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Beste Padstappers 
 
Als u dit nummer in de bus krijgt, staan we 
waarschijnlijk vlak voor de 4e editie van 
Manneken Pis-Manneken Pis. Het wordt 
ongetwijfeld een topeditie, waarbij de 
records verpulverd zullen worden. We 
sluiten af op ruim meer dan 400 
deelnemers, die de bus naar Brussel 
zullen nemen. Normaal gezien starten er 
in Brussel zelf minstens nog eens zo veel. 
Meer dan 110 Padstappers zullen de 
uitdaging aangaan. Ik wens hen en alle 
andere deelnemers zeer veel succes toe. 
 
Onze Padstappersfamilie blijft intussen 
serieus aangroeien. Bij het schrijven van 
dit artikel tellen we 921 leden, dat zijn er 
66 meer dan eind vorig jaar. Alvast 
welkom aan alle nieuwe leden. We hopen 
dat jullie zich snel thuis zullen voelen in 
onze club.  
 
We kunnen terugblikken op enkele 
geslaagde activiteiten. De weergoden 
waren ons gunstig gezind tijdens de 
Manneken Pistocht, wat resulteerde in 
een zeer mooie opkomst. Eind februari 
organiseerden we op de koudste dag van 
het jaar, maar toch werd de kaap van 
1000 deelnemers moeiteloos gerond. 
Tussendoor was ons jubileumfeest er 
weer eentje om in te kaderen. 
 
Wie april zegt, denkt aan 
Mattentaartentocht. Ja, ook hiervoor zijn 
de voorbereidingen volop bezig. Dit jaar 
zal er naast de animatie op de Markt als 
extra een tentoonstelling doorgaan rond 
70 jaar Luchtmacht in de start- en 
aankomstzone. Deelnemers mogen deze 
gratis bezoeken. De Gaverswandeling 
gaat niet door op tweede Pinksterdag en 
ook niet op de tweede zondag van juni. Dit 
jaar is de afspraak op de laatste zaterdag 
van mei. Niet vergeten! 
Ik verneem dat er nog slechts 3 plaatsen 
zijn voor de weekreis naar Zwitserland. 

Ook de weekenduitstap in het najaar 
begint vorm te krijgen. Jullie vernemen er 
alles over van zodra het draaiboek rond is. 
Inschrijven voor de daguitstap in 
september kan ook vanaf heel binnenkort. 
De plaatsen voor beide activiteiten zijn 
beperkt. Het zal dus zaak zijn om tijdig te 
reageren.  
 
Het jubileumjaar zullen we tussen 
Kerstdag en Nieuwjaar nog afsluiten met 
een bijkomende activiteit. Misschien goed 
om nu al vrijdag 28/12 aan te stippen in de 
agenda. Wat het precies wordt vernemen 
jullie ongetwijfeld ook binnenkort. 
 
Het elektronisch inschrijven raakt stilaan 
overal ingeburgerd. 98% van de leden 
houdt de lidkaart netjes klaar, zodat het 
scannen een stuk vlotter verloopt dan 
vroeger. Jammer genoeg merk ik nog 
steeds dat enkele van onze eigen leden 
pertinent weigeren om hieraan mee te 
werken, met discussies en langere 
wachttijden tot gevolg. Daarom zal ik nu 
nog eens duidelijk stellen dat wie zijn 
lidkaart niet kan of wil tonen zal ingescand 
worden als individuele deelnemer en ook 
meer inschrijvingsgeld zal betalen. Bij 
Colruyt of Carrefour wordt ook geen 
korting gegeven als men zijn kaart niet bij 
zich heeft. 
 
Zoals u merkt zijn het drukke weken. U zal 
het ons zeker vergeven als er hier en daar 
een kemel(tje) zou opduiken in dit 
nummer. 
 
Geniet van de wandelingen, geniet van de 
natuur, geniet van de sociale contacten. 
 
Tot gauw op een van onze volgende 
organisaties. Ergens te velde zal voor mij 
nog enkele weken duren. 
 
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 

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 

Nancy Martens 

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

Ivan De Nollin 

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

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 

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, G’bergen 
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:   
Danny Van Turtelboom 

Functie: Shop- en kledijverantwoordelijke 
Adres: Poelveldstraat 25, 1760 Roosdaal 
Tel: 0485 17 02 90 

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 

Koen Rondelez 

Functie: Webmaster Padstappers 
Adres: Rozenstraat 57, 1742 Ternat 
e-mail: webmaster@padstappers.be 

  

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 (ON 0842168747), Solleveld 65, 9500 Geraardsbergen 
De Club digitaal:  
http:www.padstappers.be - webmaster@padstappers.be – facebook: Padstappers Geraardsbergen 
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Zin om bij een frisse pint of 
een koffie de 50km-stappers 

te zien toekomen uit Brussel? 
 

Zin om te genieten van een 
lekkere spaghetti? 

 
KOETSHUIS 31 maart 

vanaf 15u tot 20u 
aankomst moedige stappers. 

 

Kaarten voor een spaghetti kosten 5 euro, 
geen geld voor een bord lekker spaghetti 
met kaas. 
 

 
Om alles in goede banen te leiden, 
vragen we om een seintje te geven 
als je zeker komt. 
  
Kaarten kun je ook vooraf kopen bij 
de bestuursleden.  
 
Kun je geen kaarten kopen, mail op 
nancy.martens3@telenet.be of 
sms (geen tel) naar Nancy op 0473 
8216 00. 
  

mailto:nancy.martens3@telenet.be
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie_taa9OzZAhXFCewKHdN9DVwQjRwIBg&url=https://www.canstockphoto.com/spaghetti-with-tomato-sauce-9222823.html&psig=AOvVaw3_-zgBIL55VTnm_VqJJK6c&ust=1521154455103232
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Busreizen van het 2de kwartaal. 
April 2018 
Zondag 8 april 

PAASTOCHT in Hoeselt (Limburg) 
Org: W.S.V. Vitalis Hoeselt (2067) 

Vertrek: 08u00 aan De Reep 
€ 7,00 

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

Mei 2018 
Zondag 13 mei 

MEITOCHT in Averbode (Vlaams Brabant) 
Org: WSV Wit-Blauw Scherpenheuvel (4023) 

Vertrek: 08u00 aan De Reep 
€ 7,00 

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

Juli 2018 
Zondag 1 juli 

VAKANTIETOCHT in Holsbeek (Vlaams Brabant) 
Org: W.S.V Holsbeek vzw (4043) 

Vertrek: 08u00 aan De Reep 
€ 7,00 

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

 
 
TIP: Bekijk en like onze pagina ook op 
facebook! Zo blijf je helemaal up-to-date! 

https://www.facebook.com/milieu2000/
https://www.facebook.com/milieu2000/
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Alhoewel dit uitstappen zijn die wij in groep maken 
met de bus, zijn dit geen groepswandelingen. De 
deelnemers zijn immers vanaf hun aankomst op de 
wandeling tot het vertrek terug (rond 16u), vrij en 
kunnen een zelfgekozen afstand wandelen binnen 
een tijdsbestek van ongeveer 6 à 7 uur. De busreis 
heeft vooral tot doel een gezamenlijke verplaatsing 
te ondernemen en zo een bijdrage te leveren voor 
het behoud van de natuur en onze leefwereld. 
Busje komt zo … laat je rijden! 

 

 
Hoe inschrijven voor een busreis ? 
Inschrijven voor de busreis gebeurt bij Ivan De Nollin en kan op volgende manieren: 
Telefonisch: +32(0)478555030, +32(0)93306405 
Via mail: busreis@padstappers.be, 
Op de bus tijdens de rondvraag van de busbegeleider, 
Op onze eigen organisaties bij Ivan. 

Wat kost de busreis (vervoer + inschrijving wandeling)? 
Kinderen tot en met de maand van hun 7de verjaardag:  GRATIS 

Vanaf de maand die volgt op de 7de verjaardag:  € 4,00 

Vanaf de maand die volgt op de 17de verjaardag:  € 7,00. 

• BUSBON: Per betaling (van 4,00€ of 7,00€) krijgt men een busbon ter waarde van 
1,00€. 

• 7 (of 4) BUSBONS geven recht op een gratis reis (zelfde tarief). In dat geval krijg 
je voor die reis geen busbon terug. 

• AFZEGGING: Wie laattijdig afzegt (ten laatste de 4e dag voor de reis – busreis 
zondag = afzegging ten laatste woensdag) of helemaal niet afzegt, wordt verondersteld 
toch zijn busreisbijdrage spontaan te betalen. De bus wordt immers besteld (en 
betaald) op basis van het aantal inschrijvingen en anderzijds kan de vrijgekomen 
plaats niet meer worden ingenomen door een andere wandelaar.  

• OPSTAPPLAATS: vermeldt bij je inschrijving je opstapplaats. 

• BETALING gebeurt op de bus. 

BRENG RESERVESCHOEISEL MEE VOOR OP DE TERUGWEG EN 
HOU DE BUS OP DIE MANIER PROPER 
  

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://clipart-library.com/images/6cr5e4pLi.jpg&imgrefurl=http://clipart-library.com/bus.html&docid=i4ah0vdoxCgYFM&tbnid=enqnt3Iq69dFMM:&vet=10ahUKEwj01_Os9O3ZAhVHDcAKHW6hBKcQMwiuAShjMGM..i&w=350&h=255&hl=nl&bih=874&biw=1280&q=kartoon autocar&ved=0ahUKEwj01_Os9O3ZAhVHDcAKHW6hBKcQMwiuAShjMGM&iact=mrc&uact=8
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Beschrijvingen van de komende busreizen. 
 

Zondag 8 april 2018 

Paastocht 
Org: WSV VITALES HOESELT  (WSVL 2067) 

Start: Gemeenschapscentrum Ter Kommen, Europalaan 2, 3720 Hoeselt 
Afstanden: 4 – 6 – 13 – 21 km 

EXTRA: Parijs-Roubaix op groot scherm 

Een of meer wandelingen door een heuvelachtig landschap in de ongerepte natuur 
van Limburg is iets, wat steevast in vele wandelprogramma’s voorkomt, zo ook op onze 
shortlist van bestemmingen die voor onze busreizen niet mogen ontbreken.  
Dit keer viel de keuze op Hoeselt een fusiegemeente die een krans van schilderachtige 

dorpjes omvat, waar een ongekende rust 
heerst in een ongerepte en tevens zeer 
verscheiden natuur. Onbekend wellicht, maar 
de Landcommanderij van Alden Biesen 
daarentegen, die zich in het nabije Rijkhoven 
(Bilzen) bevindt zal mogelijk wel een belletje 
doen rinkelen.   Deze prachtig 
gerestaureerde middeleeuwse waterburcht 
met krijgskundige betekenis ontbreekt zelden 
of nooit op het programma van een bezoek 
aan Bilzen en bij uitbreiding aan Limburg.   

De wandelingen zullen ons langs een mix van vruchtbare akkervelden, bloesempracht 
en bossen met diep uitgesneden holle wegen naar Alden Biezen brengen, waar zich 
in de nabijheid de centrale rustpost bevindt. Alle afstanden lopen over een licht-
golvend landschap met vele fruitboomplantages waar we - als de 
weersomstandigheden in maart meezitten - begin april reeds volop kunnen genieten 
van de bloesems. “De Kluis” van Vrijhern, een prachtige lemen woning die je helemaal 
terugbrengt tot in de 17de eeuw, zal ons zeker dat typische Limburggevoel bezorgen 
om rustig verder te wandelen door het steeds wisselend landschap dat - kenmerkend 
voor Haspengouw - mooie vergezichten oplevert. De talrijke bronnen die in de 
omgeving ontspringen vormen er samen het begin van de Demer.  

In de startzaal en op de rustposten wachten drank (van andere bronnen) en de 
onvermijdelijke Limburgse vlaaien op ons, zodat het genieten gewoon kan doorgaan. 
Bovendien zorgt een groot TV-scherm in de startzaal ervoor dat de wielerminnenden, 
keuvelend een stukje Parijs-Roubaix kunnen meebeleven vooraleer terug naar 
Geraardsbergen te reizen. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Alden_Biesen
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Zondag 13 april 2018 

Meitocht 
Org: WIT-BLAUW SCHERPENHEUVEL (WSVL 4023) 

Start: Sporthal Averbode, Vorststraat 55, 3271 Averbode 
Afstanden: 5 – 9 – 13 – 17 – 20 – 25 – 30 – 35 km 

Op het kruispunt van drie provincies, op 
de grens van de Zuiderkempen met het 
Hageland ligt Averbode, deelgemeente 
van Scherpenheuvel-Zichem. Het is 
omgeven door abdijen, kastelen, bossen, 
heide en vennen. Dit is de streek van de 
Witte van Zichem en pastoor Munte, een 
stukje Kempisch Vlaams Brabant dat 
troeven genoeg heeft om mooie 
wandelingen te organiseren.  
We kregen van Wit-Blauw Scherpenheuvel de volgende beschrijving toegestuurd:  
“De wandeltocht gaat via kleine wandelpaadjes door verschillende gemeenten. Er is 
een grote variatie van verschillende wandelafstanden, 5-9-13-17-20-25-30-35 km. Alle 
wandelafstanden hebben 1 of meerdere verzorgde rustposten.  
De kleinste afstand, 5 km is veelal verhard en dus het best geschikt voor kinderwagens 
en rolstoelen. 
Alle afstanden vertrekken samen richting het natuurgebied Catselt, waar 
zandheuveltjes en droge graslanden afwisselen met vochtige graslanden en een oud 
ven. De 9 km splitst zich daar van de andere afstanden af. De lange afstanden gaan 
door de vallei van het Zwart Water richting rustpost Molenstede. 
Na de rust vertrekken de 13-17-20 km via het Molenveld en de Remakshoeve naar de 
volgende rustpost. De hoeve die de historische kern uitmaakt van het huidige landgoed 
Remaks wordt voor het eerst vermeld in 1610. De naam van het goed verwijst naar 
een zekere Martinus Ramax uit Diest, die in 1765 de hoeve en het bijbehorende land 
aankocht. Van daaruit gaan ze verder via het domein Arendschot naar de rustpost in 
Okselaar. Het kasteel Arendschot en Villa Bosquet zijn twee prachtige gebouwen, die 
we kunnen terugvinden in de bossen van Okselaar. De familie Bosquet vervulde 
trouwens een belangrijke rol in de ontwikkeling en samenleving van Okselaar. 
De lange afstanden hebben in Molenstede een lus met wat pittige hellingen. Deze 
gaan via de Lazarijberg en de Rode berg, tot aan het vliegveld van de para’s in 
Schaffen. Vandaar uit terug naar de rustpost. Na een hapje en een tapje gaan deze 
wandelaars via het natuurgebied Dassenaarde en het Klein en Groot Asdonk naar de 
volgende rustpost. 
Na de rustpost gaan alle wandelaars langs dezelfde weg terug door het natuurgebied 
Averbode bos en Heide. Op het einde van de wandeling staat de ijskar met heel 
lekkere hoeveijs.” 
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Zondag 1 juli 2018 

Vakantietocht 
Org: W.S.V. HOLSBEEK VZW (WSVL 4043) 

Start: Voetbalkantine VK Holsbeek, Verhaegenstraat, Holsbeek 

Afstanden: 4 – 6 – 12 – 20 – 26 km 

In Averbode wandelden we nog in de 
kempen, op de grens met het 
Hageland, met Holsbeek kiezen we 
voluit voor het golvende bosrijke 
Hageland. 
Bij het ter perse gaan van dit clubblad 
hadden we nog niet meer informatie 
over deze wandeling dan wat in de 
wandelkalender staat:  
“Landelijke en rustige wegen door het 
prachtige en verrassende Hageland.” 
Meer info over deze tocht in het 
volgende clubblad. 
 

Speciale tochten in de kijker 
 

Zondag 29 april 2018 
VLAANDEREN WANDELT in Brakel 

Org: Everbeekse Wandeltochten vzw (3282) 

Basisschool Sint-Augustinus, Driehoekstraat 42, 9660 Brakel 
Startuur: 06.30 – 15 uur.   Aankomst voor 18.00 uur. 

Afstanden: 6 - 10 - 15 - 22 - 29 en 35 km. 
Inschrijving: € 2.00 federatieleden € 0.50 korting na vertoon van geldige lidkaart. 

Kinderen -12 jaar gratis 
Aandenken: Voor iedereen (zolang de voorraad strekt). 

 

(bron: www.vlaanderenwandelt.be) 
Probeer maar eens iets zinnigs over Brakel te zeggen, zonder adjectieven als 
‘schilderachtig’ en ‘pittoresk’. Onbegonnen werk. De golvende landschappen, waarin 
kleurrijke velden en bossen haast magisch met elkaar afgewisseld worden, zijn 
doorspekt met kleine en nog kleinere dorpskernen waar het leven van weleer zich niet 
laat verstoren. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hagelandkaggevinne.jpg
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Brakel is één van die alsmaar zeldzamere 
gemeenten waar je moet zijn om uit te blazen, 
om op adem te komen, maar evengoed om je 
ademhaling te testen. 

 De acht deelgemeenten zijn eigenlijk 
allemaal aanraders, allemaal dorpjes met 
een eigen charme en een eigen verhaal. 
Allemaal hebben ze prachtige landerijen, 
zoals je ze elders nog zelden vindt, heuvels, 
weiden en akkers met een verscheidenheid 
in fauna en flora die even gevarieerd en 
zeldzaam is als de sterk wisselende bodems 
die je alleen in deze streek aantreft.  

Je treft er kleine en grote bospartijen aan. 
Weiden, akkers en beekoevers zijn vaak 
afgezoomd met bomen. De natuur is hier nog 
de baas.  Mede daardoor is de grootste troef 
van Brakel misschien wel de rust. Niet van 
het soort rust dat roest verwekt. Want Brakel 
leeft. 

Dit in het hart van de Vlaamse Ardennen: “vijftig tinten groen”. 

 

Zondag 03 juni 2018 
OOST- VLAANDEREN WANDELT – in Deinze 

Org: vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze. 
Startplaats: Brielpoort, Lucien Matthyslaan 9800 Deinze 

Afstanden: 5 (kidspad) - 10 - 15 - 20 - 25 - 32 km 
(bron: www.vlaanderenwandelt.be) 

Wees erbij op 3 juni in Deinze voor dit uniek wandel- en familie-event en ontdek de 
prachtige Leiestreek regio. Alle afstanden trekken richting Petegem met de nieuwe 
natuurgebieden en Astene aan de Leie.   

Gratis bezoek Museum Leiestreek.  

Voor de allerkleinsten is er een speciale Kidswandeling en mogelijkheid tot gps- en 
geocachetocht 

  
Info: Luc Taelman (+32 475 49 64 98) 
secretariaat@wnd140.be - www.wnd140.be 
 

https://images.wandelsportvlaanderen.be/2017117145228336-oost-vlaanderen-wandelt-2018-01.jpg
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Padstappers Geraardsbergen doet mee aan 
de Warmste Week 2018 
Na de recordopbrengst van 10.846.566 euro in 2017, is er ook dit jaar een Warmste 
Week gepland. Ook in 2018 zal deze solidariteits- en sensibiliseringscampagne 
Vlaanderen een week lang in de ban houden. Duizenden actievoerders zullen opnieuw 
op alle mogelijke en onmogelijke manieren geld inzamelen voor een of ander 
zelfgekozen goed doel. Het recordbedrag van 2017 staat 
sneuvelensklaar net zoals het aantal goede doelen dat zal worden 
gesteund. 

De Algemene Vergadering van vzw Padstappers 
Geraardsbergen heeft beslist deel te nemen aan deze acties 
en toe te treden in het rijtje van mensen en verenigingen die 
zich inzetten voor anderen. Wij willen tevens onze steun 
betuigen aan al die goede doelen die cruciaal geworden zijn 
in onze samenleving. 

Wat gaan we doen? 

Wij hebben beslist om voor een aantal aan de leden aangeboden voordelen toch een 
keine bijdrage te vragen die dan integraal in het fonds zal worden gestort dat we op 
het einde van het jaar in het kader van de Warmste Week hopen te kunnen aanbieden 
aan een goed doel. 

Het goede doel is momenteel nog niet bepaald, maar het staat vast dat dit doel een 
niet-gouvernementele vereniging zal zijn, erkend door de Koning Boudewijnstichting 
uit de regio Geraardsbergen. Op die manier hopen we door onze activiteiten in de 
streek van Geraardsbergen de noden van onze eigen omgeving, waarvoor we zo vaak 
blind zijn en die soms zeer ver van ons bed zijn, enigszins te verlichten. Wij danken nu 
al, al de milde gevers en hopen op een mooi resultaat. 
De inspanning van de leden zou de volgende zijn (voorlopige lijst): 

Verhoging van de bijdrage voor de zomerbarbecue 
Bijdrage van 0,50€ voor deelname aan een dinsdagwandeling;  
Bijdrage van 2€ per deelname aan de Algemene Vergadering; 

En in de toekomst: 
Collectebus op het ledenfeest voor een vrijwillige bijdrage of vrijwillige afstand van 
een deel of het volledige ledenvoordeel; 
Bijdrage van 1€ voor de nieuwjaarsreceptie; 

Uiteraard kan je vrijwillig steeds een duit meer in het zakje doen. 
Het is pas een druppel op een hete plaat wanneer het bij één druppel blijft. Samen 
met alle actievoerders maken wij wel degelijk een verschil. 
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Familieberichten  

Overlijdens 
Op 23 december verliet Simon De Clercq ons op 82-jarige leeftijd. Simon was de 
(schoon)vader van Karin De Clercq en Daniël De Ron. We delen ons blijken van 
medeleven met de familie. 
Op 3 februari moesten we op 77-jarige leeftijd afscheid nemen van Annette Pletinckx, 
Annette was de (schoon)zus van Gilbert Pletinckx, Luc Pletinckx, Magda Merckaert en 
Linda Pletinckx. Annette is jarenlang één van onze vaste medewerkers geweest en 
was in 2017 nog diverse keren van de partij.  We bieden de familie onze blijken van 
medeleven aan. 
Op 7 februari bereikte ons het bericht van het overlijden van Urbain Heremans. Hij 
werd 67 jaar. Hij was de echtgenoot van Yvette Goorickx. Ook Urbain mochten we 
regelmatig als helper inschakelen. We leven mee in het verdriet dat de familie treft. 

Ziek te bed  
Sommige leden hebben te maken met lichte kwaaltjes of ongemakken, terwijl anderen 
strijd voeren tegen een zware ziekte. We wensen allen van harte een snel, maar vooral 
volledig herstel toe. We hopen hen weldra terug te mogen ontmoeten in ons midden. 
Een gezonde korte wandeling is immers het beste medicijn tegen allerhande kwaaltjes. 

Nieuwsflash en familieberichten 
Om onze berichtgeving (nog) te verbeteren wordt op geregelde tijdstippen of indien de 
noodzaak zich voordoet, een nieuwsflash verzonden. Hierin worden summier 
bepaalde onderwerpen, die in het Padstapperke werden opgenomen, in herinnering 
gebracht (soort geheugensteuntje). De flash vervangt in geen enkel opzicht het 
clubblad en is dus slechts bedoeld als aandachtstrekker of herinnering aan erin 
verschenen onderwerpen.  
Hoogst uitzonderlijk wordt ook nieuws opgenomen dat wegens omstandigheden niet 
in het Padstapperke kon worden opgenomen of waarvoor de volgende uitgave te laat 
verschijnt.  
 
Om dit communicatiemiddel betaalbaar te houden wordt de nieuwsflash uitsluitend per 
email toegezonden. Om dezelfde redenen versturen wij ook de familieberichten 
(overlijdens) via dit kanaal. 
Leden die beschikken over een e-mailadres en die tot op heden de nieuwsflash of de 
familieberichten nog niet mochten ontvangen, kunnen hun e-mailadres kenbaar maken 
aan het secretariaat (secretaris@padstappers.be), zodat ook zij in de toekomst van 
deze berichtgeving kunnen genieten. 

  

mailto:secretaris@padstappers.be
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Welkom nieuwe leden 
 Aangesloten tussen 19 december 2017 en 15 maart 2018 
Rang 
in 2018 Naam Voornaam Woonplaats Stam 

nummer 
60 SCHOENMAEKERS GUIDO ELST 1802474 
61 BOUVERY JEANNINE ELST 1802485 
62 VAN NIEUWENHOVE DIEDERIK BRAKEL 1802452 
63 DE ROECK ANJA BRAKEL 1802463 
64 VAN DER HOEVEN MARC NEDERHASSELT 1803047 
65 DE MEU MARTINE NEDERHASSELT 1803058 
66 DELHOUX  ALAIN  MOERBEKE 1803071 
67 VAN LIEFFERINGE  LINDA MOERBEKE 1803093 
68 MARGINET CATHY GERAARDSBERGEN 1804252 
69 APPELMANS CHRISTOPHE GOEFERDINGE 1804263 
70 VAN HUFFEL NATHALIE GOEFERDINGE 1804274 
71 MARCHAND NANCY OVERBOELARE 1804814 
72 HOUDART RONNY DENDERLEEUW 1805624 
73 VAN MALDERGEM LIESBETH KOKSIJDE 1805635 
74 ILLEGEMS JONATHAN WELLE 1807277 
75 VAN LIEFFERINGE STEPHANE GERAARDSBERGEN 1807288 
76 MERTENS DIANE GALMAARDEN 1807290 
77 LUMEN  ERIC GERAARDSBERGEN 1807301 
78 PHILIPPUS CHANTAL GERAARDSBERGEN 1807312 
79 VAN AKKER VERONIQUE SINT-PIETERS-LEEUW 1807323 
80 DE WOLF  VERA AALST 1807907 
81 SORGELOOS  CINDY DENDERLEEUW 1807918 
82 HERREGODTS LINDSEY GERAARDSBERGEN 1810056 
83 SWINGS JAN GERAARDSBERGEN 1810045 
84 ENGERIE RIENA DEFTINGE 1810067 
85 PEETERS SONJA ZOERSEL 1810078 
86 CASTEELS AN BORGERHOUT 1811687 
87 BIESEMANS JOLIEN SCHENDELBEKE 1811698 
88 LAUWAERT SIGRID OVERBOELARE 1811801 
89 VAN TRIMPONT  FERNAND GERAARDSBERGEN 1811812 
90 VAN HOLDER  LUTGART GERAARDSBERGEN 1812813 
91 STEENHOUT MARC NINOVE 1812824 
92 GROENINCKX  JAN GERAARDSBERGEN 1812835 
93 VAN BREUSEGEM  AN GERAARDSBERGEN 1812846 
94 MIGNON  CINDY GALMAARDEN 1814398 
95 MAES MARC GERAARDSBERGEN 1814400 
96 MARGINET GERT  ONKERZELE 1814411 
97 GIES  SIBILLA ONKERZELE 1814422 
98 SORGELOOS  ALBERT DENDERHOUTEM 1814613 
99 DUWYN  MARTINE GERAARDSBERGEN 1814624 
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100 VAN ROSSEN  JOEL HAALTERT 1814635 
101 SELOS GUNTHER EVERBEEK 1815311 
102 VAN DYCK STENZ SINT-PIETERS-LEEUW 1816200 
103 MOONENS YURI GERAARDSBERGEN 1816211 
104 DEWEIRD KATLEEN GERAARDSBERGEN 1816222 
105 SAEIJ OSKAR AXEL (NL) 1816244 
106 DE PADT CHRISTIANE VIANE 1816255 
107 VAN DE SYPE VEERLE HAALTERT 1816268 
108 MOSTAERT YVAN GERAARDSBERGEN 1816312 
109 BUYL MARC GERAARDSBERGEN 1816345 
110 MOONENS GWENDA GERAARDSBERGEN 1816356 
111 VAN HECKE  CHRISTELLE GERAARDSBERGEN 1816378 
112 BAUWENS  ELS GERAARDSBERGEN 1816391 
113 FRANCOIS SONIA GRIMMINGE 1816402 
114 DE PAEPE  GERARD GERAARDSBERGEN 1816435 
115 COUVREUR FABIAN GERAARDSBERGEN 1816446 
116 VAN ROSSEN  MURIEL DENDERHOUTEM 1816457 
117 DE PAUW  WILLY MOERBEKE 1816470 
118 D'HERDE  CHRISTINE OPHASSELT 1816514 
119 CHRISTIAENS ANDRE MEERBEKE 1816560 
120 FOUBERT ANNE MEERBEKE 1816615 
121 RICOUR ROBBY MEERBEKE 1816648 
122 RICOUR RAYMOND OKEGEM     1816661 
123 VANDEN DRIESSCHE JEANINE OKEGEM     1816683 
124 MANGELINCKX YVES LIERDE 1816705 
125 EVENEPOEL JACQUELINE ONKERZELE 1817381 
126 DE COCK PETER GERAARDSBERGEN 1817392 
127 MARCHAND ILSE GERAARDSBERGEN 1817403 
128 MAELBRANCKE SVEN GERAARDSBERGEN 1817414 
129 DE KONINCK  SOPHIE GERAARDSBERGEN 1817447 
130 GEERTS MARC GRIMMINGE 1817458 
131 DE BOITSELIER DIRK GERAARDSBERGEN 1817460 
132 FOSSELLE AGNES NINOVE 1817471 
133 RUBENS DIMITRI GERAARDSBERGEN 1817482 
134 DE VRIENDT JOHAN SINT-AMANDSBERG 1818551 
135 DE LANGE WERNER GERAARDSBERGEN 1818696 
136 VAN DER HOEVEN KATHY EREMBODEGEM 1818562 
137 HOUDART KENNY EREMBODEGEM 1818573 
138 HOUDART ALEX EREMBODEGEM 1818584 
139 HOUDART ZOE EREMBODEGEM 1818595 
140 VAN DER HEYDEN STEFAAN GERAARDSBERGEN 1818606 
141 LEERMAN PATRICK OPHASSELT 1824941 
142 BILLIAU SABINE OPHASSELT 1824952 
143 DESCHUYTENEER  LUCETTE VIANE 1826133 
144 DE COOMAN  LINDA VIANE 1826144 
145 GERARDI ANDRE GOEFERDINGE 1826155 
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146 VAN DER ROOST  DAISY GOEFERDINGE 1826166 
147 HERREGODTS DAVY GERAARDSBERGEN 1827167 
148 BOGAERT  CHARLIE AALST 1827178 
149 BELLEMANS STEVEN OUTER 1827191 
150 DE PESSEMIER GUNTHER MOERBEKE 1827213 
151 DE PESSEMIER PATRICK GOEFERDINGE 1828765 
152 DEMIL LUC TOLLEMBEEK 1828776 
153 DEMIL BART GALMAARDEN 1828787 
154 VRANCX JOERI VIANE 1829340 
155 DURANT KRIS VOLLEZELE 1829373 
156 DOERAENE STIJN GERAARDSBERGEN 1829395 

 
Het aantal leden dat bij “WANDELSPORT VLAANDEREN” geregistreerd is, bedroeg 
op 15 maart: 924, 156 hiervan zijn nieuwe leden.  87 leden vernieuwden hun 
ledenbijdrage voor 2018 nog niet en ontvangen dit clubblad niet meer.  
 

De kilometer- en tochtenbadges  
Uitgereikt tussen 1 januari en 15 maart 2018 

Kilometerbadges 
1000 km 
DE CUBBER Marie-Paule 
DE COUVREUR Eric 
VERVURST Hendrik 
4.000 km 
FAUCONNIER Jürgen 

10.000 km 
DE GEYTER Jan 
11.000 km 
NAESSENS Johan 
 

12.000 km 
PANNEKOEKE Ingrid 
40.000 km 
PLETINCKX Andre 

 

 
 
We wensen al deze leden “Proficiat” voor de afgelegde kilometers en wandeltochten.  
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Wandelsport Vlaanderen huldigt Oost-
Vlaamse wandelkanonnen. 
Op 15 januari werden in de Bevegemse Vijvers te Zottegem de wandelaars in de 
bloemetjes gezet die 1000 tochten of 20.000km of een veelvoud ervan hebben 
gewandeld. Naast de verdienstelijke leden waren er ook heel wat clubbestuurders op 
de afspraak. Deze nieuwjaarsbijeenkomst is immers de gelegenheid om wensen uit te 
wisselen en afspraken te maken tussen verenigingen.  
Wandel Sport Vlaanderen-voorzitter Jef Joosten, wenste iedereen een vreugdevol en 
warm wandeljaar toe. De gehuldigden kregen een diploma en gingen met de voorzitter 
op de foto. De viering werd met een etentje afgesloten. 
De volgende Padstappers werden gehuldigd: 

Voor 1000 tochten:  
Willy PESSEMIER, Willy BOIS D’ENGHIEN en Julia DE NIL  

We doen nogmaals een oproep naar onze leden. Zij die in totaal 1000 tochten of een 
veelvoud ervan of 20.000 km of een veelvoud ervan hebben gewandeld, kunnen dit 
melden aan Jean-Pierre. Naast de eer, kunnen zij ook de voormelde 
nieuwjaarsbijeenkomst gratis bijwonen en een diploma bekomen.  
In de shop kan je uiteraard nog steeds gratis je tochten- of kilometerbadges afhalen 
(al vanaf 100 tochten of 500 km). 
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Folders en affiches 
Langs deze weg willen wij een warme oproep doen om onze folders en affiches niet 
alleen op wandelingen neer te leggen of uit te hangen, maar ook de verspreiding ervan 
zo ruim mogelijk te maken. 
Gelieve ook zoveel mogelijk te bezorgen op de volgende plaatsen: bakkers, slagers, 
apothekers, dokters, tandartsen, frituren, cafés, restaurants … 
Heb je geen of onvoldoende folders of affiches, vraag ze dan op één van onze eigen 
tochten, dinsdagwandelingen of busreizen. Neem desnoods contact op met één van 
de bestuursleden indien het onmogelijk is om ze op voornoemde activiteiten op te 
halen. Zij zorgen ervoor dat je ze bij hen kan ophalen of trachten je op een andere 
manier te bevoorraden. 
Alvast bedankt voor de medewerking! 
 

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

We zijn nog steeds op zoek naar mensen die de 
bestuurskern willen versterken. Een vereniging van 
900 leden heeft ook een bestuurskern nodig die de 
krijtlijnen voor de club uitzet. Die ideeën uitwerkt en 
deels mee instaat voor de realisatie ervan.  
Bij jij gedreven, ben jij een vat met realiseerbare 
ideeën, heb jij zin in verantwoordelijkheid, dan ben 

jij het profiel dat we zoeken om de bestuurskern te vervolledigen.  
Onze voorzitter gaf vorig jaar reeds te kennen dat hij eind 2018 een stapje opzijzet en 
een vervanger zoekt. Tot op heden melde zich nog niemand. Heb jij zin om een bestuur 
te leiden, om de club soms te vertegenwoordigen, om mensen te woord te staan, om 
mee beslissingen te nemen, dan heb je een juist profiel. Neem contact op met Koen. 
Hij kan als ervaringsdeskundige jou het best te woord staan.  
Deze jobs zijn uiteraard zowel voor vrouwen als mannen bedoeld. 
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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, internet, diverse publicaties) 

 GALLOWAY(zoogdier) 
Voor zover de mens bereid is geheel of gedeeltelijk af te stappen van het idee dat 
fokkerij moet opbrengen, is ecologische begrazing de ideale methode om meer 
biodiversiteit te verkrijgen en de natuur meer kansen te geven. De eerste effecten van 
begrazing zijn vaak vrij snel zichtbaar, maar de ontwikkeling van een vegetatie met 
meer soorten en structuur en de daarbij horende fauna (zoals insecten, vogels, kleine 
zoogdieren en reptielen) kan vaak wat langer op zich laten wachten 
Een ideale partner daarvoor is de Galloway, een hoornloos, meestal zwart behaard 

runderras dat oorspronkelijk uit Schotland komt. Het 
zijn winterharde, zachtaardige en zelfredzame dieren, 
wat maakt dat ze weinig zorg nodig hebben. Doordat 
ze bovendien geen horens hebben kunnen ze grazen 
in natuurgebieden waar ook bezoekers komen.  
De Galloway is kortbenig en heeft een ruig haarkleed, 
dat hem 's winters in staat stelt buiten te blijven grazen 
en zelfs tijdens strenge kou te overleven. Het haar van 
de Galloway is lang en golvend en ook de oorschelpen 
zijn karakteristiek.  
De dieren zijn robuust en vruchtbaar. Vaarzen zijn 
dekrijp op een leeftijd van 20 à 27 maanden. De 
koeien, die over een sterk beschermend 

moederinstinct beschikken, kunnen gedurende hun leven een 10 tot 12 kalveren 
baren.  
De mest van de grazende Galloways trekt weidevogels aan zoals de kievit en de 
scholekster. Een volwassen dier heeft ongeveer 1,5 hectare land nodig.  
Galloways zijn zachtaardige dieren, maar: 

• Hou honden altijd aangelijnd, anders schrikken de Galloways. 
• Hou afstand van de kudde en let zeker op bij moeders met kalfjes. 
• Voeder ze niet. Het verstoort hun natuurlijk graasgedrag en maakt hen 

opdringerig ten opzichte van bezoekers. 

DASLOOK (plant) 
Alhoewel deze plant in België een zeldzame plant uit de lookfamilie is, kunnen we ze 
in onze contreien in grote getale tegenkomen op de flanken van de Bosberg.  
De plant, waarvan de naam kan afgeleid zijn van dassen, die vroeger onder deze 
planten hun hol hadden, groeit bij voorkeur in schaduwrijke loofbossen met een 
humusrijke, vochtige, kalkhoudende ondergrond. De ovale bladeren zijn 3-5 cm breed, 
donkergroen en parallelnervig. De bloemen hebben zes witte bloemdekbladen en zijn 
in losse bolvormige schermen gegroepeerd. De plant bloeit van april tot juni, soms tot 
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juli. Na juli verdwijnt het bovengrondse deel van de plant volledig en blijft enkel de 
ondergrondse bloembol over. De plant wordt 30-40 cm hoog. De plant groeit vaak in 
groepen. De bloem bevat zes meeldraden en een driedelige stamper. Deze zijn 
omgeven door zes breed ovale bloemdekbladen. De zaden zijn zwartbruin. Maar je 
herkent de daslook vooral wanneer je erdoor wandelt en de geur 
van look, prei en ui je neus binnendringt. 
Daslook is vooral goed voor de spijsvertering. Het plantje 
geneest ziekten die met de spijsvertering te maken hebben. Het 
is antiseptisch (ontsmettend) voor de darmen en harmoniseert 
de darmflora. De sterksmakende blaadjes kunnen rauw 
fijngehakt gebruikt worden in salades en in soepen, maar let op, 
deze plant is in België nog altijd beschermd en bovendien lijken 
de bladeren op de bladeren van enkele andere, maar dan giftige 
planten, zoals die van het lelietje-van-dalen, de jonge bladen van 
de gevlekte aronskelk en eventueel de bladeren van de 
herfsttijloos. Jaarlijks vallen er slachtoffers door onbekendheid 
en verwisseling. Het lijkt me dus beter dat we onze waarneming 
beperken tot het opsnuiven van de prikkelende lookgeur tijdens 
het doorwaden van de zeeën van daslook in het Raspaillebos 
tijdens de Mattentaartentocht.   

HOORNAAR(insect) 
De hoornaar, paardenwesp, horzel of hoorntor is een van de bekendere soorten 
wespen in Europa. De hoornaar wordt meer dan twee keer zo groot als de meeste 
andere wespen. Behalve door de indrukwekkende afmetingen valt hij op door de 
roodbruine kleur van kop en borststuk en het duidelijk hoorbare vlieggeluid.  
Ondanks de indrukwekkende lichaamsgrootte en het luide gezoem is de hoornaar 
beduidend minder agressief dan andere wespen. Als zij steekt is dit toch aardig wat 
pijnlijker dan bij een gewone wesp of bij, maar ze steekt minder snel - al kan de 
hoornaar wel erg weerbaar zijn als het erop aankomt een nest te verdedigen.  
In tegenstelling tot kleinere wespen is de hoornaar niet sterk geïnteresseerd in 
zoetigheid. Hoornaars vangen vooral andere insecten, waaronder bijen en wespen 
maar ook grote insecten als libellen en zelfs rupsen. Ze likken vaak het sap van 
beschadigde bomen, waarbij ze ook de bastranden openknagen met hun grote kaken. 
De hoornaar jaagt meedogenloos op insecten en wordt daarom killer wasp 
(moordenaarswesp) genoemd. Van de Aziatische hoornaar is bekend dat ze de 
nesten van honingbijen leegroven. Dergelijke 
soorten -steeds meer in opmars in Europa- worden 
als een ernstige bedreiging van de honingbij 
gezien.  
Deze typische rover doodt met het gif de insecten, 
bijt de kop en de poten eraf - omdat die geen 
voedingswaarde hebben - en laat die achter. Het 
lijf voert ze mee naar het nest om dit vervolgens 
met de kaken te vermalen tot een papje en aan de 
larven te voeren. De larven geven op hun beurt een zoete vloeistof af aan de werksters 
die de suikers gebruiken als brandstof om te kunnen vliegen en zo nog meer insecten 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVn8Wrq_PZAhXOI1AKHZNbDiQQjRx6BAgAEAU&url=https://anticimexblog.wordpress.com/wespen/&psig=AOvVaw323-u8l_79OjXq-p-zD6X_&ust=1521375437537883
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te vangen. De werksters worden in feite dus gezoogd door de larven. De hoornaars 
zelf, leven enkel van verschillende suikerrijke plantensappen. 
De volwassen hoornaar wordt door veel dieren met rust gelaten vanwege de pijnlijke 
steek. Er zijn enkele uitzonderingen die zich niets aantrekken van de angel en juist 
graag hoornaars eten. Een voorbeeld is de wespendief, een roofvogel die in grote 
delen van Europa voorkomt.  
Hoornaars overleven de winter niet, ze leven slechts één seizoen. Alleen de 
(bevruchte) koningin, die aan het eind van het seizoen werd geboren, overwintert.  Zij 
komt eind april tevoorschijn uit haar winterslaap om een nieuw nest te maken, waarin 
ze medio mei de eitjes afzet. Ze bouwt altijd een nieuw bolvormig nest van 
cellulosevezels en gebruikt nooit een oud nest.  
Hoornaars zijn wespen en die worden beschouwd als schadelijk. Ze mogen derhalve 
vernietigd worden. Je kunt hiervoor best contact opnemen met de brandweer of een 
plaatselijke imker. Stop nooit de uitvliegopening van het nest dicht!  Mocht je de 
hoornaars en de plek van het nest niet als hinderlijk ervaren, dan kun je deze 
insectenvangers ook gewoon laten zitten. Zij houden je omgeving muggenvrij. 

SLEEDOORN (boom of struik) 
De sleedoorn (Prunus spinosa) is een 2-6 m hoge dichte wijdvertakte struik of kleine 
boom met afstaande of rechtopstaande takken uit de rozenfamilie. De soort komt van 
nature voor in de Benelux, waar de plant vooral langs bosranden voorkomt. Het hout 
is zeer hard. Sleedoorn verkiest een losse, droge tot matig vochtige leembodem. De 
soort is ook kalk minnend. Sleedoorn vormt dichte struwelen, en wordt door zijn 
windbestendigheid vaak als heg gebruikt. Op de zuurdere en/of armere bodems van 
de Kempen is de soort minder algemeen.  

De struiken zijn wijdvertakt en dragen eerst 
talrijke witte alleenstaande bloemen.  Deze 
opvallende bloei, van maart tot april, heeft 
plaats voor de bladontluiking en de bestuiving 
gebeurt door insecten, met name door de 
honingbij. Later groeien de bladeren aan. Het 
zijn kleine fijn gezaagde, toegespitste eironde 
blaadjes met soms rood aangelopen steeltjes.  
De vruchtzetting is vanaf augustus. De 
sleepruimen zijn bij rijpheid, blauwzwarte 
bolvormige steenvruchten met de grootte van 
een kers. Ze zijn zeer wrang, en worden pas 

lekker als de vorst eroverheen geweest is. De vruchten worden wel verwerkt in jam, 
vruchtenmoes, vruchtensap, likeur en brandewijn, bijvoorbeeld slivovitsj. De naam van 
de heester bevat een oud woord voor pruim, “slee”, dat verwant is met het woord voor 
pruim in de Slavische talen, dat terug te vinden is in de naam slivovitsj en szilvapálinka. 
De plant vermeerdert zich door zaden en door wortelopslag. De sleedoorn is door zijn 
doorns redelijk beschermd tegen de vraat van grote grazers. Wanneer hij eenmaal 
aangeslagen is, neemt hij meer en meer ruimte in. Dit biedt dan tevens de gelegenheid 
aan bomen als de eik om tot wasdom te komen. 

http://2.bp.blogspot.com/_iiBYM_MGuUg/TDLHBtrbWeI/AAAAAAAADtY/bC4oNvtOBIM/s1600/prunusspinosa3.jpg
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De Sleedoorn is vooral een voedselboom voor bijen, vlinders en vogels en een goede 
neststruik voor vogels, die profijt halen van de scherpe, lange doornen als natuurlijke 
bescherming tegen vijanden. Voor de mens is de struik zeer geschikt om gronden vast 
te leggen en aldus erosie tegen te gaan. 

KIEVIT (vogel) 
Je hebt hem misschien al opgemerkt in een of andere weide, akker of natuurgebied 
met zijn opmerkelijke kuif, zijn donkere, metaalglanzend groenpaarse bovenkant, zijn 
witte buik, zijn roestbruine onderstaart en zijn vrij unieke, opvallend brede vleugels. Je 
kan ook moeilijk naast deze forse weidevogel kijken: 28 tot 31 cm groot met een 
spanwijdte van 67 tot 76 cm en een gewicht tussen de 150 en 300 gram. Bovendien 
heeft hij met zijn hoog voorhoofd en zwarte kap die overgaat in de karakteristieke 
zwarte kuif een opvallend statige en uitdagende houding.  

Mannetjes hebben een spectaculaire, zelfs acrobatische 
zangvlucht – de kievit dankt zijn naam aan deze ‘zang’ - waarbij 
ze zich (om de vier à vijf vleugelslagen) van de ene zijde op de 
andere gooien. Daardoor wordt de opvallende onderzijde naar 
alle kanten zichtbaar en brengen de handpennen tegelijkertijd 
een ritmisch zoevend geluid voor. Aan deze opvallende 
‘flapvleugelvlucht’ heeft de soort ook haar Engelse naam 
(Lapwing) te danken. 
Ze voeden zich voornamelijk met rode regenwormen, maar ook 
van op de grond levende insecten(larven), slakjes, kleine 

hoeveelheden zaden en ander plantaardig materiaal zijn ze niet vies. In het 
broedseizoen vind je kieviten vooral in schrale graslanden, weilanden en akkers. 
Tijdens de voor- en najaarstrek en in de winter vind je soms heel erg hoge aantallen 
bij elkaar, vooral in vochtige hooi- en graslanden. 
Het mannetje krabt soms meer dan tien nestkuiltjes uit. Het vrouwtje kiest dan een van 
die aangeboden kuiltjes uit en legt daarin vanaf half maart een viertal eieren. Hoewel 
kieviten gewoonlijk slechts één broedsel grootbrengen, is hun vermogen om 
vervanglegsels te produceren legendarisch. Beide partners bebroeden het legsel. 
Wanneer een legsel verloren gaat, volgt er meestal een vervolglegsel (met iets kleinere 
eieren). Het broedseizoen van de kievit loopt van half maart tot in juli.  
 

 
  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=72ByXZmd&id=40386CB1ECB7B987DC13095708C16CB535C01E30&thid=OIP.72ByXZmdfybch4YTbm5w7gHaI8&q=kievit&simid=608027642922140741&selectedIndex=6
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Mededeling van Wandelsport Vlaanderen. 
Wandelsport Vlaanderen Challenges 

Challenges hebben minstens een afstand van 42 km, waarvan 
enkele zelfs een afstand boven de 100 km hebben. Binnen de 
wandelsport kennen we dit natuurlijk beter als "een lange 
afstand". Net zoals alle wandelingen van de wandelclubs worden 
de lange afstanden of challenges volledig uitgepijld en zijn er 
rustposten voorzien onderweg. Je moet dus enkel inschrijven en 
je kan vertrekken voor een stevige wandeluitdaging. In totaal 
organiseren de bij Wandelsport Vlaanderen aangesloten clubs 
per jaar samen een 150 langeafstandswandelingen.  
Voor iedereen die houdt van een uitdaging en de eigen grenzen 

wil opzoeken, heeft Wandelsport Vlaanderen alle challenges gebundeld in een 
handige kalender. Op die manier vind je makkelijk de weg naar de volgende uitdaging!  
De gedrukte kalender is verkrijgbaar op de volgende evenementen: 

Limburg Wandelt (11/03) 
Vlaanderen Wandelt (29/04) 
Oost-Vlaanderen Wandelt (03/06) 
West-Vlaanderen Wandelt (19/08) 

De Warre Wandelt (15/09) 
Wandelbeurs 2018 (29/09 + 30/09) 
Vlaams-Brabant Wandelt (04/11) 

Je kan hem ook aanvragen via de website van Wandelsport Vlaanderen 
(www.wandelsportvlaanderen.be -> Wandelkalender – Challenges) 

Walk On 2018 

Het WALK ON project is ondertussen al volop in gang en wint aan bekendheid.  

Per Walk On tocht wordt per deelnemer een kleine bijdrage geleverd aan een goed 
doel. Deze € 0,10 bijdragen resulteren op het einde van het seizoen in één groot 
bedrag, dat dit jaar zal overhandigd worden aan het Het Aksent vzw 

Het programma van de eerstvolgende maanden: 
- 2 april Wandelclub Kadee Bornem vzw  Paastochten 
- 8 april  WSV De Ranstuilen vzw   Walk 2 Gether tocht 
- 22 april  Padstappers Geraadsbergen vzw  Mattentaartentocht 
- 29 april WK Noordergouw vzw    Vlaanderen Wandelt 
- 10 mei WC Aviat Sint-Truiden vzw   Int. Trudotocht 
- 20 mei Op Stap door het Meetjesland   Meetjesl. maak het mee 
- 27 mei De Korhoenstappers vzw   Paterkestocht 
- 3 juni Pompoenstapperrs vzw   Pompoenstapperswand. 
- 3 juni  Natuurvrienden Deinze   Oost-Vlaanderen Wandelt 
- 24 juni Noorderkempen Hoogstraten  Aardbeientocht 
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Voorbije organisaties. 
De Nieuwjaarsreceptie van 12 januari 
Successen moet je proberen herhalen, dus organiseerden we ook dit jaar weer een 
nieuwjaarsreceptie. Heel wat Padstappers konden bij een hapje en een tapje 
nieuwjaarswensen uitwisselen. Het bestuur van zijn kant had tijd om de leden bij een 
ongedwongen babbel te ontmoeten en beter te leren kennen, te luisteren naar hun 
wensen, tips in ontvangst te nemen en hier en daar even terug te blikken op het 
voorbije werkingsjaar. Na afloop mochten we vaststellen dat het initiatief best werd 
gesmaakt, net zoals de hapjes en de drankjes. De organisatie voor volgend jaar ligt op 
onze werktafel en van zodra we een datum kennen, laten we dit weten. Zeker weten! 

De Manneken-Pis tocht van 28 januari 
De editie van 2018 was opnieuw een voltreffer. We hadden echter vooraf vrees dat we 
dit jaar een serieuze terugval zouden hebben. Eerst en vooral werd er niet al te goed 
weer aangekondigd. Ook de concurrentie van belangrijke wandelverenigingen was dit 
jaar opnieuw groter, gezien er maar 4 zondagen in de maand waren. Maar we hadden 
geluk, de weersomstandigheden waren heel wat beter dan voorspeld. 
Het parcours lag er behoorlijk bij, hier en daar een streepje modder, een perfect 
Padstappers parcours dus. De korte afstanden werden van het moeilijkere ploeterwerk 
gespaard. We waren er vooraf al van overtuigd dat de wandelaars zouden kunnen 
genieten van onze parcoursen.   
’s Morgens bij het ontwaken, zag het er goed uit. Toen we om 6u30 met de 
medewerkers aan de startzaal aankwamen werden we opgewacht door meer dan 50 
wandelaars die stonden te popelen om te vertrekken. Wat bezielt die mensen om veel 
te vroeg en derhalve in het donker, de velden in te trekken, begrijpe wie kan, ons lijkt 
het alvast niet ideaal.  
De electronische inschrijvingen met twee scanners liep vlotjes en zonder 
noemenswaardige problemen zodat er geen files ontstonden en wij de druk perfect 
onder controle hielden. Ook de bonnetjesman mocht zich verheugen op extra hulp, 
zodat ook daar geen wachtrijen te bespeuren vielen. Na de tocht mochten we 
vergelijken, we noteerden een verwaarloosbaar verschil tussen de gescande en de 
verkochte kaarten. We kregen dan ook een goed rapport van Wandelsport Vlaanderen 
en hoeven vanaf nu nog enkel te scannen. Kaarten sorteren hoeft niet meer, we 
kunnen ons voortaan volop op andere werkzaamheden concentreren. 
De wandelaars bleken opnieuw te genieten van de gekozen omlopen. De stukjes 
natuur wisselden af met wat meer verharde wegen of straten. Kortom, we hoorden 
heel wat positieve reakties. Ook positief, was de kinderzoektocht. Bijna 100 kinderen 
namen deel aan deze zoektocht en lieten zich belonen voor hun deelname. Voor de 
zoektochten zelf hadden we gekozen voor twee niveaus van opdrachten zodat meer 
kinderen echt zoek- en puzzelplezier konden ervaren.  De ouders bleken zeer tevreden 
te zijn over deze manier van wandelen, geen gezeur “is ’t nog ver?”, integendeel 
vooruithollende bengels op zoek naar een volgende opdracht. 
De hele dag door bleven de wandelaars met de regelmaat van een klok inschrijven en 
op tocht vertrekken. De sfeer zat erin, tevredenheid alom, wat onze medewerkers een 
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voldaan gevoel schonk. De start van 2018 werd niet gemist, meer nog hij was 
veelbelovend.  
Om 15 u sloten we de inschrijvingen af op 2529 deelnemers, een 250 minder dan vorig 
jaar.  Een mooi resultaat gezien de concurrentie binnen onze eigen provincie..  
Wat opnieuw sterk opviel, waren de 788 niet-aangeslotenen. Genieters die deze dag 
hebben uitgekozen om een leuke wandeldag te beleven. Deze interesse van niet-
aangeslotenen doet deugd, want deze recreant is immers meer dan de 
gewoontewandelaar op zoek naar meerwaarde. Een gegeven dat we met zijn allen 
telkens goed weten te bespelen. Dank aan iedereen hiervoor.  
Maar onze clubleden bleven evenmin onopgemerkt. Niet minder dan 460 wandelende 
Padstappers waren op de eerste afspraak van het jaar. Voeg daarbij de 73 helpers, 
zodat 543 clubleden die dag op een of andere manier actief waren. Een mooi resultaat, 
meer dan de helft van de leden was op post. We verwachten hen terug op de volgende 
organisaties.  
Na een mooie wandeldag mochten we de volgende uitslag bekend maken: 
1 WSV Egmont Zottegem vzw 187 16 Wandelcl. Natuurvrienden Deinze 16 
2 Florastappers Gent vzw 96 17 De Ijsbrekers Haaltert 15 
3 De Heidetochten Kester-Gooik 73 18 Burchtstappers Herzele 14 
4 Hanske De Krijger Oudenaarde 58 19 Lennikse Windheren 14 
5 Mont-Marche-Tournai 55 20 Marcheurs de la Sylle - Bassilly 12 
6 De Pajotten Hekelgem 43 21 Halfoogstvrienden Bellingen 11 
7 De Chatons Ronse 37 22 Postiljon Wandelclub Merelbeke 10 
8 De Marktrotters Herne 37 23 Dwars door Brakel 10 
9 WSV Land Van Rhode 36 24 WJC Denderklokjes Lebbeke 10 
10 Everbeekse Wandeltochten 34 25 Reynaertstappers vzw 9 
11 Scheldestappers Zingem 33 26 Wandelclub Kruikenburg vzw 9 
12 Parel Van Het Pajottenland 31 27 Dorpscomité Bogaarden 9 
13 Wandelsport Vlaanderen 21 28 De Waterhoekstappers Heestert 9 
14 WSV De Kadees Aalst 20 29 Les Trouveres Club de Marche 9 
15 Les Vaillants Acrenois 20 30 De Hopbelletjes Opwijk vzw 8 

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

Een winterse Manneken Pis tocht vanuit 
Geraardsbergen 
 
Wandelclub de Padstappers hield vandaag, zondag 28 januari, zijn jaarlijkse 
Manneken Pis tocht door Geraardsbergen, gelegen in Oost-Vlaanderen. We starten 
de tocht vanuit het Jeugdcentrum De Spiraal. Men had een ruime keuze aan afstanden 
(van 6 tot 32 km), en voor de jeugd was er een toffe wandelzoektocht. 

De wandelaars kregen terug een prachtige tocht, met mooie natuurgezichten, parken, 
velden, bergen, abdijen en de Dender. Het was voor alle afstanden glooiend stappen. 
Onder andere de Oudenberg, Schendelbeke, Onkerzele, en de Gavers zaten in het 
parcours. De Gavers is een prachtig recreatiegebied, vroeger was het hier een 



Het Padstapperke 

April 2018 - 24 
 

overstromingsgebied van de Dender. Nu is het domein, eigendom van de provincie 
Oost-Vlaanderen. 
  
De binnenstad mocht uiteraard niet ontbreken op deze fantastische natuurtocht. 
Manneken Pis en de Marbol (de stadsfontein uit 1312) moest de wandelaar toch 
bewonderen. De alom bekende ereburger is het oudste Manneken Pis van het land 
(1459). Een pittoreske binnenstad verlieten de wandelaars, om in de startzaal te 
proeven van de echte Mattentaarten. Gemaakt met gestremde melk, en een uniek 
speciaal recept. En de lekkerste zijn die van Geraardsbergen. 
  
We kregen vandaag terug een perfect georganiseerde tocht. Zeer afwisselende 
parcours en zeker zeer goed bepijld. Er was voor elk wat wils. Soms wat modderig, 
maar dat hoort erbij. En we genoten terug van de idyllische plaatsjes rond 
Geraardsbergen. Dankjewel Padstappers en proficiat. Dank aan de vele vrijwilligers, 
en tot een volgende tocht. 
 

Het jubileumfeest van zaterdag 17 februari   
Op 17 februari werd het het jaarlijkse ledenfeest vervangen door het jubileumfeest. 
Geen boemvolle zaal in Overboelare deze keer, maar een ruimere zaal in Villa Wilson. 
De Padstappers waren, zoals we ze kennen, ruim op tijd om hun opwachting te maken.  
Gelukkig beschikt Villa Wilson over een ontvangstruimte in de veranda, waar de 
ongeduldigen konden wachten op het openen van de deuren. Eens binnen konden ze 
op zoek naar een plaatsje en beginnen aan het aperitief met hapjes. Dit keer hoefden 
de bestuursleden en hun entourage niet in te staan voor de bereiding en de bediening 
van de feestmaaltijd en de afterpartij. En dat was er aan te zien: totale ontspanning. 
 
De voorzitter, die enkele weken voordien, zwaar gevallen was, pikkelde op krukken 
naar zijn toespraakplaatsje. Wie niet aanwezig was of wie er niet genoeg van krijgt, 
kan hier zijn toespraak nog eens nalezen: 
 
Beste Padstappers 
 
Ik heet u namens het voltallige bestuur van harte welkom op dit koralen jubileumfeest. 
Ja, een 35-jarig jubileum noemt men koraal. Ik heb slecht nieuws en goed nieuws voor 
jullie. Omdat ik vorige zondag bewezen heb dat wandelen zowat de meest veilige sport 
is die er bestaat, heb ik deze week veel tijd gehad om een speech te schrijven. Het 
goede nieuws is dat ik mijn tijd anders heb proberen invullen, zodat ik jullie niet te lang 
moet ambeteren. 
 
Ons clubje werd gesticht in 1983. Eind dat jaar waren er 22 leden, en op de eerste 
tocht kwamen er zowaar 256 wandelaars opdagen. Het jaar nadien werden er 5 
wandelingen georganiseerd, waaronder een eerste Mattentaartentocht. Het 
ledenaantal was intussen al gestegen tot 95. Het totale deelnemersaantal bedroeg 
1055, waaronder 495 op de Mattentaartentocht. Ik ga hier nu niet alle cijfers van de 
voorbije 35 jaar overlopen, maar deze gegevens maken toch wel duidelijk dat ook wij 
zeer klein en bescheiden begonnen zijn. Na een gestage groei zijn we inmiddels 
uitgegroeid tot de tweede grootste speler in de wandelsport. Om u een idee te geven: 
Vandaag tellen we 907 leden, organiseren we jaarlijks 10 tochten en vorig jaar 
mochten we meer dan 21000 wandelaars verwelkomen.  
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Wat is nu de sleutel van dit succes? Volgens mij zijn er verschillende sleutels. In de 
eerste plaats is dit succes te danken aan de stichters. Zonder hen zaten we hier 
vandaag niet. Zij hebben- aanvankelijk zelfs met eigen middelen- gezorgd voor een 
solide basis. Een aantal onder hen zijn nog steeds actief binnen onze club en zijn 
vandaag zelfs aanwezig. Ik ga geen namen noemen, uit schrik om iemand te vergeten. 
In alle geval, bedankt stichters en uitbouwers van het eerste uur. De volgende 
bestuursploegen hebben deze basis gaandeweg op een gezonde manier verder 
uitgebouwd. Op die manier had ik het voorrecht om eind 2008 een zeer goedlopende 
trein te kunnen overnemen. 
 
Een tweede sleutel is kwaliteit. Kwaliteit op gebied van parcours, maar ook kwaliteit op 
gebied van alles wat er rond een organisatie hangt. Verse warme soep, een frisse pint 
met schuim in het gepaste glas, een vriendelijke en enthousiaste bediening. Die dingen 
maken het onderscheid met een doorsnee organisatie. Die kleine verschillen maken 
dat wandelaars steeds opnieuw de weg naar de Padstappers vinden. Hiervoor dank ik 
alle medewerkers, die keer op keer belangeloos het beste van zichzelf geven. Zonder 
jullie, helpers, zijn onze organisaties absoluut niet mogelijk. 
Een volgende sleutel is kameraadschap en verbondenheid. Ondanks het feit dat we 
meer dan 900 leden hebben, proberen we om gemoedelijk en laagdrempelig te blijven. 
(Bijna) iedereen kent (bijna) iedereen. Iedereen voelt zich welkom bij onze club. We 
hebben al verscheidene keren mogen ervaren dat we er ook voor mekaar zijn in 
moeilijke tijden. De extra activiteiten zoals de dinsdagwandelingen, het jaarlijks 
medewerkersetentje, dit ledenfeest, de zomerbarbecue, de Nieuwjaarsreceptie, 
weekends en reizen versterken dit gevoel alleen maar.  
 
Nog zo’n sleutel is vernieuwing. De wandelsport heeft het in het algemeen niet echt 
gemakkelijk. Het concept “wandelen alleen” verliest aan populariteit. Mensen zijn op 
zoek naar een totaalbeleving. We trachten hierop in te spelen door organiseren van 
kinderactiviteiten tijdens de weekendtochten, een uitgebreide catering, hier en daar 
een springkasteel, en noem maar op. Het legt ons geen windeieren. Ook de continue 
investeringen in bijkomend materiaal kunnen we onder deze noemer plaatsen. We 
waren indertijd een van de eerste clubs met een eigen website. Ik kan u met fierheid 
zeggen dat onze nieuwe website vandaag officieel gelanceerd wordt. André en Koen, 
bedankt voor jullie inzet op dit gebied. 
 
Last but not least, een sterke Algemene Vergadering en een ongelooflijk gemotiveerde 
bestuursploeg. Wat hierbij vaak vergeten wordt, is de achterban van deze 
bestuursploeg. Partners, ouders, kinderen, zelfs schoonmoeders. Ook deze achterban 
staat steeds paraat. Bedankt bestuur, bedankt achterban, jullie leveren prachtig werk. 
 
Tijdens dit jubileumjaar willen we als bestuur nog extra investeren in onze leden. Naast 
de hier net vernoemde vaste ingrediënten zijn er nog enkele “speciallekes”. Zo pakken 
we vanavond uit met een speciaal ledenfeest. We kunnen dit niet elk jaar. De financiële 
bijdrage van de club vanavond vertegenwoordigt de waarde van een nieuwe wagen 
van de klasse Peugeot 207, Ford K, Kia Piccanto of pakweg een Renault Twingo. Als 
je googled weet je dat dit veel geld is. Volgende maand hebben we onze Manneken 
Pis-Manneken Pis, waar onze eigen clubleden geheel gratis kunnen aan deelnemen. 
En omdat het leven meer is dan wandelen alleen en omdat we Nancy niet willen 
aandoen dat ze een heel voorjaar lang niet kan koken voor de Padstappers, voorzien 
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we bij aankomst spaghetti bolognaise. In eerste instantie was dit enkel voorzien voor 
de deelnemers, maar je kent ons.  Ook de supporters en onze leden zijn welkom in het 
Koetshuis op 31 maart vanaf 15 uur. We vragen wel om vooraf een kaart aan te 
schaffen, zodat we toch ongeveer kunnen inschatten hoeveel saus er moet gemaakt 
worden. Kaarten zijn vanaf vandaag verkrijgbaar aan de democratische prijs van €5. ‘ 
t Zijn Oostblokprijzen, maar de kwaliteit zal ongetwijfeld wel stukken beter zijn. Verder 
voorzien we midden september ook nog een daguitstap naar het Heuvelland met een 
wandeling en bezoek aan de wijngaarden. Uiteraard wordt er ’s middags een menuutje 
voorzien. Ook hier zal de club een stuk van de deelnamekosten ten laste nemen. Hoe 
we dit allemaal doen? Wel, we kunnen dit doen door hard te werken en door jullie inzet 
en enthousiasme. Ik probeer onze club mee te beheren als een goede huisvader, maar 
we zijn geen spaarbank. We zijn een vzw, en we investeren liever in onze eigen leden 
dan dat we duizenden euro’s verliezen door risicovolle beleggingen. En geloof mij, zo 
zijn er een aantal clubs geweest. 
 
Enkele van deze bestuurders hebben het afgelopen jaar beslist om het iets kalmer aan 
te gaan doen. We gaan ze straks nog uitgebreid in de bloemetjes (of misschien iets 
anders) zetten. 
 
Voor mezelf is dit toch wel een speciaal moment en niet alleen omdat ik mijn toespraak 
al zittend doe. Waarschijnlijk is dit een van mijn laatste welkomstwoordjes. Ik heb de 
voorbije 10 jaar geprobeerd om het succesverhaal van deze club mee verder te helpen 
schrijven. Ik zal dit in de toekomst ook blijven doen, weliswaar graag op een ander 
niveau, bijvoorbeeld als rustpostverantwoordelijke. Het was en is een moeilijke 
beslissing, en hoe dichter de deadline komt, hoe meer twijfels er ontstaan. Tot eind dit 
jaar blijft alles sowieso zoals het is wat mij betreft. 
Goed, wat vanavond betreft, het is zoals gewoonlijk een all-in-formule en het huis 
kennende weet ik dat er meer dan genoeg is voor iedereen. Laat het jullie smaken en 
geniet met maten. We zijn met 254, dus er zullen zeker wel genoeg maten tussen 
zitten. 
  
Alvast veel plezier en smakelijk eten! 
 
Na de toespraak mochten we een eerste keer toetasten aan het koudbuffet. Het was 
smullen van diverse verse producten, lekker klaargemaakt, uitgebreid en gevarieerd, 
voor elk wat wils. Eens het voorgerecht achter de kiezen werden enkele verdienstelijke 
leden in de bloemetjes gezet.  
Sylvain Brouwier werd bedankt en gehuldigd voor bijna 25 jaar onafgebroken 
medebestuur. Sylvain zette in de loop van 2017 een stapje opzij. Hij blijft wel verder 
actief als uitpijler en begeleider op de dinsdagwandelingen.  
Eddy Rijgaert werd bedankt voor de vele jaren als bestuurslid, uitpijler, 
rustpostverantwoordelijke en busverantwoordelijke. Hij houdt eraan zich als helper op 
tochten verder beschikbaar te houden. 
Nelly Kentane zat de voorbije jaren steevast op de stoel naast de inschrijving. Zij bracht 
onze clubartikelen aan de man of vrouw in haar “Shop”. Haar dochter Annick was dan 
weer verantwoordelijk voor de aanvulling en vernieuwing van deze artikelen. Beide 
dames blijven we verder onder de medewerkers zien met andere taken.  
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Andre Pletinckx was de ontwikkelaar van onze website lang voor dat andere 
verenigingen er nog maar aan dachten. In den beginne met eenvoudige trucjes en tips, 
bouwde hij langzaam maar zeker een mooie eigentijdse website op. Hedendaags zijn 
er heel wat meer mogelijkheden en nieuwe technieken. Hij zocht daarom een opvolger 
die de website kan aanpassen aan de nieuwe modernere eisen van de surfers. Nu 
deze werd gevonden zet hij graag een stapje opzij in steun van de nieuwe webmaster. 
De gehuldigde afscheidnemende functiehouders kregen een fles champagne. Hun 
echtgenoten Greta Van Caeter, Linda Gooseens, Paul De Taeye, Koen Delplace en 
Giséle Van Der Putten werden in de bloemetjes gezet.  
In naam van de ganse vereniging werden deze verdienstelijke leden op een hartelijk 
applaus getrakteerd. We hopen hen nog vele jaren in onze vereniging te mogen 
begroeten. 
Nu er terug plaats was in onze magen, werd het tijd om het warme vis- en vleesbuffet 
aan te doen. De verstommende gesprekken en het gekletter van de vorken verraadden 
het succes van het buffet, dat meer dan één keer werd bezocht.  
Achteroverleunend keken de voldane gasten uit naar het hoogtepunt van het 
huldigingsgedeelte, de bekendmaking van de clubkampioenen en de vermelding van 
de prestaties van de aanwezige leden. Wie zou op het hoogste ereschavotje staan en 
waar zal ikzelf ergens in de uitslag eindigen? Kortom, gezonde spanning in de zaal 
toen onze voorzitter aan de prestaties van de leden begon. 
Achteroverleunend keken de voldane gasten uit naar het hoogtepunt van het 
huldigingsgedeelte, de bekendmaking van de clubkampioenen en de vermelding van 
de prestaties van de aanwezige leden. Wie zou op het hoogste ereschavotje staan en 
waar zal ikzelf ergens in de uitslag eindigen? Kortom, gezonde spanning in de zaal 
toen onze voorzitter aan de prestaties van de leden begon. De drie beste mannen en 
de drie beste vrouwen werden naar voor geroepen en kregen zoals het hoort een 
daverend applaus. Nadien volgden de vele aanwezige clubgenoten, die elk op hun 
beurt felicitaties en een geschenk in ontvangst namen, dat ze kozen uit de geschenken 
en trofeeën die we in 2017 als club op diverse wandelingen behaalden. Het werd een 
stroom wandelende leden, die elk op hun manier kampioen zijn en de erkenning meer 
dan verdienden. De volledige lijst met de prestaties van onze leden in 2017 staat wat 
verder in het clubblad.  
Na het copieuze dessertenbuffet was het tijd om het huldigen te stoppen en onze leden 
de kans te geven te laten zien dat ze meer kunnen dan wandelen en sommigen zelfs 
beter dan wandelen: dansen. DJ Jan had niet de minste moeite om ons van onze stoel 
te krijgen en ons naar de dansvloer te lokken. Ons enthousiasme en zijn muziekkeuze 
zullen daar zeker niet vreemd zijn aan geweest. Sfeervol entertainement noemen ze 
dat, dansend en swingend, de een al wat eleganter dan de andere, doken we de nacht 
in. Tussendoor vulden we de verbruikte energie aan met wat kaas of vlees van het 
nachtbuffet, kwestie van niet te verslappen. De bestuursleden was het aan te zien dat 
ze eens niet moesten opdraven, ze lieten zich niet onbetuigd en dansten en proefden 
de drank met mate(n).  
In de vroege uurtjes verlieten de laatste feestvierders tevreden de zaal. We mochten 
terugblikken op een geslaagd jubileumfeest. 
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De prestaties van de leden tijdens 2017 
Heel wat leden brachten of stuurden hun prestatielijst van 2017 binnen. Op het 
jubileumfeest werden de tijdens het wandelseizoen door de club behaalde trofeeën, 
onder de aanwezigen verdeeld in volgorde van prestatie. We stellen, met hen, vast dat 
het aantal trofeeën zienderogen zakt. Niet dat we geen mooie resultaten neerzetten, 
maar heel wat clubs stoppen met het uitreiken van prijzen na de wandeling.  
Hieronder vind je de prestaties van heel wat van onze leden. We maken van de 
gelegenheid gebruik om al die leden, en ook zij die het niet zinvol vonden hun 
prestaties binnen te sturen, te bedanken om massaal op wandeltochten aanwezig te 
zijn en hopen hen de komende maanden even enthousiast her en der te zien 
wandelen.  
 

 
NAAM VOORNAAM 

Aantal 
km 
17 

Aantal 
tochten 
17 

Aantal 
Padstap 
tochten 

Aantal 
punten 
17 

Aantal 
bons 
17 

1 HENOIT ANDRE 4295 187 10 6265 14 
2 DE NIL ERWIN 4563 132 7 5953 14 
3 VAN DER ROOST WILFRIED 2204 136 10 3664 14 
4 FORT PAUL 2209 129 9 3589 14 
5 VANDENBOSSCHE JENNY 2212 129 8 3582 14 
6 RICHEZ JEAN-MARIE 1972 146 10 3532 14 
7 PESSEMIER WILLY 2111 131 10 3521 14 
8 MATTHYS WIM 2757 68 8 3517 14 
9 DE BOECK  BART 2358 90 10 3358 14 
10 DE PELSMAEKER BRUNO 2309 95 9 3349 14 
11 PANNEKOEKE INGRID 2000 124 10 3340 14 
12 MIGNON LUCAS 1892 126 8 3232 14 
13 DE LEU DIANE 2341 75 8 3171 14 
14 NAESSENS JOHAN 1904 114 10 3144 14 
15 VAN DER HOEVEN DANNY 2319 71 8 3109 14 
16 VANNIEUWENHUYZE EDDY 2020 94 10 3060 14 
17 D'HOSE PAUL 2051 85 10 3001 14 
18 WAUTERS PATRICK 1767 94 9 2797 14 
19 DE GEYTER JAN 1756 94 9 2786 14 
20 NOVOTNI FRANZ 1486 114 8 2706 14 
21 KRIKILION NICOLE 1400 108 8 2560 14 
22 VANNIEUWENHUYZE DORIS 1481 91 10 2491 14 
23 RONDELEZ KOEN 1719 61 8 2409 14 
24 KRIKILION MARIA 925 135 10 2375 14 
25 SCHMITZ MARIA 1436 83 9 2356 14 
26 MERCKAERT MAGDA 1266 92 10 2286 14 
27 PLETINCKX LUC 1266 92 10 2286 14 
28 BATSELIER MARLEEN 1343 80 9 2233 14 
29 FAUCONNIER JURGEN 1343 80 9 2233 14 
30 GHYSELS  RUDY 1352 78 10 2232 14 
31 PLETINCKX ANDRE 1389 74 10 2229 14 
32 SPORS PASCALE 1448 66 8 2188 14 
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33 VAN GYTE WILLY 1220 86 10 2180 14 
34 VAN DER PUTTEN GISELE 1331 73 10 2161 14 
35 HEYVAERT WILLY 1518 57 7 2158 11 
36 DE SAEDELEER  LENA 1222 84 9 2152 14 
37 STEVENS ANNIE 1239 81 10 2149 14 
38 MEULENYSER ROGER 1527 56 6 2147 11 
39 VANDERCAPELLEN EMILIENNE 1527 56 6 2147 11 
40 DE GEYTER JULIE 1279 78 8 2139 14 
41 MARCHAND WILLY 1227 80 10 2127 14 
42 TERRASSE CHRISTINE 1446 58 9 2116 11 
43 VAN WYNENDAELE HUGUETTE 1175 70 9 1965 14 
44 DE MOOR  PEDRO 1140 72 8 1940 14 
45 VAN GYTE TONY 1072 74 10 1912 14 
46 LAFAUT DANIEL 1036 76 10 1896 14 
47 RONSIJN BETTY 1086 73 7 1886 14 
48 BEKE DIRK 1043 72 10 1863 14 
49 VAN HEGHE KRISTINE 1043 72 10 1863 14 
50 BATSELIER WALTER 1042 72 10 1862 14 
51 HEERMAN ANDRE 1051 75 6 1861 14 
52 DE SCHRIJVER RITA 1293 45 10 1843 8 
53 HERPELINCKX DANNY 1071 67 10 1841 14 
54 JANSSENS ODETTE 1039 72 8 1839 14 
55 MASSAGE FERDINAND 1112 64 7 1822 14 
56 MERTENS ALICE 1112 64 7 1822 14 
57 OPHALVENS MONIQUE 1030 72 7 1820 14 
58 DE ROECK ROBERT 1025 71 8 1815 14 
59 DELPLACE KOEN 1305 42 9 1815 8 
60 MERCKAERT ANNY 1009 70 10 1809 14 
61 DE LIL JOHNY 1138 58 9 1808 11 
62 DE NOLLIN IVAN 1160 52 9 1770 11 
63 CAMMAERT INGE 1151 54 6 1751 11 
64 LEPOIVRE LUDWIG 1151 54 6 1751 11 
65 BROUWIER SYLVAIN 966 68 10 1746 14 
66 CORNELIS MARLEEN 1186 48 7 1736 8 
67 VERLE YVAN 1001 62 10 1721 14 
68 BAUWENS ANNITA 800 80 9 1690 14 
69 BECQUE WILLIAM 800 80 9 1690 14 
70 BUYCK GERARD  1142 53 0 1672 11 
71 VERHULST  NICOLE 861 74 7 1671 14 
72 LIEVENS PATRICIA 900 67 10 1670 14 
73 HUYGHE GODELIEVE 1054 51 9 1654 11 
74 ROMEYNS MARCEL 937 62 9 1647 14 
75 VAN CAETER GRETA 865 68 10 1645 14 
76 DE LEENER SONIA 1029 53 8 1639 11 
77 VAN TURTELBOOM DANNY 1029 53 8 1639 11 
78 VAN LAETHEM ANTOINE 995 57 7 1635 11 
79 MATTHYS JEAN-MARIE 1080 47 7 1620 8 
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80 BELOVAY MARIA 1050 45 9 1590 8 
81 PLETINCKX GILBERT 826 63 10 1556 14 
82 TEUGELS ALPHONSINE 825 63 8 1535 14 
83 VAN OYCKE PETER 989 47 6 1519 8 
84 SELOS RUDY 913 50 8 1493 11 
85 PAPELEU LILIANE 1000 43 6 1490 8 
86 DE BRUYNE DANIELLA 774 60 10 1474 14 
87 HAILLEZ MYRIAM 898 49 8 1468 8 
88 ERNOTTE SONIA 918 47 8 1468 8 
89 DE TAEYE PAUL 873 49 10 1463 8 
90 MAMPAERT  ANDRE 847 52 8 1447 11 
91 KETSMAN NOEL 857 47 8 1407 8 
92 KENTANE NELLY 827 47 10 1397 8 
93 VAN CUTSEM HARRY 834 46 10 1394 8 
94 SUNNAERT LUC 758 54 9 1388 11 
95 DEWITTE FRAUKJE 828 46 8 1368 8 
96 DE TROYER  LYDIA 720 56 8 1360 11 
97 DE LANGE FREDDY 585 67 10 1355 14 
98 OCKERMAN M.JEANNE 585 67 10 1355 14 
99 DE SCHAUWER  RUDY 810 45 9 1350 8 
100 LIEVENS  LUCIEN 862 43 5 1342 8 
101 ROUSSEAU FRANCINE 814 46 6 1334 8 
102 DE TAEYE GERARDA 784 45 9 1324 8 
103 VANDER PUTTEN MAGDA 696 52 9 1306 11 
104 BROEKAERT LUT  832 42 5 1302 8 
105 DE KOKER  REMY 811 40 8 1291 8 
106 VAN PETEGEM CHRISTINE 811 40 7 1281 8 
107 D'HAESE  RUDY 829 39 6 1279 5 
108 MASSAER GUNTER 878 33 7 1278 5 
109 DE SMET ELIANE 715 47 9 1275 8 
110 BUYL MONIQUE 692 48 9 1262 8 
111 MUYLAERT  SONJA 802 38 7 1252 5 
112 TROG  MICHELINE 802 38 6 1242 5 
113 DE SMET MIA 726 43 8 1236 8 
114 DIERICKX MARIE-JEANNE 632 49 10 1222 8 
115 MARTENS ILSE 746 38 8 1206 5 
116 MOLDEREZ MARIE-CLAIRE 592 51 9 1192 11 
117 FLEURINCK FREDDY 644 42 9 1154 8 
118 VAN CAETER FILIP 684 38 9 1154 5 
119 DE SMET MARIA 603 45 10 1153 8 
120 DE BRUYNE VERA 578 47 10 1148 8 
121 VANDERMOTTEN MARIE-THERESE 587 48 8 1147 8 
122 VANDERSCHUEREN LUCIE 504 53 10 1134 11 
123 DE BRUYNE MIREILLE 627 41 9 1127 8 
124 HERREMANS SONJA 656 43 4 1126 8 
125 NECKEBROECK LUC 655 43 4 1125 8 
126 DAUWE JACQUELINE 578 44 10 1118 8 
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127 MERCKAERT MARC 536 51 6 1106 11 
128 DE BRECK MARTINE 543 46 9 1093 8 
129 VAN PAMEL MARC 543 46 9 1093 8 
130 VANTORRE BERNADETTE 618 38 8 1078 5 
131 GOOSSENS HERMAN 585 42 7 1075 8 
132 COUDYZER JENTE 648 34 7 1058 5 
133 COUDYZER MYRTE 648 34 7 1058 5 
134 VERVUST HENDRIK 539 43 8 1049 8 
135 DE NIL JULIA 465 51 7 1045 11 
136 SEVENOY NOËL 513 44 8 1033 8 
137 NAESSENS LINDA 574 38 7 1024 5 
138 VAN DER VOORDE  SONJA 620 33 6 1010 5 
139 DE PREZ  WILLY 629 33 5 1009 5 
140 DE ROUCK ALBERT 543 37 9 1003 5 
141 VAN VRECKEM LENA 543 37 9 1003 5 
142 GHIJSELS MARLEEN 613 30 9 1003 5 
143 VAN NIEUWENHOVE ROBIN 581 34 8 1001 5 
144 SCHREVER CLERY 601 31 9 1001 5 
145 DE LANGE ANTOINE 581 32 8 981 5 
146 DE BRUYNE EVA  565 33 8 975 5 
147 VAN WEYENBERGEN  ERIC  508 39 7 968 5 
148 RIJGAERT EDDY 487 39 9 967 5 
149 VANDERMOTTEN  MYRIAM 545 36 6 965 5 
150 GOOSSENS LINDA 487 39 8 957 5 
151 MARTENS KURT 546 31 10 956 5 
152 HEUNINCK RITA 535 38 4 955 5 
153 DE WANDEL MIREILLE 541 31 10 951 5 
154 VAN DEN BRANDE  MARIJKE 527 35 7 947 5 
155 BILLENS  FRANS 614 30 3 944 5 
156 PLETINCKX ANNETTE 407 44 9 937 8 
157 PLAITSIER PATRICIA 499 38 5 929 5 
158 SEGERS RONNY 499 38 5 929 5 
159 DUYM FREDDY 525 33 7 925 5 
160 VANDERMOTTEN  LUT 622 24 6 922 3 
161 BELLEMANS CHRISTIANE 491 36 7 921 5 
162 PANIS INGE 617 24 6 917 3 
163 DE VLAMINCK WALTER 413 43 7 913 8 
164 VERHULST FRANS 549 28 6 889 3 
165 HEREMANS URBAIN 486 36 4 886 5 
166 SUYS MARIA 455 35 8 885 5 
167 JACOBS CHRISTINA 463 34 6 863 5 
168 DE MECHELER LAETITIA 463 33 7 863 5 
169 VANDEPONTSEELE NATHALIE 509 30 5 859 5 
170 DE TAEYE ANNICK 480 27 9 840 3 
171 DE SAEGHER EDGARD 352 41 7 832 8 
172 STEENHOUDT ANNA 352 41 7 832 8 
173 HERREGODS SUZANNE 455 33 4 825 5 
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174 HAUTERS  CHRISTINE 407 34 7 817 5 
175 VAN SNICK JEAN-PIERRE 407 34 7 817 5 
176 BROUWIER MILAN 386 34 9 816 5 
177 DE COENE YOLANDE 354 40 6 814 8 
178 STROOBANT LUC 354 40 6 814 8 
179 KNIPPING LIA 441 31 6 811 5 
180 HEYLEBOSCH LUCIENNE 372 35 7 792 5 
181 DU CHAU  JORAN 611 18 0 791 0 
182 CRIQUIELION LUC 372 35 6 782 5 
183 DE LOMBAERT CLAIRE 303 44 3 773 8 
184 DE COSTER JEAN 362 34 7 772 5 
185 KOSYNSKI  ANNIE 362 34 7 772 5 
186 VERVUST JOLIEN 362 31 9 762 5 
187 MANGELINCKX ANN 356 30 9 746 5 
188 ROMAN AAGJE 356 30 9 746 5 
189 ROMAN MAAIKE 356 30 9 746 5 
190 ROMAN STEFAAN 356 30 9 746 5 
191 DE VLAMINCK PATRICK 384 31 5 744 5 
192 BOSSUYT ROSA 286 36 9 736 5 
193 DE SCHRYVER NATASCHA 370 27 8 720 3 
194 JANUARIUS VICTORINA 378 28 6 718 3 
195 SCHAMP FREDDY 378 28 6 718 3 
196 TIMMERMANS RITA 325 27 8 675 3 
197 VAN DEN DOOREN RITA 341 24 8 661 3 
198 DE MESMAEKER MONIQUE 396 25 1 656 3 
199 SCHELFHOUT FREDDY 250 33 6 640 5 
200 HERREGODTS FREDDY 327 25 5 627 3 
201 RONSE MARIE-CLAIRE 327 25 5 627 3 
202 DEMILDE VIVIANE 331 21 8 621 3 
203 TIELEMANS  CINDY 310 22 9 620 3 
204 VAN MUYLDER FRANCINE 243 30 7 613 5 
205 VANDESANDE PATRICK 326 23 5 606 3 
206 BREWEE MARLEEN 265 29 5 605 3 
207 SERLIPPENS JEAN-MARC 265 29 5 605 3 
208 VAN DEN DRIESSCHE JACQUES 294 22 7 584 3 
209 DEWITTE  YFKE 272 24 5 562 3 
210 GAUBLOMME ERNA 270 22 7 560 3 
211 SPITAELS JAAK 270 22 7 560 3 
212 VANDERSTRAETEN  CHLOE 269 20 9 559 3 
213 COLLIER THERESE 247 22 9 557 3 
214 SUNAERT CAROLINE 346 17 4 556 0 
215 MATHIEU SABRINA 303 20 5 553 3 
216 D'HAESE JARNE 358 18 1 548 0 
217 RAVEYDTS EDDY 239 21 9 539 3 
218 ANCKAERT RUDY 274 17 9 534 0 
219 DE COOMAN GRETA 274 17 9 534 0 
220 SOMERS  CARINE 296 16 7 526 0 
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221 ARIJS VITAL 247 22 5 517 3 
222 BEECKMAN KARINA 275 14 10 515 0 
223 LAFAUT SOFIE 193 25 6 503 3 
224 DE MARIE SANDRA 198 25 5 498 3 
225 VAN SNICK MARIO 314 15 3 494 0 
226 GEEROMS LUC 158 23 8 468 3 
227 COUDYZER  WIM 280 14 4 460 0 
228 COESSENS IRA 179 23 5 459 3 
229 GEVAERT PAUL 269 16 3 459 0 
230 COPPIETERS LUC 179 23 3 439 3 
231 DELPLACE NIELS 245 13 6 435 0 
232 LAROY MARC 233 15 5 433 0 
233 DEFRERE RITA 211 17 5 431 0 
234 YPERMAN  NOEL 250 10 8 430 0 
235 DE SAEGER MEREL 149 21 6 419 3 
236 NEUFKENS CHRISTIAN 168 17 8 418 0 
237 VANDERGEYNST FABIENNE 177 18 6 417 0 
238 VAN DEN DRIESSCHE JACQUELINE 205 16 5 415 0 
239 DE COUVREUR ERIC 233 16 2 413 0 
240 DE CUBBER MARIE-PAULE 233 16 2 413 0 
241 DE VLAMINCK  YARON  267 11 3 407 0 
242 VERHULST IRÈNE 188 14 7 398 0 
243 PENNE WILFRIED 170 17 3 370 0 
244 V. CRAENENBROECK GUSTAAF 118 18 6 358 0 
245 STROOBANT MARJOLEIN 149 16 4 349 0 
246 DE PUYSSELEYR PATRICK 153 12 7 343 0 
247 DEHERDER  LILIANE 153 12 7 343 0 
248 GEEVAERT MARIE-CLAIRE 126 14 7 336 0 
249 STROOBANT PIETER 152 16 2 332 0 
250 LUPPENS GHISLAINE 111 17 5 331 0 
251 LEROUX RICHARD 148 11 6 318 0 
252 DUYM  LINDA 144 12 5 314 0 
253 GOOSSENS DANY 144 12 5 314 0 
254 DE CLERCQ ARMAND 106 13 6 296 0 
255 STICHELMEYER BRENT 126 10 7 296 0 
256 DE VOS MAURICE 91 11 9 291 0 
257 FRANCOIS ADRIENNE 91 11 9 291 0 
258 DEMONT FLORIAN 146 12 2 286 0 
259 VAN BELLEGHEM CHRISTIANE 118 11 5 278 0 
260 STICHELMEYER RUDY 101 11 4 251 0 
261 PIECQ MICHAEL 98 9 6 248 0 
262 STEENHAUT CHARLOTTE 98 9 6 248 0 
263 DE SMET DEAN 107 9 3 227 0 
264 SCHEERLINCK INGRID 90 9 4 220 0 
265 LALLEMAND PAUL 101 6 5 211 0 
266 MINNE LORE 69 8 3 179 0 
267 MINNE BRUNO 71 8 2 171 0 
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268 DELPLACE JENS 75 5 3 155 0 
269 GEES PAUL 33 6 6 153 0 
270 VANDESANDE ANAIS 90 5 0 140 0 
271 DE SMET  ANNIE 78 6 0 138 0 
272 VANDESANDE ARNAUD 82 5 0 132 0 
273 DE PELSEMAEKER KAREL 32 3 0 62 0 
274 DE VLAMINCK  DUNCAN 28 1 0 38 0 

 

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

De Krakelingentocht van 28 februari  
Dit keer was Viane uitgekozen als startplaats voor onze 16de Krakelingentocht. Een 
mooie uitvalsbasis om de landelijke schoonheid van de provinciegrenzen op te zoeken. 
Afspraken met eigenaars van privédomeinen (kasteel van Viane) en landbouwgronden 
werden gemaakt en dankzij hun medewerking konden we alweer zo landelijk mogelijke 
parcoursen aanbieden. 

Februari was in tegenstelling tot januari zonnig en droog. We mochten hopen. Tot 
ineens van boven de noordpool een monster zich ging bezighouden met onze 
weersgesteldheid. Noordelijke polaire luchtstroom werd via de straalstroom van 
Armand Pien naar onze contreien geblazen. Gevolg, koud, kouder, koudst. Allicht 
organiseerden we onze koudste Krakelingentocht ooit. 

De gevolgen waren niet min, een noordelijke wind liet de wandelaars, sidderend en 
blazend genieten van een gevoelstemperatuur van – 10°C. In werkelijkheid was het 
ongeveer – 4°C en dat had als gevolg dat alle stukken er hard bevroren bij lagen. Geen 
modderstroken, geen natte weiden, de natuur zorgde er voor dat alles naar behoren 
begaanbaar was. Iedereen tevree. De warm ingeduffelde wandelaars wisten de 
omgeving van Viane in winterse polaire toestand te smaken.  

Aan het einde van de dag mochten we opnieuw een 4 cijfergetal als resultaat noteren. 
We waren meer dan tevreden. De opkomst stokte immers na de middag. De ouders 
of grootouders met kinderen of kleinkinderen daagden niet of nauwelijks op. Wellicht 
te koud. Om 15u noteerde Jean-Pierre op het tochtenblad het getal 1058. Onder die 
ruim duizend wandelaars, 223 Padstappers op tocht en 36 aan het werk, samen 259 
Padstappers. Merk daarbij op de 206 niet-aangesloten en je begrijpt dat we meer dan 
tevreden waren. 

Bij het einde van de dag afficheerden we volgende uitslag: 

1 Egmont Zottegem 125 16 Wandelclub Natuurvrienden Deinze 9 
2 WSV Land Van Rhode 32 17 Parel van het Pajottenland 9 
3 De Marktrotters Herne 20 18 De Lachende Wandelaars Aalter 8 
4 Scheldestappers Zingem 17 19 Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute 8 
5 Wandelclub Al Content Assenede 17 20 WSV De Kadees Aalst 7 
6 Hanske De Krijger Oudenaarde 16 21 Trekvogels Boekhoute 7 



Het Padstapperke 

April 2018 - 35 
 

7 Everbeekse Wandeltochten 16 22 Wandelclub “De Schooiers” Wichelen 7 
8 WSV De Chatons Ronse 14 23 Marcheurs de la Sylle - Bassilly 6 
9 De Heidetochten Kester-Gooik 14 24 Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw vzw 6 
10 WV De Ijsbrekers Haaltert 14 25 De Pajotten Hekelgem 6 
11 CSC Lierde/ Club v Sport en Cultuur 12 26 Dorpscomité Bogaarden 6 
12 WSV De Vossen  11 27 Burchtstappers Herzele 5 
13 De Kwartels vzw 11 28 WJC Denderklokjes Lebbeke 5 
14 Florastappers Gent vzw 10 29 Wandelclub Kruikenburg 5 
15 Postiljon Wandelclub Merelbeke 9 30 Halfoogstvrienden Bellingen 5 

 

Ides Codde schreef na de wandeling een prozastukje voor wandelgazette. We laten 
jullie ervan genieten.  

Bitterkoude Krakelingentocht vanuit Viane 
Krakelingen is de benaming van een eeuwenoud feest in Geraardsbergen dat voluit 
krakelingen en Tonnekensbrand wordt genoemd. Hoogtepunt op het feest is de 
Krakelingenworp op de top van de Oudenberg. Op dezelfde plaats vindt s' avonds het 
Tonnekensbrand plaats. 

Het dubbelfeest werd in 2009 opgenomen in de lijst van Cultureel Erfgoed van de 
Unesco. De Padstappers werken hier maar al te graag aan mee en organiseren nu al 
voor de 14de maal hun Krakelingentocht die dit jaar start vanuit de parochiezaal in 
Viane. Bij het inscannen kregen we een krakeling een ringvormig broodje toegestopt, 
het wordt in de volksmond ook wel mastel genoemd. We gaan voor de langste 
afstand. We verlaten de parochiezaal gaan naar rechts, dwarsen de N205 en lopen 
door de dorpskern, maar al snel gaan we de veldwegen gaan opzoeken en worden 
we richting Galmaarden gestuurd. 
 
Langs de spoorlijn en er onder, landelijke wegen brengen ons verder door het open 
landschap. Een volgende veldweg wordt ons ding we volgen het ringmuswandelpad 
die geruime tijd onze medegezel wordt. Een streepje asfalt op naar de volgende 
aardeweg die ons in de richting van het landelijke Bever stuurt. Dit kleine rustige dorp 
op een steenworp van de taalgrens voorziet de wandelaars van een rustpost in de 
parochiezaal. Hier maken we een lus. Een smal pad brengt ons langs de kerk en 
enkele doorsteekjes het dorpje uit. Landelijke wegen brengen ons langs een 
voetbalveld, op naar de volgende veldweg. Het wordt een afwisseling van landelijke 
wegen, boerenslagen door de Beverse velden en prachtige vergezichten die ons 
terug afzetten aan de rustpost.  
 
Na het nuttigen van een lekkere kop soep met een broodje beginnen we aan het 
laatste gedeelte. Een smal pad brengt ons door de bebouwing, waarna we terug de 
veldwegen gaan opzoeken die ons verder door de landbouwstreek brengt, we 
worden in de richting van Akrenbos gestuurd. De veldwegen blijven elkaar in snel 
tempo opvolgen door de Markvallei. Een weidedoorsteek en een aardeweg zetten 
ons terug af tussen de bebouwing. Enkele smalle paden brengen ons tenslotte terug 
naar de startzaal. Het was een natuurlijke wandeling door de Markvallei en de vele 
veldwegen die de streek nog rijk is. 
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Padstappers zeer vaak opgemerkt  
Vermits het moeilijk is de uitslagen van tochten, die niet tot het programma van 
Wandelsport Vlaanderen behoren, (tijdig en volledig) te achterhalen, maken we 
voorbehoud bij de juistheid van de ingewonnen informatie.  
Podiumplaatsen zijn in het vet gedrukt. 
 

Datum Naam van de tocht en/of van de organiserende club Aantal Aantal 
leden 

Rang- 
orde 

 
 
 

29-10 Heksennacht – Op Stap door Zwalm 746 7 11e  
25-11 Marche d’après-midi de la cité des Géants - Amis de la Nature de Ath 201 4 8e  
20-12 Jenevertocht - Egmont Zottegem 1402 44 4e  
25-12 Kersttocht - Horizon Opwijk 1845 24 4e  
26-12 Oudenaarde in Kestsfeer - Hanske de Krijger Oudenaarde 1884 27 10e  
26-12 Waffelentocht - Egmont Zottegem  Bevegemse Vijvers 1580 67 2e  
28-12 Kortrijk Feeëriek - W.S.K.  Marke 4017 17 17e  

2018  
03/01 Start tot Walk! – De Chatons Ronse 661 82 6e  
06/01 Aalterse Marathon – Lachende Club Aalter 2154 19 19e  
07/01 Nieuwjaarstocht - De Heidetochten Kester-Gooik vzw 1972 174 1e  
07/01 Nieuwjaarswandeling – Postiljon Merelbeke 1910 4 -  
10/01 Woensdagwandeling – Land van Rhode 1041 18 12e  
13/01 Sint-Jozeftocht – Wandelclub Roal Benti 1949 21 19e  
14/01 Zachte Landingtocht – Houtheimstappers Steenokkerzeel 3004 15 33e  
14/01 Sint-Antoniuswandeling – De Streuvelstappers 1077 16 11e  
14/01 Strand- en Polderwandeling – WNZB Knokke Heist 1513 21 10e  
14/01 Scheldevalleitocht - Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw 3270 100 8e  
17/01 Midweektocht - Wsv Egmont Zottegem vzw 1361 42 3e  
20/01 Winterwandeling – Omloop Kluisbergen 862 33 6e  
20/01 Marche des Pourcheau – Verdigym Flobecq 470 21 3e  
21/01 Winterwandeling – Bosgeuzen Voorkempen 1403 54 3e  
21/01 Sint-Antoniustocht – De Kadees Aalst 1708 70 3e  
21/01 Winterse Brabantse kouters tocht – Lachende Wandelaars Merchtem 1394 6 23e  
26/01 Howitzertocht – De 12 uren van Lauwe 1193 6 -  
27/01 Geutelingentocht - Randstappers 1640 30 3e  
28/01  Manneken-Pis tocht – Padstappers Geraardsbergen 2547 551 1e  
03/02 Sprokkeltocht - Wsv Land van Rhode vzw 1357 104 3e  
04/02 Prosper de Maeghttocht - Hanske de Krijger Oudenaarde 2492 119 5de  
04/02 Ibis Winterserie - Ibis Puurs 1886 16 21ste  
10/02 Geutelingentocht – Dwars door Brakel 2124 91 3e  
11/02 Pajottenland op zijn mooist - Halfoogstvrienden Bellingen  2031 62 3de  
11/02 Wintertocht – CSC Lierde 859 124 2de  
11/02 Slotwandeling 4 kunststeden – WSK Marke 1749 6 -  
11/02 Strandjutters tocht – Spoetnikstappers  764 19 8e  
15.02 Vallentijntjestocht – Duinstappers Westende 782 14 7de  

http://h.d.kr/
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BRENG EENS EEN BEZOEK AAN ONZE 
VERNIEUWDE WEBSITE 

 
www.padstappers.be 

 
Laat ons gerust weten wat je ervan vindt.  

16.02 Krokustocht - Reynaertstappers 1372 11 18de  
17/02 Folderwandeling -Omloop Kluisberen 337 8 7de  
17/02 Winter in Vlassenbroek - wsv Baasrode 2084 28 17de  
18/02 Zwalmse 12 dorpentocht – Op Stap Zwalm 3480 93 3de  
21/02 Midweektocht - Egmont in Oombergen 1722 74 3de  
24/02 Sprotjestocht - Comite 2000  886 45 4de  
24/02 Krokussentocht - Watewystappers 1890 10 27e  
25/02 Bibbertocht – Rustige Bosstappers Jabbeke 2023 58 6de  
25/02 Aktiv-Wandeltochten - Textieltrekkers Vichte  2047 35 12de  
25/02 Natuurvrienden Zoersel- 10 miles 4513 6 -  
28/02 Krakelingentocht -Padstappers Geraardsbergen 1057 258 1ste  
03/03 Bachustocht - Burchtstappers Herzele 680 30 5de  
04/03 Kadees Aalst - Neigembostocht 2140 185 1ste  
06/03 Sneeuwklokjestocht - WSV Wetteren  973 26 10de  
07/03 De Kruishoutem Trotters – In Wannegem-Lede 632 13 6de  
08/03 Vuentecatocht – WSV Land van Rhode 583 18 6de  
10/03 Super Klype Tocht – De Chatons Ronse / O-Vl. Biergordel 1500 67 5de  
11/03 Kriek- en Mattentochten  - Wandelcl. Marktrotters Herne 1498 117 1ste  
11/03 Voorjaarstocht - Hopbelletjes  Opwijk 823 9 14de  
11/03 Lenteklassieker - De Randstappers 501 19 4de  
17/03 Kruikenburg Ternat - Laetaretocht 511 30 2e  
17/03 WC Nat.Vr. Deinze-Gulden Eitocht- Kruishoutem 1901 17 19e  
18/03 Floratochten - Florastappers Gent       (BUSREIS) 2383 96 3e   
18/03 Mars der kleiputten - Wervikse Wandelsportv. (BUSREIS) 902 52 1e  

http://www.padstappers.be/
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Komende organisaties. 
Van ’t jongste naar ’t oudste Manneken Pis, 31 maart 
Koetshuis, Adriaansabdij Geraardsbergen 

Aankomst 50 km en SPAGHETTIFESTIJN 
Een beschrijving van de tocht “Van ’t jongste naar ’t oudste Manneken Pis” kun je lezen 
in ons vorig clubblad. 
Niet vooringeschreven? Enkel nog mogelijkheid om op eigen kracht naar 
Brussel te gaan en daar te starten. 
 

Wie zin heeft om clubgenoten of kenissen te zien 
aankomen, kan voor de ronde som van € 5,00 genieten 
van een spaghetti tijdens het wachten. Men kan ook met 
de sportieveling samen nog wat nagenieten en samen 
een spaghetti verorberen. Liefst kaarten vooraf 
bestellen bij Nancy. 
 
Ter gelegenheid van deze wandeling zal in de 
aankomstplaats (Koetshuis) een gulden boek liggen, 
waarin alle deelnemers iets kwijt kunnen over deze 
organisatie. 
Deelnemende Padstapper, laat hierin alleszins een 
korte impressie achter over jouw beleving van deze 
tocht. 

 

Inwandelen Mattentaartentocht op 14 april.  
Op 14 april wandelen we onze Mattentaartentocht in. We organiseren de inwandeling 
om de tochten een laatste keer te inspecteren en onze leden die helpen ook de kans 
te geven de tocht te wandelen. Wie echter niet helpt en graag mee wil, kan natuurlijk 
ook mee, hoe meer zielen hoe meer vreugd.  
We kiezen voor 3 afstanden: 10, 22 en 42 km. We gaan in groep op stap en dit aan 
een tempo waar iedereen mee kan. Er wordt gestart onder de spoorwegbrug van de 
Grote Weg, beter gekend als “de Bremme”. We kunnen parkeren in de buurt van de 
school en onder de brug. Vermits er geen uitgebouwde rustposten zijn zorgt iedereen 
ervoor dat in zijn rugzak de nodige drank en boterhammetjes zitten. Die spreken we 
aan in plaatselijke cafeetjes, waar we onderweg uitrusten.  

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

Na de wandeling kaarten we met de deelnemers na bij een gratis drankje om te 
bekomen van de inspanningen. 
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De 35ste Mattentaartentocht op zondag 22 april 
Dag van de Geraadsbergse Mattentaart  
Start: vrije start en aankomst tussen 07u00 en 15u00, aankomst tot 18u00 
KA Geraardsbergen, Papiermolenstraat 103, Geraardsbergen 
Afstanden: 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 22 – 26 - 32 - 42 km  
Specificaties:  8, 12, 16, 18, 22, 26, 32 en 42 km met beklimming Muur 
 6, 10 en 14 km zonder beklimming Muur 
      12, 18 en 26 km ook mogelijk met GPS en GEO-CASHING 
 2de tocht van de PRIOR trofee (regelmatigheidscriterium 2018) 
 Tocht voor WALK ON criterium 2018 
Gratis bedelingen: halve mattentaart – koffie – ander lekkers op de Markt 
Parking: in de ruime omgeving, volg instructies parkeerwachters 
Voor de kleinsten: kinderfotozoektocht, springkasteel, vragenzoektocht 
Extra: mogelijkheid bezoek luchtmachttentoonstelling en foto-booth 
Prijzen voor iedereen: Heel wat prijzen worden verloot onder de deelnemers 

 
Alhoewel wandelclubs het hele jaar door hard werken aan diverse wandelingen, die 
samen hun jaarprogramma vormen, komt het algemeen voor dat er onder die 
wandelingen eentje uitgroeit tot het paradepaardje van die club. Bij ons, is dat de 
Mattentaartentocht, die dit jaar trouwens reeds aan zijn 35ste editie toe is. In die 35 jaar 
hebben we heel wat tevreden wandelaars, al dan niet bij een wandelclub aangesloten, 
opnieuw mogen verwelkomen.  

Dan zou je zo denken 
dat die tocht een 
eindeloze herhaling 
wordt van reeds 
gebruikte wegen, maar 
niets is minder waar, 
want de parcoursbouwer 
en zijn ploeg schuimen 
telkenjare maanden op 
voorhand de streek af 
naar nog niet ontdekte 
paden of verloren 

gegane trage wegen en gebruiken die - vaak gaan ze daarvoor op pad met de 
bosmaaier - in hun nieuw parcours. Op die manier tekenen ze elk jaar voor uitgelezen 
en verrassende omlopen.  
Uiteraard zijn er wat vaste elementen, waarop wordt gebouwd, zoals de ruime 
startlocatie met dito parkeergelegenheid, de Boelaremeersen, het stadspark, de 
feestelijkheden van de “dag van de mattentaart” op de markt, de landelijke 
deelgemeenten, de in wielermiddens gekende Muur en voor de langere afstanden de 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0mcaU5_vZAhUJmbQKHSBXAJoQjRx6BAgAEAU&url=https://radio2.be/oost-vlaanderen/kunst-gebakken-op-mattentaarten&psig=AOvVaw3UiYwn-Wh0q57rCGtC4_Er&ust=1521666362504778
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Gavers, het Moerbekebos, de Bosberg, het Raspaillebos, het natuurreservaat 
Moenebroek en het Hasseltbos. Zoals gezegd geldt een van onze zorgen de wegen, 
die deze elementen met elkaar verbinden als parels aan een kroon. Om te bewijzen 
dat Padstappers Geraardsbergen, inderdaad meer dan één wandeling waard is, heeft 
de parcoursbouwer gezorgd voor mooie, rustige, natuurvolle omlopen door landerijen, 
domeinen, velden en bossen, waar de weelderig bloeiende blauwe boshyacint zorgt 
voor een schitterende kleurenzee en de wilde daslook voor heerlijke geuren. Maar nog 
veel meer dan op onze andere wandelingen leggen we de klemtoon die dag op het 
aanbieden van een totaalbelevenis, we willen er een heerlijk dagje uit van maken.  
De Mattentaartentocht in samenwerking met de door de stad Geraardsbergen 
georganiseerde Dag van de Mattentaart zal deze totaalbelevenis helpen waar maken. 
De markt in Geraardsbergen, standplaats van het oudste Manneken Pis van België, is 
daarbij zowat de draaischijf tijdens deze tochten. Daar kan jong en oud het toeristisch 
hart van Geraardsbergen voelen slaan. De Broederschap van de Geraardsbergse 
Mattentaart zorgt er voor een waaier aan informatie en animatie in het teken van haar 
als Europees streekprodukt erkend gebak. De stad zorgt dan weer voor muzikale 
omlijsting en maakt van de gelegenheid gebruikt om enkele toeristische troeven op 
tafel te leggen. Terwijl de wandelaars kuieren langs de verschillende standjes, wordt 
op de aldaar voorziene rustpost een gratis halve mattentaart met koffie aangeboden. 
Ook voor onze mindervalide vrienden is er gewerkt aan een alternatief parcours dat 
hen -haast onmerkbaar- tot op de markt brengt om daarna zacht dalend terug naar de 
start te keren. De wandelende kinderen worden ook niet vergeten want aan de kortste 
afstanden worden alweer 
kinderzoektochten gekoppeld 
waaraan leuke attenties voor de 
deelnemers worden voorzien.  
Alle parcoursen zijn zo opgebouwd 
dat de verschillende belevenissen 
worden verbonden door korte licht 
oplopende omlopen (6, 10 km), een 
wat langere licht golvende wandeling 
(14km) of korte (8 en 12 km) en lange 
(16 tot 42 km) heuvelachtige tochten 
over de mythische Muur van 
Geraardsbergen, die in 2019 als 
scherprechter wordt opgenomen in een Touretappe.  
Op de start- en aankomstplaats, alsook op de rustposten onderweg, kunnen de 
wandelaars de dorst lessen en de honger verdrijven met tot in de puntjes verzorgde 
dranken en spijzen. De kinderen kunnen na de kinderzoektocht nog even stoom 
afblazen in de springkastelen op de speelplaats van het KA, dat voor die gelegenheid 
wordt omgebouwd tot een gezellig terras, van waar hun ouders de kroost met de 
glimlach zien moe worden. 
Zoals op al onze tochten bieden wij hier ook pakketten mattentaarten aan tegen 
voordeeltarief (5 + 1 gratis voor 7,50€). Vermits deze gegeerd zijn raden we aan ze 
vooraf bij aankomst te reserveren op de daartoe voorziene stand. 
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Deze tocht maakt deel uit van WalkOn, een regelmatigheidscriterium georganiseerd 
door Wandelsport Vlaanderen in samenwerking met Vayamundo. Als deelnemende 
club zal Padstappers Geraardsbergen per ingeschreven deelnemer aan de 
Mattentaartentocht, 0,10 € storten aan HET AKSENT, een vzw die aangepaste 
vrijetijdsbesteding aanbiedt voor mensen met een beperking. Verder worden om het 
uur prijzen verloot onder de aan de deelnemende wandelaars en om 16u wordt een 
inschrijvingskaart beloont met een verblijf voor 2 personen in het Vayamundo 
vakantiepark van Houffalize. Er zijn nog meer prijzen te winnen in dit 
regelmatigheidscriterium maar daar verwijzen we graag naar de infostand van WalkOn 
zelf.  
De Mattentaartentocht maakt ook deel uit van onze eigen Priortrofee, een 
regelmatigheidscriterium van vijf door Padstappers Geraardsbergen ingerichte 
tochten. Deelname aan 4 van de 5 geeft recht op een fles Prior of biologisch appelsap 
van 75cl. Vraag je deelnemerskaart en inlichtingen op de stand ‘Afstempeling’. 
De padstappers en de stad Geraardsbergen zijn er klaar voor … jij ook? 
 

De 8ste Gaverswandeling op zaterdag 26 mei 
Start: vrije start en aankomst tussen 07u00 en 15u00, aankomst tot 18u00 
De Doos, Provinciaal Domein De Gavers, Onkerzelestraat 280, Onkerzele 
Afstanden: 6 - 9 – 12 – 16 – 22 - 26 – 32 km 
Gratis bedelingen: Mystic fruitbier of frisdrank onderweg 
Parking: ruime parkeergelegenheid op de Gavers 

 
Bij het merendeel van de leden zal het Provinciaal domein De Gavers geen onbekende 
zijn? De rust die de bossen, weiden en velden rond de 20ha uitgestrekte vijver 
uitstralen, nodigen nu eenmaal uit tot recreatieve of sportieve activiteit of tot simpelweg 
passief genieten van de omgeving. Het is dan niet meer dan normaal dat we reeds 
jarenlang de mogelijkheden van het domein benutten om onze eer van gedegen 
natuurparcourbouwers alle eer aan te doen. Bovendien kregen we door de bouw van 
De Doos de beschikking (mits betaling uiteraard) van een startzaal met een enorm 
potentieel. De uitgebreide parkeermogelijkheden op het domein en de ruime zaal met 
terrasmogelijkheid, zijn samen met de verschillende parcoursen en onze gekende 
catering, troeven die we graag met onze schare trouwe medewerkers – er is altijd nog 
een plaatsje vrij - uitspelen om de Gaverstocht tot ieders tevredenheid af te werken.  
De verschillende afstanden geven je de mogelijkheid om alleen, met de kinderen, de 
familie of de vrienden te kiezen voor enkele uurtjes rustig genieten van de omgeving 
of enkele uurtjes heftig stoom afblazen na een drukke (werk)week. De keuze is aan 
jou, het aanbod is er. 
Alle afstanden verkennen uitgebreid het recreatiedomein zelf en het nabijgelegen 
Schendelbeke (rustpost), wat op zich al een heerlijke wandelbelevenis is en waar de 
6km volledig mee wordt voldaan. Heel zeker zorgt de overzet over de meanderende 
Dender, met het handbediende veer, niet alleen voor een curieus intermezzo maar ook 
voor een nostalgische terugblik op een ver autoarm en stressloos verleden. Op deze 



Het Padstapperke 

April 2018 - 42 
 

lus nodigen we alle wandelaars uit om gratis een fruitbiertje te proeven of de dorst te 
lessen met een frisdrank. 

De wandelaars op de andere 
afstanden laten het daar niet bij en 
gaan langs veld- en landwegen, 
naargelang de afstand, op 
verkenning in de omliggende 
agrarische dorpen Schendelbeke, 
Onkerzele, Idegem en/of 
Zandbergen. Daar liggen tevens de 
natuurgebieden Moenebroek, 
Boelaremeersen en Idegemse 
meersen, die in de parcoursen een 
vooraanstaande rol opeisen. Daar 
triomfeert de natuur en dwingt ze de 
mens tot nederigheid, al was het 
maar door hier en daar een hindernis 

op te werpen of een schuiver of knieval te veroorzaken. Zij hebben in deze 
Gaverstochten een prominente plaats verworven en dat heeft alles te maken met hun 
diversiteit. Het zijn weliswaar stuk voor stuk stiltegebieden met een ongerepte eenvoud 
maar ze onderscheiden zich van elkaar door een uitzonderlijk fauna  (zeggeslak, 
waterral, rietgors, blauwborst, roerdomp ..,) en een zeer diverse flora. Wij verkennen 
ze door valleibosjes en soortenrijke graslanden, over greppels en grachten langs  
kronkelende smalle paden en passages door droge of natte ruigtes. Vogelspotters en 
andere natuurliefhebbers zullen hier hun gading vinden en stilstaan - wandelen is meer 
dan stappen alleen – bij de uitbundige bloei van planten, de zorgeloze vlucht van 
vogels, het buitelend gefladder van vlinders en het nerveuze gezoem van libellen, die 
hier allemaal een ideale biotoop hebben gevonden.  
Zoveel impressies zijn moeilijk te verwerken zonder ze rustig te laten bezinken. De 
ruime start- en aankomstplaats moet daar bij helpen. Je kan er rustig nagenieten bij 
een (h)eerlijke koude of warme drank, al dan niet vergezeld van een mattentaart, een 
broodje, een croque of een broodje worst of hamburger. 
Wandelen bij de Padstappers is meer dan een wandeling waard en natuurlijk een 
beetje feest. 
 

De 15e Drie-provinciëntocht op woensdag 4 juli  
De startzaal dewelke we hadden voorzien zal tegen dan afgebroken zijn. Gevolg, we 
moeten uitkijken naar een andere startzaal. Vermoedelijk zal dit zaal Poreel worden 
en op die manier keren we terug naar onze vroegere situatie. 
Net zoals de vorige keer, zal het opnieuw genieten zijn van de rust en de stilte van het 
Pajottenland. Meer info in ons volgend clubblad.  
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De 2de dinsdagwandelingen, steun het 
goede doel. 
De dinsdagwandelingen hebben maandelijks een plaatsje veroverd in de agenda van 
onze leden. Ze zijn er massaal op aanwezig. Tot op heden was deelname aan de 
dinsdagwandeling steeds gratis.  
Tijdens de laatste Algemene Vergadering werd beslist om via diverse kanalen centjes 
te verzamelen die bij het einde van het jaar, in het kader van de Warmste Week, aan 
een goed doel uit de regio zullen worden overhandigd. Er werd beslist om voortaan 
een bijdrage van 50 eurocent te vragen, een kleine bijdrage die op het einde van het 
jaar een groot verschil kan maken. Voorzie je voortaan van een halve euro en kijk 
spontaan uit naar de inzameling ervan. 
Sylvain en Pierre zullen ons ook de komende maanden opnieuw mooie wandelingen 
voorschotelen, waarin ze op zoek gaan naar de mooiste plekjes uit de streek. Daar 
kan al eens een streepje modder in voorkomen, wat wil je met Padstappers?  Na de 
tocht is het ontspannen gevoel des te groter.  

De komende 2de dinsdagwandelingen. 
Dinsdag 10 april 2018:  
Vertrekken doen we deze keer om 10 u vanuit de voetbalkantine van Moerbeke, 
gelegen in de Zikastraat, Moerbeke. Pierre leidt ons langs het mooiste wat Moerbeke 
te bieden heeft. ’s Middags versterken we de innerlijke mens met onze meegebrachte 
boterhammen. 

Dinsdag 8 mei 2018:  
Vertrek om 10u in de Cafetaria van tennisclub Velina, Hogeweg 139, Overboelare. 
Deze keer zorgt Sylvain voor de alternatieve wegen en paadjes. We verkennen de 
omgeving van Goeferdinge en Overboelare. “s Middags tussen de twee lussen in, 
verorberen we ons lunchpakket. 

Dinsdag 12 juni 2018:  
We starten deze keer nog eens buiten onze gemeentegrenzen. We kiezen voor De 
Boembekemolen in Michelbeke, Boembeke 18 in Brakel.  We maken twee mooie 
lussen op de flanken van de Berendries.Prachtige natuur en mooie vergezichten zijn 
hier aan de orde. We vertrekken om 10u. ’s Middags genieten we van onze 
meegebrachte boterhammetjes. 

Op deze wandelingen wordt een parcours van 14 à 15 km voorzien, dat we wandelen 
in twee delen, eentje vóór en eentje na de lunchpauze, die we altijd in de startlocatie 
voorzien. Gezien de opkomst wandelen we meestal in twee groepen. Onze leden zijn 
verzekerd via hun ledenbijdrage aan WSVL.  
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Daguitstap Heuvelland op 15 september 
 

Onze daguitstap naar aanleiding van het 35-jarig bestaan van onze wandelclub 
“Padstappers Geraardsbergen” gaat richting Heuvelland. 
 
Heuvelland is erkend als wijnbouwgebied. Dit betekent dat de wijnen van de diverse 
wijnbouwers uit de regio een grondige controle krijgen. Als ze die goed doorstaan, 
krijgen ze een “appellation contrôlée” als kwaliteitslabel.  
Het glooiende landschap en de nabijheid van de Noordzee zijn positieve elementen in 
de situatie van het terroir. Veel wijngaarden genieten van de bescherming van de 
nabijgelegen bossen. Door het koele klimaat en dankzij de frisse nachten en de lange 
rijpingsperiode, worden de Heuvellandse wijnen getypeerd door een aromatisch en fris 
karakter. 
In 1996 werd de eerste aanplant gerealiseerd op de Monteberg door de familie Six, 
wiens wijngoed we zullen bezoeken. 
 
Het vertrek te Geraardsbergen is voorzien om 07u30, op de voor de busreizen 
gebruikelijke opstapplaats F. Cauwelstraat in Nederboelare. Er worden geen 
alternatieve opstapplaatsen voorzien.  
 
Kemmelberg wandelroute. 
 
De wandelroute (7,7 km) verkent de omgeving van de Kemmelberg (156m). Het 
landschap is er heuvelachtig en staat garant voor fraaie vergezichten. 
We starten in de dorpskern van Kemmel en gaan via het gemeentelijk domein “De 
Warande” naar de voet van de heuvelrug. Daarna gaan we via rustige veldwegen naar 
de Monteberg (131m), om daarna steil bergop te gaan naar de top van de 
Kemmelberg, waar ons een uniek panorama wacht. 
De terugweg loopt langs de beboste flanken van de heuvelkam 
 
Daarna vertrekken we met de bus naar brasserie “Den Heksestoel”, een 7-tal kilometer 
verder in Loker, om er de innerlijke mens te versterken,  
 

Brasserie “Den Heksestoel” 
 
We zullen hier een 3-gangenmenu nuttigen: 
 

• Aperitief: Picon vin blanc of fruitsap.  
• Voorgerecht: Seizoensgebonden groentesoep met bijschenken, brood en boter. 
• Hoofdgerecht: Vlaamse karbonaden in Trois Monts bier met seizoensgroenten 

en frietjes. 
• Dessert: Dame blanche. 

 
Daarna worden we om 15u verwacht op wijngoed “Monteberg” te Dranouter, een 4 km 
verder voor een bezoek aan de wijngaard.  
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Wijngoed Monteberg 
 
Het wijngoed (10 hectaren groot) is gelegen op de zuidhelling van de Monteberg en 
de Kemmelberg. 
We gaan daar een rondleiding doen van anderhalf uur, te beginnen bij de basis: de 
wijngaard zelf. Daarna gaan we naar de vinificatie ruimte waar we uitleg krijgen over 
hoe wijn wordt gemaakt. 
Gedurende de rondleiding 
nemen we 3 degustaties en 
krijgen we nog wat chocolade.  
Het bezoek wordt afgesloten met 
een documentaire over het 
productieproces van druif tot 
fles. 
  
De wandelingen zijn gewandeld, 
de wijnen geproefd, de honger 
naar kennis gestild, tijd om terug 
naar huis te keren, waar we 
plannen aan te komen rond 
19u30. 
 
Inschrijving voor deze uitstap 
 
Inschrijvingsmodaliteiten en kostprijs zullen in volgend clubblad bekend worden 
gemaakt. 
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Weekendreis 2018 – 2 tot 4 november 
naar de Opaalkust. 
Na de zomer trekken we er nog een tweede keer op uit met de club, zij het iets korter 
en iets dichterbij. Deze keer kiezen we voor Frankrijk, meer bepaald Harderot aan de 
Opaalkust,  
We hebben momenteel een optie genomen voor enkele, dubbele en familiekamers. Al 
naargelang de noodwendigheden kunnen we nog aanpassen. 
Het voorlopig programma  
Afreis op vrijdagmorgen 2 november 2018 omstreeks 6u.  
We wandelen drie dagen, met elke dag keuze tussen een korte (10 a 14 km) en een 
lange afstand (18 tot 22 km). De korte afstand proberen we te combineren met een 
bezoek aan een stad of bezienswaardigheid. Ons wandelgebied is op de eerste dag 
de Englisch Coast, of de witte klippen van Dover en Folkstone.  
Op dag 2 en 3 kiezen we voor de Franse Opaalkust. De wandelingen lopen langs 
hoofdzakkelijk onverharde wegen en af en toe dient er licht geklommen te worden. 
Ondanks het feit dat we naar de kust gaan, en het eerder een vlakke omgeving is, 
kunnen hier en daar ogenschijnlijke eenvoudige passages in moeilijke overgangen 
worden omgetoverd. De wandelconditie van een regelmatig wandelaar is dan ook 
wenselijk. Een volledig programma is er nog niet, maar we werken er aan. 
We verblijven in Parc Hotel in Harderot in de buurt van Boulogne Sur Mer. Wie meer 
info wenst, kan al eens een kijkje nemen op de website van het hotel: 
https://www.parc.najeti.fr/ 
We keren terug op zondag 4 november 2018. Op de terugweg zorgen we ervoor dat 
we ’s avonds, onze vermoeide maar voldane beentjes ergens onder een rijkgevulde 
tafel kunnen steken. Veilig en wel, mag je ons terug thuis verwachten rond 22 u. 
 

Wat zal inbegrepen zijn? 
Zoals gewoonlijk trachten we maximale service te geven. Het hotel is op basis van vol 
pension. We reizen zoals gewoonlijk met de bus, die de drie dagen ter onze 
beschikking blijft. Ook voorzien we voor iedereen een annulatieverzekering zodat bij 
onverwachte omstandigheden alle kosten kunnen worden vergoed.  Op de terugweg 
zorgen we voor een lekkere afsluitende maaltijd. 
 

Inschrijven voor deze weekendreis 
Het programma staat nog niet 100 % vast en kan nog worden aangepast. Meer 
gegevens en een meer uitgewerkt programma alsook de juiste prijs (vermoedelijk rond 
de 250 euro) worden zo snel mogelijk uitgewerkt en meegedeeld. Wie mee wil kan nu 
al inschrijven. We beperken het aantal reizigers tot twee bussen (100 personen). 
Inschrijven is mogelijk door het storten van 100 euro voorschot per persoon op 
rekening BE42 2937 2514 2854 met vermelding Opaalkust. Wie meer inlichtingen wil 
kan contact opnemen met Kurt, via mail kurt.martens@padstappers.be of via telefoon 
of SMS 0479 410 920. Men is pas definitief ingeschreven als het voorschot is betaald. 
 

mailto:kurt.martens@padstappers.be
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Triatlon Challenge Geraardsbergen op 
zondag 10 juni 2018. Vrijwilligers gezocht.  
  
Op zondag 10 juni worden opnieuw heel wat nationale en internationale atleten in 
Geraardsbergen verwacht. Na het succes van vorig jaar met een boeiende finale, 
liggen de verwachtingen ook dit jaar hoog.  
Het is een uniek gegeven dat Geraardsbergen als Belgische stad het strijdtoneel mag 
zijn van dit hoogwaardig sportief en internationaal spektakel. Aan de Challenge 
formule werden 5 nieuwe steden toegevoegd : Praag, Lissabon, Madrid, Rome en… 
Geraardsbergen. Een organiserende stad dient, met een licentie op zak, volledig 
autonoom in te staan voor de lokale organisatie. En hiervoor is uiteraard heel wat 
medewerking nodig! 
Vorig jaar verleenden we reeds onze medewerking. Een 20-tal leden gaf het beste van 
zichzelf en waren na afloop zeer tevreden. Ook dit jaar willen we de oproep van de 
stad tot medewerking graag positief beantwoorden en zo onze betrokkenheid met 
Geraardsbergen in de verf zetten.  
Wij staan in voor catering, logistiek (= transport) en bevoorrading van atleten, waarvan 
er een 700-tal worden verwacht!  Zie je eerder een taak weggelegd voor jou als 
opbouwer, seingever, verzorger, baliemedewerker of bij de afbouw, dat kan natuurlijk 
ook. Op de site www.challenge-geraardsbergen.com en in het stadsmagazine vind je 
heel wat info.  
De geïnteresseerden kunnen zich via de Padstappers inschrijven (contact opnemen 
met Kurt).  
Wil je helpen bij de catering (Nancy is hiervoor verantwoordelijk) dan kan je contact 
opnemen met haar.  
Kortom voldoende mogelijkheden voor vrijwilligers die willen meewerken. 
Voor elke vrijwilliger is er een goodiebag en een speciale medewerkers T-shirt. In de 
goodiebag zitten allerhande leuke en interessante gadgets van sponsors en 
sympathiserende bedrijven (o.a. 1 maand gratis het nieuwsblad). Na het evenement is 
er in september een bedankingsfeestje waar de stad zorgt voor een aangenaam 
terugblikmoment.  
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Nancy’s kookhoekje. 
Slaatje met groene asperges en gerookte zalm 

Asperges zijn nu overal verkrijgbaar en zijn makkelijk klaar te maken. Aan de groene 
asperges heb je heel weinig werk vooraf want alleen het onderste gedeelte moet 
geschild worden en dan zijn ze klaar voor gebruik. Gebakken in boter en wat olijfolie 
en vergezeld van gerookte zalm zijn ze lekker in een geïmproviseerd slaatje zoals dit. 
Dit heb je nodig: ( voor 2 personen ) 
sla ( gewone of een mengeling van enkele soorten), kerstomaatjes, lenteui (2), 500 g 
groene asperges,200 g gerookte zalm,vinaigrette of olijfolie en balsamicoazijn, verse 
peper en zout , boter en olijfolie om te bakken 
 
Bereidingswijze: 
Was de sla, tomaatjes, lenteui en de asperges. 
Schil het onderste derde deel van de asperges en snij ze in drie stukken. 
Verdeel de zalm in sliertjes. 
Leg de sla op een bord. 
Bak de asperges in de boter met wat olijfolie en kruid met peper en zout 
Laat ze enkele minuten bakken, voeg dan de in stukken gesneden lenteuitjes erbij en 
laat nog een paar minuutjes bakken. 
Verdeel de asperges en uitjes over de sla op het bord. 
Leg er de zalmsliertjes over en de gehalveerde tomaatjes. 
Kruid met verse peper. 
Dien, indien gewenst, op met een vinaigrette naar keuze of met enkele druppels olijfolie 
en balsamicoazijn. 
 
Risotto met kip en wortelen 

Benodigdheden: 

60 g. boter, 60 g. parmezaanse kaas, 600 ml. kippenbouillon, 300 g. kipfilet, 200 g. 
risottorijst, 1 scheutje olijfolie, 1 lookteentje, 1 grote ajuin, peper, 300 g. jonge wortelen 
Bereidingswijze: 

Snij de kipfilet in blokjes. Laat boter in een pan goed heet worden en bak er de 
kippenblokjes gedurende 5 minuten mooi bruin in. Schep uit de pan en hou warm 
tussen 2 borden. 

Pel en snipper de ui en de look. Schraap de wortelen. Snij de ui en de look fijn en de 
wortelen in kleine blokjes. 

Verhit een scheut olijfolie in een kookpot op een matig vuur. Stoof hierin al roerend de 
wortelblokjes, de uisnippers en de lookpulp aan. Laat de groenten niet kleuren! 
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Giet de risottorijst in de kookpot. Roer en laat de korrels kort meebakken. 

Voeg de kippenbouillon toe. 

Zet het deksel op de pot en laat de rijst een klein kwartier garen op een zacht vuur. 
Roer niet. Controleer de rijst regelmatig. Zodra de korrels het vocht hebben 
geabsorbeerd, roer je alles voor de eerste keer om. Roer er de kippenblokjes onder. 

Rasp de Parmezaanse kaas en roer die onder het rijstmengsel. Voeg er de boter aan 
toe en wat peper van de molen (naar smaak). 

Roer de risotto om en serveer. 
 
Paastaart: 
Benodigdheden: 

Biscuit: 4 eieren, 200 g. suiker, 100 g. bloem, 100 g. aardappelbloem, ½ pakje 
bakpoeder. 
Slagroom, bloemsuiker, kleurstof, perziken, ananas 

Bereidingswijze: 

Maak eerst de biscuit:  

Boter de taartvorm zeer goed in, zowel de zijkanten als de bodem!  

Warm de oven voor op 180°C. met boven en onderwarmte (=) 

Meng de eieren met de suiker en klop wit met de mixer. (Hoe luchtiger, hoe beter!!!!) 
= ruban 

Zeef de bloem, de aardappelbloem en het bakpoeder. 

Spatel de 3 bloemsoorten onder de ruban. (ZEER LUCHTIG!!!) 

Doe het deeg in een beboterde taartvorm. Bak gedurende 35 à 45 minuten in het 
midden van de oven. (OPEN DE OVEN NIET tijdens het bakproces) 

Controleer of het deeg gaar is met een naald. 

Ontvorm de taart en laat afkoelen. 

Klop de ijskoude room met poedersuiker (naar eigen smaak) stijf. 

Snijd de taart horizontaal in twee. Besprenkel 1 kant met het vocht van ananas of 
perziken. Leg er stukjes ananas of perziken op. Strijk slagroom op de andere zijde. Zet 
de 2 helften terug op mekaar. Bestrijk de taart volledig met slagroom.  

Kleur de rest van de slagroom naar keuze. 

Maak met een spuitzak een nestje op je taart.  

Versier met eitjes, en kuikentjes. 
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Wandelsport Vlaanderen … 
Wandelkalender (Walking in Belgium) 

Startplaatswijzigingen – annulatie tochten – datumwijzigingen –  

niet vermelde tochten 
 

(Wijziging startplaats) Kluddetocht (24 maart 2018 - Wandelclub KWB Moerzeke) start 
vanuit “Chiromeisjes Pimpernel”, Groenstraat 9, 9220 Moerzeke. 

(Wijziging startplaats) Eurodax Westkust (8 april 2018- Eurodax België 4258) start vanuit 
Verblijfpark ’t Liefoord, Robert Vandammestraat 65, 8670 Koksijde.  
(Wijziging startplaats) Marche du Pays des Carrières (15 april 2018 - Les Vaillants Acrenois 
HT050) start vanuit Ecole communale La Gaminerie, Ancien Chemin d’Ollignies , 106  - 7860 
Lessines (in plaats van in de zaal “René Magritte”). 

(Wijziging startplaats) Marche Internationale du Pays Vert (22 april 2018 - Les Amis de la 
Nature Ath HT004) start in College Saint Julien, Rue de la Station 17, 7800 Ath.  
(Wijziging startplaats) Marche de printemps (26 mei 2018 - Forts Marcheurs Embourg LG 
004) start in Princesse de Liège, Av. du Centenaire 6, 4053 Embourg.  

(Wijziging startplaats)’t Onzenttocht (30 juni 2018 - WSV Ibis Puurs 1093) start vanuit  J.O.C. 
Wijland, Fortbaan 9, 2870 Puurs.  

(Datumwijziging) Alden Biesentocht te Bilzen van Demerstappers Bilzen (2080) gaat door 
op zaterdag 19 mei 2018 (in plaats van op zaterdag 26 mei).  

(Datumwijziging) Grande Marche de l’Amitié van Les Marcheurs de l’Amitié Landenne 
(NA018) gaat door op donderdag 10 mei 2018 Hemelvaardag (in plaats van op zaterdag 9 
juni 2018)  

(Datumwijziging) 'Bruxelles en mai' van La Bruegelienne (BBW048) gaat door op zondag 
6 mei 2018 (in plaats van op 27 mei).  

(Annulatie) De 37ste  Marche d'après-midi op zaterdag 7 april 2018 (Petit-Rechain - Les 
Marcheurs Rechaintois LG078) zal NIET doorgaan..  
(Annulatie) de 40ste Printanière des Infatigables op 7 en 8 april 2018 (Goutroux - Les 
Infatigables de Jumet HT033) zal NIET doorgaan.  

(Annulatie) De 18de Internationale wandeling op 13 mei 2018 (WC Camp Elsenborn Lager - 
VGDS 002) gaat NIET door. 
(Annulatie) De 44e Marche Internationale du printemps op zaterdag 26 en zondag 27 mei 
2018 (Petit-Rechain - Les Marcheurs Rechaintois Asbl - LG078) gaat NIET door.  

(Niet vermeld) zaterdag 23 juni 2018 Vivat-wandelingen van Vreugdestappers 
Huldenberg (4386) - Feesttent, Hertswegenstraat 61, 3080 Duisburg.  
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Wandelkalender voor het tweede trimester 

Hierna volgt een lijst van wandeltochten, waarbij onze voorkeur gaat naar 
wandelingen van bevriende clubs of burenclubs. Een (tweede) dagtocht, die slechts 
na een langere rijafstand te bereiken is, wordt enkel vermeld met verwijzing naar de 
bladzijde in de WALKING in BELGIUM. 

1 Bladzijde in Walking in Belgium 2018 (voor méér informatie). 
2 Dag en datum. O.BG = tocht in kader van de Oost-Vlaamse Biergordel – 

Walk On = tocht voor Walk On Criterium  
3 Naam van de organisator, naam van de tocht en startplaats. 
4 Afstanden en vertrekmogelijkheden. Respecteer vooral het startuur.  

Leg spontaan je lidkaart 2018 voor ! 
 
1 2 3 4 

102 Zaterdag 31.03 De Pajotten Hekelgem 
Lentetocht 

Zaal De Kluis 
Kapelleweide 13, Roosdaal 

4-7-9-14-21 km 
van 8u tot 15u 

103 Zaterdag 31.03 Padstappers Geraardsbergen 
Van ’t Jongste naar ’t Oudste MP 

Europakruispunt 
Brussel 

50 km 
van 7u tot 8u30 

106 Zondag 01.04 Verdigym Flobecq 
Marche des Collinnes 

Maison du Village 
Rue Abbé Pollart 4, Flobecq 

5-8-14-20-30 km 
van 07u00 tot 15u00 

107 Maandag 02.04 
 
 

De Chatons Ronse VZW 
Muziekbostocht 

Zaal La Salette Louise-Marie 
La Salettestraat 1, Maarkedal 

4-7-14-21 km 
van 07u00 tot 15u00 

107 Maandag 02.04 
 
 

Wandelclub Al Kontent 
W.A.K.-tocht 

Feestzaal De Molen 
Goeiingen 12, Evergem 

4-8-12-18-22-30 km 
van 07u00 tot 15u00 

109 Woensdag 04.04 
 

 

De Kadees Aalst 
Faubourgtocht 

Parochiehuis Baardegem 
Baardegem-Dorp, Baardegem 

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

109 Donderdag 05.04 WTC Nieuwpoort 
Jachthaventocht 

Stedelijke Feestzaal van de Vismijn 
Kaai, Nieuwpoort 

7-9-12-14-18-24-30 km 
van 07u00 tot 15u00 

110 Zaterdag 07.04 WSV Land Van Rhode 
Bursitiatocht 

Parochiaal Centrum Sint-Martinus 
Kerkstraat 2, Burst 

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

111 Zondag 08.04 
 

BUSREIS 

WSV Vitales Hoeselt 
Paastocht 

Gemeenschapscentr. Ter Kommen 
Europalaan 2, Hoeselt 

4-6-13-21 km 
van 07u00 tot 15u00 
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112 Zondag 08.04 Natuurvrienden Deinze 
Kunsttocht 

Emmaüsinstituut Machelen 
Leihoekstraat 7, Machelen 

6-10-15-20-25 km 
van 06u30 tot 15u00 

112 Zondag 08.04 
 
 

Reynaertstappers VZW 
Reynaerttocht 

Basisschool Zonnewijzer 
Kouterstraat 108, Zele 

5-7-11-13-17-19-24-32 km 
van 07u30 tot 15u00 

DINSDAG 10.04 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN 
Samenkomst aan Voetbalkantine Moerbeke – Zikastraat – Moerbeke  

Zie artikel over de dinsdagtochten 

118 Donderdag 12.04 
 

 

De Smokkelaars Stekene 
Linietochten 

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

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

ZATERDAG 14.04 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN 
INWANDELEN MATTENTAARTENTOCHT 10 – 22 en 42 km 

Samenkomst aan KA Geraardsbergen / De Bremme / brug Lessensestraat 
Zie artikel over inwandelen Mattentaartentocht 

122 Zaterdag 14.04 
 

 

Op Stap door Nukerke 
Zevenbundertocht 

Parochiaal Centrum Nukerke 
Nukerkeplein 7, Nukerke 

4-7-11-18-22 km 
van 07u00 tot 15u00 

126 Zondag 15.04 
 

 

WRC Manke Fiel VZW 
Manke Fieltochten 

’t Jass 
Asphaltcosite 20, Asse 

5-7-10-14-21-30 km 
van 07u00 tot 15u00 

128 Zondag 15.04 
 

 

Les Vaillants Acrenois 
Ecole com.la gaminerie 

Anc.chemin d’Ollignies106,Lessines 

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

130 Woensdag 18.04 Egmont Zottegem 
Midweektocht 

Stedelijk Sportstadion 
Kastanjelaan, Zottegem 

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

131 Zaterdag 21.04 Hanske de Krijger Oudenaarde 
Koppenbergtocht 

Dorpshuis De Linde 
Berchemweg 250, Melden 

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

135 Zondag 22.04 
PRIORTOCHT 

WalkOn 

Padstappers Geraardsbergen 
MATTENTAARTEN tocht 

Koninklijk Atheneum 
Papiermolenstr. 103, G’bergen 

6-8-10-12-14-16-18-22-26-
32-42 km 
van 07u00 tot 15u00 
ALLEN OP POST 

136 Woensdag 25.04 
 

 

De Hopbelletjes Opwijk 
Midweektocht 

Sint-Pieterszaal 
Steenweg 131, Mazenzele 

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

137 Vrijdag 27.04 De Lachende Wandelaars Aalter 
Door ’t land van Pierlala 
Feestzaal Katershoek 
Ijzeren Hand 1, Ursel 

4-6-9-12-15 km 
van 13u00 tot18u00 
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137 Zaterdag 28.04 Postiljon Merelbeke 
Husdinetocht 

Zaal Kollebloem 
Leenstraat 18, Heusden 

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

137 Zaterdag 28.04 Wandelclub De Kruishoutem Trotters 
Lentewandeling De Kepper 

Parochiezaal Telex 
Kerkhofweg 2, Kruishoutem 

5-6-12-14-18-24 km 
van 07u00 tot 15u00 

138 Zondag 29.04 
AANBEVOLEN 

 

Everbeekse Wandeltochten vzw 
Vlaanderen Wandelt 

Basisschool Sint-Augustinus 
Driehoekstraat 42, Brakel 

6-10-15-22-29-35 km 
van 06u30 tot 15u00 

140 Dinsdag 01.05 
 

 

De Zilverdistel 
Disteltochten 

Oscar Romerocollege 
Noordlaan, Dendermonde 

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

140 Dinsdag 01.05 
 

Wandelclub Roal Benti 
Krekentocht 
CC De Meet 

St-Jansstr 22, St-Jan-in-Eremo 

5-9-12-17-20-24-30 km 
van 07u00 tot 15u00 

142 Woensdag 02.05 Parel v/h Pajottenland 
Hanezoekerstochten 

GO Willem Tell 
Hernestraat 5, Tollembeek 

4-6-8-12-18-24 km 
van 07u30 tot 15u00 

144 Zaterdag 05.05  Scheldestappers Zingem 
Lozermeitocht 

Parochiaal centrum Della Faille 
Ouwegemsestwg 259, Kruishoutem 

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

144 Zaterdag 05.05  
 

 

De Ankerhofstappers 
Edelingentocht 
Cafe Ankerhof 

Huytstraat 36, Haaltert 

4-6-8-14-22 km 
van 07u00 tot 15u00 

145 Zondag 06.05 
 

 

Wandelclub St.Pieters-Leeuw 
Lewe tocht 

Zaal Centrum 
Menisberg 7, Huizingen 

5-10-15-20-25-30 km 
van 08u00 tot 15u00 

146 Zondag 06.05 
 

 

Burchtstappers Herzele 
Lentewandeling 

Gem. Basisschool 
Tuinwijkstraat 2, Herzele 

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

DINSDAG 09.05 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN 
Samenkomst Cafetaria Tennisclub Velina – Hogeweg 139 - Overboelare 

Zie artikel over de dinsdagtochten  

148 Woensdag 9.05 
 

 

Hanske De Krijger Oudenaarde 
Rondom Mullem 

Parochiezaal Mullem 
Mullemstraat, Mullem 

7-10-14-18-21 km 
van 07u00 tot 15u00 

149 Donderdag 10.05 
 

Egmont Zottegem 
Egmonttocht 

Feestzaal Bevegemse Vijvers 
Bevegemsevijvers 1, Zottegem 

6-12-18-24-32-42-50 km 
van 07u00 tot 15u00 
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150 Zaterdag 12.05 Natuurvrienden Deinze 
Basiel De Craenetocht 
Basissschool Leerne 

Leernsestwg, Bachte-Maria-Leerne 

6-10-15-20 km 
van 06u30 tot 15u00 

150 Zaterdag 12.05 
 

 

Omloop Kluisbergen 
100 km v Omloop Kluisbergen 

Feestzaal De Brugzavel 
Brugzavel 25B, Berchem 

25-2x25-50-2x50 km 
van 06u30 tot 10u00 

151 Zondag 13.05 
 
Busreis 

WSV Wit-Blauw Scherpenheuvel 
Meitocht 

Sporthal Averbode 
Vorststraat 55, Averbode 

5-8-13-20-30 km 
van 07u00 tot 15u00 

152 Zondag 13.05 Florastappers Gent 
Vrijbuiterstocht 

Vrije Basisschool Dikkelvenne 
Nijverheidsstr. 29A, Dikkelvenne 

6-9-12-16-21 km 
van 08u00 tot 15u00 

152 Zondag 13.05 
 

Omloop Kluisbergen 
Omloop Kluisbergen 

Feestzaal De Brugzavel 
Brugzavel 25B, Berchem 

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

154 Woensdag 16.05 
 

 

Egmont Zottegem 
Midweektocht 

OC Oombergen 
Oombergenstraat 39, Oombergen 

6-12-18-24-32-42-50 km 
van 08u00 tot 17u00 

155 Zaterdag 19.05 
 

 

Boerenkrijgstappers Overmere 
Heidemeerstocht 

Festivalhal 
Donklaan 125, Berlare 

4-6-10-12-18-24-30 km 
van 07u00 tot 15u00 

155 Zaterdag 19.05 Comité 2000 
Wandeltocht in en rond Ename 

Heuvelheem Lindehove 
Abdijstraat 14, Ename 

6-12-18-26 km 
van 07u00 tot 15u00 

156 Zondag 20.05 
 
 

De Pajotten Hekelgem 
Sinksentocht 

Cultuurzaal Sanderus 
Bellestraat 99, Hekelgem 

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

157 Zondag 20.05 
Walk On 

 

Op stap door het Meetjesland VZW 
Op Stap door het Meetjesland 

Evenementenhal Sporthal 
Burg. L. Pussemierstraat, Eeklo 

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

158 Maandag 21.05 
 

 

Wsv Land Van Rhode 
Lentetocht 

Parochiecentrum Sint-Michaël 
Kloosterstr., St-Lievens-Houtem 

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

164 Zaterdag 26.05 
 
ALLEN OP POST 
 

Padstappers Geraardsbergen 
Gaverswandeling 

Zaal De Doos (De Gavers) 
Onkerzelestraat 280, Onkerzele 

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

166 Zondag 27.05 
 

 

Lennikse Windheren 
Lennikse Windherentocht 

St-Godelieve-Instituut 
Schapenstraat 39, St-Mart.-Lennik 

6-8-12-16-20-25-32-42 km 
van 07u00 tot 15u00 
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166 Zondag 27.05 WSV Wetteren 
Herdenking A. De Maesschalck 

Parochiezaal O.L.V.Overschelde 
Liefkenshoek 20,Wetteren 

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

168 Vrijdag 01.06 Klavertje Vier Wortegem-Petegem 
Biestkermistochten 

Feesttent 
Waregemsestwg 144, Kruishoutem 

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

168 Zaterdag 02.06 
 

 

Hanske De Krijger Oudenaarde 
Molentocht 
KBO Mater 

Materplein 15, Mater 

7-12-18-24-30 km 
van 07u00 tot 15u00 

172 Zondag 03.06 
 

 

De Heidetochten Kester-Gooik 
Heidetochten 

Zaal Edele Brabant 
Strijlandstraat 59, Gooik 

6-9-11-16-18-23-30-40-50 
km 
van 06u30 tot 15u00 

172 Zondag 03.06 Wandelclub Natuurvrienden Deinze 
Oost-Vlaanderen Wandelt 

Brielpoort 
Lucien Matthyslaan 9, Deinze 

5-10-15-20-25-32 km 
van 06u30 tot 15u00 

174 Zondag 03.06 
 

Marcheurs de la Sylle-Bassilly 
Marche de la Sylle 

Salle Herman Moreau 
Rue de la Procession 2, Bassily 

6-12-18-25-32-43-50 km 
van 06u00 tot 15u00 

178 Zaterdag 09.06 
2e Luik 

Oost-Vlaamse 
Biergordel 

Scheldestappers Zingem 
Sloebertocht 
Zwalmparel 

Sportlaan, Zwalm 

6-10-15-21-36-60 km 
van 07u00 tot 15u00 
60 km van 6u00 tot 8u00 

179 Zondag 10.06 
 

 

De Trekplosters Zellik-Asse 
Breugheltocht 

C.C.Den Horinck 
Noorderlaan 20, Zellik 

6-10-14-20-30 km 
van 07u00 tot 15u00 

179 Zondag 10.06 
 

 

De Lachende Klomp VZW 
Wase Poldertochten 

GC De Route 
Stationstraat 201, St-Gillis-Waas 

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

DINSDAG 12.06 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN 
Samenkomst aan De Boembekemolen – Boembeke 18 -  Brakel 

Zie artikel over de dinsdagtochten 

182 Woensdag 13.06 
 

 

Wsv Land van Rhode 
Balegemse Jenevertocht 

Zaal De Kring 
Gootje 61, Balegem 

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

182 Zaterdag 16.06 
 

 

Reigerstappers Vinderhoute 
Ledeganck-Madoutocht 

Chalet Prov. Domein Het Leen 
Gentsesteenweg 80, Eeklo 

6-8-12-16-18-23 km 
Van 07u00 tot 15u00 

183 Zondag 17.06 
 

 

De Chatons Ronse 
Megasterren Heuveltocht 

Zaal De Spil 
Lorettestraat 96, Ronse 

6-10-14-21-28-35 km 
van 06u30 tot 15u00 
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183 Zondag 17.06 
 
 

De Hopbelletjes Opwijk 
Hoppetocht 

Hof ten Hemelrijk 
Kloosterstraat 7, Opwijk 

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

184 Zondag 17.06 Le Roitelet 
Marche du Roitelet 

Centre Culturel et Sportif 
Rue de la Liberté 23, Ladeuze 

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

185 Woensdag 20.06 
 

Egmont Zottegem 
Midweektocht 
OC Strijpen 

Strijpen 

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

186 Vrijdag 22.06 De Lachende Wandelaars 
Gemeentelijke Feestzaal 

Guldensporenplein 5 
Lotenhulle 

4-6-9-12-15 km 
van 13u00 tot 18u00 

186 Vrijdag 22.06 VZW De Nacht 
Nacht van West-Vlaanderen 

Zaal De Mast 
Industrielaan 2, Torhout 

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

186 Zaterdag 23.06 Op Stap door Nukerke 
Eleneboswandeling 

Parochiale zaal Zulzeke 
Zulzekestraat 17, Zulzeke 

4-7-11-15-22 km 
van 07u00 tot 15u00 

189 Zondag 24.06 
 

 

De Schooiers Wichelen 
Schooierstocht 

Sporthal Schellebelle 
Spoorwegstraat 26, Schellebelle 

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

191 Woensdag 27.06 
 

WSV De Vossen VZW 
Klaver 3-tocht 
Zaal Torenhof 

Putweg 2, Buggenhout 

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

192 Zaterdag 30.06 Euraudax België 
Euraudax Brakel 
Sporthal De Rijdt 

Jagersstraat 64, Brakel 

25-50-75-100-125-150km 
11u00 

192 Zaterdag 30.06 Postiljon Wandelclub Merelbeke 
Groenendaltocht 

Parochiaal Centrum 
Gaversesteenweg 518, Schelderode 

6-12-16-20-24 km 
van 07u30 tot 15u00 

193 Zondag 01.07 
 

BUSREIS 

WSV Holsbeek 
Vakantietocht 

Voetbalkantine VK Holsbeek 
Verhaegenstraat, Holsbeek 

4-6-12-20-26 km 
van 07u00 tot 15u00 

193 Zondag 01.07 
 
 

CSC Lierde 
Zomertocht 
O.C. De Lier 

Nieuwstraat 21, St-Maria-Lierde 

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

195 Woensdag 04.07 
 

ALLEN OP POST 
 

Padstappers 
Drie-Provinciën-tocht 

Zaal Poreel 
Poreel, Bever 

6-8-12-16-22-26-32 km 
van 07u30 tot 15u00 
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Voorbije organisaties 
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