Amandus en een deel van de Vagevuurbossen en trekken, terug in de rustpost, verder 
op het parcours van de 11 km.” 
Zoals we dat van Beernem gewoon zijn, wordt dit dus hoofdzakelijk een wandeling 
door de bossen. 

 

 

Zondag 19 november 2017 
Lippensgoedtocht 

Org: Wandelclub Beernem vzw (5009) 
Start : Par. Centr. Bulscampvelt, Wingensestraat 2, Hertsberge 

Afstanden: 4 – 6 – 11 – 17 - 21 km 
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December, sombere wintermaand of bruisende 
gezellige kerstmaand? Het is zoals men het bekijkt, 
maar kerstsfeer heeft toch nog niemand onberoerd 
gelaten, vandaar om voor de laatste busreis van het 
jaar, een tocht te kiezen waarop sfeer en vrolijkheid 
prominent aanwezig zijn: een stadswandeling in het 
feeërieke verlichte Doornik. 
Doornik, de stad met 5 torens en tevens hoofdstad van 
de Merovingische koningen genoemd. Samen met 
Tongeren is het één van de oudste steden van het 
land, kort bij Frankrijk en met enige Franse invloed. 

De wandeling laat ons de vele monumenten en waardevolle gebouwen ontdekken. Via 
de stationswijk, de plaatselijke uitgangsbuurt, gaat het richting Schelde. Hier 
ontdekken we de prachtige “Pont des Trous” (de Gatenbrug). Na een klimmetje langs 
de  overblijfsels van de 13de eeuwse verdedigingswal komen we op hoger gelegen 
gebied. Een mooi uitzicht over de stad is onze beloning. Verder komen we zeker en 
vast door kleine parkjes en via steegjes bereiken we het begijnhof. Nu bereiken we het 
sfeerverlichte stadsgedeelte. Mooi, mooier, mooist, is de juiste omschrijving.  
Nu volgt het historische stadsgedeelte, de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal, met de 5 
torentjes, de verlichte belforttoren (het oudste van België), de Sint Quentinkerk, de 
lakenhalle, de elegante Conciergerie en heel wat typische patriciërswoningen. Stuk 
voor stuk schitterende getuigen van een roemrijk verleden. Voeg daarbij de 
kerstverlichting en de kerstmarkt en je waant je als wandelaar in een gans andere 
sfeer. Op de kerstmarkt kan je genieten van glühwein, gebraden worst met choucroute, 
spek in de pan of andere eetwaren in alle maten en vormen aangeboden. 
Via kleine steegjes trekt de wandeling verder. Onderweg komen we diverse musea en 
de voormalige benedictijnenabdij tegen. Aan de monumentale toegangspoort merken 
we de versiering met een Sint-Jacobsschelp. Doornik is voor velen dan ook een 
tussenstop op doorreis naar Compostella. 
Verder langs minder gekende monumenten en mooi versierde pleinen bereiken we 
opnieuw de startlocatie waar we nog kunnen gebruik maken van een streekbiertje of 
een andere opkikker. Onze jaarlijkse uitstap naar een kerstsfeerwandeling zit erop. De 
Doornikse omgeving heeft voor velen van jullie geen geheimen meer.  

Zaterdag 16 december 2017 
Marche des Illuminations 

Org: Mont-Marche Tournai (HT 075) 
Start: Ecole Communal du Château, Avenue Leray 33, Tournai 

Afstanden: 7 - 12 km 
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Busreizen 
Inschrijven: Steeds inschrijven bij Eddy Rijgaert 

• Telefonisch bij Eddy Rijgaert op het nummer 054 42 14 85 tussen 17u00 en 
19u00. 

• Via e-mail: busreis@padstappers.be en dit tot ten laatste 4 dagen voor de 
reis. Men is pas zeker van inschrijving/afzegging na een antwoord per e-
mail. Krijgt men geen mail terug, zoek dan een andere manier om te 
verwittigen. 

• Op de wandelingen, zowel op eigen organisaties als de dinsdag-
wandelingen. 

• Op de bus, bij het rondkomen met de nieuwe lijst. 
Wie drie keer afwezig is (te laat verwittigen of niet komen opdagen zonder geldige 
redenen) zal voor 1 jaar aan geen busreizen meer kunnen deelnemen. 

Herinnering: Bijdrage voor een ééndags-busreis 
• Kinderen tot en met hun zevende verjaardag gaan GRATIS mee. 
• Vanaf de maand die volgt op de zevende verjaardag betaalt men € 4,00.  
• Vanaf de maand die volgt op de zeventiende verjaardag betaalt men de 

volledige som: € 7,00. 
• Wie € 4,00 of € 7,00 betaalt, krijgt steeds een busbon van € 1,00 terug. 
• Wie 4 of 7 bons kan sparen, mag er 1 busreis (van hetzelfde tarief) mee 

betalen maar krijgt dan geen nieuwe busbon terug.  

Herinnering: 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. Het valt ons de laatste 
tijd op dat medereizigers, zowel voor als na de reis, met modderschoenen op de bus 
plaatsnemen. Om het geheel proper te houden vragen we een reserve paar schoenen 
mee te nemen. Zo niet, zal men op blote voeten of kousen moeten plaats nemen op 
de bus. 

Een busreis, enkel voordelen! 
Wie met de bus meereist 

- Hoeft zelf niet te rijden (kan hierdoor al eens 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 steeds meer op dan 70 individuele Padstappers. 
  

mailto:busreis@padstappers.be
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De kilometer- en tochtenbadges 
Uitgereikt van 1 juli 2017 tot en met 25 september 2017 

Kilometerbadges   

1.000 km :  
Inge DE BOOSER  
Pascal GEERS 

2.000 km : 
Milan BROUWIER 
Lydia DE TROYER 

3.000 km : 
Natascha DE SCHRIJVER 

4.000 km : 
Rudy GHIJSELS 
 

9.000 km: 
Jan DE GEYTER 

10.000 km :  
Johan NAESSENS 

11.000 km :  
Ingrid PANNEKOEKE 

35.000 km : 
Franz NOVOTNI 

75.000 km : 
Andre HENOIT 

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

Wandelsport Vlaanderen huldigt leden 
 
In de loop van januari (15 januari 2018 in Zottegem) huldigt Wandelsport Vlaanderen 
zijn trouwe stappers. 
 
Komen hiervoor in aanmerking: 
 

• Leden die aan 1.000, 2.000 (of een veelvoud ervan) tochten hebben deelgenomen. 
• Leden die 20.000 km, 40.000 km, 60.000 km (of een veelvoud ervan) hebben afgelegd. 

 
Padstappers die dergelijke prestaties op hun palmares hebben en wensen deel te 
nemen aan het huldigingsfeest, worden verzocht dit voor 1 december 2017 te melden 
aan Jean-Pierre. Hij zal de nodige stappen ondernemen om uw huldiging aan te 
vragen. 
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Ledenaantal 2017  
Eind september is het moment aangebroken om de eindbalans op te maken van het 
aantal leden. We zullen 2017 afsluiten met 855 leden, waaronder maar liefst 112 
nieuwkomers. Dit betekent dat we 16 leden meer hebben dan vorig jaar.  
96 leden uit 2016 vonden het niet meer de moeite om hun lidgeld te vernieuwen of 
stapten om een of andere reden over naar een andere vereniging.  
Mogen we vragen weldra je lidgeld te vernieuwen. Elders in het clubblad vind je de 
nodige info hieromtrent. 
 

Nieuwe leden 
Met de Natuurreservatentocht van 24 september sloten nog de volgende leden aan. 
Momenteel hebben we nog geen lidnummer. 
 

1 VERNAILLEN RIETJE OPHASSELT 
2 FONTEYN HILDE NINOVE 
3 ROMMENS LIESBETH OUTER 
4 DIERICKX TIM OUTER 
5 DEWAEGHENEIRE GREGORY DENDERLEEUW 
6 LEPERCQ SABINE DENDERLEEUW 
7 DEWAEGHENEIRE WOUT DENDERLEEUW 
8 DEWAEGHENEIRE ANOUK DENDERLEEUW 
9 DEWAEGHENEIRE JARNO DENDERLEEUW 
10 SCHEIRLINCKX ARLETTE TERNAT 
11 BEECKMANS URBAIN TERNAT 
12 MIJNGHEER CHRISTIANE TERNAT 

 

Vul je deelnemerskaart correct in 
Op heel wat plaatsen wordt de inschrijving voor de wandeling elektronisch 
geregistreerd door scanning van de lidkaart. Deze werkwijze, die nog in testfase zit, 
verloopt niet altijd even vlot en naast de inscanning moet nog steeds een gewone 
inschrijfkaart worden ingevuld. Uit ervaring weten we dat niet altijd iedereen zijn 
inschrijfkaart correct invult. Mogen we erop aandringen dat je “Padstappers 
Geraardsbergen” vermeldt en niet een of andere afkorting. Vul daarenboven ook 
steeds het clubnummer 3135 in, ingeval van twijfel helpt dit de medewerkers die de 
uitslagen opmaken. 
Het bestuur heeft beslist het project elektronische inschrijving maximaal te steunen 
door op elke wandeling de lidkaarten te scannen en WSVL maximale feedback te 
bezorgen. Tal van andere clubs doen hetzelfde, vergeet dus je lidkaart niet, want vroeg 
of laat zal je niet meer kunnen genieten van de korting waarop je recht hebt, gezien 
die wordt gekoppeld aan het voorleggen van je lidkaart voor scanning. 
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Familieberichten 

(Afgesloten op 15 september 2017) 

Geboorten 
Op 16 juli kwam, na heel wat wachten, Juliette De Schauwer ter wereld. Ze is de 
kleindochter van Rudy De Schauwer en het metekind van Mia De Smet. We wensen 
de fiere grootouders van harte proficiat. 

Op 20 augustus kwam Maxime Vranckx ter wereld. Maxime is de kleinzoon van trotse 
meter Linda Naessens en van trotse oma Monique Ophalvens. We wensen hen veel 
plezier met de geboorte van Maxime. 

Gouden Jubileum 
Op 2 september 1967 gaven Roger FAVERIAU en Lucienne 
ALLERT elkaar het jawoord. 50 jaar later vieren ze hun Gouden 
Jubileum. We wensen het paar nog vele jaren toe. 

 Overlijden 
Op 18 augustus overleed Marcel GHILAIN, hij was de vader van ons lid Andre 
GHILAIN en schoonvader van Chatal DE SMET. We bieden ons blijken van medeleven 
aan de getroffen familie. 

Op 21 augustus overleed ons lid Herman VAN DIJCK. We zijn pas eind september 
op de hoogte gebracht van het overlijden. We bieden ons blijken van medeleven aan 
de familie. 

Op 9 september overleed Georgette Hemels op 83-jarige leeftijd. We delen in de 
droefheid van Jean-Paul Libert en Conny Hutsebaut en haar metekind Inez Libert.  

Op 17 september overleed in De Populier Marguerite Hellinckx op 93-jarige leeftijd. 
Zij was de moeder van Vera Geerts en Robert Martens. We wensen de familie veel 
sterkte in deze moeilijke periode. 

Beterschap 
Heel wat leden hebben het momenteel moeilijk om te wandelen. Een 
gevolg van gezondheidsperikelen of kwaaltjes. Laten we hopen dat deze 
vlug achter de rug zijn en dat we hen terug mogen begroeten op de vele 
wandeltochten. 

 
 
Laat ons uw familieberichten weten opdat wij ze kunnen vermelden in het 
eerstvolgende clubblad. 
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Lidgelden en Walking in Belgium 2018 
Mogen we onze leden vragen het lidgeld voor 2018 tijdig te regelen door middel van 
het bij dit Padstapperke gevoegde overschrijvingsformulier?  
Aan de hand van het bedrag dat u in de mededeling schrijft achter het voorgedrukt 
woord “lidgeld” kan het aantal familieleden (voor wie betaald wordt), afgeleid worden. 
Mocht dit aantal gewijzigd zijn ten opzichte van 2017, deel dan alstublieft zelf deze 
verandering mee in de rubriek “mededelingen”.  
Het individueel lidgeld (1) voor 2018 wordt als volgt vastgesteld (wijzigt niet):  

Aantal leden van het 
gezin op hetzelfde adres Lidgeld per lid Gezinstotaal 

1 € 15,00 € 15,00  
2 € 15,00  € 30,00  
3 € 12,00  € 42,00  
4 € 12,00  € 54,00  

Meer Telkens € 12,00 per 
persoon erbij.  

Lid zijn bij een vereniging heeft heel wat voordelen. Als lid van de vereniging bekomt 
men heel wat extra verzekeringen.  
De club betaalt aan Wandelsport Vlaanderen de bijdrage voor pasgeboren kinderen 
waarvan de ouder(s) lid is (zijn), als deel van het geboortegeschenk. De ouders betalen 
dit lidgeld pas zelf vanaf het kalenderjaar waarin de peuter zijn tweede verjaardag 
viert. Voorbeeld: kind geboren in 2018, de ouders (leden) betalen zelf het lidgeld vanaf 
2020. 
Wie de wandelkalender “Walking in Belgium 2018” wenst te bestellen aan de 
gunstprijs van € 6,00 (2) kan dit doen voor 31 december 2017 en dit door via 
bijgevoegd overschrijvingsformulier € 6,00 over te schrijven. Deze gunstprijs is slechts 
geldig voor één boek per gezin. Een tweede boek per gezin kost € 8,00 (2). Na 
Nieuwjaar zal de Walking in Belgium in onze shop te koop worden aangeboden aan 
de prijs van € 8,00 (2).  
Wenst u uw Walking in Belgium te laten thuisbezorgen, dan kost u dat € 8,00 (3) extra 
voor verpakkings- en verzendingskosten (vermeld dit duidelijk bij uw overschrijving).  
Het over te schrijven bedrag kan het totaal zijn van (1), (2) en (3). Gelieve de 
mededeling klaar en duidelijk in te vullen. 
Ophalen van je lidkaart 2018 en Walking in Belgium 2018 
Half november mogen wij de kalenders en lidkaarten ophalen bij Wandelsport 
Vlaanderen. Met de Sinterklaastocht eind november kan je na het wandelen een 
bezoek brengen aan Jean-Pierre. Hij zal je lidkaart en Walking overhandigen indien je 
deze vooraf hebt betaald. De dag zelf kan ook cash worden betaald. Om praktische 
redenen, zie elders in het clubblad, trachten we dit af te raden. Schrijf je bijdragen bij 
voorkeur over met bijgevoegd overschrijvingsformulier of via selfbanking. 
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Formulieren ziekenfonds 2018 
Ook in 2018 kan je genieten van een terugbetaling van je ledenbijdrage voor het jaar 
2018.  

Na storting van de betaling van uw ledenbijdrage voor het jaar 2018 zult u samen 
met uw lidkaart 2018 een attest ontvangen om de tussenkomst van je ziekenfonds 
in de ledenbijdrage aan te vragen. Het attest is opgesteld door Wandelsport 
Vlaanderen en bevat de nodige informatie om de tussenkomst van uw ziekenfonds 
aan te vragen. Na het aanbrengen van uw kleefbriefje van uw ziekenfonds op het attest 
mag u het attest, zoals voorheen, bij het ziekenfonds indienen, doch pas na 1 januari 
2018. 

Indien u uw storting pas in het kalenderjaar 2018 doet, mag het attest uiteraard 
onmiddellijk ingediend worden. 

Wij vragen met aandrang om uw lidgeld 2018 en eventuele WALKING 2018,  via 
een overschrijving uit te voeren en hierop de namen van de leden waarvoor u de 
betaling verricht.  

Zijn er in uw gezin leden waarvoor er géén attest van de ziekenkas nodig is dan dient 
u voor deze leden een afzonderlijke overschrijving te maken en te vermelden: 
"Attest Ziekenkas: NEEN" en de naam van de leden waarvoor u de betaling verricht. 

Het cash betalen van uw ledenbijdrage en WALKING 2018 tijdens onze wandelingen 
wordt liefst vermeden omdat we niet in de mogelijkheid zijn om het (de) attest(en) aan 
te maken gedurende de wandeling. 

De hierboven beschreven werkwijze laat toe om de hernieuwing van de ledenbijdrage 
en de WALKING 2018 vlot te laten verlopen. Bij onze eerste wandelingen van het 
nieuwe jaar 2018 wordt op deze wijze een overrompeling van aanvragen voor attesten 
ziekenfonds vermeden. 

We rekenen hierbij op uw begrip en medewerking om een snelle en correcte 
afhandeling van uw lidmaatschap 2018 mogelijk te maken. Wij hopen dan ook dat u 
de documenten (lidkaart(en) en attest(en)) en de WALKING 2018 persoonlijk zal 
komen afhalen op het secretariaat tijdens een van onze wandelingen, zodat 
verplaatsingen of portkosten de club bespaard blijven.  

Heb je nog vragen? Jean-Pierre (Ledenbeheer) zorgt voor de antwoorden. 
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Knelpuntverantwoordelijkheden 
De meesten van jullie vinden onze vereniging super en genieten echt van het 
clubgebeuren, de wandelorganisaties, de dinsdagwandelingen, de busreizen, de 
buitenlandse reis en de diverse andere activiteiten, zoals het de nieuwjaarsreceptie, 
het ledenfeest, de barbecue en het medewerkersetentje. 
Het organiseren van dit alles vraagt mensen die wat tijd wensen te steken in deze 
organisaties. Binnen het huidige bestuur dienen enkele mensen wegens 
gezondheidsproblemen of leeftijd af te haken, terwijl anderen een stapje opzijzetten 
wegens persoonlijke redenen. Daarom nogmaals een oproep om onze bestuursploeg 
te komen versterken. Het zou jammer zijn dat we bepaalde activiteiten in de toekomst 
zouden moeten schrappen omdat we met te weinig mensen in het bestuur zijn om 
deze naar behoren te organiseren. 
We zoeken: 
Bestuursleden: denken mee, doen voorstellen, wonen zo veel mogelijk de 
maandelijkse bestuursvergaderingen bij, helpen waar en wanneer kan op de 
clubactiviteiten en nemen bepaalde kleine taken op zich. 
Busverantwoordelijke / busbegeleider: houdt de inschrijvingen bij, maakt een 
deelnemerslijst op, bestelt de bus, gaat zoveel mogelijk zelf mee op busreis, zit mee 
in het bestuur en stelt aan het bestuur mogelijke busreizen voor. 
Shopverantwoordelijke: houdt de stock bij van de kledij en andere clubattributen, vult 
de stock aan in overleg met het bestuur en naargelang de noodwendigheden, stelt aan 
het bestuur nieuwe aankopen voor. Probeert op de wandelingen aanwezig te zijn en 
is op bepaalde momenten bereikbaar voor verkoop van kledij buiten de wandelingen. 
Webmaster: ontwerpt, onderhoudt en vult de website aan. Werkt autonoom, doch 
uiteraard in nauw overleg met het bestuur.  
Voorzitter: leidt de vergaderingen, spreekt de leden toe, is aanwezig op de eigen 
wandelingen, vertegenwoordigt de club op evenementen en vergaderingen, overlegt 
met kernbestuursleden omtrent ideeën, gebeurtenissen en toekomstvisies. 
Kandidaten kunnen contact opnemen met Ivan (secretaris@padstappers.be). 
 

Op reis met de club in 2018 
In 2018 trekken we naar Zwitserland. Momenteel 
zijn we volop bezig met het maken van een 
programma waar elke clubwandelaar zijn gading in 
vindt. Meer info hierover binnenkort.  
We vertrekken vermoedelijk op vrijdagavond 13 juli 
en rijden dan ’s nachts. We komen terug op 
maandag 23 juli in de late avond. Het wordt dus een 
10-daagse reis (9 nachten slapen) naar Europa’s 
mooiste Alpengebied. 

 

  

mailto:secretaris@padstappers.be
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Prestatielijst 2017 
 
We zijn in het laatste trimester van 2017 beland. Het moment breekt aan om even achterom 
te kijken en te zien hoe de prestaties in 2017 waren. Wie zijn prestaties maar minnetjes vindt, 
heeft alvast nog de kans om een tandje bij te steken. Er volgen nog 3 maanden om het 
resultaat nog wat op te krikken. 

Net zoals vorig jaar wordt er gekozen om geen ellenlange lijsten in te vullen. Het gewone 
eenvoudige systeem zoals vorig jaar blijft behouden. Er wordt echter geen onderscheid meer 
gemaakt tussen gewone tochten en wisselbekers. We verwachten van onze leden een eerlijke 
prestatielijst. Vermits deze prestatielijst recht geeft op een beloning of waardering in 
waardebonnen, behouden wij ons het recht voor om controles uit te voeren aan de hand van 
de wandelboekjes. Het is dus best mogelijk dat je wordt gevraagd je wandelboekje voor te 
leggen.  

Deze waardebonnen kunnen gebruikt worden als intern betaalmiddel voor o.a. consumpties, 
kledij en busreizen. Ze zijn beschikbaar vanaf de Krakelingentocht en moeten door de 
rechthebbende zelf worden opgehaald op de stand van het secretariaat. 

Voor het invullen van de lijst komen enkel officieel erkende tochten (vermeld in de officiële 
wandelkalenders van WSVL, FFMBP, VGDS en IVV) in aanmerking. Erkende meerdaagse 
wandelingen tellen voor het aantal afzonderlijke dagen. Elke deelname aan een officiële tocht 
wordt beloond met 10 punten.  

Ook onze eigen organisaties buiten de WSVL-kalender, zoals de dinsdagwandelingen, de 
inwandelingen, de buitenlandse reizen en de weekendreizen mogen worden opgenomen, De 
volgende afspraken gelden: de buitenlandse reis telt slechts als 1 organisatie en de kilometers 
van de dagtochten ervan moeten worden samengevoegd en voor hun totaalbedrag vermeld. 
Deelname aan onze eigen tochten is 20 punten waard (uitzondering: dinsdagwandelingen 10 
punten) 

Bij deelname aan de Processie van Plaisance vult men 25 km in en mag de stoet als een eigen 
tocht beschouwd worden (20 punten). 

Medewerkers aan eigen tochten vullen ook telkens 25 km in en 20 punten. 

Bij het invullen van de prestatielijst vult men volgende gegevens in: 

- Naam van de begunstigde 
- Aantal afgelegde kilometers 
- Aantal gedane tochten (Padstapperstochten inbegrepen) 
- Aantal Padstapperstochten (zonder de dinsdagwandelingen) 

Men herhaalt dit voor de andere leden van de familie. 

Om het verwerken van alle formulieren tijdig mogelijk te maken worden deze ingewacht 
vóór 1 februari 2018 bij Kurt (Denderstraat 36). U kunt ook het document downloaden, 
invullen en via mail bezorgen aan kurt.martens@padstappers.be  
We vragen de lijst zorgvuldig per gezinslid in te vullen. Aan de hand daarvan worden immers 
de waardebonnen toegekend en maken we statistieken op. 
Vul de prestatielijst in, zelfs wanneer je – om een of andere reden – maar weinig kon wandelen. 
We hopen zoveel mogelijk prestatielijsten te mogen verwerken om het dynamisme van onze 
leden en de geloofwaardigheid van onze vereniging te kunnen bewijzen. 

  

mailto:kurt.martens@padstappers.be
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Prestatielijst 2017 
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Een gelijkaardige tabel mag ook digitaal verstuurd worden naar 
kurt.martens@padstappers.be.  
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Voorbije organisaties 
De Drie-Provinciëntocht van 5 juli 
Naar jaarlijkse gewoonte en dit al voor de zestiende keer organiseerden we de “Drie 
Provinciëntocht” vanuit het Vlaams Brabantse Bever. Na het succes en de ervaring 
van vorig jaar, startten we opnieuw vanuit zaal “Ter Wijsbeek”. Midden in het groen, 
direct op den boerenbuiten, ideaal om de natuur in te stappen. Voeg daarbij nog de 
mogelijkheid om een weide te gebruiken als parking en je krijgt een ideale startlocatie. 
Na een lange droge periode, kregen we begin juli eindelijk wat regen. Best hoognodig 
zou je denken, maar we hoopten toch dat het op de dag van organisatie droog zou 
blijven. Onze wensen werden verhoord, we kregen droog, ideaal wandelweer.  
Naar goede gewoonte waren de wandelaars er ook deze keer vroeg bij. Het was 
opnieuw één en al gedrum aan de inschrijftafel, terwijl wij nog alles aan het klaarzetten 
waren. Op de grote weide werd zelfs roekeloos geparkeerd door een vroege starter, 
jammer. Gevolg, het ganse parkingplan viel in duigen en we moeten constant bijsturen.  
Maar belangrijker was dat de wandelaars bleven komen en we blijkbaar opnieuw 
zouden afstevenen op een mooi eindresultaat. En inderdaad op het einde van de dag 
mochten we het cijfer 1157 noteren op het uitslagenbord. Een zeer mooi resultaat voor 
een midweektocht.  
Opnieuw sprong de aanwezigheid van 247 niet bij een club aangesloten wandelaars 
in het oog (21% van alle wandelaars). Onze inspanningen om onze tochten aan een 
zo breed mogelijk publiek kenbaar te maken missen hun doel dus niet. 
Ook onze clubleden waren op trouw post, 281 Padstappers bonden de 
wandelschoenen aan, wat zeker niet slecht is. Een deel van hen werkt nog of is in die 
periode al op vakantie. De rest van de deelnemers kwam van de wandelclubs. 
Hieronder de top 30 van de best vertegenwoordigde wandelverenigingen.  
1 WSV Egmont Zottegem vzw 141 16 Halfoogstvrienden Bellingen 10 
2 De Marktrotters Herne vzw 28 17 Florastappers Gent 9 
3 Hanske de Krijger Oudenaarde 21 18 Wandelclub De Zilverdistel 9 
4 De Scheldestappers Zingem vzw 20 19 De Pajotten Hekelgem vzw 9 
5 WSV De Kadees Aalst vzw 18 20 WSV Horizon Opwijk 9 
6 Everbeekse Wandeltochten vzw 17 21 De Burghtstappers Herzele 8 
7 Parel van het Pajottenland 17 22 De Heuvellandstappers 7 
8 WSV Land van Rhode vzw 16 23 Wandelclub Kadee Bornem 6 
9 De Heidetochten Kester-Gooik vzw 15 24 Wrc Manke Fiel 6 

10 De Chatons Ronse vzw 13 25 WSV Wetteren 5 
11 W.V. De Ijsbrekers Haaltert vzw 11 26 Boerenkrijgstappers vzw 5 
12 Wandelclub Cracks Wolvertem 11 27 De Schooiers Wichelen 5 
13 WSV De Hopbelletjes Opwijk vzw 11 28 Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw 5 
14 Marcheurs de la Sylle - Bassilly 11 29 Lennikse Windheren 5 
15 Wandelcl. Natuurvriend. Deinze 10 30 CSC Lierde 4 
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Op weekreis naar de Ardennen  
 
Van Inge Panis kregen we volgend verslag toegestuurd van de voorbije wandelweek. 

Zaterdag 15 juli 
We vertrokken om 7 uur aan de Reep met de bus richting Houffalize. Na een flink rit 
kwamen we aan in Nonceveux, waar we een mooie wandeling langs de Ninglinspo 
maakten. Vooraleer verder te reizen naar ons hotel gingen we nog een goeie pint 
drinken. In het hotel (Vayamundo Houffalize) kregen we een mooie kamer 
toegewezen en konden we onder een verkwikkende douche bekomen van de lange 
busreis en de eerder gemaakte daguitstap. Na het avondmaal en een afsluitend 
slaapmutsje besloten we deze eerste mooie dag. 
Zondag 16 juli 
Vooraleer we verzamelden om aan de daguitstap te beginnen werden we vergast op 
een stevig ontbijt, kwestie van over de nodige kracht te beschikken om onze 
wandeling in Ouren tot een goed einde te brengen. Halfweg de wandeling namen we 
de tijd om ons lunchpakket te verorberen (boterhammen met groentjes erbij) en wat 
te rusten alvorens weer op pad te gaan tot aan het drielandenpunt. Daar werden we 
opgewacht door de bus, die ons, na het wisselen van schoenen, terugbracht naar het 
hotel. Het avondmaal in buffetvorm wist ons weer te bekoren en erna konden we nog 
genieten van de dj. 
Maandag 17 juli 
Vandaag stond een bezoek aan Orval op het programma. 
De korte wandeling ging eerst naar de Abdij, waar we een rondleiding kregen en 
waar de liefhebbers de nodige voorraad Orval konden aanschaffen. Na het 
middagmaal wandelden we nog een korte tocht door het bos, om daarna bij 
aankomst nog een lekkere Orval te drinken. Buschauffeur Alain voerde daarna de 
goedgezinde bende terug naar het hotel, waar we ’s avonds alweer konden 
aanschuiven voor een lekker avondmaal.  
Nog een lekker drankje achteraf en dan naar bed. 
Dinsdag 18 juli 
La Roche, de parel van de Ardennen werd ons gezegd was het doel van onze vierde 
wandeldag. In en om het stadje wachtte ons een mooie wandeling, maar ook het 
stadje zelf wist ons te bekoren en we liepen er dan ook graag nog wat in rond.  
Terug in het hotel wachtten ons de reeds vertrouwde douche, het lekker avondmaal, 
het deugddoende afzakkertje en de zalige rust van ons bedje. 
Woensdag 19 juli 
Na het ontbijt gingen we zoals elke dag ons lunchpakket maken aan de bus. Kurt 
zorgde daar steeds weer, voor een ruime keuze aan broodsoorten, vlees, kaas en 
groenten. Met zo een lunchpakket op zak, trokken we er zelfverzekerd op uit voor 
een flinke wandeling op en over heel wat pittige heuveltjes. Op het eindpunt van de 
wandeling stond ook de bus naar goede gewoonte op ons te wachten om ons naar 
het hotel terug te brengen. 's Avonds was het eten weer perfect in orde. 
Donderdag 20 juli 
De dag begon met een lekker ontbijt waarna we weer aan de bus onze 
boterhammetjes maakten. Vandaag geen verplaatsing met de bus, maar 
wandelingen in en rond Houffalize. Ik koos voor de 8km. Deze korte wandeling gaf 
ons de tijd om in Houffalize zelf eens rond te neuzen en iets te gaan drinken.. 
Terug in het hotel konden we ons verfrissen en wat rusten.  



Het Padstapperke 

Oktober 2017 – 19 
 

Na het avondmaal gingen we naar zanger Stief Tiels luisteren. De ambiance zat er 
in. 
Vrijdag 21 juli 
Vandaag hadden we een kleine panne met onze bus, zodat de geplande uitstap niet 
kon doorgaan. Kurt zorgde voor een oplossing, zodat we toch een wandeling konden 
maken, die vertrok aan het hotel en 's middags eindigde aan het hotel. 
Voor het avondmaal konden we mosselen eten. Daarna was er een dansavond. 
Zaterdag 22 juli 
Na het ontbijt werd het tijd om onze bagage in te pakken met het oog op onze 
terugreis. Onderweg naar huis, stopten we in Binche om bij de plaatselijke 
wandelclub nog een wandelingske mee te pikken.  
Zoals op elke reis een beetje de gewoonte is, werd de reis afgesloten in een 
restaurant, waar we onze buikjes nog eens konden rond eten. 
Toch een beetje moe, maar heel tevreden bereikten we terug Geraardsbergen. 
 
We danken Kurt voor de mooie vakantie. 
 
 

De Zomer- en Adriaanstocht van 5 augustus  
Dat de Zomer- en Adriaanstocht een wispelturige tocht is qua deelnemers op de 50km, 
weten we van de voorbije jaren. Vorig jaar moesten we ons tevreden stellen met een 
dieptepunt, we noteerden net geen 200, zijnde 199 wandelaars die de inschrijftafel 
passeerden. We moeten eerlijk zijn, als die trend blijft aanhouden moeten we ons 
vragen stellen, zeker nu er bij onze collega’s van de biergordel geen terugval blijkt te 
zijn. Wat zou het deze keer worden? 
Dankzij de vele medewerkers verliep het klaarzetten van de startzalen en rustposten 
vlot, zodat we tevreden uitkeken naar de tocht. We waren er klaar voor, de wandelaars 
mochten komen. Toen we omstreeks 5u15 aan de startzaal kwamen, stond er al heel 
wat volk te trappelen van ongeduld. De langeafstandsstappers hadden er dus duidelijk 
zin in en wilden van start gaan. Door een misverstand werd er reeds om halfzes 
gestart, wat eventjes tot een paniekreactie leidde: zijn onze rustposten wel op tijd 
open?  
Omstreeks 9 u was het aantal deelnemers op de 50 km gekend. Deze keer wel een 
mooi resultaat want de kaap van de 200 werd moeiteloos overschreden, 264 
wandelden de 50 km. Onder hen 21 Padstappers en 51 niet-bij een club aangesloten 
deelnemers. Mogelijk zorgde een laatste trainingsmogelijkheid voor de Dodentocht 
voor dit resultaat. 
Buien, af en toe hevig, teisterden de tocht, al lieten de wandelaars het niet aan hun 
hart komen en genoten ze van de aangeboden omlopen en rustposten. 
Samen met de 50 km wandeling, was ook de opkomst op de Zomertocht wel een 
succes. In totaal mochten we 1713 wandelaars inschrijven. Een 65-tal meer dan vorig 
jaar, juist het aantal 50 km stappers die we meer mochten noteren. Onder hen 407 niet 
bij een wandelclub aangesloten wandelaars. Bijna 24%, een resultaat die voor een 
zaterdag fenomenaal is.  Een pluim voor de organisatie want individuele wandelaars 
zijn meestal kritischer en kiezen hun tochten zorgvuldiger uit. Het blijft ons echter 
verwonderen dat we ten opzichte van het landelijk gemiddelde telkens beter doen met 
niet-aangesloten en slechter met clubwandelaars. Het bestuur buigt zich dan ook over 
de vraag hoe we het tij bij de clubwandelaars kunnen keren.  
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Onze clubleden waren met 407 op post. Een mooi resultaat op een zaterdag midden 
in de vakantie en beter dan vorig jaar. Verder mochten we de volgende 
wandelverenigingen noteren in onze uitslag. 

1 Egmont Zottegem vzw 183 16 De Kwartels vzw 14 
2 WSV Land Van Rhode vzw 45 17 C.S.C. Lierde vzw 14 
3 Hanske De Krijger Oudenaarde 42 18 Postiljon Wandelclub Merelbeke 13 
4 Scheldestappers Zingem vzw 37 19 Boerenkrijgstappers vzw 13 
5 De Chatons Ronse 29 20 Burchtstappers Herzele 12 
6 De Pajotten Hekelgem vzw 27 21 Wsv De Hopbelletjes Opwijk 11 
7 WSV De Kadees Aalst vzw 22 22 Les Sucriers de Brugelette 11 
8 De Heidetochten Kester-Gooik 22 23 Les Trouveres de Ellezelles 11 
9 De Marktrotters Herne vzw 21 24 Wsv Wetteren 10 
10 Parel van het Pajottenland 20 25 WJC Denderklokjes Lebbeke 10 
11 Everbeekse Wandeltochten vzw 19 26 Wandelclub Kruikenburg 10 
12 W.V. De Ijsbrekers Haaltert vzw 18 27 Wandelclub Roal Benti vzw 9 
13 De Florastappers Gent vzw 17 28 WSV Horizon Opwijk 9 
14 De Schooiers Wichelen 16 29 De Waterhoekstappers Heestert 9 
15 WAK Groot Evergem vzw 15 30 De Heuvellandstappers vzw 8 

 

De dinsdagwandeling met BBQ in Everbeek 
Het water stond ons aan de lippen of net niet. Hoe kun je een dag uitkiezen voor een 
BBQ en hopen dat je goed weer hebt. Dit keer hadden wij alvast niet de juiste 
contacten bij de weergoden.  
Dinsdag 8 augustus, een zwaarbewolkte dag met regen. De wolken stapelden zich op, 
de lucht kleurde donker, de druppels regen vielen in de overvolle plassen. De weiden 
lagen er sompig en verzopen bij, de veldwegen baadden in slijk. Niet ideaal dus, maar 
wat doe je eraan.  
Het zaaltje geraakte intussen vol. De regen plensde in alsmaar hevigere buien 
neerwaarts. Toch trokken de 170 moedige Padstappers hun regenjas aan en 
bewapenden zich met een paraplu. De lussen werden dapper gestapt. Gelukkig stond 
de BBQ te wachten. 
Terwijl de regenkledij te drogen hing bevochtigden we onze lippen met een eerste 
aperitiefje en maakten ons op om aan te schuiven aan een alweer rijkelijk voorziene 
barbecue. Er was op geen stukje vlees gekeken en de drank aan discountprijzen 
zorgde ervoor dat we alvast niet met honger of dorst naar huis zouden moeten keren. 
We bleven dan ook met plezier na de maaltijd nog wat hangen. Het gelach en 
geroezemoes van de aanwezigen wees op grote tevredenheid en dat bleek ook uit de 
reacties die de medewerkers mochten ontvangen. 
En zoals altijd kwam na regen zonneschijn. Zo ook deze keer. Iedereen kon na de 
middag in het zonnetje huiswaarts.  
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De Processie van Plaisance 
Traditioneel neemt onze club deel aan de Processie die uitgaat op kermiszondag. 
Vertrekken deden we deze keer niet aan de Presse, maar we vonden elkaar wel 
vlotjes, gewoon op de markt. Met bijna 120 waren we op post, zodat we (alweer) de 
grootste groep waren. Mocht onze bontgekleurde groep al wat inboeten als uniform 
geheel, dan zorgt de verscheidenheid aan wandelshirts wel voor een mooi beeld van 
waar de wandelsport voor staat. 
Omstreeks 10u15 trok de stoet zich op gang. De Belleman en de Giesbaargse 
reuzenfamilie openden deze 'plezante' ommegang en werden gevolgd door de talrijke 
verenigingen, elk achter hun met clubkledij getooid Manneken Pis. De stoet werd naar 
goede gewoonte afgesloten door de dragers van het reliekschrijn van Barthelomeus.  
De ommegang ging processiegewijs vanop de Markt richting Brugstraat, Grotestraat, 
Collegestraat, om via Gentsestraat, Gaffelstraat en Karmelietenstraat naar de voet van 
de Nieuwstraat terug te keren. Daar werden de deelnemende Padstappers 
traditiegetrouw getrakteerd op een halve mattentaart, zodat ze het laatste stukje 
klimwerk terug naar de markt gesterkt konden afwerken. Na de stoet kon wie wilde nog 
wat blijven nakaarten en het door de club geschonken drankbonnetje in De Gidon of 
De Grondeling verzilveren. 

Medewerkersetentje 
Op zaterdag 9 september nodigden we de leden uit, die het voorbije jaar op de ene of 
andere wandeling aanwezig waren om te helpen (Mattentaartentocht uitgesloten). Op 
jaarbasis zijn dat zowat 140 leden, die zich op minstens één van de tochten hebben 
ingespannen om er iets moois van te maken.  
De voorzitter hield er aan iedereen persoonlijk te verwelkomen, vooraleer ze uit te 
nodigen voor het aperitief. Jammer genoeg moesten we het deze keer alles binnen 
organiseren. De leuke babbel tussen iedereen bleef zowat uit, maar niet getreurd, 
iedereen vond zijn meug. Het aperitief werd voorzien van enkele hapjes voor de eerste 
honger. De sfeer kwam erin en dat is het punt waar we telkens naar streven: 
gemoedelijk, leuk en ontspannen.  
Het etentje zelf bestond uit een kaas- en Breugelbuffet. Dit gaf het bestuur de 
mogelijkheid om, na de voorbereiding en in afwachting van de afbouw, ook zelf 
enigszins ontspannen het etentje mee te beleven. 
Voor wie er niet bij was en toch graag zou deelnemen. Een raad: Meldt je aan om op 
enkele tochten te helpen en je wordt volgende keer ook uitgenodigd. Aanmelden kan 
het best bij Kurt, hij maakt de planningen op en zorgt voor de nodige begeleiding zodat 
je je opdracht naar behoren kunt doen. Meldt daar a.u.b. ook bij wat je graag zou doen 
en vooral wat je niet ziet zitten. Een kwestie om elkeen goed in te plannen. 
Het feestmaal werd afgesloten met koffie en gevolgd door een gezellige sfeervolle 
avond. “Tevreden naar huis”, het zou zowaar een goed voornemen van het bestuur 
voor het nieuwe jaar kunnen zijn. 
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De Natuurreservatentocht van 24 september  
De maand september leek dit jaar een vroege herfstmaand. De ganse maand 
noteerden we lage temperaturen, veel regen en zelfs lichte vriestemperaturen op de 
Hoge Venen. De wandelingen leden onder deze omstandigheden. Het was dan ook 
gespannen afwachten of het einde van de maand een ander weertje zou bieden. Eens 
de wandeldag naderde spraken de weersvoorspellers van een mooie zonnige dag, 
eerst 18°C, later 20 en nog wat later een mooie 22°C. De voorspellingen waren top, 
een geluk dat we in Ophasselt organiseren. Hier hebben we steeds de mogelijkheid 
op extra zitplaatsen buiten te creëren en parking op de omliggende akkers te voorzien. 
De wandelaars waren naar (slechte) gewoonte weer zeer vroeg (6u) op de afspraak 
en sommigen trokken, zonder inschrijfkaart, reeds de duisternis in. Wat bezielt hen? 
In het donker op stap, niemand begrijpt het, maar die kleine groep wandelaars blijkt 
hiervan te genieten. Reeds om 8 u bleken de opkomstcijfers vrij hoog te liggen. 
Recordopkomst voor deze wandeling zat er dus in. De toiletwagen bleek te klein te zijn 
en er werd in allerijl beslist een tweede aan te voeren. De cijfers van 9 en 10u lieten 
een opkomst 2600 à 2700 wandelaars vermoeden. Drank, eten, mattentaarten, waar 
mogelijk werden de voorzieningen in hoog tempo aangevuld. 
Intussen verminderden de lange rijen aan de inschrijving langzaam maar zeker, maar 
de druk bleef. De medewerkers hadden nauwelijks de tijd om iets te nuttigen. Zo was 
het in de startzaal, maar ook de rustposten zaten onder dezelfde druk en hadden 
nauwelijks tijd om even uit te blazen, te eten of een sanitaire stop te maken. Gelukkig 
kon Natuurpunt enkele extra mensen optrommelen en zo de druk in rustpost De Garve 
enigszins verlichten.  
Het resultaat loog er niet om: 2774 wandelaars. Onder hen niet minder dan 921 niet 
bij een club aangesloten wandelaars (33%) en 442 Padstappers. Ook 82 kinderen 
deden mee aan de kinderzoektocht, een mooi resultaat. Dit moet op termijn eveneens 
een aantrekkingspool worden voor onze wandelingen. Naast de Padstappers en niet-
clubwandelaars mochten we nog heel wat aangeslotenen verwelkomen. Hierna de 
resultaten van de 30 best vertegenwoordigde clubs. Mogen we vragen, bij het bepalen 
van je wandeluitstappen, hen niet te vergeten. 
 

1 Egmont Zottegem vzw 282 16 Burchtstappers Herzele 21 
2 De Florastappers Gent vzw 110 17 Boerenkrijgstappers vzw 21 
3 Hanske De Krijger Oudenaarde 74 18 Wsv Wetteren 20 
4 WSV Land Van Rhode vzw 65 19 De Lustige Wandelaars Merchtem 20 
5 WSV De Kadees Aalst vzw 45 20 C.S.C. Lierde vzw 19 
6 De Chatons Ronse 43 21 Wandelclub Kruikenburg 19 
7 Everbeekse Wandeltochten vzw 42 22 Dwars door Brakel 16 
8 Postiljon Wandelclub Merelbeke 41 23 Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw 16 
9 De Marktrotters Herne vzw 41 24 De Schooiers Wichelen 15 
10 Wandelclub Natuurvrienden Deinze 40 25 De Pajotten Hekelgem vzw 15 
11 W.V. De Ijsbrekers Haaltert vzw 34 26 Wsv De Hopbelletjes Opwijk 13 
12 De Heidetochten Kester-Gooik 34 27 Velodroomvrienden Moorslede 11 
13 Scheldestappers Zingem vzw 33 28 Omloop Kluisbergen 10 
14 WSV Horizon Opwijk 27 29 Reynaertstappers vzw 10 
15 Parel van het Pajottenland 24 30 Dorpscomité Bogaarden 10 
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“Wat zie ik daar”? 
In deze rubriek zullen we in elk nummer van het Padstapperke een beschrijving geven 
van fauna en flora uit onze contreien. We nemen telkens een aantal dieren, bomen of 
planten onder de loep. Aan jou om ze op een wandeltocht te gaan zoeken. (Teksten 
Ivan – bronnen Wikipedia, Natuurpunt) 
 

BEUK (boom) 
De in België (met uitzondering van de polders) algemeen voorkomende beuk kan een 
hoogte van meer dan 40 meter bereiken en heeft een gladde grijze stam met een 
dunne bast, die gevoelig is voor schorsbrand ten gevolge van plotselinge blootstelling 
aan licht. Zijn bladeren zijn veernervig, licht gegolfd en licht glanzend. Een gezonde 
beuk kan tussen 200 en 300 jaar oud worden. 
Aan dezelfde boom komen zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen voor, waarvan 
de knoppen langwerpig en geschubd zijn. De wind zorgt voor de bestuiving. De beuk 
draagt ook vruchten, met name de beukennootjes, die omsloten worden door een 
napje, dat gevormd wordt uit de vruchtbladen en de schutbladen. In elk napje zitten 
twee nootjes. Als die rijp zijn opent het napje in vier delen en vallen de nootjes op de 
grond. De nootjes worden onder andere verspreid door eekhoorns, die ze als 
wintervoorraad gebruiken. Beukennootjes worden tot de echte noten gerekend en 
zijn voor menselijke consumptie geschikt. Paarden daarentegen zijn evenwel heel 
gevoelig voor de toxines in de nootjes. 
De beuk gedijt goed op vochthoudende, goed doorlatende, kalkrijke, leemhoudende 
bodem. De boom leeft in symbiose met een schimmel (mycorrhiza). Dit heeft voor 
gevolg dat hij geen hoge waterstanden of droge zandgronden verdraagt. Vaak wordt 

hij aangeplant ik lanen. Zolang alle bomen 
gezond zijn gaat dit goed, maar wanneer een 
boom sterft, dan kan door zonnebrand de een 
na de andere boom volgen. Bij beukenbossen 
valt op dat er weinig tot geen ondergroei is, door 

het dichte bladerdak bereikt maar zeer weinig zonlicht de bodem, terwijl het 
looizuurrijke blad kruidachtige begroeiing tegengaat. Beuken worden ook veel 
aangeplant in hagen. Jonge beuken, die hun afgestorven blad behouden tot eind april 
wanneer het nieuwe blad uitloopt, zijn daarom bijzonder geschikt voor een dichte, 
hoge haag.  
Beste Padstapper, wist je dat het, ingeval van bliksem in een bos, veiliger is onder 
een beuk dan onder een eik? Dit komt door het verschil in wortelstelsel. Wanneer 
een bliksem in een eik slaat, wordt de kracht niet, zoals bij een beuk, diep in de grond 
afgevoerd. Alhoewel bij onweer bomen altijd best worden vermeden, sta je dus bij 
een overval van onweer met bliksem, veiliger onder een beuk dan onder een eik. 
Daarentegen is het wel zo dat de beuk vaak loszittende, dode takken in zijn kruin 
bewaart, die bij onweer of felle windstoten naar beneden komen, wat dan weer niet 
bijdraagt aan een veilige schuilplaats bij stormen. 
 
  

“De eiken moet je wijken, de 
beuken moet je gebreuken “ 
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DAGPAUWOOG (vlinder) 
Je hebt hem de voorbije maanden vast voorbij zien dartelen, de kleurrijke 
dagpauwoog, waarvan de prachtige vlekkentekening doet denken aan die van een 
pauw. Nog niet gespot, geen nood, ze fladderen nog rond tot eind oktober, alvorens 
te overwinteren op donkere, beschutte plekjes, zoals in holle bomen of donkere 
schuurtjes. 
Met zijn spanwijdte van 50 tot 60 mm, mag je dit al een kanjer van een vlinder 
noemen. Hij behoort tot de zogenaamde ‘schoenlappers’, vlinders die hun harige 
voorpoten gebruiken om zichzelf te poetsen.  
De dagpauwoog is gemakkelijk herkenbaar aan de vleugels, die aan de onderkant 
zwart zijn en aan de bovenkant dieprood met een grote blauwe oogvlek. Deze blauwe 
vlek op elke vleugel is een perfecte imitatie van een zoogdieroog: een blauw oog, 
met een lichte oogrand en een zwarte pupil. Mogelijke predatoren worden afgeschrikt 
door deze oogvlek. Je kan deze vlinders waarnemen van begin maart tot eind mei. 
In het voorjaar bakenen de mannetjes een territorium af van enkele tientallen 
vierkante meters. Andere mannetjes worden daaruit verjaagd, en passerende 
vrouwelijke bezoekers worden het hof gemaakt (liefde op het eerste zicht). De 
dagpauwoog zet zijn eitjes af op de grote brandnetel, de enige plant waar de rups 
zich mee voedt. Van eind april tot half juli leven de rupsen in groepjes samen op deze 
plant. Ze kunnen tot 42 mm groot worden en zijn zwart, met fijne, witte spikkeltjes en 
lange, zwarte doorns op de rug en de flanken. Hun geelachtige poten zijn een 
opvallend kenmerk. Deze rupsen zijn erg kieskeurig en lusten enkel de blaadjes van 
de grote brandnetel. Ze verkiezen grote groepen brandnetels op een vochtige, 
lichtbeschaduwde plaats. Wanneer ze voldoende gegeten hebben, zoeken de rupsen 
een rustig en beschut plekje op om zich te verpoppen. Na twee weken kunnen er al 
prachtige vlinders tevoorschijn komen. Van eind juni tot eind oktober vliegen deze 
nakomelingen rond. Het zijn deze vlinders die in het najaar in overwintering gaan. 
Met zijn zwarte vleugelonderkanten valt hij dan weinig op, wat zijn overlevingskans 
vergroot. 
Vooral ruige graslanden en bloemrijke gebieden, aan de rand van bossen of heide, 
zijn de ideale biotoop voor deze prachtige vlinder. Hij is verzot op de nectar van de 
bloemen van verschillende planten, zoals de akkerdistel en de paardenbloem. In 
tuinen zie je hem vaak op vlinderstruiken. In Vlaanderen werd deze vlinder, tijdens 
de telling van 2013, het vaakst gespot en werd hij in 75% van alle tuinen 
waargenomen. 
De dagpauwoog, zoals trouwens nog meer dagvlinders, is voor zijn voortplanting 
volledig afhankelijk van de grote brandnetel. Met het aanplanten of het laten staan van 
de grote brandnetel kan deze vlinder al heel wat worden geholpen. Misschien moeten 
‘de mannen van het parcours’ daar eens aan denken wanneer ze de paden maaien.  

BUIZERD (roofvogel) 
De buizerd (Buteo buteo) komt vrij algemeen voor. Veel van de in België voorkomende 
buizerds brengen hier immers de winter door en vanaf het najaar krijgen we buizerds 
uit het noorden op visite. Ze voelen zich voornamelijk thuis in een gevarieerd 
landschap, met enerzijds bossen om te rusten, te slapen en te broeden, anderzijds 
open ruimte om te jagen. 
Met zijn spanwijdte van rond de 120 cm en een totale lengte, van kop tot staart, van 
om en bij de 55 cm (vrouwtjes zijn het grootst) is de buizerd een middelgrote tot grote 
roofvogel uit de familie van de havikachtigen. Door zijn verschillende kleurvariëteiten 
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zorgt deze roofvogel vaak voor verwarring. Het is qua uiterlijk immers de meest 
variabele van onze roofvogels. Zijn Franse naam buse variable doet hem dan ook alle 
eer aan. 
Je kan hem het best herkennen aan zijn, in de vlucht, brede afgeronde vleugels, de 
bleke U op de borst en zijn vrij korte staart met fijne donkere dwarsbanden. Hij heeft 
een bruinig verenkleed in verschillende kleurvariëteiten, wat herkenning bemoeilijkt. 
Deze variaties gaan van donkergekleurde exemplaren tot exemplaren met een bijna 
witte onderkant. Hij heeft verder een gele washuid op de snavelbasis van zijn zwarte 
snavel. 
De buizerd is een echte opportunist, hij eet namelijk wat hij kan vinden. Verschillende 
kleine zoogdieren zoals muizen, konijnen en mollen, staan op het menu. Maar ook 

amfibieën zoals kikkers, hagedissen en 
zelfs reptielen kunnen ten prooi vallen 
aan de buizerd.  Het vangen van kleine 
vogels is door het formaat en de geringe 
wendbaarheid van een vliegende buizerd 
iets moeilijker. Jonge of zieke exemplaren 
kunnen wel de pech hebben om in zijn 
klauwen terecht te komen. Vaak worden 
buizerds ook langs autowegen gezien, 
waar ze zich te goed doen aan de resten 
van dieren, die het slachtoffer zijn 
geworden van het verkeer. En op akkers 

of in weiden gaat de buizerd zelfs te voet op stap, op zoek naar slakken en insecten. 
De buizerd bouwt hoog in een boom een nest van dode takken, bekleed met varens 
of mos. Soms gebruikt hij oude nesten van buizerds of kraaien en knapt hij ze op of 
maakt hij ze groter met extra takken. Het nest van de buizerd wordt ‘een horst’ 
genoemd. Het vrouwtje legt 2 tot 4 witachtige eieren met bruine vlekken. Deze eieren 
worden in een tijdspanne van 28 tot 31 dagen uitgebroed. 
De buizerd is met regelmaat waar te nemen. Vaak zit hij op een paaltje of hek, waar 
hij het landschap afspoort naar prooien. Op warme dagen kan je hem hoog in de lucht 
zien rondcirkelen, waar zijn vlucht gekenmerkt wordt door enkele vleugelslagen 
gevolgd door een korte zweefperiode. 
Padstapper opgelet, buizerds vallen weleens mensen aan! Meestal komt dit voor in 
het broedseizoen, wanneer ze er alles aan doen om hun jongen te beschermen. Kom 
je te dicht bij hun nest dan is de kans op een aanvaring reëel. Bleke mannetjes zijn 
doorgaans het meest agressief. Bij vrouwtjes zijn het eerder de donkerdere 
exemplaren. Misschien ben je al eens gaan wandelen in een dergelijk broedgebied en 
heb je de waarschuwingsborden opgemerkt. 

AMANIETEN (paddenstoelen) 
De familie van de amanieten is bijna altijd aanwezig in het najaar in het bos. Eén van 
onze bekendste zwammen, rood met witte stippen (de vliegenzwam), behoort tot deze 
familie. Er zijn 23 soorten amanieten bekend uit Vlaanderen, waarvan er slechts 8 
algemeen zijn. 
Amanieten zijn boombegeleiders, die dus onvermijdelijk bij bomen staan. Ze 
hebben een meestal witte steel tussen 7 en 18 cm lang, een hoed met een diameter 
van 2 tot 20 cm, waarvan de kleur varieert wit tot geel, olijfgroen, bleekbruin tot 



Het Padstapperke 

Oktober 2017 – 26 
 

oranjebruin, grijs of rood en vrijstaande plaatjes met witte sporen. Onder aan de steel 
vind je een beurs of beursresten en op de hoed velumplakjes, (zoals de gekende witte 
stippen op de rode vliegenzwam).  
Amanieten zijn symbionten, je vindt ze dus steeds in nabijheid van bomen. Bij welke 
bomen en op welke bodems hangt af van de soort. Sommige soorten groeien zowel 
bij loof- als naaldbomen (bijv. Parelamaniet en Vliegenzwam), maar er zijn ook 
kieskeurige soorten met een beperkte boomkeuze zoals Groene knolamaniet (vooral 
bij eik). Er zijn soorten van voedselarme bodems zoals Narcisamaniet en soorten van 
rijkere bodems zoals Groene knolamaniet. Er komt in ons land één amaniet voor die 
geen symbiose aangaat met bomen. Deze uitzondering op de regel is de zwarte 
amaniet, een exotische soort die pas in 2008 opdook in Vlaanderen, maar aan een 
geweldige opmars bezig is.   
Er zijn giftige amanieten en er zijn eetbare amanieten. Eén van de meest dodelijke 
paddenstoelen is een amaniet: de groene knolamaniet. De soort is goed van smaak 
en je wordt pas minstens 24 uur later gewaar dat er iets fout loopt, wanneer het kwaad 
al onherroepelijk geschied is. De vliegenzwam komt aan zijn naam door het gebruik 
van de paddenstoel om vliegen te verdelgen. Deze soort heeft een hallucinogene 
werking, maar is ook sterk giftig. De grauwe amaniet en de gele en witte knolamaniet 
ruiken naar rauwe aardappelen. 
Een gouden raad: pluk en eet geen paddestoelen als je er niets van afweet.  

MOL (zoogdier) 
Heb je het diertje zelf nog niet gezien dan heb je vast al zijn hopen ontdekt in een of 
ander grasveld. De mol vervloekt om zijn gewroet in mooie gazons is vast geen dier 
waar je naar uitkijkt of bewondering voor hebt en toch, wanneer je het diertje beter 
leert kennen … 
Dit fluweelzachte zwartgrijze diertje van hooguit 15 cm, met korte staart, brengt het 
grootste deel van zijn tijd door in tunnels, die hij met zijn schopvormige voorpoten en 
brede achterpoten uitgraaft op zoek naar regenwormen. Graven doet de mol met 
voorpoten waaraan zes, van lange nagels voorziene vingers zitten. Met die extra 
graafduim kan hij meer aarde in één keer wegscheppen. Op zijn cilindervormig lijfje 
prijkt een kop met snorhaarloze snuit en oren zonder uitwendige oorschelpen. In die 
slurfvormige snuit zitten kleine ronde zwellinkjes vol met zenuwuiteinden, die als 
tastorganen dienstdoen. 
Mollen eten veel regenwormen. Die zijn rijk aan eiwitten en bevatten ongeveer 80% 
water, waardoor een mol nauwelijks hoeft te drinken. Vindt hij er één, dan hoeft hij die 
niet direct op te eten. Door een beet in de kop, kan hij de worm verlammen. De 
verlamde wormen worden dan opgeslagen in de tunnel en voor later bewaard. De mol 
is een echte spaarder: wetenschappers hebben voorraadkamers met meer dan 1000 
regenwormen gevonden. Voordat ze de wormen daadwerkelijk eten, knijpen ze met 
hun klauwen eerst de aarde en darminhoud uit het wormenlijfje. Op jaarbasis eet een 
mol zo een 36 kg regenwormen. 
Door hun groot territorium tijdens de paartijd (maart - april), paren mannetjes 
vermoedelijk met meerdere vrouwtjes. Ongeveer vier weken na de paring en een week 
na de bouw van het nest worden (in april of mei) gemiddeld vier jongen geboren. De 
jongen wegen 3,5 g, zijn naakt, blind en hulpeloos. Na vier à vijf weken verlaten de 
jongen het nest. Wanneer je bovengronds een mol tegenkomt, dan is dat meestal in 
juni en betreft het een jong dier dat door de moeder uit haar gangenstelsel is 
verdreven, waarna het op zoek moet naar een eigen leefgebied. Ze hebben echter nog 
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te weinig kracht in hun graafpoten en te weinig ervaring om hun eigen gangen te 
graven. Er rest hen dan niets anders dan bovengronds op zoek te gaan naar 
onbewoonde tunnels. Vaak laten die bovengrondse junimollen zich zonder enig 
verweer oppakken omdat ze uitgeput zijn. 
Er bestaan geen efficiënte manieren om mollen te verdrijven. De beste methode is 
leren leven met mollen. Mollen verdelgen zorgt ervoor dat je de bouwers van een 
gangenstelsel verwijdert, met gevolg dat het vrijgekomen territorium doorgaans snel 
wordt ingenomen door een andere mol die op zijn beurt een nieuw gangenstelsel zal 
graven of de bestaande, vervallen gangen weer in orde zal brengen, wat dan weer 
zorgt voor molshopen. Als je kort na het opwerpen van de molshoop de aarde gewoon 
verspreidt in het gras er omheen, dan ontstaat er geen kale plek in het gras en zie je 
er na de eerste regenbui nog maar weinig van. De rest van het jaar merk je dan 
doorgaans nog maar weinig van de aanwezigheid van jouw mol. 
Mollen wijzen op een gezonde en vruchtbare bodem. Ze hebben een goed 
functionerend ecosysteem nodig om te overleven. Bovendien vangen ze heel wat 
organismen die schade zouden kunnen toebrengen aan je groenten. Een mol in de 
tuin is dus best oké. 

Waar Padstappers gezien? 
Onder voorbehoud van de juistheid der ingewonnen informatie en voor zover ze nog 
niet in het vorig clubblad gepubliceerd werden. 
[Van tochten buiten 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 
deel-

nemers 

Aantal 
Pad-

stappers 

Rang-
orde 

05-07 Drie-Provinciëntocht - Padstappers Geraardsbergen  1157 281 1 
07-07 Guldensporentochten - Lachende Wandelaars Aalter  718 5 16 
07-07 Vakantieavondwandeling - Comité 2000 281 10 5 
08-07 Adriaan Brouwertochten - Hanske de Krijger Oudenaarde  2071 50 7 
09-07 Bosuiltocht - IJsetrippers  1020 10 13 
09-07 Abdijbieren Classic - De Kadees  1738 82 5 
12-07 Tocht der Franschmannen - De IJsbrekers Haaltert  590 17 6 
15-07 Sint-Bavotocht - Wandelclub Al Kontent  1002 6 17 
15-07 Midzomertochten - Land van Rhode  1498 33 11 
15-07 Sint-Bavotocht - Wandelclub Al Kontent  1002 6 17 
15-07 Midzomertochten - Land van Rhode  1498 33 11 
16-07 Beach Walk - Spoetnikstappers  1331 6 25 
16-07 Urbanustochten - De Marktrotters Herne  2719 174 1 
19-07 Rondom De Keignaert - Keignaerttrippers Oostende  675 6 11 
19-07 Dauw- en midweektocht - Egmont Zottegem  1280 34 3 
21-07 50 km van Bottelare - Florastappers Gent  2061 33 14 
22-07 Lozerdorptocht - Kruishoutem Trotters 1481 17 17 
22-07 Marche d'attente - Les Marcheurs de la Police de Binche 846 72   
23-07 Hopduveltochten - Manke Fiel  1690 17 17 
23-07 Bumkestochten - Dorpscomite Bogaarden 941 56 3 
26-07 Vakantiewandeling - Morgenstond Humbeek 788 10 12 
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26-07 Zomerwandeling - Omloop Kluisbergen  1051 29 9 
29-07 Zwintocht - WNZB Knokke-Heist  1299 13 16 
30-07 Dender- en Scheldetocht - Denderklokjes Lebbeke 2993 13 30 
30-07 Stripfigurentocht - Duintrappers Westende 1421 19 13 

30-07 
Taalgrenswandeling Pajottenland - Halfoogstvrienden 
Bellingen 1864 38 3 

30-07 
Het Laatste Nieuws Wandeldag - Everbeekse 
Wandeltochten  2454 184 2 

31-07 Zomerwandeltocht - Wandelend Paard  989 5 23 

05-08 
Zomer- & Adriaanstocht - Padstappers 
Geraardsbergen  1713 372 1 

06-08 Jan Primustocht - Wk Werchter   1959 7 31 
06-08 Langs het oog van Puurs-tocht - Ibis Puurs  2395 9 36 
06-08 Kastelentocht - Reigerstappers Vinderhoute  2382 12 24 
06-08 Marche du Pays des Guimauves - Vaillants Acrenois 1121 53   
12-08 Kalkense Meersentocht - Postiljon Merelbeke  1338 13 21 
13-08 Stormvogeltocht - Keignaerttrippers Oostende  1463 33 9 

13-08 
Ronde van Vlaanderen voor wandelaars - Hanske de 
Krijger Oudenaarde  2448 47 10 

13-08 Lennikse Feestentocht - Lennikse Windheren 1604 87 1 
15-08 Internationale 15-augustustochten - Wandelclub Beernem  1343 7 26 
15-08 Oogsttocht - Land van Rhode  1248 66 3 
16-08 Midweektocht - Egmont Zottegem  1491 56 2 
17-08 Stropkestocht - Florastappers Gent  922 11 15 
19-08 Omertocht - Guldenbergstappers Wevelgem 1897 11 29 
19-08 Abdijtocht - Pajotten Hekelgem  1344 53 4 
20-08 Voettochtenklassieker - KWB Laarne 1146 14 13 
20-08 Kermistocht - Molenstappers Ruiselede  2671 15 30 
20-08 Rondom Opwijk - Horizon Opwijk 2042 22 18 
20-08 Hoogzomermuseumtocht - Chatons Ronse  1284 81 4 
23-08 Midweekse Zomertocht - Burchtstappers Herzele 869 38 4 
26-08 Mosselfeestenwandeling - Trekvogels Boekhoute  917 7 14 
26-08 Ol Fosse d'Outh Wandelclassics - Wandelsport Vlaand. 470 8 7 
26-08 Scheldemarstocht - WSV Baasrode  971 16 12 
27-08 Ol Fosse d'Outh Wandelclassics - Wandelsport Vlaand. 417 8 7 
27-08 Petit-Paris wandeltocht - Roal Benti  892 10 14 
27-08 Baljuwtochten - Parel van het Pajottenland 1502 128 1 
29-08 Marche des Aoûteux - Trouvères Club de Marche 403 27   
01-09 Sint-Joris Kermistocht - Wandelclub Beernem  732 6 16 
02-09 Wandelen door Kruishoutem - Scheldestappers Zingem  1539 21 13 
02-09 Stichtingstocht - Hopbelletjes Opwijk  780 5 18 
02-09 Elfbergentocht - Heuvellandstappers  1250 7 21 
03-09 Merelbeekse Wandeltocht - Postiljon Merelbeke  1801 31 10 
03-09 Internationale Kwaktocht - De Vossen  3420 88 6 
03-09 Sucriers de Brugelette 1050 39   
06-09 Viventocht - Levenslijnteam Damme  582 8 11 
07-09 Vennetocht - Boerenkrijgstappers  1125 8 21 
09-09 Enametocht - Hanske de Krijger Oudenaarde  1068 29 7 
10-09 Ajuintocht - De Kadees  1253 68 3 
10-09 Wandeltocht I.P.A. België 821 6 18 
10-09 West-Vlaanderen wandelt - Wandelclub Nieuwpoort  2127 12 27 
10-09 Prutsketochten - Textieltrekkers Vichte 1795 6 27 
10-09 Nazomertocht - Hanestappers 668 10 9 
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Komende organisaties 
Zaterdag 28 oktober 2017 

Winteruurtocht in Denderwindeke 
Start: Gemeentelijke basisschool, Edingsesteenweg 344, DENDERWINDEKE 

7u30 – 15u 
Gratis twee spiegeleieren met brood 

7 – 10 – 14 – 18 - 22 km 
Tijd om de beentjes nog eens flink te strekken en de longen nog eens goed te vullen 
met gezonde buitenlucht, in afwachting dat we de klok een uurtje stilzetten om ons 
voor te bereiden op de donkere winterdagen.  
We ontvangen de wandelaars in Winnik, zoals het sympathieke Denderwindeke, 
deelgemeente van Ninove, in het streekdialect wordt genoemd. De ploeg van 
parcoursbouwer Kurt heeft menige pijl verschoten om tot een resultaat te komen waar 
wij heel tevreden over zijn, een schot in de roos. De 
andere medewerkers, van parkeerwachter tot 
afruimer, van koffiemadam tot eitjesbakker, van 
afwasser tot inschrijver, van bevoorrader tot 
scanner, kortom een groep manusjes van alles, 
staan al te popelen om ook hun onmisbaar steentje 
bij te dragen en het geheel tot “een mooi dagje uit” 
te maken. In de startzaal zal heel wat afgekakeld 
worden na het nuttigen van de gratis spiegeleitjes 
met brood. Maar goed ook, want nu de zomer al een 
poosje achter ons ligt is het tijd om herinneringen 
op te halen bij een goed glas in het vooruitzicht of 
aan het einde van een mooie tocht.  
Wat het wandelen betreft, deze keer gaat het richting Pollare. Het hoger gelegen dorp, 
dat uitkijkt op de Dender zal menig wandelaar doen puffen. Eens boven ontrolt zich 
een mooi zicht op de Dendervallei, enig in de streek en in elk seizoen de moeite waard. 
Om Pollare te bereiken maken we gebruik van de vele veldwegen, al dan niet 
gezegend met een klein of groot kapelletje. Vanuit Pollare wordt gekozen voor de 
andere kant van de Dender. Via de Ijzeren brug komen we in Appelterre-Eichem. Deze 
tabaksgemeente laat ons kennis maken met mooie stukjes natuur en rustige 
landwegen. Eens terug aan de Ijzeren brug zijn we op een boogscheut van de rustpost 
en zit de lus erop. 

17-09 Bevrijdingstocht - WV De IJsbrekers Haaltert vzw 994 86 2 
17-09 Duintrappers Westende – Duin- en Poldertocht 1039 7 25 
20-09 WSV Egmont Zottegem - Herdenkingstocht 1429 43 2 
24-09 Padstappers Geraardsbergen - Natuurreservatentocht 2774 442 1 
24-09 Levenslustige wandeling – Levenslust vzw 522 10 8 
27-09 Duivenboswandeling – Burchtstappers Herzele 861 38 3 
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Na de wandeling wachten in de startzaal de spiegeleieren met een stukje brood -voor 
wie zijn bonnetje nog niet heeft verzilverd- en de wandelvrienden die reikhalzend 
uitkijken naar je komst. 
 

Vrijdag 3 tot zondag 5 november 2017 
Weekendreis 2017 in de Hoge Veluwe in 

Gelderland 
Vertrek: De Reep, vrijdag 3/11 om 6u30 (’s morgens) 

Programma: 
Vrijdag 3 november 2017: 

Vertrek om 7u aan de parking van De Reep. We rijden naar Doorwerth waar we rond 
10 u zullen aankomen. We wandelen aan de Neder-Rijn in een bosrijke omgeving. 
Onderweg kunnen we genieten van ons zelf meegebracht lunchpakket. We komen 
geen café tegen onderweg, jammer maar helaas. 
Er zijn verder twee wandelmogelijkheden in de buurt van Lanaken, tegen de 
Nederlandse grens. We wandelen in de bosrijke omgeving, naar keuze, een wandeling 
van ca 13 km of van ca 18 km. 
We rijden door naar het hotel, nemen onze kamers in en worden omstreeks 18u30 
verwacht aan het avondeten. 

Zaterdag 4 november 2017: 

Na het ontbijt vertrekken we rond 9 u met de bus naar Hoog Buurlo.  
We wandelen vandaag opnieuw in volle natuur. Geen cafés onderweg. We gebruiken 
het lunchpakket van het hotel ergens onderweg. 
We wandelen ongeveer 13 km voor zij die de korte wandeling wensen te doen en 
stappen ca 20 km voor de lange afstandstocht.  
We rijden met zijn allen terug naar het hotel waar we ons kunnen opfrissen en nadien 
aanschuiven voor ons avondmaal.  

Zondag 5 november 2017: 

Na een goed ontbijt zijn we klaar om de koffers te laden en nog een laatste wandeling 
te maken. We kiezen deze keer voor het koninklijk domein in Appeldoorn. Het 
kasteelpark is toegankelijk en we maken een mooie wandeling langs beuken, 
mammoetbomen, cipressen en eiken, velen eeuwen oud. Er is keuze tussen 10 en 14 
km wandelen. Opnieuw geen mogelijkheid om iets te nuttigen onderweg. Het 
lunchpakket is onze enige bondgenoot. Wie niet van het wandelen houdt vandaag, kan 
op eigen initiatief de tentoonstelling in het kasteel bezoeken. Rond 14u vermoeden we 
huiswaarts te keren. Onderweg houden we halt in Antwerpen, waar we verwacht 
worden in een Braziliaanse speciaalzaak. We eten hier ons buikje rond.  
Tegen 21u rijden we huiswaarts, aankomst voorzien rond 22u15 in Geraardsbergen. 
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Vrijdag 17 november 2017 

Algemene Vergadering van de VZW Padstappers 
Geraardsbergen 

Overeenkomstig onze statuten en om in 
orde te zijn met de wetgeving in verband 
met de werking van verenigingen zonder 
winstoogmerk, houden we een Algemene 
Vergadering in het voorjaar en het najaar. 
Op vrijdag 17 november zal de statutaire 
Algemene najaarsvergadering doorgaan 
in De Spiraal (Parketzaal). Effectieve 
leden van de vergadering krijgen 
hieromtrent nog een persoonlijke 
uitnodiging en agenda. Andere leden zijn 

eveneens welkom maar hebben geen stemrecht of inspraak.   Wie zelf wil lid worden 
van de Algemene Vergadering (effectief lid) kan steeds contact opnemen met Ivan 
(secretaris@padstappers.be). Hij zorgt voor een voordracht van kandidatuur. Pas na 
aanvaarding op de Algemene Vergadering heeft men stemrecht op de volgende 
Algemene Vergadering (zie statuten).  
 

Zaterdag 18 november 2017 

Opleiding GPS wandelen 

Op vraag van onze leden wensen we een cursus GPS wandelen te geven. We doen 
dit zowel voor de wandel-gps als voor de Smartphone (type Androïd). 
Wat mag je verwachten: 

- Kleine theoretische uiteenzetting hoe het systeem werk 
- Overlopen van de mogelijkheden van je GPS-toestel 

(Garmin is ons bekend, anderen belijken we stuk per stuk. 
- Broodje met drank (aangeboden door de club) 
- Praktische oefeningen in de omgeving.  

Waar gaat het door: In de Parketzaal van de Spiraal, jullie 
worden verwacht om 10u. Breng, indien je er een bezit, je eigen 
GPS-toestel en een USB-aansluiting mee. 
De opleiding is GRATIS, wel moet vooraf worden 
ingeschreven op bestuur@padstappers.be.  
Onze vzw-structuur laat ons enkel toe leden toe te laten. Niet-leden kunnen dus niet 
aan deze opleiding deelnemen. 
 

mailto:bestuur@padstappers.be
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKw6CZi8XWAhWKY1AKHffbAYsQjRwIBw&url=http://www.inter-esse.be/cms2/index.php/nl/mijn-blog/68-mijn-eerste-wandel-gps-de-garmin-oregon-450&psig=AFQjCNE4fquwaTaD20DJdlTZCtalMQ4-Pg&ust=1506592124742506
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Zondag 26 november 2017 
Sinterklaastocht in Nederboelare 

Start: Parochiezaal De Reep, Felicien Cauwelstraat, Nederboelare 
8u – 15u 

Gratis Sinterklaasgeschenk voor de kinderen en snoep voor iedereen 
7 - 9 - 12 - 16 - 22 – 26 - 32 km 

 
Sinterklaas kapoentje, Padstapper zet maar je schoentje, want de Sint is in het land 
en wil uiteraard niet terug naar Spanje zonder een tocht van de Padstappers te hebben 
bezocht. Groot en klein zal kunnen genieten van zijn aanwezigheid en dat bovendien 
na een alweer tot in de puntjes verzorgde wandeltocht. Deze tocht waar we ons uiterste 
best doen om het de jonge wandelaars naar de zin te maken, heeft tot doel hen de 
goesting om te wandelen bij te brengen. Maar er is, en dat weet de trouwe deelnemer 
aan onze tochten, uiteraard ook aan de andere wandelaars gedacht. We schotelen 
hen niet alleen lekkers voor uit de zak van Zwarte Piet, maar blijven trouw aan onze 
doelstelling om van elke wandeltocht een wandelfeest te maken. We leiden de 
wandelaars graag langs parcoursen die bulken van natuur- en plattelandsschoon en 
daar waar het kan langs historisch of cultureel waardevolle plaatsjes. 
De wandelingen zelf zijn opgedeeld in verschillende afstanden waarmee elke 
wandelaar, zij het recreant of stevige stapper, alleen of in gezelschap van vrienden of 
familie, een mooie wandeldag zal kunnen maken.  

De kortste afstanden 7 en 9 km zijn de 
afstanden waarop we de kinderen nog even 
zoet houden in afwachting van de komst van 
de Goedheilige man. Dat doen we met een 
kinderzoektocht, zoals we dat nu al een tijdje 
gewoon zijn, tot tevredenheid van de ouders. 
Uiteraard zijn ook de volwassenen, met of 
zonder kinderen, op deze afstanden welkom. 
De wandeling zelf loopt immers over goed 
begaanbare verharde en onverharde 

landwegen naar en door de landelijke gemeente Goeferdinge.   
Meer inspanning wordt verwacht van de wandelaars op de langere afstanden (12, 16, 
22, 26 en 32 km), die verder trekken naar Zarlardinge en zelfs tot Everbeek. Zij die 
deze, vlakbij de taalgrens gelegen dorpen kennen weten dat er zal gewandeld worden 
in het lichtgolvend landschap van de uitlopers van de Vlaamse Ardennen. Deze streek 
bewandelen aan het einde van een lang wandelseizoen in een decor van glooiende 
kale akkers, verlaten weilanden en bladerloze bosstroken zal menig wandelaar een 
gevoel van rust en voldoening geven. 
En terwijl de kinderen zingen van “hoort wie komt daar kinderen”, zullen onze 
medewerkers in de rustposten en de startzaal klaar staan om zij die komen, te 
vergasten op een ruim aanbod aan dorstlessers en hongerstillers. Afsluiten met stijl 
kan in de startzaal, want “aprèswandelen” bestaat echt, maar pas op voor de roe … 
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Woensdag 13 december 2017 
Wafelentocht in Geraardsbergen 

Start: Jeugdhuis De spiraal, Zakkaai 29, Geraardsbergen 
8u – 15u 

Gratis vers gebakken wafel 
5 - 7 - 8 - 12 - 16 - 20 km 

 
Op deze midweektocht bakken we ze weer goudbruin. Heerlijk krokante wafels, vers 
ter plaatse gebakken, verklaren de naam van onze laatste tocht van 2017.  
De wafelijzers staan in slagorde opgesteld en de tien bakkende medewerkers sloven 
zich uit om de de wandelaars een gratis wafel aan te bieden. Tien ijzers moeten 
wachtrijen tot een minimum beperken, zonder dat daarvoor de kwaliteit -waarvan deze 
medewerkers een erezaak maken- moet inboeten. We hopen met dit gebak de 
wandelaar een heerlijk warm gevoel te schenken na een tocht door een landschap dat 
misschien schoorvoetend maar onvermijdelijk in winterslaap gaat. De ruime en 
comfortabele startzaal aan de Zakkaai kan wat wandelaars hebben en wij doen dan 
ook ons uiterste best om deze te vullen met wandelaars die telkens met hoge 
verwachtingen op pad gaan voor hun tocht, maar steevast -want daar werken we voor- 
met voldoening terugkeren. Parcoursbouwen is zowat ons handelsmerk geworden en 
de ruime ploeg die daarvoor instaat boet geenszins aan kwaliteit in, integendeel, de 
nieuwe uitpijlers zijn de evenknie van hun voorgangers.  
De tochten bestaan uit drie verschillende lussen die vertrekken vanuit de startzaal, wat 
meteen de wandelaar de mogelijkheid geeft het nuttigen van de gratis verse wafel te 
plannen op het moment dat hij dat liefst wil, hetzij voor, tijdens of na zijn tocht. 
Naargelang de conditie van de dag, de goesting en het weer kan gekozen worden voor 
een of meerdere lussen combineerbaar van 5 tot 20 km. 
Op die manier trekt de wandelaar hetzij richting Nederboelare, hetzij richting Onkerzele 
of richting Overboelare, stad en Oudenberg.  
Van Nederboelare zal de wandelaar vooral de weidse braakliggende akkers 
onthouden en het prachtige vergezicht vanaf het voetbalveld richting Oudenberg. 
Dat de lus richting stad en Oudenberg niet vlak is, hoeven we nauwelijks uit te leggen. 
De tocht trekt door de Adriaansabdij en flirt wat met de flanken van de Oudenberg, 
alvorens langs enkele bezienswaardige gebouwen op de markt, langs de Dender terug 
te keren. 
En wat gezegd van de lus naar Onkerzele. Het dorp glijdt als het ware van de flank 
van de Oudenberg af richting Dender. Hier wachten smalle voetwegen, paadjes en 
landwegen waarop de wandelaar de indruk krijgt dat de stad mijlenver weg is. 
Zoals gezegd vinden we vroeg of laat alle wandelaars een of meerdere keren terug in 
de startzaal, waar wij popelen om hen te bedienen op hun wenken.  
Tot op deze “denderende” wafeltocht. 
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De 2de dinsdagwandelingen 
De voorbije maanden 
De voorbije dinsdagwandelingen waren jullie weer massaal op de afspraak. Een trouw 
publiek die maand na maand geniet van de aangeboden wandelingen. 
In Grimminge genoten we van een mooie zomerwandeling. Deels door het bos, deels 
door de open velden. 
De wandeling in Everbeek lokte de grote massa, elders in het clubblad lees je het 
rgenrelaas. 
Tenslotte was er in september Overboelare. Ondanks de voorspellingen, draaide het 
uit op mooi droog wandelweer.  
We mochten toch elke keer ons trouwe publiek verwelkomen en zo zijn we al maand 
na maand met deze toffe vriendengroep op tocht door den boerenbuiten rond 
Geraardsbergen. 

De komende dinsdagwandelingen 
Dinsdag 10 oktober 2017:  
We gaan even de grens over en vertrekken om 10u00 vanuit de Sporthal in Ninove, 
Parklaan 15, Ninove. We wandelen twee lussen vanuit de sporthal. Breng zelf je 
broodtrommeltje mee voor ‘s middags. 
Dinsdag 14 november 2017:  
Deze maand kiezen we voor eigen bodem. We starten in cafe El Dorado, 
Lindeveldstraat 30 te Zandbergen. We brengen onze boterhammen mee voor ‘s 
middags 
Dinsdag 5 december 2017: 
Voor onze laatste dinsdagwandeling van 2017 zoeken we een rustige winterse plek, 
meer bepaald in Viane. In taverne El Corazon, Vianeplein 10 vertrekken we om 10u. 
We maken twee wandellussen en hopen met één ervan over den Broek te wandelen. 
Deze keer over de officiële brug van de VMM. Tussendoor genieten we van onze 
meegebrachte broodjes.  

De formule van de dinsdagwandelingen 
Alle leden kunnen deelnemen. Er wordt aan een tempo gewandeld van ca. 4 km per 
uur. In de voormiddag wandelen we ongeveer 8 km. Terug rond 12u. Tegen 12u45 
vertrekken we voor een tweede lus van ongeveer 5 km. Terug rond 14u. 
De deelname aan de wandelingen is GRATIS. Onze leden zijn verzekerd via hun 
ledenbijdrage aan de Liga. Niet-leden kunnen eveneens gratis deelnemen, maar zijn 
NIET verzekerd.  
Wie zelf een ideale locatie kent om een dinsdagwandeling te laten starten kan contact 
opnemen met Sylvain, Pierre of Kurt. Na overleg kan er eventueel gestart worden op 
de door jou voorgestelde locatie. 
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Nancy’s kookhoekje 
Tortilla met kip en tzatziki: 
Benodigdheden: 

1 courgette ,2 kipfilets, peper, zout, 2 tortillavellen ½ komkommer , 200 g Griekse 
yoghurt, 1 teentje look, 1 rode ui 
Bereidingswijze: 
Verhit een grillpan. Snij een courgette in schijfjes. Snij de kip in reepjes. Haal ze door 
de olijfolie. Grill en kruid met peper en zout. 
Warm een tortilla op. Leg de gegrilde courgetteschijfjes in het midden. Verdeel de 
fijngesneden rode ui en kippenreepjes over de courgette. Rol dicht. Snij in stukjes. 
Voor de tzatziki: rasp een halve komkommer. Pers het vocht uit. Meng met olijfolie, 
yoghurt en een fijngeperst teentje look. Kruid met peper en zout. 
Serveer de tortillastukjes met tzatziki en wat julienne van komkommer. 

 
Bladerdeeghapje met Gandaham, tomatentapenade 
en Parmezaanse kaas: 
Benodigdheden: 

10 sneetjes Gandaham (of een andere gerookte ham), peper, 1 vel bladerdeeg, 3 lp. 
geraspte Parmezaanse kaas, 1 lp. oregano (gedroogd) 

Bereidingswijze: 
Maak de tapenade. Mix de zongedroogde tomaten met de look, olijfolie en de 
pijnboompitten. Kruid naar smaak met peper. 
Rol het vel bladerdeeg open. Bestrijk met de tapenade.  
Verdeel de geraspte kaas over de pesto. Kruid met peper en verdeel de sneetjes 
Gandaham over de kaas. Rol op. 
Vries eventueel 15 minuutjes in. Zo kan je mooie ronde cirkels snijden. Heb je weinig 
tijd? Dan snij je het dadelijk in schijfjes van 1 cm dik. 
Leg op bakpapier op een bakplaat. Kruid met oregano.  
Bak 15 à 20 minuten in de voorverwarmde oven op 180°C. Serveer warm 
 

Bladerdeeg met prosciutto en groene asperges: 
Benodigdheden:

2 vellen bladerdeeg (vierkant of rond), 8 groene asperges, 8 sneetjes proscuitto, 8 
zongedroogde tomaten, 1 bol mozzarella, 4 lp. parmezaanse kaas (geraspt), 1 
eidooier, 1 scheutje melk, peper 

Bereidingswijze: 
Rol het bladerdeeg uit. Snij in driehoeken. 
Snij het harde onderste stuk van de asperges. Snij ze in twee. Snij de mozzarella en 
zongedroogde tomaatjes fijn. 

https://koken.vtm.be/ingredienten/bladerdeeg
https://koken.vtm.be/ingredienten/asperge
https://koken.vtm.be/ingredienten/mozzarella
https://koken.vtm.be/ingredienten/parmezaan
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Leg op elke driehoek de in twee gesneden asperge, een beetje proscuitto, mozzarella, 
Parmezaanse kaas en zongedroogde tomaat. 
Rol op van de brede naar de dunne kant. Wrijf in met dorure (eidooier + melk 
losgeklopt). Kruid met zwarte peper.  
Strooi er wat geraspte Parmezaanse kaas over. Bak 15 minuten in de voorverwarmde 
oven op 180°C. 
Haal uit de oven en serveer. 
 

Forelmousse, plattekaas, Grany Schmith en Dille: 
Benodigdheden: 
250 g gerookte forel, 200 g plattekaas, 4 takjes dille, 2 lp. Foreleitjes, peper, zeezout, 
1 Granny Smith appel, een halve citroen, 1 lp. Notenolie, kleine glaasjes 

Bereidingswijze: 
Doe de forel in een cutter. Hou een stukje opzij voor de garnituur. Mix fijn. 
Voeg plattekaas toe. Kruid met peper en zout. Cutter of mix tot een gladde massa. 
Schil en snij de appel in sneetjes en dan in fijne balkjes (=julienne). 
Druppel de notenolie en sap van de halve citroen over de appel. Kruid met peper en 
zout. 
Lepel wat mousse in een glaasje. Garneer met appel, een stukje forel, eitjes en een 
takje dille. 
 

Krokante driehoekjes van brickdeeg, walnoot en 
geitenkaas: 
Benodigdheden: 

1 appel, een paar vellen brickdeeg, 100 g geitenkaas, 1 handvol walnoten, peper, zout, 
2 lp. Olijfolie, 2 lp. Honing 
Bereidingswijze: 

Maak eerst de "lijm". Meng olijfolie, peper, zout met honing goed onder elkaar. 

Snij het brickdeeg in repen van 6 à 7 cm breed. Wrijf in met de "lijm". 

Snij een appel in kleine blokjes. Klop wat geitenkaas los en breek walnoten in stukjes. 

Lepel walnoot, geitenkaas en fijngesneden appel in de hoek van een reep brickdeeg. 
Blijf een beetje van de rand. Kruid met peper. Plooi dicht en rol op tot een driehoekje. 

Leg op bakpapier op een bakplaat. Bak 10 minuten in een voorverwarmde oven op 
180 graden Celsius of tot ze mooi goudbruin zijn. 

Serveer dadelijk 

 

https://koken.vtm.be/ingredienten/forel
https://koken.vtm.be/ingredienten/dille
https://koken.vtm.be/ingredienten/appel
https://koken.vtm.be/ingredienten/citroen
https://koken.vtm.be/ingredienten/geitenkaas
https://koken.vtm.be/ingredienten/walnoot
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Wandelsport Vlaanderen … 

Wandelkalender (Walking in Belgium) 
Startplaatswijzigingen – annulatie tochten – datumwijzigngen – 

niet vermelde tochten 
(startplaats) Rode Neuzentocht op woensdag 4 oktober 2017: De Samenkomst”, 
Sint-Eloois-Winkelstraat 84A, 8880 Ledegem.  

(startplaats) donderdag 26 oktober 2017 Wandelclub den Engel: Parochiezaal, 
Milsestraat 53, 3053 Haasrode.  

(startplaats) Wandel mee dag van Herentalse Wv 
vzw op 11/11/2017: Parochiecentrum, Goorstraat 11, 
2200 Herentals (Morkhoven).  

(startplaats) " Bruges by Night " van Frisse Stappers 
Brugge op zaterdag 18 november 2017: KTA 
(Koninklijk Technisch Atheneum), Rijselstraat 7 te 8200 
Sint-Michiels.  

(startplaats) 22ste Oranjetocht van Wandelclub VOS 
Schaffen op zondag 15 oktober 2017:Den Amer, 
Nijverheidslaan, 3290 Diest. Gelieve dit te delen 

(annulatie) De 26ste herfstwandeling van wandelclub 
Op en Rond Tiegemberg op 29/10/2017 wordt 
geannuleerd. 

(annulatie) " Memorial March of Peace " van De Wervikse 
wandelsportvereniging op zondag 22 oktober 2017 gaat door overmacht niet 
door. 

(annulatie) De werking van WSV De Drevetrotters Zonnebeke (5078) is stopgezet 
en alle tochten na 16 juli 2017 worden geschrapt.  

Opmerking: De nieuwe club De Drevestappers Zonnebeke (5542) organiseert op zondag 15 oktober 
2017 de Boters in Arms tocht (zie busreis) en op zondag 26 november 2017 de Brandweertocht. 

(niet vermeld) 12/11/2017 Marche des Pendos in Cue mes (Sale Salva, Reu Ferre 
1) van Les Marcheren Van Gogh (HT 076) 

(datumwijziging) De datum van de Campinatocht van W.S.V. Mol is verschoven van 
19/11/2017 naar 12/11/2017.  
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Extreme Challenge 2018: 
19 augustus 2018 – 26 augustus 2018 

Oostende - Houffalize 

Samenkomst zondagnamiddag 19 augustus in Vayamundo 
Oostende. De tocht start officieel op maandag 20 augustus 2018 
en loopt van Oostende in zes wandeldagen over een afstand van 
345 km naar Houffalize.  

Dag 1: maandag 20/8/2018: Oostende – Tielt 60 km 

Dag 2: dinsdag 21/8/2018: Tielt – Geraardsbergen  62 km 

Dag 3: woensdag 22/8/2018:  Geraardsbergen – Les Bons Villers  64km 

Dag 4: donderdag 23/8/2018: Les Bons Villers – Jambes:  47 km 

Dag 5: vrijdag 24/8/2018: Jambes – Nassogne  67 km 

Dag 6: zaterdag 25/8/2018: Nassogne – Houffalize 45 km 

Onderweg wordt gezorgd voor voldoende rustposten en bevoorrading. Elke avond is 
er in de aankomstplaats slaapgelegenheid voorzien (ook op zondagavond in Oostende 
en op zaterdagavond in Houffalize). Overnachten gebeurt in gemeenschappelijke 
slaapzalen, voorzien van de nodige sanitaire voorzieningen en medische verzorging. 
Je dient zelf voor slaapgerief te zorgen (luchtmatras of veldbed en slaapzak). Elke dag 
worden gezonde en kwalitatieve maaltijden aangeboden: ’s morgens ontbijt, ’s 
middags een broodmaaltijd met soep en ’s avonds een driegangenmenu.  Er is een 
slotevent voorzien zaterdagavond 25 augustus in Houffalize, overnachting op 
slaapzaal in Vayamundo Houffalize en ontbijtbuffet op zondag. Richtprijs 500€. 
Concreter nieuws tegen einde jaar. 

Geïnteresseerd om deel te nemen (nog geen inschrijving)? Stuur mailtje naar 
extremechallenge@wandelsportvlaanderen.be en je wordt op de hoogte gehouden. 

WalkOn-wandelcriterium 2017 
Wandelaars die in het bezit zijn van een stempelkaart die recht 
geeft op deelname aan de trekking van de WalkOn hoofdprijzen 
(10, 15 of 20 deelnames) kunnen deze inleveren op de WalkOn 
stand die op een van de volgende WalkOn wandelingen is 

opgesteld (kalender zie spaarkaart). 

Wat doen wanneer je niet meer naar een WalkOn tocht kan gaan? Wandelsport 
Vlaanderen zal binnenkort richtlijnen verstrekken hoe deze kaarten in te leveren en zo 
aan de trekking deel te nemen en de eventueel eraan verbonden beloningen te 
bekomen. Het secretariaat volgt dit op.  

 

mailto:extremechallenge@wandelsportvlaanderen.be


Het Padstapperke 

Oktober 2017 – 39 
 

Aanbevolen tochten  
Kies uit volgende aanbevolen tochten om 2017 
uit te wandelen! 

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

1 Bladzijde in Walking in Belgium 2017 (voor méér informatie). 
2 Dag en datum. O.BG = tocht in kader van de Oost-Vlaamse Biergordel.  
3 Naam van de organisator, naam van de tocht en startplaats. 
4 Afstanden en vertrekmogelijkheden. Respecteer vooral het startuur.  

 
1 2 3 4 
252 Zondag 01.10 

 

Wandelclub Kruikenburg 
Kruikenburgse Wandeltochten 
Gemeenschapsschool Horizon 
Bodegemstraat, Ternat 

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

253 Zondag 01.10 
 

De Schooiers Wichelen 
Nonnenbossentocht 
Gemeenteschool 
Schoolstraat 4, Serskamp 

6-7-10-13-16-20-25 
km 
van 07u00 tot 15u00 

255 Zaterdag 07.10 De Kwartels VZW 
Boswandeling 
Parochiezaal Oosteeklo 
Koning Albertstraat 1, Oosteeklo 

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

256 Zondag 08.10 

 

Roosenberg Wandelclub Waasmunster 
Oktober- en Kastanjetochten 
POC 
Rivierstraat 4, Waasmunster 

6-12-20-30 km 
van 08u00 tot 15u00 

DINSDAG 10.10 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN. 
SAMENKOMST in Sporthal Ninove – Parklaan, Ninove 

Zie artikel over de dinsdagtochten. 
258 Dinsdag 10.10 

 

Wandelclub Natuurvrienden Deinze 
Tweede dag van de week tocht 
Zaal Brielpoort 
Lucien Mathyslaan 9, Deinze 

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

260 Zaterdag 14.10 

 

Klavertje vier Wortegem-Petegem 
Rondom Ooike-wandeling 
Zaal De Amandel 
Ooikeplein 17, Ooike 

6-12-18-25 km 
van 08u00 tot 15u00 

260 Zaterdag 14.10 Everbeekse Wandeltochten 
Natuurtocht 
Gemeenteschool Parike 
Steenweg 93, Opbrakel 

6-12-18 km 
van 07u00 tot 15u00 
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261 Zondag 15.10 
 
BUSREIS 

Drevetrotters Zonnebeke VZW 
Passchendale Road-tocht 
OC ’t Zonnerad 
Tresoriersstraat 5, Zonnebeke 

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

261 Zondag 15.10 Wandelclub St.Pieters-Leeuw 
Streekbierentocht 
Zonnig Leven 
J. Vanderstraetenstr 198, SP Leeuw 

5-10-15-20-25 km 
van 08u00 tot 15u00 

261 Zondag 15.10 WSV De Kadees 
Rondom Aaigem 
Ontmoetingshuis  
Ratmolenstraat 2, Aaigem 

5-10-15-18-25 km 
van 08u00 tot 15u00 

262 Woensdag 18.10 Egmont Zottegem 
Midweektocht 
OC Oombergen 
Oombergenstraat 39, Oombergen 

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

264 Zaterdag 21.10 De Chatons Ronse 
Wandelen in het grensgebied Vl/Wal 
Zaal C.O.C. 
Malanderplein 7, Ronse 

5-10-14-21-28 km 
van 07u00 tot 15u00 

265 Zondag 22.10 De Heidetochten Kester-Gooik 
Nazomertocht 
Don Bosco Halle 
Lenniksesteenweg 2, Halle 

6-12-18-24-32-36-42-
50 km 
van 07u00 tot 15u00 

268 Zaterdag 28.10 
 
ALLEN OP POST 

Padstappers Geraardsbergen VZW 
Winteruurtocht 
Gemeentelijke basisschool 
Edingstesteenweg 2, Denderwindeke 

7-10-14-18-22 km 
van 07u30 tot 15u00 

270 Zondag 29.10 

 

WSV Wetteren 
Voettochten der Tuinbouwstreek 
Scheppers Instituut 
Cooppallaan 128, Wetteren 

6-12-15-21-30 km 
van 08u00 tot 15u00 

270 Zondag 29.10 De Pajotten Hekelgem 
Herfsttocht 
Sint-Gabriëlinstituut 
Sint-Gabriëlstraat 152, Liedekerke 

4-8-12-18 km 
van 08u00 tot 15u00 

270 Zondag 29.10 
 

Op Stap Zwalm 
Heksentocht 
Parochiezaal De Zwaluw 
De Coenestraat 6-8, Zwalm 

4-8-12-16 km 
van 14u00 tot 22u00 

271 Zondag 29.10 

 

Op en rond Tiegemberg 
Herfstwandeling 
Mensindezaal 
Westdorp 2, Tiegem 

6-12-16-20-30 km 
van 07u30 tot 15u00 
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272 Dinsdag 31.10 Egmont Zottegem 
Halloweentocht 
Feestzaal Bevegemse Vijvers 
Bevegemsevijvers 1, Zottegem 

7-10-14-21 km 
van 14u00 tot 21u00 

273 Woensdag 01.11 Comité 2000 
Soepgroentetocht van Gijope 
Parochiezaal 
Paardemarktstraat,Ename 

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

274 Zaterdag 04.11 

 

Florastappers Gent 
Spokentocht 
deVierdeZaal 
Driebeekstraat 2, Gentbrugge 

6-9 km 
van 16u00 tot 21u00 

275 Zaterdag 04.11 WNZB Knokke-Heist vzw 
Canadees Wandelweekend 
Verwarmde Tent 
A. Verweeplein 1, Knokke-Heist 

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

276 Zondag 05.11 

 

Singelwandelaars Strombeek-Bever 
Singeltochten 
Sporthal E. Soens 
Singel 57, Strombeek-Bever 

8-14-20-25-30km 
van 07u30 tot 15u00 

277 Zondag 05.11 WNZB Knokke-Heist vzw 
Canadees Wandelweekend 
Verwarmde Tent 
A. Verweeplein 1, Knokke-Heist 

13-18-33 km 
van 10u00 tot 14u00 

278 Dinsdag 07.11 Eurodax België 
Eurodax Zelzate 
Zaal Het Klooster 
Kerkstraat 64A, Zelzate 

25km 
11u 

278 Woensdag 08.11 Omloop Kluisbergen 
Herfsttocht 
G.O.C. Kwaremont 
Kwaremontplein 23, Kluisbergen 

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

278 Woensdag 08.11 Omloop Kluisbergen 
Herfsttocht 
G.O.C. Kwaremont 
Kwaremontplein 23, Kluisbergen 

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

279 Zaterdag 11.11 De Wase Steinbockvrienden St-Niklaas 
Wandel-mee-dag Sint-Niklaas 
Parochiezaal 
Dries 73, Sinaai 

6-10-16-19-25 km 
van 08u00 tot 15u00 

280 Zaterdag 11.11 Hanske De Krijger Oudenaarde 
Wandel Mee Dag – Vlaanderen wandelt 
Evenementenhall De Qubus 
Lindestraat 45, Oudenaarde 

5-10-15-20 km 
van 07u30 tot 15u00 
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282 Zondag 12.11 WSV Land Van Rhode 
Pannenkoekentocht 
Parochiecentrum 
Poststraat 48, Balegem 

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

282 Zondag 12.11 De Lachende Wandelaars Aalter 
Wandel Mee Dag 
Sportcafé 
Lindestraat 17, Aalter 

4-8-12-20 km 
van 08u00 tot 15u00 

282 Zondag 12.11 WSV De Kadees VZW 
Vredestocht 
St-Maarten Instituut 
Vrijheidsstraat 22, Aalst 

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

DINSDAG 14.11 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN 
SAMENKOMST in El Dorado, Lindeveldstraat 30 - Zandbergen 

Zie artikel over de dinsdagtochten 
283 Woensdag 15.11 WSV Egmont Zottegem 

Midweektocht 
De Gilde 
Smissenhoen 48, Erwetegem 

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

284 Zaterdag 18.11 Wandelclub Natuurvrienden Deinze 
Wandel Mee Dag - Viggaaltocht 
Zaal Basisschool 
Kloosterstraat 3, Bachte-Maria-Leerne 

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

284 Zaterdag 18.11 
 
 

W.V. De Ijsbrekers 
Ijsbrekerstocht 
Basisschool Molenveld 
Molenstraat 33, Denderhoutem 

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

284 Zaterdag 18.11 
 
 

De Frisse Stappers Brugge 
Bruges by Night 
St Lodewijk College 
Magdalenastraat 30, Sint-Michiels 

6-9-12-15 km 
van 15u00 tot 21u00 

286 Zondag 19.11 
 
     BUSREIS 

Wandelclub Beernem VZW 
Lippensgoedtocht 
Parociaal Centrum ’t Bulscampvelt 
Wingensestraat 2, Herstberge 

4-6-11-17-21 km 
van 07u30 tot 15u00 

286 Zondag 19.11 
 
 

Postiljon Wandelclub Merelbeke VZW 
Leiewandeling 
Parociaal centrum 
Oude-Abdijstraat, Drongen 

6-10-15-20 km 
van 07u30 tot 15u00 

287 Vrijdag 24.11 WSV Horizon Opwijk 
Tweedaagse Herfstwandelingen 
Sint-Pieterszaal 
Steenweg 131, Mazenzele 

6-12-18 km 
van 09u00 tot 15u00 

287 Zaterdag 25.11 WSV Horizon Opwijk 
Tweedaagse Herfstwandelingen 
Sint-Pieterszaal 
Steenweg 131, Mazenzele 

5-10-14-19-25-50 km 
van 08u00 tot 15u00 
(50km van 7 tot 9u) 
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287 Zaterdag 25.11 WSC Klavertje 4 Wortegem-Petegem 
Sint-Pieterstochten 
Zaal De Wante 
Essestraat 2, Schorisse 

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

289 Zondag 26.11 

 
ALLEN OP POST 

Padstappers Geraardsbergen 
Sinterklaastocht 
Parochiezaal De Reep 
Felicien Cauwelstraat, Nederboelare 

7-9-12-16-22-26-
32 km 
van 08u00 tot 15u00 

291 Zaterdag 02.12 WSV Land Van Rhode 
Wafelentocht 
IZOO  
Dorp 50, Oosterzele 

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

292 Zondag 03.12 WC Reigerstappers Vinderhoute 
Sinterklaastocht - Viggaaltocht 
Parochiezaal Merendree-dorp 
Hammeken 10, Merendree 

5-6-13-20-27 km 
van 08u00 tot 15u00 

292 Zondag 03.12 Parel Van Het Pajottenland 
Brillanttochten 
Feestzaal Belvedère 
Molenstraat 4, Vollezele 

6-9-13-16-20-25-32 
km 
van 07u30 tot 15u00 

DINSDAG 05.12 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN 
SAMENKOMST in Cafe Corazon – Vianeplein 10 - VIANE 

Zie artikel over de dinsdagtochten 
294 Zaterdag 9.12 

 

Florastappers Gent VZW 
Gent bij Nacht 
ODISEE Campus Rabot 
Gebroeders de Smetstraat 1, Gent 

6-9-12 km 
van 14u30 tot 20u30 
(12km tot 20u) 

296 Zondag 10.12 Scheldestappers Zingem 
Sint-Bavotocht – Vigaaltocht 
Feestzaal De Korenbloem 
Kerkplein, Zingem 

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

297 Woensdag 13.12 

ALLEN OP POST 
 

Padstappers Geraardsbergen 
Wafelentocht 
Jeugdhuis De Spiraal 
Zakkaai 29, Geraardsbergen 

5-7-8-12-16-20 km 
van 08u00 tot 15u00 

299 Zaterdag 16.12 

 
BUSREIS 

Mont-Marche Tournai 
Marche des Illumininations 
Ecole Communale du Château 
Avenue Leray 33, Tournai 

7-12 km 
van 16u00 tot 21u00 

299 Zondag 17.12 

 

WC De Schooiers Wichelen vzw 
Schooierstocht 
Gemeenteschool Gibo 
Margote 114, Wichelen 

6-10-13-16-21 km 
van 07u30 tot 15u00 

299 Zondag 17.12 De Marktrotters Herne 
Eindejaarstocht 
Buurthuis De Pallieter 
Smid Lambrechtstraat 102, Outer 

4-6-10-15-22 km 
van 08u00 tot 15u00 
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300 Woensdag 20.12 WSV Egmont Zottegem 
Jenevertocht 
O.C. Leeuwergem 
Gentse Steenweg 307, Leeuwergem 

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

301 Zaterdag 23.12 Brugsche Globetrotters 
Brugge Binnenste Buiten in kerstsfeer 
Refter KTA 
Rijselstraat 5, Sint-Michiels 

6-11-15-20 km 
van 09u00 tot 17u00 

301 Zaterdag 23.12 Wandelclub De Smokkelaars Stekene 
Kerststallentocht 
Broederschool Stekene 
Nieuwstraat 17, Stekene 

6-9-12 km 
van 16u00 tot 20u00 

302 Maandag 25.12 

 

WSV Horizon Opwijk 
Kersttocht 
De Schuur Hof ten Hemelrijck 
Kloosterstraat 9, Opwijk 

5-10-16-21 km 
van 09u00 tot 15u00 

303 Dinsdag 26.12 Hanske De Krijger Oudenaarde 
Oudenaarde in kerstsfeer 
St-Bernarduscollege 
Hoogstraat 30, Oudenaarde 

7-11-15-21-30 km 
van 08u00 tot 17u00 

303 Dinsdag 26.12 

 

WSV Egmont Zottegem 
Wafelentocht 
Feestzaal Bevegemse Vijvers 
Bevegemse Vijvers 1, Zottegem 

6-12-18-24-32 km 
van 08u00 tot 15u00 

304 Donderdag 28.12 
 
 

WSK Marke vzw 
Kortrijk Feeëriek 
JC Tranzit 
Magdalenastraat 48, Kortrijk 

7-13 km 
van 14u00 tot 20u00 

305 Zaterdag 30.12 Al Kontent Groot Evergem 
Eindejaarstocht 
Gemeentelijke Basisschool Sleidinge 
Sleidinge-Dorp 142, Evergem 

6-12-18-21 km 
van 08u30 tot 15u00 

306 Zondag 31.12 WSV Holsbeek VZW 
Wintertocht 
Voetbalkantine VK Holsbeek 
Verhaegenstraat, Holsbeek 

4-6-12-20 km 
Van 07u00 tot 15u00 

 
Voor de laatste info verwijzen we graag naar  

walkinginbelgium.be 
Voor de laatste info verwijzen we graag naar  

walkinginbelgium.be 
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Voorbije organisaties 
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