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Beste Padstappers 
 
We hebben een zwoel voorjaar achter de 
rug. De zeer hoge temperaturen hadden 
zeker een invloed op het aantal 
deelnemers tijdens de Mattentaartentocht 
en de Gaverswandeling. Vanaf ’s 
middags waren er op beide wandelingen 
nog nauwelijks vertrekkers. Toch mogen 
we zeker niet klagen over de opkomst, 
zowel wat betreft onze eigen leden als de 
niet-aangesloten wandelaars. De 
wandeling “van het jongste naar het 
oudste Manneken-Pis” was op alle gebied 
een voltreffer. Ruim 750 deelnemers, 
waaronder meer dan 100 Padstappers 
gingen de uitdaging aan. We maakten 
ons zorgen – totaal onterecht bleek 
achteraf – dat er heel wat opgaves 
zouden genoteerd worden. Niet dus. 
Proficiat aan al degenen die deze 
uitdaging tot een goed einde hebben 
gebracht. 
 
De tweede jaarhelft is voor onze club een 
stuk drukker dan de eerste. Met nog zes 
eigen organisaties, een weekreis, een 
weekendreis, een daguitstap, een 
medewerkersetentje, zeven 
dinsdagwandelingen waarvan eentje met 
een barbecue en een “specialleke” op het 
einde van het jaar en ongeveer 
maandelijkse busreizen komt iedereen 
zeker nog aan zijn trekken. 
 
Over busreizen gesproken… Het laatste 
jaar merken we een sterk dalende 
populariteit. We vragen ons als bestuur af 
wat de oorzaak is van deze gedaalde 
interesse. We proberen nochtans steeds 
uit te kijken naar boeiende 
bestemmingen, waarbij we uiteraard ook 
rekening houden met clubs die ons met 
een bus bezochten. Anderzijds merken 
we dat bijkomende activiteiten, zoals 
weekends en de daguitstap naar 
Heuvelland, werkelijk “boomen”. Hiervoor 

moeten er steeds binnen de kortste keren 
kandidaten geweigerd worden.  
 
Hetzelfde geldt voor de weekreis. Hierbij 
wordt wel van langs om meer de vraag 
gesteld om minder te wandelen en meer 
culturele uitstappen te voorzien. We 
stellen ons vragen over dit gegeven. 
Tenslotte blijven we toch in de eerste 
plaats een wandelclub. 
De inschrijvingsprocedure voor deze 
extra activiteiten zullen we binnenkort 
(moeten) herbekijken. Voor de daguitstap 
was de communicatie naar jullie toe niet 
helemaal duidelijk, waarvoor onze 
excuses. Bij week- en weekenduitstappen 
is de procedure wel duidelijk afgesproken. 
Toch zijn er heel wat mensen die ze niet 
volgen (enkel betalen zonder zich in te 
schrijven, inschrijvingen zonder voorschot 
en/of zonder of te late betaling, storten op 
de verkeerde rekening, enz.). Dit maakt 
het voor ons moeilijk om alles bij te 
houden.  
 
Voor de barbecue vragen we bijvoorbeeld 
dit jaar om de deadline voor de 
inschrijving echt te respecteren. Idem dito 
voor het ledenfeest van volgend jaar. 
Telkens krijgen we de dag zelf nog vragen 
om te kunnen deelnemen. Vanaf nu gaan 
we de deadlines strikt toepassen.  Dit is 
noodzakelijk om tijdig de juiste 
bestellingen te kunnen doen. Ik wil ook 
nog eens speciaal benadrukken dat aan 
de extra activiteiten enkel kan 
deelgenomen worden door leden. 
 
Ik wens iedereen namens het bestuur 
alvast een deugddoende vakantie toe. 
We komen mekaar binnenkort 
ongetwijfeld wel tegen op een van onze 
organisaties of ergens te velde. 
 
Veel leesgenot! 
 

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: jp.doeraene@padstappers.be 

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@padstappers.be 

Jürgen Fauconnier 

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

Freddy Callebaut 

Functie: Bestuurslid 
Adres: Oudenaardsestr 153, Geraardsbergen 
Tel: 0472 72 00 73 
e-mail: freddy;callebaut@padstappers.be 

Viviane Demilde 

Functie: Bestuurslid 
Adres: Brusselsestw. 596, 9402 Meerbeke 
Tel:  0474 38 86 42  
e-mail: viviane.demilde@padstappers.be 

Robert Van Damme 

Functie: Ere-Secretaris  
Adres: Groteweg 27 b Bus 359, G’bergen 
Tel: 054 41 51 36  
e-mail: robert.van.damme@padstappers.be 

Yvan Verle 

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

Buiten Bestuur:   
Danny Van Turtelboom 

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

Koen Rondelez 

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

Francine Van Der Maelen 

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

Clery Schrever 

Functie: Rekeningcommissaris 

Danny Spitaels 

Functie: Rekeningcommissaris 
 
Bankrelaties:  
Lidgeld en andere bijdragen: IBAN: BE17 4431 6264 1121  BIC: KREDBEBB 
Clubwerking:   IBAN: BE67 2930 3618 4287  BIC: GEBABEBB  
Betaling van reizen:  IBAN: BE42 2937 2514 2854  BIC: GEBABEBB 
 
Clubadres: Padstappers Geraardsbergen vzw (ON 0842168747), Solleveld 65, 9500 Geraardsbergen 
De Club digitaal: info@padstappers.be 
http:www.padstappers.be -  facebook: Padstappers Geraardsbergen – twitter: @padstappers 
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Wat met je persoonlijke gegevens? 

Padstappers Geraardsbergen vzw hecht veel waarde aan uw privacy en de 

bescherming van uw persoonsgegevens en maakt er daarom een punt van om volledig 

in orde te zijn met enerzijds de Wet op de Privacy zelf en anderzijds de verplichtingen 

opgelegd door de nieuwe Europese regelgeving, gekend als GDPR (General Data 

Protection Regulation). De verordening is 

tijdens de periode vlak voor de inwerkingtreding 

veel en ruim aan bod geweest in de media. Deze 

informatie werd door ons aandachtig opgevolgd. 

Bovendien werden opleidingen omtrent deze 

materie gevolgd, in zoverre dat wij er klaar voor 

zijn om jullie persoonsgegevens doelmatig en 

correct te verwerken en de veiligheid ervan 

voldoende te verzekeren.   

Hierna kan je de Privacyverklaring lezen, waarin we je duidelijk informeren wat er met 

je persoonsgegevens gebeurt. 

 

 

 

Privacyverklaring 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Padstappers 
Geraardsbergen vzw, Solleveld 65, 9500 Geraardsbergen ON: 
0842168747.  

Dit gebeurt voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van 
de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en voor direct 
marketing (om u op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis 
van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden. 

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct 
marketing, volstaat het uit te schrijven op de u toegezonden nieuwsbrief 
of dit mee te delen op info@padstappers.be. Via dat adres kan u ook 
altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of 
laten wissen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak 
van de verwerking van persoonsgegevens vindt u op onze website 
(https://www.padstappers.be). 
 

 
  

mailto:info@padstappers.be
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Komende busreizen. 
 

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 

 

Zaterdag 28 juli 

INT. SOMMERWANDERUNG in Bütgenbach (Luik) 
Org: Wanderfalken Weywertz (VGDS 017) 

Vertrek: 07u30 aan De Reep 
€ 7,00 

Ninove Den Doorn: 07u40 - Aalst Texaco: 07u50 

 

Augustus 2018 
Woensdag 15 augustus 

EBURONENTOCHT in Tongeren (Limburg) 
Org: Tongerse Wandelvrienden (2052) 

Vertrek: 08u00 aan De Reep 
€ 7,00 

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

 

Oktober 2018 
Zondag 7 oktober 

MERCATORTOCHT in Rupelmonde (Oost-Vlaanderen) 
Org: Wandelclub Temse (3182) 

Vertrek: 08u00 aan De Reep 
€ 7,00 

Zottegem Carwash: 08u10 – Wetteren Krefel: 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 bij Ivan De Nollin 

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


Het Padstapperke 

Juli 2018 - 6 
 

Beschrijvingen busreizen 3e kwart 2018 
 

 

Zondag 1 juli 2018 

Vakantietocht   
Org: WSV Holsbeek vzw (WSVL 4043) 

Start: Voetbalkantine VK Holsbeek, Verhaegenstraat, Holsbeek 

Afstanden: 4 – 6 – 12 – 20 – 26 km 

 

Op onze vorige bus uitstap wandelden we in Averbode nog in de kempen, op de grens 

met het Hageland, met Holsbeek kiezen we voluit voor dit golvende en verrassende 

Hageland. Wie mee was naar Averbode heeft al kunnen proeven van de schoonheid 

van het Hageland, dat terecht als een uitstekend wandelgebied wordt bestempeld.  

Marc Van Hoef, parcoursverantwoordelijke WSV Holsbeek, schrijft ons over deze 

tocht het volgende:  

“Dit jaar hebben we de volgende afstanden voor de wandelaars in petto : 6 – 9 – 12 – 

20 – 25. 

Het vertrek gebeurt in de voetbalkantine VK Holsbeek.  Holsbeek een groen woondorp. 

Het 100ha grote Dunbergbroek maakt deel uit van het natuurgebied Hagelandse vallei. 

Het is een kleinschalig landschap van hooilandjes met een zeer grote planten- en 

dierenrijkdom. Hier passeren dan de 6, 9 en 25 km.  In het glooiende Chartreuzenbos 

is het soms echt klimmen of dalen geblazen. De mooie holle wegen zijn oude 

verbindingswegen naar de controlepost Linden toe, die door erosie zeer diep in de 

bodem snijden.  Hier in Linden aan de imposante Sint-Kwintenskerk is de controle. 

Napoleon had in1810 zijn dagje niet toen hij verdwaalde in de bossen van Linden. 

Verkleumd en hongerig klopte hij aan bij de afgelegen hoeve. De keizerlijke appetijt 

bleek verder te reiken dan het bord want ook de boerendochter viel in de smaak. Het 

verhaal wil dat hij met haar in bed dook en negen maanden later beviel ze van een 

zoon. Vandaag is dit een gezellige brasserie en het ijzeren bed staat nog steeds in het 

huis en draagt de toepasselijke naam “Het Bed van Napoleon”. Dit kan je bewonderen 

op de 12, 20 en 25km. Eveneens wordt het aangename adellijke bos aangedaan op 

de 20 en 25km. Je vindt er diepe holle, oude beuken- en eikenbossen maar ook lork 

en grove den. En dan mogen zeker de druivenranken op de flanken van dit Lindenbos 

niet ontbreken. Daarmee is het Hageland het meest noordelijke wijngebied van 

Europa. 

Vertrekkende vanuit Holsbeek naar Linden, deelgemeente van Lubbeek kunnen de 

wandelaars met deze verschillende omlopen dit prachtige landschap bewonderen.” 
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Zaterdag 28 juli 2018 

Internationale Sommerwanderung 
Org: Wanderfalken Weywertz (VGDS 017) 

Start: Skihütte, Im Himmelchen 12, 4750 Bütgenbach  

Afstanden: 4 – 7 – 12 – 22 – 30 – 37 km 

Opgelet:  vertrek om 7u30 De Reep – 7u40 Ninove – 7u50 Aalst 

Butgenbach in de provincie Luik, is zeker dit jaar, de verste busverplaatsing die we als 

wandelaars gaan maken. De gemeente is gelegen in het Duitstalige oostelijke deel 

van ons land en dankt zijn bekendheid in wandelmiddens vooral aan het stuwmeer van 

Bütgenbach en het natuurpark Botrange – Hoge Venen. Maar ook voor wandelaars 

die in een ver verleden in militaire dienst waren zal deelgemeente Elsenborn niet 

vreemd in de oren klinken. 

Feit is we gaan op tocht in de Belgische Eifel bij een wandelclub die zijn sporen al vele 

jaren heeft verdiend en waar wandelaars uit binnen en buitenland steeds tevreden 

terugkeren. 

We kregen geen beschrijving van de wandelingen enkel een flyer, omdat ze nog volop 

aan deze internationale organisatie bezig zijn. Afgaande op die informatie en onze 

eigen vorige ervaringen, mogen we echter geruststellen dat zowel parcours als 

organisatie opnieuw in orde zullen zijn. Toen ik een vorige editie wandelde in 2015 (in 

regenweer) trok ik langs 

Outrewarche en Robertville 

naar Sourbrodt en het Bois de 

Waismes en terug langs een 

heerlijk stukje met veel 

plankenpaden. Ondanks het 

slechte weer heb ik nog altijd 

mooie herinneringen aan 

deze bosrijke natuurtocht.  

Benieuwd wat het deze keer 

wordt.  

De skihütte van Weywertz (en de erbij geplaatste grote feesttent) dient als uitvalsbasis 

voor heerlijke natuurwandelingen in de hoge venen.  

Het parcours was zoals gezegd nog niet beschikbaar, maar we kregen wel samen met 

de flyer, de prijslijsten door (!) en vonden daarop alles wat een wandelaar nodig heeft 

om er iets gezellig van te maken: van frisdranken en wijnen tot lichte en zwaardere 

trappistbieren, van belegde broodjes, taarten en wafels tot grillworsten en 

grillkoteletten met kartoffelsalat of brood. De Duitse herkomst is onmiskenbaar. 

We vermoeden dat, net zoals de vorige jaren, een muziekkapel zal zorgen voor wat 

muzikale omlijsting en ambiance. 
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Woensdag 15 augustus 2018 

Eburonentocht 
Org: Tongerse Wandelvrienden (WSVL 2052) 

Start: Dienstencentrum De Piepel, Dijkstraat 118, 3700 Tongeren  

Afstanden: 4 – 6 – 9 – 12 – 15 – 19 – 25 – 32 km 

 

Deze busreis brengt ons naar de oudste stad van België en de 

organisatoren maken dan ook dankbaar gebruik om hun 

wandelingen te kruiden met een schat aan historische 

bezienswaardigheden. Er zijn verschillende afstanden mogelijk 

naargelang je kiest voor een wandeling met stad (5-7-11-14-17-22-

27) of zonder stad (4-8-13-18km). We kregen de volgende info van 

onze Tongerse wandelvrienden: 

“Op deze tocht zullen we de toeristische bezienswaardigheden van 

Tongeren tonen aan de bezoekers. De stad doet ook zijn duit in het 

zakje. Zo zullen verschillende museums en bezienswaardigheden gratis of tegen 

democratische inkomgelden te bezichtigen zijn. Wij willen niet alleen onze wandeling 

promoten, maar ook de stad laten zien aan de wandelaars.  

Zo zal zeker het Gallo Romeins museum in de kijker geplaatst worden en zal iedereen 

zal de Moerenpoort kunnen beklimmen. Deze poort, de enige stadspoort in België, is 

van uitzonderlijke bouwstijl.  

De Basiliek vormt, samen met het Teseum, een uitzonderlijke kennismaking. Het legt 

de oudheid van Tongeren bloot. Wist je ook dat de basiliek gebouwd is op de fundering 

van 6 vroegere kerken.  

De Romeinse tempel was een van de imposantste in de wijde omgeving. Het is nog 

steeds niet duidelijk aan welke godheid de tempel was gewijd en of hij werd gebruikt 

voor de keizercultus. Op basis van de resterende funderingen wordt een beeld 

geschapen van de site. 

De Middeleeuwse stadsomwalling: De middeleeuwse muur met 6 stadspoorten en 

13 torens ommuurde een stadsoppervlakte van 54 hectare . 

Beukenberg: Romeins aquaduct: Dit mooie wandelgebied vlakbij het stadscentrum is 

het restant van een Romeins aquaduct. De kunstmatige aarden ophoging was vroeger 

voorzien van een houten waterbekken en voorzag Tongeren van drinkbaar water. De 

Beukenberg werd erkend als beschermd archeologisch monument … het grootste van 

België (Compostella G.R.-wandelpaden). 

Het Begijnhof ademt een ingetogen sfeer uit: met kasseien geplaveide straatjes, 

pittoreske pleintjes, begijnenhuisjes, religieuze gebouwen, ... UNESCO erkent dit 

feeërieke ‘ministadje in de stad’ als werelderfgoed.” 

Dit wordt een wandeling met niet alleen natuur maar ook met 2000 jaar cultuur. 
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Familieberichten  

(Tijdens het tweede kwartaal 2018, tot 18 juni gemeld.) 

Overlijden 
Op 3 mei vernamen we het overlijden van ons lid Mauritz De Turck. Na een slepende 
ziekte op 73-jarige leeftijd overleden. Hij was de echtgenoot van Jacqueline 
Waeyenberg en de schoonbroer van Germain Bakkaus en Marie-Thérèse 
Waeyenberg. We bieden ons blijken van medeleven aan en wensen de familie veel 
sterkte in deze moeilijke periode. 

 

Op 15 juni kregen we het bericht van het overlijden van Marina Schaillée. Slechts 52 
jaar oud geworden verliet ze ons na een slepende ziekte. We bieden onze steun en 
medeleven aan in deze verdrietige periode voor haar broer Benny Schaillée.  

 

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

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

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

beoefenen. 

Soms zit het wel eens even tegen... 

...en is er minder zon dan regen! 

Zit dan niet bij de pakken neer... 

het zonnetje schijnt straks echt wel weer! 

Dan kan je weer naar buiten stevenen … 

… en wandelen langs paden en wegen 

 

Even jullie aandacht: 
 
De wet op de privacy verbiedt ons het plaatsen van familiale 
berichten zonder toestemming van de familie.  
Wanneer we een overlijdensbericht, geboortekaartje of melding van 
een huwelijksverjaardag ontvangen, dan plaatsen we dit in het 
clubblad. De melding kan via mail, post, sms of mondeling aan het 
secretariaat of aan één van de bestuursleden bezorgd worden. 
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Welkom nieuwe leden 
 

Aangesloten tussen 16 maart 2018 en 16 juni 2018 

Rang  Naam Voornaam Woonplaats Stam 
nummer 

157 OCKERMAN  KATHLEEN ZOTTEGEM 1830892 

158 DE GALLAN  PATRICK MOERBEKE 1831803 

159 WYNS SANDRA MOERBEKE 1831814 

160 DE NIL KRISTOF SINT ANTELINKS 1834637 

161 V. BOCKSTAELE  STEFAAN GERAARDSBERGEN 1834648 

162 HUYS VANESSA SCHENDELBEKE 1835673 

163 DE CLIPPELE AMBER SCHENDELBEKE 1835684 

164 DE CLIPPELE AMY SCHENDELBEKE 1835695 

165 BOVIJN  NOEL NINOVE 1835706 

166 VAN CUTSEM HELENE NINOVE 1835717 

167 DUMAREY TOM AALTER 1836314 

168 DE NEEF  PASCAL TERNAT 1836325 

169 UYTTENDAELE EINKE TERNAT 1836336 

170 DE BONTRIDDER GASTON GERAARDSBERGEN 1836347 

171 MERTENS MARTINE SMEER.-VLOERZEGEM 1836696 

172 VERLINDE CHRISTELLE BRAKEL 1836707 

173 BROECKAERT YVES BRAKEL 1836718 

174 EECKHOUT NATHALIE BRAKEL 1836720 

175 MEYSKENS OMER NINOVE 1840915 

176 PLETINCKX MELISSA MOERBEKE 1842063 

 

Op 16 juni hadden we 946 leden geregistreerd bij “WANDELSPORT VLAANDEREN” 

Onder hen noteren we 176 leden die dit jaar nieuw zijn komen aansluiten. Wie nog van 

cijfers houdt stelt vast dat we dit jaar ongeveer 93 leden meer hebben dan dezelfde 

periode vorig jaar. 

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

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

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

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

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

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

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

Geraardsbergen en het clubnummer 3135.  
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De kilometer- en tochtenbadges 

Kilometerbadges 

500 km 

Bruno MINNE 

Geert DE VILLE 

2.000 km    

Eric SCHEVENEELS 

2.500 km 

Renelde BRUYNEEL 

Pascale SPORS 

 

3.000 km 

Sabrina MATHIEU 

5.000 km 

Pascale VAN GIJSEGHEM 

6.000 km    

Rita HEUNINCK 

7.000 km 

Monique OPHALVENS 

17.500 km 

Myriam HAILLEZ 

Rudy SELOS 

25.000 km 

Walter BATSELIER 

40.000 km 

Sylvain BROUWIER 

 

 

Tochtenbadges 

250 tochten:  

Renelde BRUYNEEL 

3.500 tochten:  

Andre HENOIT 

 

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

gerealiseerde wandeltochten. We wensen hen nog veel wandelgenot toe.  

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

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

wandelingen, je naam en kilometerstand/tochten door en ontvang gratis de badge. 

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

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

WalkOn 

Verzamel ook tijdens je zomerwandelingen je WalkOn-stempels. 

Alle info over het WalkOn-wandelcriterium en de 

volledige WalkOn-kalender 2018 vind je op 

www.wandelsportvlaanderen.be (klik bij 

Activiteiten door naar WalkOn) 

Wandelgazette 

Na vele jaren was de Wandelgazette aan een nieuw kleedje toe en gelukkig vonden 

ze een nieuwe weg via de blogwereld. Aan de hand van deze blog wil WSVL 

wandelverhalen, fotoreportages en veel meer delen met jullie. Hopelijk kunnen ze jullie 

inspireren en laten meegenieten hoe leuk de wandelsport wel is. 

Neem eens een kijkje op www.wandelgazette.be en je zal zien dat voor een andere 

look werd gekozen, fris en dynamisch en dat de blog al bol staat van leuke verslagen 

en foto’s van voorbije wandelingen, interessante toekomstige evenementen (events) 

en wandelweetjes. De blog kan je ook bereiken via 

https://www.wandelsportvlaanderen.be (open pop-up Wandelkalender en klik op 

wandelgazette).  

Wil jij ook wandelreporter worden? Stuur een mailtje naar it@wandelsport.be 

 

Het elektronisch wandelboekje 

Registreer je nu helemaal gratis voor het vernieuwde wandelboekje van Wandelsport 

Vlaanderen vzw. Dankzij deze tool kan je al je wandelingen online bijhouden, net zoals 

een soort dagboekje.  

Je kan je profiel/boekje personaliseren met een leuke profielfoto voor een eigen 

uitstraling. Met het wandelboekje kan je bijhouden waar, wanneer en hoeveel 

kilometers je gewandeld hebt bij ‘mijn wandelingen’. Je kan ook je wandelervaringen 

noteren zoals routebeschrijving of weersomstandigheden. Je persoonlijke statistieken 

worden automatisch aangemaakt en zo heb je gemakkelijk een overzicht van je 

totaalaantal kilometers, aantal wandeluren en aantal tochten. 

Deze tool kan je bereiken via https://www.wandelsportvlaanderen.be (open pop-up 

Wandelkalender en klik op Wandelboekje). Je moet je wel registreren met een 

account. Succes! 

 

  

http://www.wandelsportvlaanderen.be/
http://www.wandelgazette.be/
mailto:it@wandelsport.be
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Padstappers goede doel actie 2018  
 

Op de bestuursvergadering van 1 juni hebben we een keuze gemaakt omtrent het 
goede doel waaraan we eind 2018 wat centjes willen overhandigen. 

De keuze viel op een vzw die door de Koning Boudewijn stichting wordt ondersteund 
en die haar werking op grondgebied Geraardsbergen heeft. Na wat opzoekingswerk 
bleek dat er een 15-tal vzw's zijn die in aanmerking kwamen. Het ging om verenigingen 
die zich bezighouden met de steun of de opvang van verlaten, verwaarloosde of 
geplaatste kinderen, gezinnen in armoede en hulpbehoevende volwassenen en ook 
een vereniging die dieren opvangt. 

We overwogen ze stuk per stuk en hebben tenslotte ons oog voor 2018 laten vallen 
op Huyze Magnolia – Ons Geluk, in de Leliestraat in Overboelare. 

Beschrijving van hun werking: 

Het gaat hier om jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar die doorverwezen zijn door de 
Jeugdrechtbank en die binnen een familiaal kader worden opgevangen binnen de vzw.   

De vzw zorgt ervoor dat de kinderen opnieuw een regelmaat in hun leven krijgen, 
geven hen een gevoel van geborgenheid en een thuis. Ze zorgen voor de juiste 
begeleiding en begeleiden de kinderen tot het behalen van een diploma. Opvoeding 
gebeurt met respect voor de eigenheid van het kind met ruimte tot inbreng van de 
ouders. 

Zoals eerder aangehaald worden de centen bij elkaar gebracht op de volgende 
activiteiten: 

- De Algemene Vergaderingen in maart en november: een bijdrage van € 2,00. 

Leden van de Algemene Vergadering krijgen als tegenprestatie voor hun 

aanwezigheid gratis drank aangeboden. 

- Bijdrage van € 0,50 bij deelname aan de dinsdagwandelingen 

- Bijdrage van € 4,00 bij deelname aan de dinsdagwandeling met BBQ, zit vervat 

in de aankoop van de kaart. 

- Spontane bijdragen van sponsors en leden.  

De totale som zal op het einde van het jaar tijdens de Warmste Week worden 
overhandigd in Wachtebeke. We hopen op die manier het gulle hart van de wandelaars 
bekend te maken via Studio Brussel. 
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Voorbije organisaties 

Van ’t jongste naar ’t oudste Manneken-Pis 
op Paaszaterdag 31 maart. 

Door heel wat geroutineerde stappers en gelegenheidswandelaars werd naar deze 
wandeling uitgekeken en dat was niet alleen het gevolg van de extreme 
omstandigheden van de voorbije editie maar allicht ook ingevolge de goede 
organisatie waar deze tocht, na amper drie uitgaven, voor is bekend geraakt. Een 
lijnwandeling van 50 km spreekt sowieso meer aan dan eenzelfde afstand in lus en dat 
is nog sprekender wanneer je dat op een landkaart bekijkt, een tocht met echt een 
bestemming. 

Tot enkele dagen voor de definitieve uitpijling van de wandeling moest het parcours 
worden aangepast en dat had alles te maken met het weer. De overvloedige regen 
van de voorbije weken zorgde voor zompige stukken, die bij de verkenning met pijn in 
het hart werden vervangen door meer verharde passages door minder natuur, maar 
die alvast in petto gehouden worden voor een mogelijk volgende editie. 

Donderdag, 29 maart, de bijna voltallige uitpijlploeg start vol enthousiasme met het 
uitpijlen van deze wandeling. Geen pijlen met draad en tang, maar deze keer met 
behangerslijm en papier. De gierigheid bedriegt de wijsheid wordt wel eens gezegd en 
dat hebben we achteraf mogen ondervinden, te veel water bij de lijm zorgde ervoor dat 
niet alle pijlen perfect bleven plakken, de regen deed de rest. 

Na de bepijling rest ons nog voldoende energie om twee grote camions gehakseld 
hout uit te voeren in de Stuivenbergdreef en deze op die manier toch enigszins 
begaanbaar te maken. Het zag eruit en voelde aan als een uitgerolde loper richting 
aankomst.  

Zaterdag 31 maart, het is eindelijk zo ver. Reeds vroeg worden de posten in het 
Koetsenhuis en in Brussel bezet. De kaarten worden afgehaald en de inschrijvingen in 
Brussel lopen vlot. De starters in Brussel worden gestaag aangevuld met ladingen 
wandelaars die per bus uit Geraardsbergen worden aangevoerd. Op een goed half uur 
zijn een pak wandelaars op weg doorheen de hoofdstad richting eerste en jongste 
manneken pis. 

Op de eerste rustpost verloopt alles nog vrij vlot, maar vanaf rustpost 2 komt de 
bevoorrading in de problemen. Aan de standen staan lange rijen wandelaars aan te 
schuiven, de meesten begripvol, sommigen morrend. Dit hebben we duidelijk 
onderschat en niet goed georganiseerd. We trekken er lessen uit, maar genieten 
tevens van de meestal heel lovende woorden van de deelnemers. 

Vooraf maakten we ons wat zorgen omtrent de vele Padstappers die zich aanboden. 
Zullen zij, die deze afstand van 50 km niet gewoon zijn, het aankunnen? Zal er heel 
wat transport van opgevers moeten gebeuren vanaf Lombeek of Neigem? Onze vrees 
blijkt ongegrond. De Padstappers doen het opperbest en zullen op een schaarse 
opgave na, allen hun tocht uitstappen. Zij denken nu misschien al aan de 
Adriaanstocht, ook een mooie 50 km, die heel wat te bieden heeft. 
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Rond 13 uur passeert de eerste wandelaar het oudste manneken pis en verwelkomen 
we de eerste sportieveling in het Koetshuis. Met regelmatige tussenpozen volgen de 
andere snellere stappers, waarna het vanaf 15u echt gezellig druk wordt wanneer de 
wandelaars bij bosjes beginnen te landen. Het Koetshuis verandert beetje bij beetje in 
een gezellige taverne en daar is de mogelijkheid om spaghetti bolognaise te 
verorberen niet vreemd aan. De drukte krijgt na 17u uit de hand lopende proporties, 
wanneer blijkt dat we ook hier de toeloop hebben onderschat en de zaal uit haar 
voegen dreigt te barsten. Het tekort aan medewerkers zorgt voor niet afgeruimde tafels 
en zich opstapelende afwas, wat samen met het plaatsgebrek een situatie veroorzaakt 
die onze wandelaars van ons niet gewoon zijn. Gelukkig is er veel begrip en zijn er her 
en daar helpende handen die samen met de euforie van de aankomende stappers 
zorgen dat de sfeer gezellig blijft ondanks de chaotische bijklanken. 

Intussen komen ook niet deelnemende leden hun duit in het zakje doen en 
aanschuiven waar mogelijk om te genieten van de smaakvolle pastaschotel in 
afwachting dat hun vrienden of familieleden de aankomst bereiken. Zij zien tenslotte 
Danny Van Der Hoeven, als laatste man aankomen. Hij heeft al de pijlen verwijderd, 
wat geen eenvoudige en bovendien onderschatte taak is, die alle lof verdient, zoals 
trouwens ook alle andere medewerkers die verdienen. De opkuis van het koetshuis is 
nog niet voor direct want wandelen en blijven plakken hebben iets gemeen, je kan er 
blijven van genieten. Nog vijf jaar en we staan er weer. 

Zoals eerder aangehaald, kwamen heel wat clubgenoten aan de start. Enkele van hen 
kropen in de pen om hun impressies neer te schrijven. Hierna het relaas van twee 
padstappers, dat we jullie zeker niet willen onthouden. 

 
Van 't jongste naar 't oudste manneken-pis                         

 

Eindelijk! 
Ik werd gewekt rond 4uur na een korte nacht. 
Een mooie hemel voor de start van mijn eerste 50km tocht. 
Rond 5h15' wandelde ik het abdijpark te Geraardsbergen binnen. Een kleine 
wachtende rij aan de deur van het koetsenhuis. Binnen gekomen kregen we onze 
inschrijvingskaart en controlekaart met nog wat info en natuurlijk een passend 
manneke-pis snoepje. Met wat stress stonden we om 6h45' al aan de bus. 
Deze zat direct vol en we vertrokken richting Brussel-Centraal. 
 
Aankomst Europakruispunt iets voor 7h. Na een selfie op plein Brussel-Centraal, zijn 
we met een groepje van 9 gestart richting markt. Na een foto met den jongste plasser 
was het gedaan met surplacen. 
Eenmaal centrum Brussel uit. Het mooie park van Anderlecht achter de rug. Was de 
eerste rustpost in zicht met druppel-banaan-koek. Dan kwam het pas, de mooie 
landschappen tot in Lennik. Daar hadden we al 16.6 km op de teller en kregen we 
suikerwafel en koetjesreep en drank. Zodat we verder konden tot in OLV Lombeek. 
 
Van het ene pad naar het andere pad met hier en daar langs de weg: paparazzi 
Ingrid & Danny. Na 25.2km kwamen we aan in OLV Lombeek. Daar kregen we van 
Sylvain als info, nog steeds op uur schema. Na wat wachten in de rij kregen we een 
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superlekkere pot koude pasta en alweer een drankje. Nog steeds met hetzelfde 
groepje op pad voor de tweede helft van de tocht. 
Mede door het mooie wandelweer - de goede groepssfeer - de mooie wandelpadjes 
met verre landschapszichten was Lieferinge al in zicht na 32.5km. 
Deze afstand nog nooit gestapt. 
Maar met de boterhamkaas en sinaasappel kon ik alles weer de baas. 
In ons groepje waren er nog 5 mensen die voor de eerste maal de 50km deden. 
Geen nood we kwamen samen toe in Nieuwenhove. Mmmm!!! daar was er toast met 
americain of platte kaas. Oei - oei we zijn vertrokken naar de laatste rustpost. 
Na 44.8 km, met nu en dan toch een klein dipje, is de witte hoeve De Helix te 
Grimminge op komst. 
Daar kregen we een stuk rijsttaart en stuk ananas maar jammer genoeg ook een 
stevige regenbui. Geen gezaag maar hop hop de regenjas aan en regenscherm in de 
hand naar de top van Geraardsbergen.  
 
Via de flank van den Oudenberg naar Vesten - Markt. Om 19h15' namen we de 
groepsfoto aan de oudste plasser. Een straat verder stond een koppel ons op te 
wachten, compleet verrast maar dit gaf ons moed voor de laatste berg te voet. 
En wat waren we blij we zagen weer de abdij. Nog een laatste groepsfoto en dan 
naar binnen voor mijn lekker bord spaghetti van Nancy. 
Boekje afstempelen en armbandje als aandenken gekregen.  
Een dikke, dikke duim voor het padstappersteam. 
                                                                                                                      
                                                                                                 De Geyter Julie  

Op Facebook mochten we een stukje proza van Theo Runner ontdekken die een 
verhaal rond de jongste deelneemster optekende. 

Van Manneken Pis tot Manneken Pis....een 
drommelse 50km met weergaloze “debutanten”! 
 
Wat hebben we geleerd...?    
start nooit té snel 
doseer je inspanningen 
drink tijdig 
eet tijdig 
te veel rust roest 
wissel tijdig je sokken 
de laatste loodjes nooit onderschatten 
ga niet over in slentermodus 
bouw je stapkilometers gestaag op 
Met deze “wijsheden” wordt de volgende 50km een anekdote in de stapgeschiedenis 
van Maya De Roeck en Riete.  
Vroeg uit de veren want er werd klokslag om 06.00uur vertrokken aan de Zonnebloem 
met een konvooi autobussen met gegadigde wandelaars voor het unieke evenement 
'de wandeltocht van 't jongste Manneken Pis naar het oudste Manneken Pis, een parel 
van 50km'. 
Door een grappig misverstand misten we (Maya De Roeck, Riete, Imke De Roeck en 
Theo Runner) op een haar na de laatste bus naar Brussel richting start. We fungeerden 
als begeleiders van een bus en hielpen een handje bij de volgens ons voorlaatste bus 
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richting bestemming. Echter bleek het de laatste te zijn...gelukkig was er nog 
Padstapper Nancy Martens met een vrolijke kwinkslag om ons duidelijk te maken dat 
het nu of nooit was. 
Na een verkwikkend ritje richting hoofdstad werden we gedropt aan de Sint-Michiels 
kathedraal op een paar honderd meter van de eigenlijke startplaats aan het Centraal 
Station te Brussel. 
Iedereen kent plankenkoorts. Maar ook wandelkoorts bestaat. Juist voor de start nog 
even naar dat kleine kamertje moeten...! Om het met de wijze woorden van een gekend 
acteur te zeggen op een nu op huidig ogenblik wel passend moment...”Aje moe kakkn, 
moe je kakkn!!!” 
Ook met reeds duizenden kilometers op de teller kan de nood heel hoog 'liggen'. Dus 
kreeg wandeltalent Imke De Roeck voor de eerste kilometers de leiding. 
De drie 'jonge' dames zetten aan en dat bleek naderhand met een meer dan gezwinde 
stap te zijn geweest. Theo Runner kon achtervolgen na de natuurlijke verplichtingen 
te hebben volbracht. Desondanks de lichte looppas hierbij uitgevoerd, kon de 
aansluiting zich pas voltrekken na 7 km. Wat betekende dat het jolige trio wellicht ietwat 
te snel was gestart. 
Een paar telefoontjes en sms-jes maakten het mogelijk dat Theo Runner niet 
vroegtijdig uit het wandelevenement verdween. Theo Runner had zich ietwat ontdaan 
van ballast maar had zich niet voorzien op proviand (droog en nat) voor die eerste hap 
aan kilometers.  
En dat liet zich wreken als je bedenkt dat het ontbijt werd genomen om kwart voor vijf 
in de ochtend. 
Met vier terug op weg naar de eerste tussenstop('controle'). 8,2km in de kuiten. 
Een appelkoek, een halve banaan, water en voor de liefhebbers een jenever als boost 
voor de tweede etappe van zo een 8,4km. De jenever lieten we aan de standhouders 
die zich verheugden met zo een gulheid. De banaan verdween bij elk als sneeuw voor 
de ochtendzon. De appelkoek werd al dan niet opgeborgen om later indien nodig als 
opkikkertje te dienen. 
De eerste acht kilometers toonden heel wat mooie en historische raakpunten van de 
oude glorie Brussel en begeleidden ons zachtjes aan naar meer natuurgebied via de 
bakermat van 'voetbalgrootheid' Anderlecht naar de rand alwaar men placht te zeggen 
dat Vlamingen in die regio thuis zijn. De natuurlong van de hoofdstad. 
Tussenstop twee daagde sneller op dan eigenlijk werd verwacht...we checkten de klok 
en stelden vast dat er toch wel stevig werd gewandeld. Iets te stevig mogelijks. De 
sfeer zat goed. De babbels vielen niet stil tenzij links en rechts een hoest om een of 
ander natuurlijk geluid te overklassen. 
De vraag bleef zinderen...'zijn we nu echt van Brussel naar Geraardsbergen aan het 
stappen...hoe zottekes toch'. 
 
Tussenstop twee leverde een suikerbeest op met de alom gekende wafel en een ander 
zoethoudertje uit velen hun kindertijd ...een koetjesreep chocolade... Het kon tellen als 
troost om de verloren wachttijd aan die controleposten te compenseren. Dit was niet 
altijd even leuk...die wachttijden...maar ja ...het was voor iedereen gelijk! 
Telkens weer de motor op gang trekken om terug naar het ritme van de dag te komen. 
Die eerste keren vlot zulks wel maar hoe meer kilometers de revue passeren hoe 
moeilijker het aanvoelt. Veel speelt zich af tussen de oortjes. 
Doch geen geblaat...op naar halfweg !! 
Dat geeft moed. En nog steeds mooi op schema.  
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De ondergrond wisselt zich af...wat losweg..wat kasseitjes...wat asfalt....wat 
modderbrij...het kan nog allemaal.  
En vooral ook geen gevaar om de verkeerde weg te volgen...een omzeggens perfecte 
uitpijling. Dat mag ook gezegd worden. 
Voor de dames het moment om het kamertje op te zoeken bij die halverwege 'rustpost'. 
Het was zichtbaar nodig. 
Verstevigd met een aangeboden pasta, een opmonterende cola...een 
kledijcheck…aanvullen van de drankreserve...een alles zeggende blik naar een zich 
nog steeds (van bij het vertrek te Geraardsbergen) boers gedragende deelneemster 
op naar de 30km-grens. Eerst ietwat strammekens gezien de té lange 'verplichte' 
rust(wachtrij) maar na een paar honderden meters terug op ritme. 
Niemand wisselde kledij (leerpunt vooral wat kousen betreft...). 
De verorberde pasta liet zich echter gelden en stelde dat diens vertering met respect 
diende te verlopen. 
Daar werd dan heel laconiek een gevolg aan gegeven in vorm van opnieuw even aan 
te schuiven voor een bolletje hoeve-ijs. De ijsventer had zich nooit verwacht aan zo 
een opkomst…uitverkocht in een mum van tijd. 
Genietend van deze onverwachte meevaller met gezwinde tred op weg naar Oost-
Vlaanderen. 
Een kleine uitschuiver van Theo Runner niet meegerekend. Ietwat te veel modder 
verleidde Theo Runner tot een nadere kennismaking met moeder aarde.  
Buiten wat 'prikkels' van de plaatselijke begroeiing geen verdere averij tenzij wat 
egoschade. 
Andy redde het waterflesje van Theo Runner uit zijn hachelijke positie. 
Eind goed, al goed. 
De kerktoren van het kerkje van Lieferinge dook op en dat betekende 
rustpost(controlepost) vier met opnieuw een wachtrij maar ook een broodje gehakt, 
een sappig stukje sinaasappel en het bijtanken van de waterflesjes. 
Het betekende ook dat die magische 30 kilometergrens overschreden was. 
Iedereen blij alhoewel vermoeidheid en links en rechts wat pijntjes hun intrede 
maakten bij de dametjes. 
Doch de spirit zat goed want het was maar 3 x 6 kilometer meer. Geen 18 kilometer ... 
dat leek zo weinig bemoedigend. 
Het parcours begon stilaan zijn tol te eisen…de hoogtemetertjes lieten zich voelen. 
Deze kilometers tussen 32,5 en 38,4 werden cruciaal.  
Het werd nodig aandacht te geven aan voldoende drinken, het ritme niet te diep te 
laten zakken maar vooral om samen er doorheen te bijten. Met een kwinkslag, met 
een doel (we blijven voor die boerse deelneemster maar vooral we willen zonder twijfel 
dat Giesbaargse Manneken bereiken...) 
De babbel bleef ...de lach bleef (soms al eens wat 'groen’)...het tempo 
bleef.....Desondanks dat de vergelijking al dan niet terecht werd geuit een ganzenpasje 
te etaleren. 
Om het heel bombastisch uit te drukken…rustpost 5(controle) werd bereikt met vallen 
en opstaan. 
Het licht was even uit voor Maya De Roeck en Riete. Imke De Roeck draafde verder 
alhoewel er zichtbaar ook wat hinder was. 
Op naar de al van bij de start beoogde en wenkende rijsttaart. Hoe een lekkernij een 
doel kan zijn. 
Nu werd het echt heel moeilijk maar opgeven is een niet besteed woord aan deze 
dames. No pain, no gain. Imke De Roeck hield haar eigen tempo aan…blik 
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vooruit...koppige frons en wtf...Theo Runner vergezelt Maya De Roeck en Riete en 
loodst beiden de moeilijkste stukken naar rustpost 6 toe door. Beide dames laten zich 
niet kennen en halen zelfs nog, vooreerst ruim voorliggende, wandelaars in. Straf 
desondanks de pijnlijke voeten (ietwat oververhitting) en stramme bovendijen. Wat een 
doorzetters. 
Lachen met grimas wordt een nieuw werkwoord. 
Theo Runner runt Imke De Roeck achterna om bij deze te checken hoe het is gesteld. 
Enkel ietwat aan de rechtervoet speelde haar parten. Laconiek reageerde ze dat ze 
wandelde als “Marie-Jeanne” (synoniem voor een heel wat oudere dame). 
Het bleek naderhand een gaatje te zijn in haar kous mogelijk veroorzaakt door een 
steentje die zo dan schuring veroorzaakte...) 
Rustpost 6 (controle) wordt bereikt. De rijsttaart in geen tijd 'verslonden'. 
De beide ganzenpadstappertjes druppelen kort na deerne Imke de post binnen.  
Even zitten, opperen ze. Vertrekken jullie maar. Wij komen eraan. Wij kunnen dat. 
Hela, wat denk je?  
Het leek erop dat beiden samen de zwanenzang aan het voorbereiden waren en daar 
geen pottenkijkers bij wensten. 
Dus het vertrouwen werd beiden gegund. Imke De Roeck en Theo Runner poetsten 
de plaat op weg naar dat Giesbaargse Manneken. 
Afspraak was dat de achterblijvers na maximum vijf minuten alsook dienden te 
vertrekken. 
Vertrouwen is goed maar controle ...tja...Een sms-je later met wat peptalk wees uit dat 
de beide dames vaart hadden gezet om die laatste kilometers te overbruggen. 
Eigen aan de steeds prachtige en onnavolgbare omlopen van de Padstappers deden 
deze laatste kilometers dit alles alle eer aan...de laatste loodjes...niet te onderschatten. 
Klimmen en dalen en met oog voor wat Geraardsbergen groot maakt. ( onder andere 
de Muur en omgeving). 
De verbinding met de dames en de frontlopers (wandelaars Imke De Roeck en Theo 
Runner) bleef open voor aanmoediging en raad. 
Een bijkomende verfrissing werd ons zo maar aangeboden door in de laatste paar 
kilometers de hemelse sluizen wagenwijd open te zetten. Iedereen tevreden dus. 
Het Giesbaargse Manneken werd bereikt en verleende zijn volledige medewerking om 
een eindshot op de gevoelige plaat vast te leggen. 
Na deze vlotte kennismaking de laatste hectometers richting Abdijpark om de 
welverdiende Tongerlo te nuttigen. 
Maar hoe kon het ook anders...de traditiegetrouw...inderdaad...met een laatste klim in 
vorm van de toch wel sterk stijgende Bokerstraat. 
Maya De Roeck omschreef het als 'die verdomde Padstappers toch’. 
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De Mattentaartentocht van zondag 22 april 
Het kille voorjaar deed ons hopen dat we met de Mattentaartentocht de volle pracht 

aan bloemen zouden beleven. Onze hoop werd bewaarheid. De weken ervoor 

ontbolsterde de bosanemoon (witte), de week voordien was het de beurt aan de 

boshyacint (purperen klokjes) en enkele dagen vooraf kregen we de lookgeur van de 

daslook erbij. Alles was perfect op tijd. De wandelaars mochten genieten met volle 

teugen. 

We ondervonden het reeds bij het inwandelen, een week eerder op zaterdag 13 april. 

De inwandelaars constateerden dat de natuur er klaar voor was en dat het slechts 

ontbrak aan enkele warmere nachten. Een omvangrijke groep waagde zich aan de 42 

km afstand. Zij kozen ervoor om reeds vroeg te vertrekken en zo te genieten van de 

ontwakende natuur. Om 9 u was het de beurt aan de 22 en 10 km wandelaars. Geen 

sportief geweld, maar een mooie 22 km rond Geraardsbergen of een 10 km op de 

flanken van de Oudenberg. Heel wat verborgen paadjes in en om Geraardsbergen 

passeerden de revue. Naar verluid was iedereen tevreden en zij beaamden het, de 

wandelaar zou de volgende week volop genieten. 

Het weekend van de tocht zelf kondigde zich warm aan, temperaturen van rond de 

25°C. Zij die buitendienst hadden werd aangeraden zich tegen de zon te beschermen. 

De wandelaar mocht genieten van een zonnige, warme Mattentaartentocht. Deze 

voorspellingen baarden ons wat zorgen. Was het niet te warm? Zou een uitstap naar 

de zee voorrang krijgen? Zou de BBQ worden uitgehaald voor een eerste tuinfeest? 

Allemaal vragen waar we niet direct antwoord op wisten, maar die het ons zo moeilijk 

maken om de juiste inschattingen te maken naar bestellingen en medewerkers. 

De wandelaars boden zich naar gewoonte reeds vroeg aan in de startplaats, waar de 

diverse zalen de dag ervoor waren klaargezet. Een schare gedreven medewerkers 

wachtte hen op en handelden met sprekend gemak de inschrijvingen af. Iedereen leek 

in zijn comfortzone te zitten zodat de wandelaars bediend konden worden zoals ze het 

van ons gewoon zijn. Zou de kaap van de 5000 wandelaars opnieuw gerond worden? 

Een vraag waar we pas na de middag een antwoord op wisten. 

De inschrijvingen bleven vlot lopen en de cijfers van vorig jaar werden uur na uur 

overtroffen. De situatie stabiliseerde plots rond 12u. De hogere cijfers in de 

voormiddag waren allicht een gevolg van de hoge temperaturen die werden voorspeld.  

De sfeer bij de medewerkers was prima, de samenwerking verliep goedlachs en vlotjes 

en de onvermijdelijke last-minute problemen werden door de zaalverantwoordelijken 

snel aangepakt en opgelost. Wat ons meteen brengt bij een oproep naar jullie: Waarom 

ook eens niet meehelpen? Sfeer, gezelligheid, vriendschap en groepsgevoel tijdens 

het werk en vooral fierheid en een zalig voldaan gevoel na de prestatie worden jouw 

deel.  

De dag zelf verliep zoals gezegd vlot. Om 8 u waren al bijna 900 wandelaars op stap. 

Heel wat onder hen wandelden de afstand van 32 of 42 km. De stappers kwamen van 

heinde en verre, van de kust tot de Kempen, van de Limburgse mijnstreek tot het 

Heuvelland. Kortom Vlaanderen was op de afspraak, maar ook onze Waalse vrienden 
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maakten hun opwachting. Vanaf 10u zagen we de eerste kinderwagens opduiken. 

Ouders gingen op stap met hun kroost om een vragen- of fotozoektocht tot een goed 

einde te brengen. Niets was hen te veel om de juiste oplossing te vinden. Na de 

wandeling enkel tevreden ouders en lachende kinderen, wat moet men meer hebben?  

Ondertussen werd de stad overspoeld door wandelaars die zich kijklustig vergaapten 

aan de demonstratie ‘mattentaarten maken’ op de markt, die genoten van de vele 

standen en die na de koffie en halve mattentaart een terrasje opzochten. 

Geraardsbergen beleefde een hoogdag. Toevallige passanten keken hun ogen uit. We 

hadden het gevoel dat we alweer op weg waren naar een succesrijke editie. 

Zoals altijd weten we pas op het einde van de dag of we de kaap van de 5000 opnieuw 

hebben gehaald. Na het samentellen van de gescande kaarten en de controle van de 

verkochte kaarten viel het verdict. Met 5041 deelnemers werd de magische kaap 

opnieuw overschreden. Een resultaat waar we best tevreden over mogen zijn. We 

danken dan ook alle medewerkers die hebben bijgedragen tot dit succes. 

Onder de vele wandelaars mochten we 570 Padstappers noteren. Een succes en 

zeker en vast een proficiat waard. Ook niet onbelangrijk en zeker en vast een teken 

dat we een mooi totaalprogramma aanbieden, zijn de 2006 niet aangesloten stappers. 

Dagjestoeristen, dagwandelaars, je kan ze noemen hoe je wil, bij ons zijn ze op de 

afspraak. Het bewerken van deze doelgroep via sociale media, nieuwsbrieven en 

andere publiciteitsvormen loont blijkbaar en dat vertaalt zich in dit mooie cijfer. 

Opnieuw stellen we vast dat het aantal clubwandelaars daalt, een tendens die zich 

overal doorzet. Wij compenseren dit door het grote aantal niet-clubwandelaars. Ligt 

het pittige parcours de meestal ouder wordende groep wandelaars niet? Zit de hoge 

kostprijs van brandstof er voor iets tussen of hebben ze kansen genoeg om naar één 

van onze andere wandelingen te komen. Redenen genoeg en moeilijk te zeggen. 

Cijfers zijn cijfers en we zien dat het aantal niet-aangeslotenen t.o.v. vorig jaar gelijk is 

gebleven terwijl er een 600 clubwandelaars minder zijn t.o.v. 2017. Mocht iemand 

hierover een gepaste oplossing kunnen aanbieden, dan kijken we daar naar uit. Het is 

de enige manier om de toekomst veilig te stellen en de uitdagingen ervan aan te gaan. 

Na de tocht volgt zoals gewoonlijk de opkuis. Niet altijd de eenvoudigste en 

makkelijkste taak. Toch konden we ook dit jaar opnieuw op heel wat medewerkers 

beroep doen. Gezien er heel wat buiten was opgesteld, konden we sneller beginnen 

aan de opkuis en was om 20 u alles ingepakt. Een klein uur vroeger dan anders. We 

waren meer dan tevreden. Nergens kregen we klachten, de opkuis en de organisatie 

verliep vlekkeloos. Dank aan de vele handen die hier ook het spreekwoordelijke werk 

lichter hebben gemaakt.  

Naar goede gewoonte krijgen de medewerkers ’s avonds na de opkuis een maaltijd 

aangeboden in Villa Wilson. We hebben er allen genoten van een goede maaltijd en 

deugddoend drankje, maar evenzo van fijne nabeschouwingen en het gezelschap van 

een groep vrienden. Dansen is er niet van gekomen, dat stond de vermoeidheid niet 

toe, toch liep het in de late uurtjes toen de laatsten moe maar voldaan huiswaarts 

keerden op zoek naar welverdiende rust.  
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Om jullie toekomstige wandelingen te helpen kiezen, hierna een top 50 van de best 

vertegenwoordigde clubs. Misschien kan je hen eens een tegenbezoekje brengen. 

1 WSV Egmont Zottegem 260 26 Wandelclub Nieuwpoort  28 

2 De Florastappers Gent 158 27 ’t Beerke Beerse 27 

3 WSV De Ranstuilen 78 28 WSV Wetteren 24 

4 Postiljon Wandelclub Merelbeke 76 29 WSV De Brigandtrotters 22 

5 Wandelclub Natuurvriend. Deinze 71 30 Wandelclub Kadee Bornem 22 

6 WSV De Kadees Aalst 67 31 Burchtstappers Herzele 21 

7 Hanske de Krijger Oudenaarde 63 32 De Kwartels vzw 21 

8 WSV Berchlaer 60 33 WSV Horizon Opwijk 21 

9 Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw 57 34 Denderklokjes Lebbeke 20 

10 De Scheldestappers Zingem 53 35 CSC Lierde 20 

11 Everbeekse Wandeltochten 49 36 Les Sucriers de Brugelette 19 

12 De Lachende Wandelaars Aalter 48 37 De Zilverdistel Dendermonde 19 

13 Wandelclub De Marktrotters Herne 48 38 De Schooiers Wichelen 19 

14 De Heidetochten Kester-Gooik 47 39 Parel v h Pajottenland 19 

15 Boerenkrijgstappers Overmere 46 40 De Magriete Stappers 19 

16 WSV Land van Rhode 45 41 Marcheurs de la Police de Mons 17 

17 Les Sans Soucis - Ghlin 44 42 Wandelclub Roal Benti 17 

18 WSV Chatons Ronse 43 43 Waterhoekstappers Heestert 17 

19 Wandelclub Temse 42 44 Omloop Kluisbergen 16 

20 De Parkvrienden Zaventem 35 45 Lennikse Windheren 16 

21 Bateurs de Cuir - Dinant 35 46 Les Trouvères Ellezelles 15 

22 Reynaertstappers Belsele 34 47 WAK Groot Evergem 15 

23 Reigerstappers Vinderhoute 33 48 De Duintrappers Westende 15 

24 WV De Ijsbrekers Haaltert 33 49 Velodroomvrienden Moorslede 15 

25 De Pajotten Hekelgem 33 50 Dorpscomité Bogaarden 14 

 
We danken nogmaals alle helpers, medewerkers en wandelaars om van de 

Mattentaartentocht een wandelhoogdag te maken. We kijken nu al uit naar volgend 

jaar. In 2019 valt deze organisatie op Paaszondag. Hopelijk kunnen we opnieuw op 

jullie enthousiaste hulp of deelneming rekenen. 
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De Gaverswandeling van zaterdag 26 mei 
Wanneer men moet afwijken van de normale organisatiedatum, dan is het steeds bang 

afwachten wat dit voor gevolg heeft. De concurrentie in onze provincie was niet min, 

een BBQ tocht bij de Kadees in Aalst en een brouwerij tocht bij WAK Groot Evergem. 

Wat zou het worden, organiseren op zaterdag? 

Ook het weer zou zijn tol kunnen eisen want opnieuw werd heet weer voorspeld, met 

temperaturen tot 30°C na de middag. Te heet om te sporten. Het was bezorgd 

afwachten. 

Gelukkig is er De Doos, deze betonblok bood ons de nodige friste zodat er na de 

wandeling lekker kon worden nagenoten in de ruime accommodatie. 

De tocht kwam vrij vroeg op gang en de wandelaars hadden er duidelijk zin in. Heel 

wat volk voor de langere afstanden van 26 en 32 km. Een opsteker, het werk dat er 

extra wordt ingestoken loont. 

De wandelaars genoten van het veer over de Dender, een spektakel dat enig in 

Vlaanderen blijkt te zijn. De veermannen van dienst hadden hun werk en de zon 

brandde hen genadeloos rood. Onvoldoende voorzorgen genomen? 

Nadien volgden de natuurreservaten Moenebroek en Boelaremeersen, echte toppers 

in deze periode van het jaar. De omgeving wijzigt er week na week, de natuur zorgt 

voor mooie plaatjes en het liederlijk gefluit van diverse zangvogels, maakt het plaatje 

compleet. Top, top, top, met dank aan Natuurpunt. 

De langere afstanden mochten genieten van dat mooie spektakel met eerst een lusje 

langs het Karkoolbos. De 26 en 32 km wandelaars mochten zelfs eerst genieten van 

de Idegemse Meersen, prachtig wandelen langs het aangelegde plankenpad. De 

commentaren waren lovend. Eén van de deelnemers liet ons weten dat hij deze 

wandeling met voorsprong de mooiste vindt. Heeft hij gelijk? Misschien wel, misschien 

niet. Toch proberen we van elke wandeling een pareltje te maken. Naargelang de 

mogelijkheden slagen we er toch telkens in. Smaken verschillen en dat is gelukkig 

maar goed ook. 

Na een laatste rust in het buurthuis van Schendelbeke, gaat het richting gratis Mystic 

bier. Deze keer geen gedrum tussen het Denderpad en de botenloods, maar open 

ruimte op een mooie weide achter de botenloods. De hoge bomen lieten de 

wandelaars genieten van de schaduw en zorgden voor frisse lucht. Het was er zalig 

en mooi en iedereen genoot. Nog anderhalve kilometer te gaan en de tocht zat erop. 

Omstreeks 15u zagen we dat het mooi was geweest. Een onverhoopt succes van maar 

liefst 1421 deelnemers. Wel heel wat minder dan vorig jaar, maar dat was dan ook 

verwacht. Onder hen mochten we alweer 415 niet aangeslotenen ontvangen. Mooi 

resultaat, vele clubs halen dit niet op een mooie zondagse wandeling. Onze inzet, 

zowel voor, tijdens als na de wandeling werpt hier zijn vruchten af. De 

gelegenheidswandelaar weet dit meer dan te appreciëren en verwent ons met een 

bezoek. Verder waren er 369 wandelende en 46 helpende leden op de afspraak. 

Samen goed voor 415 Padstappers. Dank hiervoor, het doet deugd zoveel leden te 

mogen ontmoeten op de eigen organisaties. We blijven jullie dan ook vragen om zeker 

op onze eigen wandelingen aanwezig te zijn. Het betekent een steun voor de vele 

medewerkers die de ganse dag in de weer zijn om de wandeling te doen slagen. 
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Hierna volgt de tabel met de beste 30 vertegenwoordigde clubs: 

1 Egmont Zottegem 168 16 Les Sucriers de Brugelette 7 

2 Hanske De Krijger Oudenaarde 52 17 Les Trouvères Ellezelles 7 

3 WSV Land Van Rhode 34 18 Mont-Marche Tournai 7 

4 Everbeekse Wandeltochten 28 19 Comité 2000 Ename 6 

5 De Marktrotters Herne 21 20 Dorpscomité Bogaarden 6 

6 Scheldestappers Zingem 18 21 Parel van het Pajottenland 6 

7 WV De Ijsbrekers Haaltert 17 22 Cracks Wolvertem 6 

8 De Heidetochten Kester-Gooik 16 23 De Lachende Wandelaars  6 

9 De Chatons Ronse 15 24 Dwars door Brakel 5 

10 De Florastappers Gent 13 25 Police de Mons 5 

11 Denderklokjes Lebbeke 12 26 C.S.C. Lierde 4 

12 Wandelclub Kruikenurg 8 27 Ijsetrippers Overijse 4 

13 WSV Horizon Opwijk 8 28 De Pajotten Hekelgem 4 

14 Postiljon Wandelcl. Merelbeke 8 29 De Kadees Aalst 4 

15 Les Marcheurs de la Sylle 8 30 Les Vaillants Acrenois 4 

 

Folders en affiches 

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

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

mogelijk te maken.  

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

apothekers, dokters, tandartsen, frituren, cafés, restaurants, … Denk ook eens aan de 

culturele centra, de bibliotheken, sporthallen, sportpleinen en andere openbare 

plaatsen en vraag hen onze affiches uit te hangen 

  

Welgemeende merci aan alle medewerkers 

op al onze activiteiten. Zonder jullie inzet en 
enthousiasme zouden wij niet in staat zijn 
mooie en vooral goed georganiseerde 
wandelingen en clubbijeenkomsten aan te 
bieden.   
Een dikke duim in naam van het voltallige 
bestuur. 

 

  



Het Padstapperke 

Juli 2018 - 25 
 

“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) 

REUZENBERENKLAUW (plant) 

De reuzenberenklauw is een tweejarige vaste plant, die behoort tot de 

schermbloemenfamilie. In België bestaan twee soorten berenklauwen, namelijk de 

reuzenberenklauw en de gewone 

of inlandse berenklauw. De 

reuzenberenklauw wordt 5 meter 

hoog en heeft tussen juli en 

september parapluachtige, grote 

witte bloemschermen met een 

diameter tot 50 cm. De enorme 

klauwvormige bladeren zijn 

behaard en de stengel is 

roodgevlekt. De gewone 

berenklauw heeft daarentegen 

geen rode vlekken op de stengel 

en wordt slechts 2 meter hoog.  

Afhankelijk van de groeiplaats 

zullen de zaailingen na een of meerdere jaren de bloeifase bereiken. Het eerste jaar 

blijft de plant laag ( 50 cm), het jaar erop is hij meestal volgroeid, en bloeit van juni tot 

augustus. Na de bloei sterft de plant af.  

De plant, dei zich vooral uitbreidt in de Brusselse regio en voornamelijk langs de 

Brusselse ring, is vooral te vinden langs wegen en op plaatsen die niet begraasd of 

bewerkt worden. Ook in Vlaanderen rukt de plant op en kan die overal voorkomen, ook 

in tuinen en langs waterlopen en grachten.  

De reuzenberenklauw is niet giftig. Vooral schapen zijn er dol op. Wel bevat het sap 

van de plant stoffen (furocoumarinen), die voor mensen sterk foto-toxisch zijn. 

Blootstelling aan zonlicht na contact met het sap kan bij sommige mensen na 24 uur 

rode jeukende vlekken veroorzaken, die gevolgd worden door zwelling en 

blaarvorming. Het letsel kan eruitzien als een brandwond en het kan twee weken duren 

voordat het genezen is. Als litteken kan er een bruinverkleuring optreden. Wanneer 

het sap in de ogen komt, kan dit tot blindheid leiden. Als voorzorgsmaatregel moet dus 

elk contact met het plantensap vermeden worden en indien het toch gebeurt, moet het 

sap zo snel mogelijk afgespoeld worden en moet blootstelling aan zonlicht vermeden 

worden. 

Padstapper wandel dus best in een boogje rond de reuzenberenklauw.  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYte6mztPbAhWOKFAKHWHtAvYQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/hashtag/bereklauw&psig=AOvVaw1dKee_CPiBOxRelQcjSIE7&ust=1529081274513912
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Patrijs (vogel) 

De patrijs of het veldhoen komt voor in het grootste deel van Europa, behalve in 

Scandinavië en op het Iberisch Schiereiland. Het is een standvogel, wat wil zeggen 

dat hij het hele jaar door in dezelfde streek verblijft.  

Je herkent deze hoenderachtige, 

ongeveer 30cm grote vogel aan zijn 

grijs, gestreept en gespikkeld 

verenkleed en de bruine buikvlek in 

de vorm van een hoefijzer. Het is een 

compacte vogel met een vrij rond 

lichaam uit de familie van de 

fazantachtigen. Je kan de vrouwtjes 

van de mannetjes onderscheiden 

door hun kleinere buikvlek en de 

dwarsbanden op de 

vleugeldekveren. Vrouwtjes zijn ook 

valer van kleur. 

De patrijs voedt zich vooral met 

zaden, onkruiden, klaver, insecten, 

spinnen en wormen en bouwt zijn nest op de grond, Het nest is een ondiep kuiltje met 

plantaardige materialen die gebouwd wordt onder een heg of een gecamoufleerde plek 

onder dichte vegetatie. Het vrouwtje legt 12 tot 20 grijsbruine eieren en verlaat het nest 

enkel in geval van uiterste nood. Het mannetje zorgt ondertussen voor de veiligheid. 

Na 26 dagen broeden komen de eieren uit. Een tweede legsel is mogelijk, maar minder 

omvangrijk. 

De zang, die door beide geslachten ten gehore wordt gebracht is een hees en raspend 

kierr-ik of pierr-ik, dat meerdere keren met korte intervallen herhaald wordt. De zang 

is vaak in de schemering of 's nachts te horen. 

De patrijs vertoeft het liefst in weilanden, vruchtbare velden, graanakkers en ruige 

dijken, slootranden, wegbermen en houtwallen. Patrijzen zitten nooit in bomen en 

worden maar zelden gezien in de bosrand.  

Zoals alle akkervogels heeft hij sterk te lijden onder de intensivering van onze 

landbouw. Sinds het begin van de 20e eeuw gaat de patrijs in alle 31 landen waar de 

soort voorkomt in aantal achteruit. De oorzaak van de achteruitgang van de patrijs is 

onder andere een gebrek aan insecten, door het overmatige gebruik van pesticiden en 

herbiciden. Daarbij komt ook nog een afname van nestgelegenheid door de 

verschraling van het agrarische landschap door intensieve landbouw en veeteelt, 

waarbij kleinschalige elementen als heggen, kruidenrijke resthoekjes en stoppelakkers 

verdwijnen. Bovendien lopen jonge vogels en nesten in het broedseizoen het risico om 

weggemaaid te worden. 
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MUSKUSRAT (knaagdier) 

De muskusrat of bisamrat is een knaagdier uit de onderfamilie der woelmuizen en 

hoewel de naam dat suggereert behoort ze dus niet tot de ratten.  

Het dier, dat tussen 500 en 1700 gram kan wegen (vier keer zo zwaar als een rat), 

heeft een kop-romplengte tussen 25 en 40 centimeter met een sterke, zijdelings 

afgeplatte staart van 19 tot 28 centimeter. De achterpoten zijn langer dan de voorpoten 

en hebben een franje van stijve borstelharen. De tenen aan de achterpoten zijn 

gedeeltelijk van zwemvliezen voorzien. Hij is het eenvoudigst te onderscheiden van 

andere waterknaagdieren door zijn grootte: de bruine rat en de woelrat zijn kleiner, de 

bever en de beverrat worden beduidend groter.  

De muskusrat leeft in de nabijheid van waterlopen, vijvers, moerassen, in brak water 

(schorrengebied van de Schelde) of in sterk vervuilde waterlopen zonder begroeiing. 

Maar haar voorkeur gaat uit naar Poldergebieden en riviervalleien, terwijl sterk 

verstedelijkt gebied wordt vermeden. 

In veruit de meeste gevallen in Vlaanderen graaft de muskusrat voor het maken van 

haar woonhol een gangenstelsel uit in de oevers van de waterlopen. Dit bouwwerk 

(burcht) kan bestaan uit een of meerdere pijpen van 10-15 cm doormeter, met hun 

ingang onder de waterlijn, schuin omhooglopend naar een of meerdere nestkamers 

die zich in het droge gedeelte van de 

oever bevinden. Nestkamers meten 40-

65 cm bij 20-30 cm. Dikwijls maakt de 

muskusrat opnieuw gebruik van een 

verlaten muskusrattenbouw, die verder 

wordt aangepast en vergroot naargelang 

de behoeften van de familiegroep. De 

oever geraakt zo na verloop van tijd 

volledig doorgraven. 

De muskusrat is een zeer goede 

zwemmer en duiker, waarbij hij de staart 

gebruikt voor de voortstuwing. Onder water kan hij zo lange afstanden afleggen. Hij is 

voornamelijk 's nachts en in de schemering actief en leeft voornamelijk van planten, 

zoals zegge en paardenstaarten. Soms eet hij ook tweeschalige weekdieren en vissen.  

Een vrouwtje kan meestal per jaar, tussen april en november, één tot drie worpen 

hebben waaruit na een draagtijd van 25 tot 30 dagen gemiddeld vijf tot zeven jongen 

geboren worden. Jongen verspreiden zich zelden ver weg van het ouderlijke 

woongebied. Een burcht wordt meestal zo'n 8 meter van het ouderlijk nest aangelegd. 

Een jonge moer is na 6 maanden geslachtsrijp (kan dus in het jaar van geboorte al 

haar eerste jongen werpen) en een jonge ram na 12 maanden. De muskusrat wordt 

maximaal in het wild ongeveer drie jaar oud. Veel jongen (tussen 80 en 90%) redden 

de eerste winter niet.  

Het dier is zeer goed eetbaar en komt op de menukaart voor als “waterkonijn”. De 

muskusrat wordt ook gefokt in de bontindustrie (Bisam bont) 
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SNOEK (vis) 

De snoek is een grote zoetwater roofvis met een karakteristiek zeer langwerpig 

torpedo-achtige lichaam met kleine vinnen en een snavelachtige bek, waarvan de 

langere onderkaak duidelijk uitsteekt. Zijn kleur is variabel, van groenbruin tot grijsbruin 

met goudkleurige stippen, vlekken of strepen op de flanken, de buik is geelwit. Hoe 

ouder de vis wordt, hoe meer hij zijn goudgele patronen verliest; oudere exemplaren 

zijn vaak egaal en donkerder van kleur. De vrouwtjes kunnen een lengte van 1,40 

meter bereiken, terwijl de mannetjes niet groter worden dan ongeveer 85 cm, en dat 

padstapper is geen vissersverhaal. 

De snoek is een roofvis die voornamelijk leeft van vissen, maar ook van amfibieën, 

kreeftachtigen, verzwakte knaagdieren (zelfs de muskusrat) en jonge watervogels. 

Zodra de prooi is gegrepen wordt deze zo gemanoeuvreerd dat de kop altijd als eerste 

naar binnen gaat, overigens net zoals bij slangen en met dezelfde reden. Als de snoek 

een behaarde, gevederde of gestekelde prooi andersom doorslikt kan ze vast komen 

te zitten. De snoek is goed in staat heel langzaam te sluipen en zijn positie in het water 

aan te passen, waarbij de rugvin en de borstvinnen kleine bewegingen maken. De 

snoek heeft ook een voorkeur voor relatief grote prooien, maar als in de zomer de 

kleine witvissen en baarzen in enorme hoeveelheden rondzwemmen kan de snoek 

ook tijdelijk op deze prooien overschakelen. Opvallend is ook dat snoeken graag 

baarzen eten, die toch flink beschermd lijken te worden door hun stekelige rugvin. Op 

plaatsen waar alleen stekelbaars en snoek voorkomen kan de snoek ook prima op een 

dieet van stekelbaars overleven.  

De snoek is een vis die voornamelijk op het zicht jaagt. In een milieu waar het water 

te troebel is zal hij ondanks het ruime aanbod aan voedsel verdwijnen.  

Voor het vangen van prooien is 

ook de zijlijn van de snoek een 

belangrijk zintuig. Hiermee kan 

de snoek waterstroompjes zeer 

nauwkeurig waarnemen, zoals 

een zwemmende prooi. Bij een 

snoek zijn ook gaatjes in de kop te zien die deel uitmaken van het zijlijnsysteem.  

De snoek paart vroeg in het voorjaar. De lichtgroene eitjes worden niet in nesten 

afgezet, maar in ondiepe wateren, bij voorkeur ondergelopen weilanden, onbeschermd 

tegen waterplanten geplakt. De mannetjes arriveren het eerst op de paaiplaats. De 

paai duurt enkele weken en de eieren worden in enkele perioden afgezet. Een vrouwtje 

produceert 15.000 tot 20.000 eieren per kg lichaamsgewicht. De jonge snoeken 

groeien zeer snel en worden in het eerste seizoen al zo'n tien tot dertig centimeter 

lang. Mannetjes zijn na twee tot drie jaar volwassen, de grotere vrouwtjes na drie tot 

vier jaar. Een snoek kan tot 15 jaar oud worden. 

 



Het Padstapperke 

Juli 2018 - 29 
 

Waar Padstappers gezien? 

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

niet in het vorig clubblad gepubliceerd werden. 

[Van tochten buiten WSVL kunnen we moeilijk het totaal aantal deelnemers 

achterhalen.] Podiumplaatsen zijn in het vet gedrukt. 

 
Datum 

Naam van de tocht 
en/of van de organiserende club 

Aantal 
deel-

nemers 

Aantal 
Pad-

stappers 

Rang-
orde 

21/03 Midweektocht – Egmont Zottegem 1627 58 3 

22/03 Hovaardige Boerwandeling – De Schooiers Wichelen 485 7 15 

25/03 Camtocht – Heidetochten Kester 1948 192 1 

25/03 Lentevossentocht - De Vossen Buggenhout 2631 12 44 

25/03 De Kust Wandelt - Keignaertrippers Oostende 1442 24 11 

25/03 Marche du Printemps - Les Marcheurs du Hain  676 9 15  

28/03 Midweektocht - Scheldestappers Zingem  815 24 7 

31/03 Van ’t Jongste naar ’t Oudste Manneken Pis  782 121 + 63 1 

31/03 Lentetocht – De Pajotten Hekelgem 954 52 2 

31/03 Lentekriebelstocht - Duintrappers  Westende 1225 8 - 

01/04 Paastocht – Singelwandelaars Strombeek-Bever 1435 30 9 

01/04 Marche des Collines – Verdigym Collines Flobecq 1103 53  3 

02/04 Muziekbostocht – Chantons Ronse 1439 52 4 

04/04 Faubourgtocht - De Kadees Aalst 888 28 7 

05/04 Midweektocht – IPA Belgium 556 11 10 

05/04 Jachthaventocht - Wandelclub Nieuwpoort 1255 13 12 

07/04 Frekietocht – KFC Gavere 1043 22 8 

07/04 Bursitiatocht - Land van Rhode  1769 68 4 

08.04 Paastocht - Vitalis Hoeselt ( Busreis ) 967 53 3  

08/04 Kunsttocht - Natuurvrienden Deinze 2504 12 28 

08/04 Reynaerttochten - Reinaertstappers Belsele 2288 26 22 

08/04 Hoppelandtocht - Witsoone Stappers Krombeke 1184 11 17 

12/04 Linietochten - Smokklaars Stekene 763 5 - 

14/04 Inwandelingen van Mattentaartentocht  50  

14/04 Zevenbundertocht - Op stap door Nukerke 1095 29 7  

14/04 Tongensluiperstocht - Denderklokjes Lebbeke  1292 9 22 

15/04 Marche du Pays des Carrières - Les Vaillants Acrenois 1152 133 1  

15/04 Manke Fiel tochten - Manke Fiel te Asse 2455 53 10  

18/04 Midweektocht - Egmont Zottegem  1666 54 1 

20.04 Buencamino step forward  - Buencamino De Panne 681 9 13     

21/04 Koppenbergtocht - Hanske de Krijger Oudenaarde  1785 24 14 

21/04 Marche de la Hunelle - Le Roitelet 572 8 15  
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23/04 Mattentaartentocht - Padstappers Geraardsbergen  5041 452+118 1 

25/04 Midweektocht - De Hopbelletjes Opwijk 613 16  8  

28/04 Grastocht - De Textieltrekkers Vichte 765 10 15 

28/04 Blankaarttocht - Wandelclub “Hoger op Woumen” 733 12 12  

28/04 Husdinetocht - Postiljon Merelbeke 1211 15 - 

29/04 Vlaamse Wandeldag Brakel -  Everbeekse Wandeltochten 4584 123 3  

29/04 Vl. Wandeldag Brasschaat - Noordergouw Brasschaat 2955 6 - 

01/05 Disteltochten - De Zilverdistel Dendermonde 2812 30 22 

01/05 Dwars door Horebeke – De Randstappers 1240 71 3 

01/05 West Vlaamse Wandelhappening - Waterhoekstappers 1996 7 41 

02/05 Hanezoekerstocht – Parel van het Pajottenland 664 98 1 

05/05 Lozermeitocht - Scheldestappers Zingem  1908 22 14 

05/05 Edelingentocht - De Ankerhofstappers 833 55 2 

05/05 Rondje Sluis - Voor de Wind 1198 6 - 

05/05 Int. Tweedaagse van Vlaanderen – Tweed. Blankenberge 5508 22 10 

06/05 Lentewandeling - Burchtstappers Herzele 2165 130 2 

06/05 Lewe tocht - Wandelclub St.Pieters-Leeuw  1806 45 6 

06/05 Int. Tweedaagse van Vlaanderen – Tweed. Blankenberge  5090 25 11 

09/05 Rondom Mullem – Hanske De Krijger Oudenaarde 1027 16 11 

10/05 Egmonttocht - Egmont Zottegem   2780 106 1  

12/05 Kip- en ei tocht – Wandelclub Natuurvrienden Deinze 2165 27 14 

12/05 Voorjaarstocht - De Hanestappers 580 13 6 

12/05 100 km van omloop Kluisbergen - Omloop Kluisbergen  1148 8 5 

12/05 Lentewandeling - Horizon Opwijk 1193 9 27 

13/05 Meitocht - WSV Wit-Blauw Scherpenheuvel  (BUS) 1773 44 7 

13/05 Omloop Kluisbergen – Omloop Kluisbergen 2789 20 5 

13/05 Vrijbuiterstocht - Florastappers Gent  1195 34 9 

13/05 Vondelmolentocht - Denderklokjes Lebbeke 1911 14 29 

16.05 Midweektocht - Egmont Zottegem 1331 38 2 

19.05 Wandeltocht in en om Ename - Comite 2000 Ename 847 27 4  

19.05 Boerenkrijgstappers in Berlare 2329 22 23 

20.05 Sinksentocht - Pajotten Hekelgem  1769 83 3 

20.05 Lotelingenmars - WNZB Knokke-Heist 1223 11 22 

20.05 Smokkeltocht - Smokkelaars Stekene 1457 6 - 

21.05 Lentetocht - Land van Rhode 1947 92 4  

21.05 Kravaaltocht - Horizon Opwijk 1563 12 - 

26.05 Gaverwandeling – Padstappers Geraardsbergen 1421 369 +46 1  

28/05 Lennikse Windherentocht - Lennikse Windheren 1318 50 3 

28/05 Herdenkingstocht A. De Maesschalck - WSV Wetteren 1256 6 - 

01/06 Biestkermistocht - Klavertje Vier Wortegem-Petegem 456 4 - 
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02/06 Molentocht - Hanske de Krijger Oudenaarde  1424 43 5 

02/06 In en rond de Lembeekse Bossen - Groep ‘ t  Singel  917 6 19 

03/06 Heidetochten Kester Gooik 1735 135 1 

03/06 Marche de la Sylle - Marcheurs de la Sylle Bassilly 835 30 6  

03/06 Oost- Vlaanderen Wandelt - Natuurvrienden Deinze  3174 23 32 

03/06 Vlaamse Kouterttochten - Kon. Feestcomite Oosteinde 1019 8 20 

03/06 Wandel Mee Dag - Wandelclub Temse 733 5 27 

09/06 Sloebertocht – Scheldestappers Zingem 2700 90 6 

10/06 Breugheltocht – Trekplosters Zellik-Asse 1540 43 5 

10/06 Wase Poldertocht – Lachende Klomp Nieuwkerken-Waas 2236 7 47 

13/06 Balegemse Jenevertocht – Land van Rhode 1203 46 2 

16/06 Ledeganck Madoutocht – Reigerstappers Vinderhoute 1728 24 18 

17/06 Megasterren Heuveltocht – De Chatons Ronse 2066 101 3 

17/06 Hoppetocht - Hopbelletjes Opwijk 1832 11 34 

17:06 Le Loitelet – Ladeuze Marche ACHO 846 9 11  

17/06 De Natte Neuzen Wandeling - Spoetnikstappers 672 9 13  

18/06 Rondom De Vosseslag - Keignaerttrippers Oostende 498 9 8  

20/06 Midweektocht – Egmont Zottegem 1442 57 2  

23/06 Paardenvisserstocht – Wandelclub Nieuwpoort 1684 5 46 

23/06 Elenebostocht – Op Stap door Nukerke 991 32 7 

23/06 Schooierstocht – De Schooiers wichelen 2322 76 5 
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Clubvacatures 
BESTUURSLID 

Een club van meer dan 900 leden heeft ook nood aan een bestuurderskern die alle 
lagen en groepen van de vereniging vertegenwoordigt. Momenteel is de groep 
bestuurders te klein om naar behoren de taken uit te voeren. We doen daarom 
nogmaals een oproep om de groep bestuurders te komen versterken. Na 
kennismaking en inwerking kan er gerust bekeken worden welke taak er aan nieuwe 
bestuurders kan worden toegewezen. 

RUSTPOSTVERANTWOORDELIJKEN 

Leden met zin voor organisatie en die een klein team kunnen aansturen. Zij zullen de 
goede gang van zaken bewaken op de rustposten en in contact staan met de 
bevoorraders, de tochtverantwoordelijke Kurt en de bestuursleden. 

VOORZITTER 

Onze voorzitter heeft te kennen gegeven dat hij stopt eind 2018, het jubileumjaar. Hij 
zal dan 10 jaar de functie op zich hebben genomen. Ernstige kandidaten kunnen hun 
kandidatuur stellen bij de voorzitter of de secretaris. 

Voor al deze functies wordt kennisoverdracht, opleiding, aansturing en 
begeleiding voorzien. 

 

Elektronische inschrijving - Lidkaart vergeten?  

De elektronische inschrijving op de wandelingen is na een lange inlooptijd vast nu al 
een gewoonte geworden waar niemand nog van opkijkt. Toch gebeurt het vaak dat 
een wandelaar zijn lidkaart niet bij de hand heeft en zijn lidkaartnummer niet van buiten 
kent of nergens heeft opgeschreven. Het gevolg is heel wat frustratie bij de wandelaar 
en problemen bij de organisatie om een correcte uitslag aan te bieden. Als niet 
geregistreerd clublid tel je niet mee in de uitslag en zal je verplicht worden je in te 
schrijven als niet-aangeslotene zonder ledenkorting. 

Dit probleem is gemakkelijk te vermijden voor bezitters van een 
smartphone of iPhone. Je telefoon heb je meestal bij de hand en 
wanneer je daar STOCARD hebt opstaan dan kan je je lidkaart 
altijd en overal bij de hand hebben. 

Op deze app (STOCARD – zie embleem), kan je al jouw 
klantenkaarten (en dus ook je lidkaart) opslaan en maak je een 
elektronische kaartenhouder. Geen uitpuilende portefeuilles of 

geldbeugels meer door een overvloed aan plastiek kaartjes. Weg ermee en alles op 
Stocard, gewichts- en volumeloos.  
Voortaan kan je je dus aan de inschrijvingstafel aanbieden en je lidkaart tonen via 
Stocard op je mobieltje (geen internetverbinding nodig). De inschrijver zal je kaart 
scannen en klaar is kees. Dit systeem wordt al door heel wat mensen gebruikt en 
scoort een recensie van 4,6/5 (gegeven door 267.683 gebruikers), wat heel hoog is 
voor een app. 
De app is bovendien volledig gratis ! 
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Komende organisaties 

Op al onze tochten bieden wij pakketten mattentaarten aan tegen voordeeltarief (5 
+ 1 gratis = 7,50 €).  

Wegens het succes ervan raden we aan deze te bestellen aan de stand van de 
bonnetjes, voor je gaat wandelen. Het pakket kan je na je wandeling ophalen aan 
de stand van de warme dranken. 

Er is altijd elektronische inschrijving. Vergeet dus je lidkaart niet, want we zijn bij 
gebrek aan voorlegging ervan verplicht je in te schrijven als individueel (1,50€). In dit 
Padstapperke vind je op vorige bladzijde een tip om steeds je lidkaart bij de hand te 
hebben. 

 

Woensdag 4 juli 

BEVER: Drie-Provinciëntocht 
Start: Zaal Poreel, Poreel, Bever 

vrije start en aankomst tussen 07u30 en 15u00 

Afstanden: 5 – 7 – 12 – 16 – 22 – 26 – 32 km 

Specificaties:  kinderzoektocht 

Gratis bedeling: ijsje 

Parking: in de omgeving 

 
Het Brabantse Bever is, op een steenworp van Oost-Vlaanderen en een voetstap van 

Henegouwen, naar jaarlijkse traditie uitvalsbasis voor een vooral rustige en landelijke 

wandeling. Velen zullen het betreuren dat deze tocht vanaf 2019 niet meer zal worden 

georganiseerd, maar geen nood, want er ligt al een vervangende nieuwe tocht klaar 

op de tekentafel van onze parcoursbouwer: een Vakantietocht met vertrek in zaal Pax 

te Appelterre. 

Maar dat is voor de toekomst, laat ons nu vooral kijken wat de Drie-Provinciëntocht dit 

jaar zoal te bieden heeft. 

We starten nog eens vanuit zaal Poreel, geen gigantische accommodatie, maar een 

voldoende ruime parochiezaal met alles erop en eraan om de wandelaars te bieden 

wat ze nodig hebben. Met een rustpost in Akrenbos en bij een plaatselijke appelboer, 

waar wij je vriendelijk een gratis ijsje aanbieden, zijn de ankerpunten aanwezig om er 

mooie tochten van te maken. Het zacht glooiend landschap, dat het Pajottenland 

kenmerkt, zorgt voor het passende decor, onze medewerkers voor een gesmaakte 

opvoering. 

De korte afstanden (5 en 7 km), waaraan alweer een toffe kinderzoektocht is 

verbonden, blijven uiteraard in de buurt van Bever, dat als landelijke gemeente genoeg 

rust in huis heeft om een aangename rondwandeling langs de gehuchten Burcht, 

Akrenbos en Bloemendaal te garanderen. Er kan gerust worden in Akrenbos (7km) 

en bij de appelboer (5 en 7 km). 
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De 12km wandeling borduurt verder op deze omlopen met wat interessante 

zijsprongetjes zoals het gehucht Freest en het domein Akrenbos in de schaduw van 

Lessenbos.  

De 16km voorziet in een bijkomende lus vanuit de rustpost in Akrenbos, door de velden 

en landerijen, via Domein Akrenbos langs de vierkantshoeven La Toureffe en Des 

Saules door het Bois Long (deel van bois d’Acren) terug naar de rustpost. Tussen de 

rustpost Akrenbos en de rustpost bij de appelboer doet de 22km er nog een schepje 

bovenop met een ommetje via Klein-Frankrijk naar Viane. 

Het grotere wandelwerk wordt verwacht van de 26km en de 32km. Daar waar de 

andere afstanden in westelijke richting van start gaan, stappen zij resoluut naar het 

zuiden voor een mooie lus van ruim 10km door de gehuchten Pontembeek en Gezule 

naar het Manhovebos in Hoog Manhove. De land- en veldwegen voeren door het 

kenmerkende licht golvende landschap van het Pajottenland, dat de wandelaars om 

de haverklap verrast met mooie vergezichten. De wandelaars kunnen tussendoor 

schietgebedje prevelen in de St-Bernarduskapel van Ghesuele (tegen de 

varkenspest) of aan een van de vele kleinere veld- en muurkapelletjes of aan de talloze 

weg- en gevelkruisen. Of ze maken gewoon aardige foto’s van deze pareltjes van 

monumenten, zoals ook in het gehucht Kamstraat (Kam betekent brouwerij !) waar 

nog een interessante kapel in de schaduw van een eeuwenoude lindeboom staat, 

namelijk een witgekalkte, achthoekige bakstenen kapel van O.L.V. (‘Merede 

Misericorde Jezus Maria Moeder der Bermhertighyd’)  uit 1725. Kort daarna bereiken 

de wandelaars (ingetogen?) terug de startzaal, waar ze kunnen beginnen aan het 

tweede deel van hun tocht. Naargelang de afstand stappen ze die samen verder af 

met de wandelaars van de 16 of 22 km. 

Zoals eerder al vermeld kunnen de kinderen op deze zomerse midweektocht opnieuw 

een mooie beloning verdienen op de kinderzoektocht. Terwijl zij zich verwonderen over 

de inhoud van hun pakketje kunnen de ouders, net als de andere wandelaars, opnieuw 

genieten van de zorg die wij besteden aan de bevoorrading van drank en eten op de 

rustposten en in de startzaal. 

Het tegen de taalgrens aanleunende Bever verwacht jullie. 

 

Weekreis 2018 
13 tot 23 juli 2018 

ZINAL - ZWITSERLAND 
 
In dit jubileumjaar kiezen we voor onze weekreis Zwitserland. We gaan naar Zinal in 
Val d’Anniviers, een zijtak van de Rhonevallei. Het dorp ligt op een hoogte van 1670 
m en is een bestemming bij uitstek voor wandelaars. In de onmiddellijke omgeving kan 
je er verschillende vierduizenders* ontdekken (*bergen waarvan de top meer dan 
4000m hoog is). Ruim 150 km wandelpaden brengen ons naar hogere sferen en nog 
eens 300 km wandelpaden zorgen ervoor dat ook het middelgebergte kan worden 
ontdekt. 
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Zaterdag 4 augustus 

Zomer- en Adriaanstocht 
Start: Vrije Basisschool, Zikastraat 66, Moerbeke 

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

Afstanden: 7 – 10 – 14 – 18 – 22 – 26 – 32 – 50 km 

Specificaties:  3de tocht van de PRIOR trofee (regelmatigheidscriterium 2018) 

4de tocht voor de OOST-VLAAMSE BIERGORDEL 

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

Parking: aan het station (500 m) – in de omgeving 

 
Een mooie zomer, kan je daar in België nog op rekenen? Op een geslaagde 
zomertocht gelukkig wel, zeker wanneer die wordt getekend door de parcoursbouwers 
van Padstappers Geraardsbergen. Zij kozen het natuur- en bosrijke gebied ten zuiden 
en ten oosten van de Geraardsbergen uit, om er in de nabijheid van de taalgrens een 
parcours uit te tekenen, dat de gepassioneerde wandelaar beslist een mooie dag zal 
bezorgen, wat ook de tijd of de afstand is, die hij voor ogen heeft.   
Uitvalsbasis Moerbeke (naam afgeleid van het Germaanse ‘Morbecca’, wat letterlijk 
’turfbeek’ betekent) ligt, samen met zijn gehucht Atembeke, op een boogscheut van 
de beruchte Bosberg en van het beschermde cultuurhistorisch landschap 
Moerbekebos, Karkoolbos en Raspaillebos. Deze elementen die de omlopen van 
14km en meer, rijkelijk voorzien van schaduwrijke stiltegebieden mogen zeker niet 
ontbreken op deze zomertocht. Immers daar heeft wandelen iets van kunst en word je 
stil van zoveel natuurpracht. Wie tijd heeft kan deze momenten bezegelen met een 
devoot bezinningsmoment in de Juffrouwkapel. Maar dat deel van de omlopen wordt 
voor het einde bewaard, want er is nog veel meer dan de klassiekers Raspaille-, 
Karkool- en Moerbekebos. 
De 32 en 50km stevenen vanuit de startzaal naar het westen richting Boelarebos en 
Arduinbos, bossen die zijn overgebleven van het zogenaamde Kolenwoud. In dit 
overgangsgebied tussen Vlaamse Ardennen en Pajottenland flirten de wandelaars met 
de taalgrens, die zich onmerkbaar over de heuvelkammen en door de laagten kronkelt. 
De 50km doet er na de rustpost in de Rietbeemd nog een lusje bovenop langs het 
Bourengbos en het landelijke Deux-Acren in Wallonië. Zij wandelen daarna samen 
met de 32km door het natuurreservaat Rietbeemd naar Viane, waar zij in de rustpost 
de wandelaars op de andere afstanden vervoegen. 
7 km trekt samen met de 14km naar de Sint-Pauluskapel van Galmaarden, waar de 
14km zich bij de andere langere afstanden voegt, terwijl de 7 km rustig terug kuiert 
naar de startzaal.  
De wandelaars op 10, 18, 22 en 26 km stappen naar het agrarische, eerder vlakke 
gebied rond Viane, waar we een rustpost uitbouwen in de parochiezaal. Zij doorkruisen 
het natuurreservaat Markvallei, van noord naar zuid en dat dankzij de ontsluiting van 
dit waardevol natuurgebied door de bouw van een brug over de Marcq. Dit 
huzarenstukje werd in 2016 gerealiseerd door de parcoursploeg van de Padstappers, 
die zo een staaltje van parcoursbouw afleverden, dat daarna maar al te gretig werd 
gebruikt door Wandelknooppunt Vlaanderen (21 en 16). Na de rustpost wordt koers 
gezet naar het noorden naar de eerder vermelde Sint Pauluskapel, waarvan de bouw 
wordt gesitueerd in de tijd van de kerstening van onze gewesten (9de eeuw). De eerder 
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vermelde Bosberg en zijn flankbossen vormen het decor voor de verdere tocht naar 
en van de rustpost Helix, het natuureducatiecentrum aan de voet van het 
Raspaillebos. Terugkeren doen we langs Hof Ten Steenborre (geïsoleerde semi-
gesloten hoeve uit de 18de eeuw), over de boerenslagen en veldwegen van de 
Atembeekse boeren buiten. 
Zo te zien hebben de Zomertocht en de 50km Adriaanstocht heel wat troeven uit te 
spelen. Wij bieden die graag aan met de nodige omkadering inzake rustposten, waar 
we je graag verwennen met verzorgde broodjes en snacks, warme en gekoelde 
dranken en overheerlijke mattentaartjes. Bovenop dit alles houden we er aan de 
jeugdige wandelaars tijdens het wandelen wat verstrooiïng te bieden door hen een 
zoektocht aan te bieden, waaraan we een leuke beloning koppelen.  
Verder maakt de Adriaanstocht (50km) deel uit van het regelmatigheidscriterium Oost-
Vlaamse Biergordel en werd de Zomertocht aan onze eigenste Priortrofee toegevoegd. 
De afstempeling is er klaar voor net zoals al onze andere medewerkers. We 
verwachten je in Moerbeke. 
 

Zaterdag 25 augustus  

ACG Manneken-Pis 35 km trail  

Wandelen in de steengroeven van Lessen 

Op zaterdag 25 augustus organiseert AGG Geraardsbergen zijn 6de Manneken-Pis 

trail. Een trail is eigenlijk een loop, of in ons geval wandeling, die dwars door de 

natuur gaat. Over velden, dwars door weiden, kortom, weg van de officiële wegen. 

We mogen dit jaar deelnemen als wandelaar aan hun 35 km trail. Alles vertrekt op de 

Gavers en loopt via de flanken van de Oudenberg naar de kapel. Via De Rietbeemd 

gaat het richting Steengroeven van Lessen, waar er tot gans beneden wordt 

afgedaald. Nadien, volgt de onvermijdelijke terugweg naar boven. Via opnieuw 

Rietbeemd, Moerbeke en Onkerzele komt men terug in de Gavers. Het wordt een 

stevige wandeling met ca 650 hoogtemeters. 

Deelnemen als wandelaar kan enkel aan de 35 km wandeling. Starten gebeurt om 

8u30 stipt (uur voor lopers). De run is bepijld en onderweg is er bevoorrading. 

Deelnemen kost 10 euro. Inschrijven kan via Kurt Martens, 0479 410 920, tot en met 

15 augustus.  
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Zondag 26 augustus  

Markt Geraardsbergen - Processie van 
Plaisance 

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

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

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

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

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

door een MannekenPis (in onze clubkledij) onze vereniging kunnen tonen aan de talrijk 

opgekomen toeschouwers.  

Praktisch: We komen rond 9u45 naar De Grondeling en stappen mee op in de stoet. 

Voor elke Padstapper die mee opstapt in de processie voorzien we een drankbonnetje 

en krijgt elkeen een ticket om in zijn wandelboekje te kleven (vervangt stempel). Wie 

deelneemt mag 25 km inschrijven in zijn boekje. Het bonnetje kan worden gebruikt in 

de Grondeling of Bar De Gidon 

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

naar Galmaarden en deelnemen aan de Baljuwtochten. 

Zondag 30 september 

OPHASSELT: Natuurreservatentocht. 

Start: Werkplaatsen DERITO, Hasseltkouter 57, OPHASSELT 

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

Afstanden: 7 – 10 – 14 - 18 – 22 - 26 – 32 km 

Specificaties: 

4de tocht van de PRIOR trofee (regelmatigheidscriterium 2018) 

Tocht ten voordele van Natuurpunt (reservaten uit de omgeving) 

Parking: volg de richtlijnen van de medewerkers 

Natuurreservaten ontdek je bij ons op de 
Natuurreservatentocht … 

 
September, de maand die twijfelt tussen zomer en winter en daarom beslist om de 
natuur een eigen specifieke uitzicht mee te geven, dat van de beginnende herfst, is 
voor ons Padstappers een ideale periode om de grootste troef van onze sport uit te 
spelen, wandelen door de natuur. De parcoursbouwer en zijn team hebben weeral 
menig uurtje gespendeerd aan het uittekenen en afstappen van een parcours dat de 
hoge verwachtingen kan inlossen. De plannen liggen voor mij en ik kan niet wachten 
om eraan te beginnen. En jij, jij komt toch ook? 
De fabriekshal van DERITO in Ophasselt is opnieuw onze startlocatie en zoals steeds 
mogen we maximaal van deze interessante site gebruik maken. We bouwen er een 
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gezellige ruimte uit, waarin we de wandelaar van de nodige spijs en drank zullen 
voorzien zodat die zorgeloos op stap kan.  
De eerste lichtglooiende weiden en landerijen rond Ophasselt wachten al onmiddellijk 
na de start en dat zijn slechts opwarmertjes voor het (nog) betere werk, want wie 
Moenebroek en Nuchten binnen wandelbereik weet, mag zich als wandelaar aan een 
en ander verwachten.  
De korte afstanden (7 en 10 km) lopen niet zo heel ver weg, maar blijven rond 
Ophasselt genieten van een stukje Moenebroek en Hasseltbos. Ze hebben dan - 
naargelang de afstand -al kennis gemaakt met Hof te Papemunte en zijn door de 
gehuchten Vrijheid, Boesberg, Palingkouter en Groene Weg gewandeld, niet bepaald 
namen die wijzen op veel industriële activiteit. De rustpost in de schaduw van de kerk 
van Ophasselt verwacht hen met de nodige bevoorradingsmogelijkheden. Op deze 
afstand wordt opnieuw een wandelzoektocht voor kinderen voorzien. Mij lijkt het, dat 
natuur bij de vraagstelling een belangrijke rol zal spelen. 
Vanaf 14 km trekken de wandelaars ook naar de rustpost in Schendelbeke, van waaruit 
ze op verkenning gaan naar de Boelaremeersen (22 en 32 km), het natuurreservaat 
Moenebroek (14, 18, 22, 26 en 32), het natuurgebied de Nuchten (26, 32) en de 
landelijke gemeenten Idegem, Appelterre, Zandbergen (rustpost voor 26 en 32 km) en 
Smeerebbe-Vloerzegem (rustpost voor 26 en 32 km). Deze dorpen zijn stuk voor stuk 
omgeven door velden, weiden, landerijen, verruigd grasland en bossen zoals de 
namen van de plaatsen waar we doortrekken al eeuwen aangeven: Broeken, 
Braambroek, Mussenhoek, Boskouter. Een groot aantal interessante gesloten hoeven 
uit eind 18de eeuw bevestigen het agrarisch karakter van de streek. 
Maar de blikvangers zijn natuurlijk de natuurgebieden waar de wandelaars naargelang 
de afstand doortrekken. De stappers op de 22 en 32 doen als enigen de 
Boelaremeersen aan, een mozaïek van natte ruigten, rietvelden, valleibosjes en 
bloemrijke weilanden. Dit gebied wordt bevolkt door talrijke broedvogels zoals 
bosrietzanger, kleine karekiet, rietgors, wielewaal, groene en grote bonte specht, gaai, 
koekoek en tal van mezensoorten. De waarnemingen van buizerd, blauwborst en 
waterral laten het beste voor de toekomst verhopen. Ook amfibieën en libellen vinden 
hier een waardevol gebied. Het Moenebroek, waar alle afstanden zijn doorgetekend, 
wordt gevormd door een nat elzenbos met enkele bronnen en een groot aantal 
kwelzones. Doordat de bronnen winter en zomer de bodem nathouden, kunnen er 
maar weinig bomen groeien. Enkel zwarte els (zie vorig Padstapperke) kan er 
overleven. Natuurgebied Nuchten is dan weer de ideale biotoop voor vogels zoals de 
ijsvogel, de blauwborst en de roerdomp. De wandelaars op de 26 en 32 km verkennen 
Nuchten via een aantrekkelijk knuppelpad dat hen dwars doorheen het drassige 
gebied voert.  
En zoals bij mooie spektakels, komt op het einde nog een apotheose. Alle afstanden 
sluiten hun tocht immers af door het Hasseltbos, op en over de Gapenberg. Dit 25 
ha grote “Europees Natura-2000” bos biedt onderdak aan diersoorten zoals de 
buizerd, sperwer, boomklever, vos en bunzing. Het is een typisch beukenbos, al 
komen er verder ook soorten voor als zomereik, es, esdoorn, en vlier. 
Na deze finale worden alle wandelaars terug in de startzaal verwacht, waar ze hun 
wandelboekje en hun spaarkaart voor de Priortrofee kunnen laten afstempelen en 
waar de kinderen hun oplossing van de kinderzoektocht inruilen tegen een tof 
geschenkje. Afscheid nemen van de wandelvrienden en de prachtige omgeving doe je 
pas nadat je de verbruikte energie hebt herwonnen bij een drankje en een van onze 
snacks. Je vergeet uiteraard je vooraf bestelde mattentaartenpakket niet op te halen 
zodat je ook thuis nog wat kan nagenieten. 
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De 2de dinsdagwandelingen 

Wat reeds voorafging 

De voorbije maanden mochten we echt niet klagen op onze dinsdagwandelingen. De 

weergoden waren ons steeds goed gezind. De sfeer, de gezelligheid, het 

ongedwongene, zorgen ervoor dat we telkens een mooie groep wandelaars mogen 

verwelkomen. Om en bij de 80 wandelaars zijn de laatste maanden steeds present. 

Wat ooit klein begon is intussen uitgegroeid tot een succesformule. Sinds april wordt 

er een bijdrage van € 0,50 gevraagd. Dit bedrag zal op het einde van het jaar aan een 

goed doel worden geschonken. 

Oproep: ken jij een café, een gezellige ruimte of een plaats waar we kunnen 

vertrekken, maar die groot genoeg is voor een groep van pakweg 75 tot 100 

personen, laat het ons weten.   

Sylvain en Pierre zorgen elk om beurt dat er een mooie wandeling wordt uitgetekend. 

Soms gebruiken we doorsteekjes die niet op reguliere wandelingen kunnen worden 

gebruikt. In hun zog wandelden we meestal in twee groepen, over kleine wegen of 

paden, aan een rustig tempo, keuvelend door de natuur.  

De komende 2de dinsdagwandelingen 
Naar gewoonte zal telkens een parcours van 14 à 15 km worden voorzien, opgedeeld 

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

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

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

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

 

Dinsdag 10 juli 2018: El Faro, top Bosberg 

We starten met de wandeling op de top van de Bosberg, café El Faro, Heirbaan 135, 

Galmaarden om 10u. Sylvain zorgt er voor twee mooie wandellussen door de bosrijke 

omgeving. Raspaillebos, Kluysbos en Markvallei, zijn prachtige natuurgebieden die 

elke wandelaar kunnen laten genieten. Tussen de twee lussen in kunnen we genieten 

van de meegebrachte boterhammen of een bestelde snack.  

 

Dinsdag 14 augustus 2018: Everbeek - ! VERTREK OM  9u30 ! 

Vertrek om 9u30 aan de Cordenuit, Cordenuitstraat in Everbeek (aan kerk van 
Everbeek-beneden). Wie nog koffie wil voor het wandelen is welkom vanaf 9u. We 
wandelen die dag de twee lussen na elkaar zonder eetpauze. Na de tweede lus 
omstreeks 13u is er een BBQ voorzien voor alle ingeschreven deelnemers. 
De wandeling is van de hand van Pierre. Hij leidt ons langs paadjes en boerenslagen 

die hier nog rijkelijk aanwezig zijn. 

Goede vrienden, goed gezelschap, een goed glas en een goede maaltijd. Van het 
goede teveel of juist een goede gewoonte? Wij opteren voor het laatste en besluiten 
de dinsdagwandeling van augustus opnieuw met een barbecue om duimen en vingers 
van af te likken. We stellen onze bakroosters terug op in Everbeek en serveren er 
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menig uitgelezen stukje vlees, gegarneerd met een ruim assortiment salades, 
groenten en sausjes. We verwelkomen er graag de wandelaars die deze 
dinsdagwandeling stappen en een bijdrage betalen om een stoel te reserveren. 
Zomerse barbecue zonder koele drank is aan ons niet besteed, zodat onze ijskasten 
ervoor zullen zorgen dat we ook op dat vlak niets zullen tekortkomen. Alhoewel we 
schitterend weer niet kunnen garanderen, hopen we toch dat de zomer deze 
verwachtingen zal inlossen. En de rest is aan jullie. 
Inschrijven kan door de aanschaf van een kaart ten bedrage van 10,00 euro (€ 4,00 
gaat naar het goede doel) bij Nancy, Koen en Kurt op busreis van 1 juli en de 
dinsdagwandeling van juli. Kaarten dienen ten laatste gekocht op onze Zomer- en 
Adriaanstocht van 4 augustus (om organisatorische redenen liefst vroeger). Verkochte 
kaarten worden niet teruggenomen. Kinderen minder dan 12 jaar (geboren in 2006) 
betalen ter plaatse € 6,00.  
 

Dinsdag 11 september 2018: Akrenbos Bever 

Vertrek om 10u in taverne ’t Platteland, Akrenbos 64, 1547 Bever. 

Sylvain gaat op stap met ons langs de mooiste stukken natuur op de taalgrens. Het 
resultaat bestaat uit twee mooie lussen, die we graag onderbreken om tijd te maken 
voor het verorberen van onze bookiesj of het nuttigen van een bestelde snack voor de 
wandeling. 
 

Weekendreis - Opaalkust 

Zoals in vorig clubblad reeds aangehaald, We maken een weekenduitstap van 2 tot 4 
november 2018 naar de Franse Opaalkust, meer bepaald Hardelot, net ten zuiden van 
Boulogne-Sur-Mer 

Programma: 
Dag 1: vrij vroeg vertrekken (5u30) en wandelen op de krijtrotsen van Engeland 
Dag 2: wandeling langs de Franse Opaalkust met aankomst in Bologne-Sur-Mer 
Dag 3: wandeling in het binnenland, in de buurt van Saint-Omer 
Telkens wordt er een korte ca 10, 12 km voorzien en een lange wandeling ca. 20 km. 
 
We voorzien kamers voor één, twee en drie personen. De overnachtingen zijn op basis 
van vol pension vanaf de avond van aankomst tot de avond van terugreis. 
We voorzien voor iedereen een annulatieverzekering (100 % terugbetaling bij geldig 
bewijs) 
 
Kostprijs: 
Kamer voor 2 en 3 volwassenen: € 312,00 
Kamer voor 1 persoon: € 395,00 
Kamer voor kind -12 j op kamer 2 volwassenen: €170,00 
 
Meer info te verkrijgen bij Kurt. kurt.martens@padstappers.be of 0479 41 09 20 
 
Op deze weekendreis kan enkel worden ingetekend door leden. Niet-leden 
kunnen niet inschrijven, zie ons huishoudelijk reglement. 

mailto:kurt.martens@padstappers.be
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Nancy’s kookhoekje 

Rijstsalade met maïs, appel en kerriedressing 

Benodigdheden: 

1 blik Maïs 300g , 200 g witte rijst, 2 lp. olijfolie, 1 rode ajuin, 2 teentjes knoflook, 2 

tomaten, 1 appel, 1 blikje ananasstukjes à 200 g, 1 lp. peterselie, 2 lp. Yoghurt, 2 lp. 

Mayonaise,  4 lp. Limoensap, kerriepoeder, peper, zout, 500 g. kipfilet 

 
Bereidingswijze: 

Kook de rijst gaar en laat afkoelen. 

Snij de kipfilet in kleine blokjes en bak gaar in een pan, kruid met peper en zout. Laat 

afkoelen. 

Pel de tomaten en snij het vruchtvlees in blokjes. 

Pel de look en de ui en snij beide zeer fijn. Stoof deze gaar in wat olijfolie en meng 

onder de gare rijst. 

Was de appel en snij in blokjes. 

Was de peterselie en hak fijn. 

Snij de ananas in kleine stukjes. 

Maak de dressing: Meng 2 lp. Mayonaise met 2 lp. Yoghurt, het limoensap, voeg er 

wat ananassap aan toe en kruid met kerriepoeder naar eigen smaak. 

Wanneer de kip en de rijst afgekoeld is mag je alle ingrediënten met mekaar 

mengen. Breng eventueel nog verder op smaak.  

Laat goed koelen en serveer goed koud als een salade.  

Zonder de kipfilet kan je het serveren bij een heerlijke barbecue. 

 

Mosselsoep: 

Benodigdheden: 

¼ prei, ½ wortel, ½ sjalot, 20 g. margarine, geutje room, 300 g. mosselen, peterselie, 

1 l. visbouillon, ½ tomaat, saffraan, peper, zout 

 
Bereidingswijze: 

Reinig de prei, de wortel en de sjalot. Snijd de prei en de wortel in dunne julienne 

(lange dunne staafjes van ongeveer 4 cm.). Snijd de sjalot fijn.  

Reinig de mosselen: Controleer elke mossel en verwijder eventueel de baarden en 

de schubben die aan de mossel zitten. Spoel de mosselen 3 maal in ruim water. 

Doe de gewassen mosselen in een kookpot, kruid ze met peper en zout, voeg er 

eventueel wat grofgesneden ui en selder bij. Laat onder deksel gaarkoken. 

(Ongeveer 10 minuten) 
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Laat wat boter smelten in een kookpot, stoof er de juliennegroenten en de 

fijngesneden sjalot in gedurende 3 minuten. Voeg er de visbouillon aan toe. Laat de 

bouillon zachtjes koken tot de groenten gaar zijn. 

Dompel intussen een tomaat in kokend water gedurende 10 seconden en verfris 

onmiddellijk onder koud water. Pel de tomaat, snij in twee, verwijder de pitjes en snijd 

het vruchtvlees in kleine dobbelsteentjes.  

Was de peterselie goed en snij de bloempjes fijn. 

Haal de mosselen ui de schelp en bewaar ze apart. Zeef het ontstane vocht van de 

mosselen door een zeer fijn zeef. Bewaar het vocht. 

Voeg bij de soep een mespuntje saffraan toe, wat peper, de stukjes tomaat, de 

mosselen en een klein geutje room. Werk af met fijngesneden peterselie. 

 

Noedels met kip en scampi: 
Benodigdheden: 

1 kipfilet, 6 scampi, ¼ courgette, ½ ui, 2 teentjes look, 50 g. sojascheuten, 100 g. 

champignons, 1/3 van een pot suzi wan pikant, margarine, kippenkruiden, 125 g. 

nestnoedels 

 
Bereidingswijze: 

Snij de kippenfilet in kleine stukjes en marineer ze in kippenkruiden. 

Pel de scampi’s en ontdarm ze. 

Schil de courgette. Snijd de courgette in kleine blokjes. 

Pel de ui, snij in 2, nog eens in 2 en dan in dunne maantjes. 

Pel de look en snij zeer fijn. 

Spoel de sojascheuten. 

Reinig de champignons en snij ze in dunne plakjes. 

 

Breng een grote kom met water aan de kook.  

Laat boter bruin worden in een kom. Doe er de kippenstukjes en laat even bakken. 

Voeg er de uiringen en de sojascheuten aan toe, zet het vuur lager en stoof alles 

samen. Voeg er na een 3-tal minuten de look, de courgetteblokjes en de 

champignonschijfjes bij. Stoof alles samen verder.  

Doe wat zout in het kokende water, leg de nestnoedels in het kokende water, zet het 

vuur uit, zet een deksel op de kom en laat ze 4 minuten staan. 

Voeg de scampi’s aan het gerecht toe en laat deze meebakken.  Wanneer de 

scampi’s bijna gaar zijn doe je de pikante saus bij het gerecht. Laat alles goed 

opwarmen. 

Giet de nestnoedels af en meng ze onder de warme bereiding. Dien goed warm op. 
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KIES UIT VOLGENDE AANBEVOLEN 
TOCHTEN 

om uw wandelprogramma voor 2018 verder te zetten ! 
 

Hierna volgt een lijst van wandeltochten waarbij de nadruk gelegd wordt op bevriende- 
en burenclubs. Vergeet je lidkaart niet! 
 

1 Dag en datum.  
2 Naam van de organisator, naam van de tocht en startplaats. 
3 Afstanden en vertrekmogelijkheden. Respecteer vooral het startuur.  

 

1 2 3 
Zaterdag 30.06 Postiljon Wandelclub Merelbeke 

Groenendaltocht 
Parochiaal Centrum 

Gaversesteenweg 518, Schelderode 

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

Zondag 01.07 

 
CSC Lierde 
Zomertocht 
O.C. De Lier 

Nieuwstraat 21, St-Maria-Lierde 

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

Zondag 01.07 
 

BUSREIS 

WSV Holsbeek vzw 
Vakantietocht 

Voetbalkantine VK Holsbeek 
Verhaegenstraat, Holsbeek 

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

Woensdag 04.07 
ALLEN OP POST 
STARTPLAATS 

WIJZIGING 

Padstappers 
Drie-Provinciën-tocht 

Zaal Poreel 
Poreel 16, 1540 Bever 

5-7-12-16-22-26-32 km 
van 07u30 tot 15 uur 

Vrijdag 06.07 

 

 

Comité 2000 
Vakantieavondwandeling 

School KBO Ename 
M. Van Torhoutstraat 190, Ename 

6-12 km 
Van 16 tot 19u30 

Zaterdag 07.07 Wandelclub Natuurvrienden Deinze 
Dreventocht 

Zaal Oud Gemeentehuis 
Xavier De Cocklaan 5, Deurle 

6-10-15-20 km 
Van 06u30 tot 15 uur  

Zaterdag 07.07 Les Trouvères Club De Marche 
Promenade au Pays de Quintine 

Ecole Communale 
Rue de Vieux Moulin 4, Wodecq 

4-7-14-25-43-50 km 
van 06 tot 15 uur 

Zondag 08.07 WSV De Kadees vzw 
Affligem Abdijbieren Classic 

Zaal Café bij Ingrid 
Meldert Dorp 35, Meldert - Aalst 

6-10-15-20-27 km 
van 07 tot 15 uur 

Zondag 08.07 WSV De Lachende Wandelaars 
Guldensporentochten 

Gemeentezaal 
Wingenestraat 12, Aalter 

4-6-9-12-18-24-30 km 
van 07 tot 15 uur 

DINSDAG 10.07 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN 
SAMENKOMST Cafe El Faro (top Bosberg) – Heirbaan 135 – GALMAARDEN 
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Woensdag 11.07 

 
 
 

De IJsbrekers Haaltert 
Tocht der Franschmannen 
Basisschool Molenveld 

Molenstraat 33, Denderhoutem 

6–13–20 km 
van 06 tot 15 uur 

Zaterdag 14.07 
 

OOST-VLAAMSE 
BIERGORDEL 

Hanske De Krijger Oudenaarde 
Adriaan Brouwertochten 
Sint-Bernarduscollege 

Hoogstraat 30, Oudenaarde 

7-10-15-21-28-35-42-50 km 
van 06 tot 15 uur 

Zondag 15.07 De Marktrotters Herne 
Urbanustochten 
Zaal Willem Tell 

Hernestraat 5, Tollembeek 

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

Zondag 15.07 De Trekvogels Boekhoute vzw 
Twee Landentocht 

Voetbalkantine De Klauwaarts 
Beekstraat 37a, Bassevelde 

6-12-18-20-24-32 km 
van 07 tot 15 uur 

Woensdag 18.07 Egmont Zottegem 
Dauw- en midweektocht 

O.C. Erwetegem 
Smissenhoek, Erwetegem 

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

Vrijdag 20.07 
 

De Kruishoutem Trotters 
Lozerdorptocht 

Parochiaal Centrum Della Faille 
Ouwegemsesteenweg 259, Kruishoutem 

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

Zaterdag 21.07 Florastappers Gent 
Zomertocht 
Patrokring 

K. Astridlaan 24, Bottelare 

7-10-14-21-30-50 km 
van 06 tot 15 uur 

Zondag 22.07 Dorpscomité Bogaarden 
Bumkestochten 

‘t Schoolhuys Bogaarden 
Ring 1, Bogaarden 

6-9-12-16-20-25 km 
van 06u30 tot 14 uur 

Zordag 22.07 WSV Land van Rhode vzw 
Midzomertochten 

OC Oordegem 
Oordegemdorp 29, Oordegem 

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

Woensdag 25.07 Omloop Kluisbergen 
Zomerwandeling 

Parochiezaal Berchem 
Kloosterstraat 35, Berchem 

5-14-19-24 km 
van 07 tot 15 uur 

Zaterdag 28.07 
BUSREIS 

Wanderfalken Weywertz 
Internationale Sommerwanderung 

Skihütte 
Im Himmelchen 12, Bütgenbach 

4-6-10-13-20-25-30 km 
van 6u30 tot 14 uur 

Zondag 29.07 

 
Everbeekse Wandeltochten 
Everbeekse Wandeltochten 

Buurthuis Cordenuit 
Cordenuitstraat, Everbeek 

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

Zondag 29.07 
 

Halfoogstvrienden Bellingen 
Taalgrenswandeling Pajottenland 

Tent Halfoogstfeesten 
Hondzochtstraat 8, Bellingen 

7-10-15-20-25-32-42-50-60 km 
van 07 tot15 uur 
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Zondag 29.07 

 
 

Denderklokjes Lebbeke 
Dender- en Scheldetocht 

CC De Biekorf 
Stationstraat 23, Lebbeke 

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

Vrijdag 03.08 De Lachende Wandelaars Aalter 
Rondom Bellem 

Gemeentelijke feestzaal 
Bellemdorpweg 1, Bellem 

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

Zaterdag 04.08 
PRIORTOCHT 

OOST-VLAAMSE 
BIERGORDEL 

PADSTAPPERS 
ZOMER-, ADRIAANSTOCHT 

Vrije Basisschool 
Zikastraat 66, Moerbeke 

7-10-14-18-22-26-32-50 km 
van 07 tot 15 uur 

50 km van 6 tot 9 uur 

Zondag 05.08 Les Vaillants Acrenois 
Marche du Pays des Guimauves 

Foyer Notre- Dame 
Rue Bonne Nuit, Deux-Acren 

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

Zondag 05.08 Reigerstappers Vinderhoute 
Kastelentocht – Herdenking E. Bakeland 

Gemeentelijk Sportcentrum 
Neerstraat 37, Vinderhoute 

6-9-13-16-20-28 km 
van 07 tot 15 uur 

Zondag 05.08 WNZB Knokke-Heist 
Zwintocht 

Schuttersplein Stadion Olivier 
Jan Devischstraat 2, Knokke-Heist 

6-10-15-21-32 km 
van 08 tot 14u30 

Woensdag 08.08 Egmont Zottegem 
Midweektocht 

De Gilde 
Smissenhoek 48, Erwetegem 

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

Vrijdag 10.08 VZW Dodentocht – Kadee 
100 km Dodentocht 

Tent 
Kardinaal Cardijnplein, Bornem 

100 km 
Start om 21 uur 

 

Zaterdag 11.08 Postiljon Merelbeke 
Kalkense Meersentocht 

Zaal Skala 
Colmanstraat 51, Kalken 

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

Zondag 12.08 Lennikse Windheren 
Lennikse Feestentocht 

Gemeenteschool ’t Rakkertje 
H. Ghijselenstraat 19, Lennik 

6-10-12-16-20-25-32 km 
van 07 tot 15 uur 

Zondag 12.08 

 
Hanske De Krijger Oudenaarde 

Ronde van Vlaanderen voor wandelaars 
Evenementenhall De Qubus 
Lindestraat 45, Oudenaarde 

6-9-15-21-27-35-42 km 
van 06u30 tot 15 uur 

DINSDAG 08.08 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN + BBQ 
SAMENKOMST Zaal Cordenuit – Cordenuitstraat - Everbeek  

Zie artikel over de dinsdagtochten 
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Woensdag 15.08 Land van Rhode 
Oogsttocht 
den amb8 

Lange Ambachtstraat 42, Oosterzele 

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

Woensdag 15.08 
 

BUSREIS 

Tongerse Wandelvrienden 
Eburonentocht 

Dienstencentrum ‘De Piepel’ 
Dijkstraat 118, 3700 Tongeren. 

4-6-9-12-15-19-25-32 km 
van 07 tot 15 uur 

Zaterdag 18.08 De Pajotten Hekelgem 
Abdijtocht 

Gasthof d’Oude Brouwerij 
Abdijstraat 6, Affligem 

6-12-18 km 
van 07 tot 15 uur 

Zondag 19.08 

 
 

Horizon Opwijk 
Rondom Opwijk 

Refter VKO 
Karenveldstraat 23, Opwijk 

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

Zondag 19.08 
 

Gewijzide 
startplaats 

De Chatons Ronse 
Hoogzomermuseumtocht 

KSO Glorieux 
Glorieuxlaan 30, 9600 Ronse. 

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

Zondag 19.08 De Molenstappers Ruiselede 
Kermistocht – West-Vlaanderen Wandelt 

Zaal voor sport en spel 
Tieltstraat 46a, Ruiselede 

4-6-9-12-15-20-25-30-35 km 
van 07 tot 15 uur 

Woensdag 22.08 Burchtstappers Herzele 
Midweekse zomertocht 

Sint-Katharinazaal 
Bergestraat 7, Steenhuize-Wijnhuize 

4-7-10-15-23 km 
van 08 tot 15 uur 

Zaterdag 25.08 WSV Baasrode 
Scheldemarstocht 

Gemeenteschool De Schakel 
Molenberg 9, Dendermonde 

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

Zaterdag 25.08 
 

Zie artikel 

ACG Geraardsbergen 
Manneken-Pis Trail 

De Doos 
Onkerzelestraat 287, Onkerzele 

35 km 
Stipt om 8u30 

ZONDAG 26.08 – Processie van Plaissance 
Afspraak op het marktplein om 9u45 in clubkledij of trofeekledij 

Zondag 26.08 Parel van het Pajottenland 
Baljuwtochten 

Gemeentelijk Trefcentrum Baljuwhuis 
Kammeersweg 20, Galmaarden 

4-6-9-12-16-21-25-28-35-42 
km 

van 07 tot 15 uur 

Dinsdag 28.08 Les Trouvères Club de Marche 
Marche des Aoûteux 
Buvette FC Ellezelles 

Rue de Renaix 45, Ellezelles 

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

Woensdag 29.08 
 
 

Florastappers Gent 
Stropkestocht 

Sterrenschool Sint-Paulus 
Oudeheerweg 3, Sint-Denijs-Westrem 

7-13-21 km 
van 08 tot 15 uur 
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Zaterdag 01.09 Scheldestappers Zingem 
Wandelen door Kruishoutem 

Zaal Telex 
Kerkhofweg, Kruishoutem 

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

Zondag 02.09 

 
De Vossen Buggenhout 
Internationale Kwaktocht 

Basisschool ‘t Sprinkhaantje 
Collegestraat 1, Buggenhout 

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

Zondag 02.09 

 
 

Postiljon Merelbeke 
Merelbeekse Wandeltocht 

Gemeentehallen 
Kloosterstraat 32, Merelbeke 

6-9-12-15-18-24-30 km 
van 07u30 tot 15 uur 

Zondag 02.09 Les Sucriers de Brugelette 
Marche de la Vallée de la Dendre 

Salle Omnisports 
Av Gabrielle Petit 3, Brugelette 

4-8-12-20-30 km 
van 07 tot 15 uur 

Zaterdag 08.09 Hanske De Krijger Oudenaarde 
Ename-tocht 

Parochiezaal Ename 
Paardenmarktstraat, Ename 

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

Zondag 09.09 De Kadees Aalst 
Ajuintocht 

School De Horizon 
Molenstraat 57, Aalst 

6-10-15-18-24-30 km 
van 07 tot 15 uur 

Zondag 09.09 De Textieltrekkers Vichte 
Prutsketochten 

De Stringe 
Ommersheimplein, Vichte 

4-6-12-18-25-36-42 km 
van 07 tot 15 uur 

DINSDAG 11.09 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN 
SAMENKOMST ‘t Platteland – Akrenbos 64 - Bever  

Zie artikel over de dinsdagtochten. 

Woensdag 12.09 

 
 

CSC Lierde 
Midweektocht 

Gemeentelijk Zaaltje Deftinge 

Kruisstraat 1, Deftinge 

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

Zaterdag 15.09 Le Roitelet 
Marche du Centre Culturel et Sportif 

Centre Culturel et Sportif 
Rue de la Liberté 23, Ladeuze 

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

Zondag 16.09 
 

De Randstappers 
Kasseidorptocht 
Zegelsemschool 

Teirlinckstraat 22, Zegelsem 

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

Zondag 16.09 
 

Natuurvrienden Deinze 
Canteclaermarsen 

V.T.I. 
Leon Declercqstraat 1, Deinze 

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

Zondag 16.09 De IJsbrekers 
Bevrijdingstocht 

Centrum De Kouter 
Middelkouter 10, Haaltert 

5-10-13-20 km 
van 06u15 tot 15 uur 



Het Padstapperke 

Juli 2018 - 48 
 

Woensdag 19.09 

 
 

Egmont Zottegem 
Herdenkingstocht overleden leden 

OC Leeuwergem 
Gentse Steenweg 307, Leeuwergem 

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

Zaterdag 22.09 Op Stap door Nukerke 
Vlaamse Ardennentocht 
Parochiezaal De Wante 
Essestraat 1, Schorisse 

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

Zaterdag 22.09 Verdigym Collines Flobecq 
Marche de La Houppe 
Parking Bus Geenens 

Chaussée De Ninove, Flobecq 

5-8-14-20 km 
van 07 tot 15 uur 

Zondag 23.09 
 

AANRADER 

Levenslust vzw 
Levenslustige wandeltocht 
Sportzaal Levenslust vzw 

Scheestraat 74, Sint-Martens-Lennik 

7-14-21 km 
Van 08 tot 13u30 

Woensdag 26.09 Burchtstappers Herzele 
Duivenboswandeling 

Parochiezaal 
Ransbeekstraat 3, Sint-Antelinks 

3-6-10-14-18-22 km 
van 08 tot 15 uur 

Zaterdag 29.09 

 
OOST-VLAAMSE 

BIERGORDEL 

Wsv Land van Rhode 
Deliriumtocht 

College Paters Jozefieten 
Brusselsesteenweg 459, Melle 

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

Zondag 30.09 
ALLEN OP POST 

 
PRIORTOCHT 

Padstappers Geraardsbergen 
NATUURRESERVATENTOCHT 

Werkplaatsen Derito 
Hasseltkouter 57, Ophasselt 

7-10-14-18-22-26-32 km 
van 07u30 tot 15 uur 

(wijziging startplaats) ‘t Onzenttocht op zaterdag 30 juni van WSV Ibis Puurs (1093) 

start vanuit JOC Wijland, fortbaan 9 te 2870 Puurs. 

(wijziging startplaats) Vakantietocht op zaterdag 21 juli 2018 van WSV De Fonskes 

(4031) start vanuit Genadedal, Velderblok 2A te Kessel-Lo 

(wijziging startplaats) Hoogzomermuseumtocht op zondag 19 augustus 2018 van WSV 

Chatons Ronse vzw (3376) start vanuitKSO Glorieux, glorieuxlaan 30, 9600 Ronse.  

(annulatie) 31e Marche Internationale op zaterdag 1 en zondag 2 september 2018 in 
Awirs, een organisatie van Les Globe-Trotters-Awirs (LG158) gaat niet door. 

(annulatie) 38e Marche des Ducs op zaterdag 1 september 2018 in Florennes, een 

organisatie van Les Bergeots (NA028) gaat niet door. 

(bijkomende tocht) Op 1 september 2018 is er een bijkomende tocht ingepland van 

Wandelclub Egmont Zottegem (3163). Oost-Vlaanderens Mooiste zal doorgaan vanuit 

Feestzaal Bevegemse Vijvers, Bevegemsevijvers 1 te Zottegem. 

(wijziging startplaats) Eurodaxwandeling in Haaltert op zaterdag 15 september 2018 start 
in café Ankerhof, Huytstraat 36, 9450 Haaltert. 

(bijkomende tocht) Op zaterdag 15 september 2018 is er een bijkomende tocht ingepland 
van Wandelclub De Kruishoutem Trotters (3538), Nazomertocht zal doorgaan vanuit 
zaale Arend, Kasteelstraat 40, 9790 Wortegem-Petegem.  

(datumwijziging) Marche d’Automne van Les Sans Soucis de Ghlin (HT029) gaat door 

op zondag 16 september 2018 (in plaats van op zondag 7 oktober 2018) 
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