Voorblad

Het Padstapperke

Beste Padstappers,
De komende weken gaan heel wat van onze
leden met welverdiende vakantie. Anderen
hebben die al achter de rug en staan dikwijls
paraat om voor de kleinkinderen te zorgen.
Bij de beide vakantievormen kan ik alvast de
raad meegeven: blijf in beweging. Er zijn heel
wat mogelijkheden in de buurt om actief te
blijven en neem voor één keer ook de
kinderen mee. Wie zijn vakantie wat verder
mag beleven, kan ook daar genieten van de
mooie wandeltochten. Elke regio heeft er
zeker en vast enkele in petto voor jullie.
De voorbije maanden waren heerlijk om zich
voor te bereiden. April en mei zorgden voor
heerlijk wandelweer. Juni liet ons eerst
zweten en werd frisser en kouder nadien. In
de laatste weken wordt dan weer mooier
weer verwacht. Laat ons hopen dat het een
zomer wordt waarin we onze geliefde sport
elke dag kunnen beoefenen.
Dat we met de Mattentaartentocht een
mindere opkomst zouden hebben, dat waren
we in het verwacht. De geschatte 1.500
deelnemers werd werkelijkheid. We bleven
iets onder de 4.000 stappers en de
combinatie van wandelen, natuur, cultuur en
een bezoek aan Hunnegem werden
gesmaakt.
Met de Gaverswandeling dienden we de
weergoden te bedanken. Op geen 40 km van
ons regende het de ganse dag, bij ons bleef
het droog en was het heerlijk wandelweer.
Iedereen genoot van de prachtige omgeving
en de puike organisatie.
Het komende trimester staan we voor een
drukke periode: Begin juli onze eerste
Vakantietocht in Appelterre. Deze wandeling
vervangt de 3-Provinciëntocht. Een week
later vertrekken we met ongeveer 80
Padstappers op reis naar het Sauerland.
Dagelijks wordt er gewandeld en maken we
boeiende uitstappen.

Begin augustus is er de Zomer- en
Adriaanstocht die deze keer start uit De
Doos, we gaan richting Helix en deze is voor
elkeen terug te bezoeken. Een weekje later
is de dinsdagwandeling intussen gegeerd bij
onze leden. Een overheerlijke BBQ sluit
traditiegetrouw deze dinsdagwandeling af.
Kaarten zijn reeds te bekomen op de
komende organisaties. Koop ze tijdig zodat
we snel onze bestellingen kunnen maken.
Op 14 september hebben we ons
medewerkersetentje en verwachten we jullie
de laatste zondag van de maand in DERITO
voor de Natuurreservatentocht. Voeg daarbij
nog een aantal busreizen en je kan het
vaststellen, onze vereniging is een actieve
club.
Intussen blijven we naarstig op zoek naar
een voorzitter. Iemand die de club mee wil
leiden en vertegenwoordigen waar nodig
blijkt. Mocht je de nodige talenten hebben,
laat het gerust weten.
En ook nog dit, sommige leden gebruiken de
nieuwste vormen van communicatie zoals
WhatsApp, Facebook, Messenger, Twitter,
enz… om in te schrijven voor busreizen en
andere activiteiten. Ondanks dat we mee
willen zijn met onze tijd, is dit voor ons
onhoudbaar. De enige manier om zich in te
schrijven is mondeling, via telefoon of via
mail. Andere manieren worden niet meer
weerhouden.
Ik wens intussen iedereen namens het
bestuur alvast een welverdiende vakantie
toe. We komen mekaar ongetwijfeld wel
tegen op een van onze organisaties of
ergens te velde.
Veel leesgenot!
Kurt
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Het Padstappersbestuur.
Kurt Martens

Kurt Martens

Functie:
Adres:
Tel:
e-mail:

Functie:
Adres:
Tel:
e-mail:

Waarnemend Voorzitter, PR, nieuwe leden
Denderstraat 36, 9500 Geraardsbergen
054 41 07 49 - 0479 41 09 20
voorzitter@padstappers.be

Ondervoorzitter, organisatieverantwoordelijke
Denderstraat 36, 9500 Geraardsbergen
054 41 07 49 - 0479 41 09 20
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

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

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

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

Julie De Geyter
Functie: Bestuurslid
Adres:
Hollebeekstraat 34, 9661 Parike
Tel:
0486 24 12 17
e-mail:
julie.de.geyter@padstappers.be

Koen Rondelez
Functie: Webmaster, lay-out clubblad
Adres:
Rozenstraat 57, 1742 Ternat
Tel:
0476 47 24 63
e-mail:
webmaster@padstappers.be

Werner De Nooze
Functie: Bestuurslid
Adres:
Kleine Karmelietenstraat 94, 9500 G’bergen
Tel:
0473 83 47 63
e-mail:
werner.de.nooze@padstappers.be

Buiten bestuur:
Danny Van Turtelboom
Functie: Shop- & kledijverantwoordelijke
Adres:
Poelveldstraat 25, 1760 Roosdaal
Tel:
0485 17 02 90
e-mail:
shop@padstappers.be

Cléry Schrever
Functie: Rekeningcommissaris

Francine Van Der Maelen
Functie: Ere-voorzitter
Adres:
Rozenstraat 54, 9500 Overboelare

Robert Van Damme
Functie: Ere-secretaris
Adres:
Groteweg 27b bus 359, 9500 Geraardsbergen

Bankrelaties:
Lidgeld en andere bijdragen:
Clubwerking:
Betaling van reizen:

Koen Delplace
Functie: Rekeningcommissaris

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

BIC: KREDBEBB
BIC: GEBABEBB
BIC: GEBABEBB

Clubadres: Padstappers Geraardsbergen vzw (ON 0842168747), Denderstraat 36, 9500 Geraardsbergen
info@padstappers.be -

https://www.padstappers.be -

Padstappers Geraardsbergen -
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Komende busreizen.
Juli 2019
geen busreis
(wel weekreis naar Sauerland)

Zaterdag 31 augustus
2019
1ste dag WalkOn Wandelclassics
HOUFFALIZE
(Luxemburg)
Org: Wandelsport Vlaanderen
€ 7,00 / € 4.00 (bus + inschrijving)
Vertrek: 07u00 De Reep
Ninove Den Doorn 07u10 - Aalst Texaco 07u20

Zondag 8 september
2019
25ste Prutsketochten
VICHTE (West-Vlaanderen)
Org: Textieltrekkers Vichte (5361)
€ 7,00 / € 4,00 (bus + inschrijving)
Vertrek: 08u00 enkel De Reep

TIP: Bekijk en like onze pagina ook op
facebook! Zo blijf je helemaal up-to-date!
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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 rond 16u (wanneer we terug
vertrekken) 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)478 55 50 30.
Via mail: busreis@padstappers.be.
Op de bus tijdens de vorige busreis.
Op onze eigen organisaties bij Ivan.

Wat kost de busreis?
INSCHRIJVING WANDELTOCHT INBEGREPEN !
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: vermeld 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.
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Beschrijving busreizen 3e kwartaal.
Zaterdag 31 augustus 2019
WalkOn Wandelclassics in Houffalize
Org: Wandelsport Vlaanderen
Start: Vayamundo Ol Fosse d’Outh, Houffalize
Afstanden: 6 - 9 - 15 - 21 - 27 km

Moet er nog bos zijn?
Het weekend WalkOn Wandelclassics in Houffalize is een organisatie van
Wandelsport Vlaanderen en Vayamundo. Het vakantiepark Ol Fosse d’Outh in
Houffalize was in 2017 onze verblijfplaats en uitvalsbasis voor onze jaarlijkse weekreis.
Zij die er toen bij waren kunnen getuigen dat het park in een schitterend wandelgebied
ligt met onuitputtelijke mogelijkheden wat parcoursen betreft. Geef dat gebied in
handen van onze eigenste parcoursbouwer Kurt Martens en zijn ploeg en de
organisatoren (Wandelsport Vlaanderen en Vayamundo) beschikken samen met de
unieke startlocatie over alle troeven om een mooie wandelbeleving te garanderen.
Kurt heeft zijn parcours
volledig klaar en uitgetest met
zijn ploeg en zal in de week
vooraf zorgen voor een
perfecte uitpijling. Het zien van
de uitgetekende omlopen doet
mij alvast uitkijken naar die
dag, die we uitzonderlijk vroeg
beginnen
(vertrek
in
Geraardsbergen om 7u!),
zodat we volop van de
Ardennen
zullen
kunnen
genieten. We plannen terug te
zijn
rond
18u30
in
Geraardsbergen.
De 7 km houdt het bij een tocht, zonder rustpost, door en om het zogenaamde bos
“Les Blancs Bois”. De paden zijn goed begaanbaar en kronkelen zich langs rotsen letterlijk “Entre Deux Roches” - over heuvelruggen door loof- en naaldbossen en langs
beekdalen. Bij “Les Deux Hêtres” ter hoogte van Alhoumont wordt in een langgerekte
dalende lijn teruggekeerd naar “Les Blanc Bois”, om daar in het dal van de Rau de
andere afstanden te vervoegen op hun weg naar de startlocatie.
Aan “Les Deux Hêtres” trekken de andere afstanden naar een rustpost in de school
van Tavigny, naargelang de afstand, al dan niet met een ommetje naar de oude mijn
(“Ancien Min de Pouhon). De teller staat dan op respectievelijk 6,1 of 8,2 km.
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Blikvanger in Tavigny is het Kasteel van Tavigny. Vanuit Tavigny dalen de wandelaars
via het bos “Les Haies” en het natuurgebied “Cowan” bij Vissoule, terug naar “Les
Blancs Bois” en het dal van de Rau naar Ol Fosse d’Outh.
De 20 km en de 26 km trekken evenwel eerst nog een schitterende lus langs de resten
van het “Canal de Bernistap” bij het dorpje Buret. Het kanaal is een onafgewerkt
megalomaan project van koning Willem I, die het plan had opgevat om een kanaal te
graven van Bernistap tot in het Luxemburgse Hoffelt. Dat kanaal zou vracht moeten
vervoeren via platte schuiten tussen de Oostelijke Ourthe en de Sûre. Om de
waterscheidingskam tussen Ourthe en Moezel te overwinnen moest hier een
kanaaltunnel worden gegraven, maar deze werken werden na amper enkele
honderden meter gestopt ten gevolge van de Belgische revolutie in 1830. Ze werden
door onze eerste koning nooit hervat. De omgeving is sedertdien één van de mooiste
natuurreservaten van de Ardennen gebleven. De “Ferme-chateau Bernistap” aan het
begin van het reservaat, die dienst deed als kantoor voor de administratie van de
werknemers aan de tunnel, blijft een eenzame stille getuige van een onafgewerkt plan.
Na een tweede rust in Tavigny kan gedacht worden aan de terugkeer naar Houffalize,
maar nog even wandelen de 25 km-stappers weg van de anderen naar “Les Trous de
Renard”, om later terug aan te sluiten in het natuurgebied “Cowan”.
In Ol Fosse d’Outh Vayamundo, het start- en eindpunt van de wandelingen, staan de
medewerkers van Wandelsport Vlaanderen de wandelaars op te wachten om hun te
voorzien van de nodige voeding en (herstel)drank, wat natuurlijk ook op de rustpost in
Tavigny het geval is. Het vakantiepark biedt uiteraard zelf ook wat ontspanning en
vertier aan. Naast de prachtige natuurwandelingen, kan uiteraard ook het pittoreske
Houffalize met zijn talrijke terrasjes worden bezocht, maar denk er aan, we vertrekken
op het afgesproken uur terug naar Geraardsbergen.

(foto’s Diane De Leu en Koen Rondelez - weekreis 2017)
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Zondag 8 september 2019
25ste Prutsketochten in Vichte
Org: De Textieltrekkers Vichte vzw (5361)
Start: De Stringe, Ommersheimplein, 8570 Vichte (West-Vlaanderen)
Afstanden: 4 - 6 - 12 - 18 - 25 - 36 - 42 - 60 km

De Textieltrekkers Vichte vzw staan bekend om hun uitgelezen parcoursen door het
land van Streuvels en willen dat ter gelegenheid van hun 35-jarig bestaan nog eens
extra in de verf zetten met deze 25ste Prutsketochten.
De beroemde Vlaamse schrijver Stijn Streuvels en Prutske, zijn dochter over wie hij
trouwens een boek schreef, vormen de rode draad door deze wandelhoogdag. Het
Lijstersnest, de vroegere woning van de schrijver, kan ter gelegenheid van de Open
Monumentendag worden bezocht, maar ook de “Ast”, een voormalige cichoreibranderij en bierbrouwerij Verhaeghe gooien de poorten
open voor de wandelaars. Verhaeghe biedt de wandelaars
Prutske
een drankje aan en verder zijn op verschillende plaatsen
gratis bedelingen.
De parcoursbouwer maakt handig gebruik van de vele
landwegen en paadjes en we kunnen hem daar alleen maar
dankbaar voor zijn. Het worden wandelingen door de
uitgestrekte velden, weiden en landerijen in en rond
Anzegem. Menig wandelaar zal zich verwonderen over het
groot aantal tegelpaden dat de streek doorkruist.
In Tiegem ligt, in een slenk aan de voet van de Vlaamse
Ardennen, het Arnolduspark. We vinden er een bron die
genezend water pleegt voor te brengen en een aantal vijvers
voedt. De wandelaars ontdekken er mooie wandelpaden, kunstmatige grotten, een
kapel en een bospartij. In Vichte belanden we in een dorp uit het begin van de 12 de
eeuw, waar eens de “heren van Vichte” zeer machtig waren en over veel juridische
macht beschikten. We vinden er nog een paar oude merkwaardige gebouwen die
dateren uit deze glorierijke periode. Zo is er de “Oude Kerk” in de Kerkdreef, een
eenvoudig zaalkerkje in Doornikse steen uit 1110. Het werd in de 14de eeuw uitgebreid
tot zijn huidige vorm en bezit binnenin een vrij uniek stucwerk uit de 17 de eeuw. Het
”Oud Kasteel” dateert eveneens uit de 12de eeuw en werd uitgebreid in de 15de en 16de
eeuw. Ook nog de moeite waard om even bij stil te staan is het Schaliënhof, een
omwalde hoeve uit de 17de eeuw.
Het wordt dus alweer een mooie editie, maar ook - gezien het jubileum - een bijzonder
feestelijke editie, met extra inzet en ambities. De wandelaar kan er maar goed bij varen
en de bus zorgt voor zorgeloos vervoer heen en terug.
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Familieberichten.
Van 15 maart tot 16 juni gemeld.

Overlijden
Op 16 april meldde Olivier Hanssens ons het overlijden van zijn vader, Hubert. We
bieden onze steun en blijken van medeleven aan en wensen de familie veel sterkte bij
het verlies.
Op 28 mei werd ons het overlijden van Mariette De Visscher, weduwe van Edgard De
Lange, gemeld. We bieden ons blijken van medeleven aan en wensen de familie veel
sterkte in deze moeilijke periode.
Op 7 juni namen we afscheid van Jeanne Leirens; de moeder van Christiane
Bellemans en de schoonmoeder van Wilfried Penne. We leven mee in het verdriet dat
de familie treft.
Christiane wenst iedereen te bedanken voor de vele steunbetuigingen die haar werden
overgemaakt.

Geboorte
De ooievaar is vermoedelijk al met vakantie vertrokken, want we kunnen geen
geboortes melden.

Huwelijksjubileum
Op 20 april zaten Cléry Schrever en Jacqueline Van Den Driessche aan de feestdis
voor hun 50ste huwelijksverjaardag. We feliciteren beide helpers / wandelaars van
harte!
Georgette Batselier en Lucien Wijnant vierden op 3 juni hun 65ste huwelijksverjaardag.
Beide leden zijn wat minder wandelactief, maar velen herinneren zich ongetwijfeld
Lucien nog als uitpijler. We wensen dit jonge koppel nog vele jaren samen.

Ziek te bed
Diverse leden hebben te maken met lichte kwaaltjes of ongemakken, terwijl anderen
strijd voeren tegen een zware ziekte of een ander ongemak. We wensen allen van
harte een snel, maar vooral volledig herstel toe. We hopen hen weldra terug te mogen
ontmoeten in ons midden. Een gezonde korte wandeling is immers het beste medicijn
tegen allerhande kwaaltjes.
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Welkom nieuwe leden.
Het aantal leden dat bij WSVL geregistreerd is, bedraagt 932 op 17 juni 2019. Er zijn
116 nieuwe leden maar 139 leden hebben nog niet hernieuwd.
Sinds het vorige clubblad mochten we volgende nieuwe leden verwelkomen:
Aangesloten tussen 16 maart 2019 en 17 juni 2019
Rang
in
2019
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Naam
LIEVENS
MASSAER
PIENS
STAQUET
VANDEROSTYNE
MORTIER
THIRY
SIEMONS
VANDERPUTTEN
JAMEE
DE SCHUITENEER
FRANCEUS
NEYRINCK

Voornaam
LINDA
HEINZ
VERA
EVELYNE
INGE
JEAN-LUC
MARTINE
CHRIS
JAN
PEGGY
OLIVIER
WIM
SABRINA

Woonplaats
SMEEREBBE-VLOERZEGEM
IDEGEM
IDEGEM
UKKEL
GERAARDSBERGEN
MOERBEKE
ONKERZELE
GRIMMINGE
GERAARDSBERGEN
GERAARDSBERGEN
GERAARDSBERGEN
GERAARDSBERGEN
GERAARDSBERGEN

Stam
nummer
1914221
1916526
1916548
1916594
1917033
1918236
1921083
1924481
1924503
1924514
1924525
1924841
1924852

De kilometer- en tochtenbadges.
Uitgereikt tussen 17 maart 2019 en 17 juni 2019.

Kilometerbadges
2000 km

10.000 km

40.000 km

VERVUST Hendrik

DE LEU Diane

DE VLAMINCK Walter

3.000 km

20.000 km

41.000 km

SPORS Pascale

PESSEMIER Willy

MOLDEREZ Marie-Claire

7.000 km

30.000 km

50.000 km

HERPELINCKX Danny

MEULENYSER Roger
VANDERCAPELLEN
Emilienne

WAUTERS Patrick

8.000 km
DE GEYTER Julie
MIGNON Lucas

We wensen al deze leden “Proficiat” voor de afgelegde kilometers.
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Voorbije organisaties.
De Mattentaartentocht van zondag 21 april.
Het voorjaar was deze keer wisselvalig. Sommige voorjaarsdagen waren te warm,
andere hadden dan weer kilte en koude in hun mars. Het ontluiken van de natuur leed
eronder, maar wij, wij waren er maar al te blij mee. Net op tijd, begin april ontluiken de
voorjaarsbloeiers en deden onze hoop oplaaien. Eerst de bosanemoon (witte), wat
later de boshyacint (purperen klokjes) en enkele dagen vooraf kregen we de lookgeur
van daslook erbij. Alles was perfect op tijd. De wandelaars, die het bos onder de voeten
kregen geschoven, mochten genieten met volle teugen.
We brachten alles in gereedheid om het de wandelaars naar hun zin te maken. Zo
werden nog extra bruggen gebouwd over de lokten van den Broek tussen de
Akrenstraat en de Heuvelstraat. De pijlen werden opgehangen en het materiaal
verdeeld naar de diverse posten. We waren klaar voor de echte opbouw van de tocht.
Op zaterdag werd alles in gereedheid gebracht en tegen de avond was alles klaar. De
wandelaars mochten komen.
Wat zou het Paasweekend brengen? We weten uit ervaring dat de opkomst een 1.400
tot 1.500 wandelaars lager ligt dan op gewone zondagen. Het weer kondigde alvast
mooi aan en dat kon achteraf zeker niet als tegenvaller worden aanroepen.
Op zondagmorgen nam iedereen zijn plaats in. Reeds vroeg was het een drukte van
jewelste. Iedereen had zijn handen vol om de opgekomen wandelaars te bedienen. De
tussentijdse cijfers waren zelfs te vergelijken met vorig jaar. Tot 10u evenaarden we
de getallen van de vorige editie. Wat gebeurde er? Zou Pasen echt geen invloed
hebben op onze organisatie? Jawel, vanaf 11u trad het verval in. De gelegenheids- en
namiddagwandelaars kozen voor het Paasfeest.
Intussen mochten we de eerste reacties van wandelaars horen. Zij waren opnieuw vol
bewondering over hetgeen we hen aanboden. De vele paadjes op zowel de korte als
lange afstand is al lang ons kenmerk. Maar ook de feestelijkheden op de Markt met
demonstratiebakken van mattentaarten en de doortocht door het Hunnegem-museum
vielen in de smaak. Voeg daarbij het paasgeschenk, de halve mattentaart met koffie,
de chocolademelk en je weet, iedereen meer dan tevree.
De sfeer onder de medewerkers was top, de samenwerking verliep goedlachs en
vlotjes en de last-minute problemen werden door de zaalverantwoordelijken snel
aangepakt en opgelost. Heb je zin om ook eens bij die groep te horen, geen probleem.
Sfeer, gezelligheid, vriendschap en groepsgevoel tijdens het werk en vooral fierheid
en een zalig voldaan gevoel na de prestatie worden jouw deel. Laat het ons weten en
we schakelen je wel ergens in.
Intussen gingen we langzaam maar zeker naar de klok van 15u. De resultaten
benaderden onze verwachtingen. We bleven een 1.200 tot 1.500 deelnemers onder
normale Mattentaartentochten. De verwachtingen werden ingelost. Wanneer we
vergelijken met 2018, dan stellen we vast dat er ongeveer 800 club-wandelaars minder
waren en dat de daling onder de niet-aangeslotenen ongeveer 450 wandelaars
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bedroeg. Drukken we dat uit in percenten dan is de daling het sterkst bij de
clubwandelaars, 26% minder dan in 2018. Bij de niet-aangeslotenen bedraagt dat
22%. We kunnen meer dan fier zijn, dat we bij deze laatste categorie blijven scoren.
Niet allen met de Mattentaartentocht, maar ook op andere cluborganisaties. Maar
genoeg statistische cijfers.
Na de wandeling volgt zoals gewoonlijk de opruim. Een zware klus na een dagtaak.
Toch mochten we niet klagen. Voldoende medewerkers hadden nog wat energie
gespaard om samen het KA netjes op te kuisen. Omdat we ook dit jaar heel wat
opbouw buiten konden realiseren, was er mogelijkheid om snel de inschrijfzaal op te
ruimen. Gevolg was dat we rond 20u het geheel hadden opgekuist. En zoals
gewoonlijk, nadien kregen we enkel positieve opmerkingen. Alle rustposten en de
startzaal was netjes opgekuist.
Nadien volgde traditioneel een maaltijd aangeboden in Villa Wilson. Tijd om, naast het
genieten van de eenvoudige maaltijd, een glaasje te drinken en vooral de eerste
nabeschouwingen te ventileren. Ons vermoeden is dat iedereen deze activiteit weet te
appreciëren en de afwezigen hadden alvast ongelijk.
En nu volgen nog wat cijfers. Onze eigen leden waren met 508 vertegenwoordigd.
Onder hen hebben er 119 geholpen. Gezien het Paasweekend mochten we best
tevreden zijn, een deel van onze leden gaat nogal eens op weekend met Pasen. Ook
de niet-aangeslotenen lieten ons niet in de steek, 1.550, waarvan 123 buitenlanders.
Naast traditionele Nederlanders mochten we ook Spanjaarden noteren deze keer.
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
2
3
4
5
6

WSV Egmont Zottegem
De Florastappers Gent
Hanske de Krijger Oudenaarde
WSV De Kadees Aalst
WSV Land van Rhode
Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw

7

Postiljon Wandelclub Merelbeke

8
9
10
11
12
13

230
105
69
59
56
44

26
27
28
29
30
31

Wandelclub Vier op een Rij
Wandelcl. De Marktrotters Herne
Brugse Globbetrotters
De Hopbelletjes Opwijk
WSV De Brigandtrotters
Police Walkers

18
17
17
15
15
14

41 32

De Kwartels vzw

14

De Scheldestappers Zingem
De Pajotten Hekelgem
Parel van het Pajottenland
De Lachende Wandelaars Aalter
Everbeekse Wandeltochten
WSV Chatons Ronse

38
35
34
32
29
29

CSC Lierde
Marcheurs de la Police de Mons
De Smokkelaars Stekene
Lennikse Windheren
Reigerstappers Vinderhoute
Les Trouveres Ellezelles

14
13
13
13
12
12

14
15

WSV Iris Kortesem
Boerenkrijgstappers Overmere

28 39
28 40

Denderklokjes Lebbeke
Wandelclub Kruikenburg

12
12

16
17

Wandelclub Natuurvriend Deinze
De Schooiers Wichelen

27 41
27 42

Rustige Bosstappers Jabbeke
Molenstappers Ruiselede

12
12

33
34
35
36
37
38
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18
19

WSV Horizon Opwijk
WSV Wetteren

27 43
25 44

Dorpscomite Bogaarden
De Duintrappers Westende

11
11

20
21
22
23
24
25

Reynaertstappers Belsele
WSV De Vossen Buggenhout
WV De Ijsbrekers Haaltert
De Heidetochten Kester-Gooik
Wandelclub Beernem
WAK Groot Evergem

25
21
21
20
20
19

De Schorrestappers
Guldenbergstappers Wevelgem
Wandelclub de Zilverdistel
Les Sucriers de Brugelette
Les Vaillants Acrenois
Omloop Kluisbergen

10
10
10
9
8
8

45
46
47
48
49
50

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 2020 valt deze organisatie op zondag 19 april. Hopelijk kunnen we opnieuw op
jullie enthousiaste hulp rekenen.

De Gaverswandeling van maandag 10 juni.
Wat een maand juni, zeer warm gestart, maar na enkele dagen volledig gedraaid.
Hevige onweders, uitzonderlijk stormweer met heel wat schade en opnieuw regen. Op
zaterdag was het weer een hel, de deelnemers aan de Sloebertocht hebben het
geweten. Op zondag was het een ideaal weertje, de voorspellingen voor maandag
waren vooral wisselvalligheid. Droog tot de middag en dan regen.
De buienradars, weersvoorspellers en alle computers voorspelden ons regen. De
schrik zat er in. De regen bleef gelukkig uit bij ons. We kropen door het oog van de
naald. Op minder dan 40 km van ons heeft het bijna de ganse dag geregend. We
mochten van geluk spreken. Bij ons viel wat regen omstreeks 19u, bij het inladen van
de laatste camionette met materiaal.
Maar nu de wandeling. Wanneer je kan starten uit de Doos, beginnen langs de
Gaversplas en het Denderveer als toetje krijgt dan kan je van een droomstart spreken.
Al naargelang de gekozen afstanden volgde het Moenebroekreservaat en de
Boelaremeersen. Toppers van gebieden die door iedereen meer dan gesmaakt
worden. Na de middag hadden de stappers zelfs het geluk het ringen van de ooievaar
te mogen meemaken. Natuurpunt had er een kijker opgesteld en omstreeks 15u werd
het ooievaarsjong naar beneden gehaald en geringd.
Na de rustpost in Schendelbeke, volgde het traditionele afsluitertje, een lekker Mystic
kriekbiertje of frisdrank. De meesten genoten hiervan en dit kon op een zonovergoten
geïmproviseerd terras.
We mochten ook vaststellen dat er opnieuw heel wat wandelaars op de 26 en 32 km
aan het wandelen waren. Een positieve noot, gezien het werk dat er dient te worden
verricht om deze omlopen te bepijlen.
Ook tevreden mochten we zijn over de opkomst van de kinderen. 119 jongeren
vroegen een deelnameformulier en genoten van de opdrachten op 6, 10 en 12 km. Na
de wandeling mochten ze kiezen uit één van de vele prijzen. Wie nog wat energie over
had, kon zelfs nog even nagenieten op het springkasteel.
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Omstreeks 15u zagen we dat het mooi was geweest. We benaderden opnieuw de
cijfers die we vooraf in het verwacht waren. Onder hen mochten we 819 niet
clubwandelaars ontvangen. Mooi resultaat. Onze inzet - zowel vóór, 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 389 wandelende en
60 helpende leden op de afspraak. Samen goed voor 449 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.
Hierna volgt de tabel met de beste 30 vertegenwoordigde clubs:
1
2
3
4
5
6

Egmont Zottegem
WSV Land Van Rhode
Hanske De Krijger Oudenaarde
De Dragonders Hasselt
De Textieltrekkers Vichte
De Heidetochten Kester-Gooik

259
54
53
46
43
34

7
8
9

De Marktrotters Herne
Postiljon Wandelcl. Merelbeke
Scheldestappers Zingem

33 22 Dorpscomité Bogaarden
31 23 Reigerstappers Vinderhoute
31 24 WSV De Vossen Buggenhout

13
12
12

10
11
12
13

De Chatons Ronse
De Florastappers Gent
De Kadees Aalst
Burchtstappers Herzele

31
29
27
26

WSV Wetteren
Dwars door Brakel
Denderklokjes Lebbeke
WAK Groot Evergem

11
11
11
11

26 29 De Schooiers Wichelen
22 30 Natuurvrienden Deinze

11
10

14 Everbeekse Wandeltochten
15 WV De Ijsbrekers Haaltert

16
17
18
19
20
21

25
26
27
28

C.S.C. Lierde
Parel van het Pajottenland
Boerenkrijgstappers
Les Vaillants Acrenois
De Pajotten Hekelgem
Ijsetrippers Overijse

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.
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Wat zie ik daar?
In deze rubriek zullen we in elk nummer van Het Padstapperke een beschrijving geven van fauna en flora uit onze contreien.
We nemen telkens een aantal dieren, bomen of planten onder de loep. Aan jou om ze op een wandeltocht te gaan zoeken.
(Teksten Ivan - bronnen Wikipedia, Natuurpunt, internet, diverse publicaties)

In ons Padstapperke van het tweede kwartaal van 2018 had ik het over
de Hoornaar, een grote wespensoort. De Aziatische variant ervan is een
invasieve uitheemse wesp die een bedreiging vormt voor honingbijen. Ze
wordt echter vaak verward met de inheemse Europese hoornaar, een
nuttig insect. De Aziatische hoornaar is iets kleiner en is opvallend
donkerder gekleurd dan de Europese hoornaar.
Wetenschappers vragen iedere burger om uit te kijken naar de Aziatische
hoornaar en waarnemingen te melden voor onderzoek en beheer. Dat kan op
de website vespawatch.be.

Houtduif (vogel)
Een tocht in een landelijk of bebost gebied moet volstaan om een houtduif te zien te
krijgen. In het najaar zal een pas geoogste graan- of maïsakker bijna zeker enkele
houtduiven opleveren. Ook rond voederplaatsen van kippen en fazanten hangen
meestal wel enkele houtduiven rond.
In Vlaanderen is het de meest algemene en grootste duif. Ze heeft een grijspaarse
kop, grijze bovendelen en bruinroze borst. De staart heeft een zwarte eindband. Maar
deze grote duif kan je vooral herkennen aan haar
opvallend witte halsvlek en haar ritmisch gekoer.
Houtduiven zoeken hun voedsel op de grond en eten in de
lente vooral knoppen, kiemplanten en zaden of In stedelijk
gebied vaak rondslingerende etensresten. In de nazomer
wordt overgeschakeld op oogstresten (korrelmaïs en
granen), klaverzaadjes, eikels en beukennootjes, terwijl in
de winter ook bessen van klimop en plantenwortels op het
menu staan.
Broeden doen ze het liefst in bossen (vooral nabij akkers),
parken, tuinen en (steeds vaker ook in) steden. Ze bouwen slordige nesten van takken
op de meest onmogelijke plekken en het is geen uitzondering dat een ei na het leggen
meteen door de losjes gegroepeerde takken op de grond valt. Houtduiven leggen twee
eieren. Na het uitbroeden voederen zowel man als vrouw de jongen. De jongen missen
in de eerste zomer de kenmerkende witte halsvlek. Houtduiven kunnen tot zes legsels
per jaar grootbrengen en nestelende vogels kunnen in bijna alle maanden van het jaar
worden waargenomen.
Paartjes blijven meestal maar voor één seizoen bij elkaar. De baltsvlucht van de
houtduif is zeer opvallend. Zo'n vlucht is opgebouwd uit een steile stijgvlucht (waarbij
ze op het hoogste punt luid met hun vleugels klappen), gevolgd door een dalende
zweeffase.
Elk najaar trekken ongeveer 2 miljoen houtduiven vanuit Scandinavië naar zuidelijke
overwinteringsgebieden. De najaarstrek piekt tussen 10 oktober en 15 november.De
gewone jacht op houtduif is geopend van 15 september tot eind februari.
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Kleefkruid (plant)
Kleefkruid is een plant uit de sterbladigenfamilie. De plant dankt zijn naam aan het
feit dat ze vast blijft zitten aan alles wat er langs strijkt. Dat komt door de vele haakjes
die aan de stengel en de vruchten van kleefkruid zitten. Planten en vruchtjes blijven
hangen in de vacht van vrijwel alle zoogdieren. Zo worden de vruchten over grote
afstand verspreid.
Het is een hardnekkig woekerend kruid dat op veel plaatsen voorkomt en zowel in de
zon als in de schaduw kan groeien. Op een voedselrijke vochtige bodem vormt deze
als onkruid bestempelde plant een soort matten waardoor andere planten op die plek
geen kans meer krijgen. De plant groeit vaak tussen brandnetels, dovenetels en
fluitenkruid.
De bladeren zijn boven het midden het breedst en eennervig. Ze staan in kransen van
zeven bijeen. Ook de bladeren zijn
voorzien van haakjes, maar minder
dan de rest van de plant. De stengel is
verdikt aan de toppen.
De bloeiperiode is van mei tot oktober.
Kleefkruid
heeft
dan
kleine
onopvallende witte bloempjes. Deze
bloempjes zijn 2 mm in doorsnee. Uit
deze bloemen ontstaan kleine
vruchtjes met vele haakjes eraan. De
vruchten zitten twee aan twee en zijn
6-8 mm groot. Ze zijn paarsachtig of
groen.
Je kan kleefkruid gebruiken om er
verse thee van te zetten. Pluk alleen
de jonge toppen en spoel ze veelvuldig en grondig. Als je zeker weet dat ze schoon
zijn, gooi je ze in kokend water en laat je 2 a 3 minuten doorkoken. Vervolgens kun je
het water opdrinken als verse, groene thee. Na het drinken van deze thee heeft in het
lichaam een schoonmaak plaats (ontgiffing) en wanneer je niet ziek bent, kun je
kleefkruidthee nog altijd drinken om eventuele beginnende ziektes te snel af te zijn.
Je kunt het sap van kleefkruid ook gebruiken om op een schram of een wond te leggen
en zo de genezing te bespoedigen.
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Vos (zoogdier)
De vos is wellicht het dier waarrond in Vlaanderen de meeste controverse bestaat.
Last of lust? Levend of dood? Geliefd of gehaat?
De vos is een hondachtige met over het algemeen een roodbruine vacht. Hij heeft een
slanke snuit en puntige rechtopstaande oren, die aan de achterzijde zwart zijn. De
staart is lang (ongeveer 40 cm), dik en ruig en met enkele witte haren rond de punt. Hij
is ongeveer 35 cm hoog, 75 cm lang en staat hoog op de poten. Hij weegt 6 tot 10 kg.
Mannetjes zijn over het algemeen groter dan vrouwtjes.
Vossen jagen solitair, meestal 's nachts en in de
schemering, maar in onverstoorde gebieden jaagt hij
liever overdag. De vos is een opportunist en eet bijna
alles, meestal kleine en middelgrote prooidieren, zoals
grote kevers, muizen, andere knaagdieren, konijnen,
hazen, vogels, eieren, regenwormen en egels, maar ook
vruchten, valfruit en bessen (vooral bramen) worden
gegeten, evenals aas (verkeersslachtoffers), placenta's
en afval. De vos negeert kikkers en padden en vindt
mollen en spitsmuizen niet lekker.
Hij moet dagelijks ongeveer 500 gram aan voedsel binnenkrijgen, maar hij doodt soms
meer dan hij nodig heeft. Vooral op plaatsen waar meerdere prooidieren op elkaar
zitten en niet kunnen ontsnappen, kan hij een ware slachtpartij (overkill) aanrichten (bv
in kippenhokken). Voedselresten worden begraven en later weer opgezocht.
De vos leeft in een burcht (hol met meerdere ingangen), in een groep van zo'n zes
dieren, een dominante rekel (mannetjesvos) en een dominante moervos
(vrouwtjesvos) met meerdere ondergeschikte moervossen. Rekels worden, zodra ze
volwassen zijn, uit de groep verjaagd.
Vossen zijn vaak monogaam. De paartijd vindt plaats in de winter, wanneer de
vrouwtjes gedurende slechts een paar dagen vruchtbaar zijn. Na een draagtijd van 51
tot 56 dagen worden in de lente (maart-mei) een vijftal welpen geboren. Bij de geboorte
zijn de jongen blind en doof en wegen ongeveer 100 gram. Ze hebben een donkere
fluwelen vacht, stompe snuitjes en kleine oren. De eerste twee tot drie weken zijn ze
volledig afhankelijk van hun moeder. Na zes maanden zijn jonge vossen op het oog
niet meer te onderscheiden van volwassen dieren. Tegen de herfst zijn de jongen
volwassen en gaan ze een eigen territorium zoeken. Na tien maanden zijn ze
geslachtsrijp.
Het territorium van een vos kan tot 12 km² bedragen, al naargelang het
voedselaanbod, veilige nestplaatsen en dergelijke. Het wordt door de moervos
afgebakend met geursporen. De favoriete habitat is bos met open gebieden en
struwelen.
In fabels en verhalen wordt de vos steevast afgeschilderd als een slim en sluw dier,
dat gebruik maakt van de zwakheden van anderen om ze te bedriegen en te misleiden.
De slimheid van Reinaert wekt vaak bewondering op.
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Koolwitje (vlinder)
Het “koolwitje” is eigenlijk een verzamelterm voor drie algemene soorten: het klein
koolwitje, het groot koolwitje en het klein geaderd witje. Het zijn witte, middelgrote
vlinders met een beperkte zwarte tekening op de vleugels.
Het grootste van de drie soorten is - u raadt het - het groot koolwitje, die heeft een
spanwijdte van ca. 65 mm. Bij het klein koolwitje bedraagt die spanwijdte 45-55 mm.
Het klein geaderd witje is nog net wat kleiner, met een spanwijdte die hooguit 45 mm
bedraagt. Als een groot koolwitje naast een klein zit, valt het verschil duidelijk op, maar
waarnemers zonder ervaring kunnen best ook de hieronder vermelde
vleugelkenmerken checken:
- Het klein geaderd witje dankt zijn naam aan de grijsgroene bestuiving langs de aders
op de onderzijde van de achtervleugel. Die zie je duidelijk als de vlinder met zijn
vleugels gesloten zit.
- Het groot koolwitje heeft in de vleugelpunt opvallend veel zwart, dat langs de
achterrand van de vleugel afloopt. Bij het klein koolwitje zit er in de vleugelpunt een
klein, meestal grijsachtig vlekje.
Koolwitjes zijn weinig kieskeurig als
het op nectarbronnen aankomt. Je
kan ze zien op onder meer distels,
koninginnenkruid, grote kattenstaart,
paardenbloemen en andere gele
composieten. In tuinen bezoeken
koolwitjes
graag
lavendel,
vlinderstruik, ijzerhard (Verbena
Bonariensis),
asters
en
rode
spoorbloem. Koolwitjes zijn weinig
kieskeurig in hun biotoopkeuze: je
vindt ze zowel in landbouwgebieden,
natuurgebieden als parken en tuinen.
Het klein koolwitje staat bekend als de talrijkste dagvlinder van Vlaanderen. Het klein
geaderd witje laat zich iets minder zien in stedelijke omgeving; het heeft eerder een
voorkeur voor vochtige natuurgebieden.
Koolwitjes vliegen van april tot oktober: dat geldt voor alle drie de soorten. De vlinder
legt één tot hooguit zes eieren per plant op de onder- of bovenkant van het blad of op
de stengel van de plant. Mede hierdoor leven de rupsen vaak solitair. Er zijn 3 tot 4
generaties per jaar.
De rupsen van het klein geaderd witje en het klein koolwitje zijn groen en fijn behaard,
die van het groot koolwitje hebben een duidelijke tekening (met geel en zwart). De
rupsen van koolwitjes komen vaak en talrijk voor bij aangeplante koolsoorten of
radijsjes, in de moestuin. Koolwitjes overwinteren als pop.
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Nog steeds gezocht: Voorzitter M/V.

Padstappers Geraardsbergen bestaat inmiddels al 36 jaar en dat waren stuk voor
stuk mooie boeiende werkingsjaren gedragen door een goed functionerende
bestuursploeg. Die ploeg is de dag van vandaag nog steeds ruim, jong en
dynamisch, maar ze ontbreekt sedert 1 januari 2019 een voorzitter.
Om de continuïteit van de werking te blijven verzekeren, opteren de bestuursleden
om hun huidige functie te behouden en niet te beginnen schuiven met functies en
verantwoordelijkheden. We willen verder werken in de geest van “never change a
winning team” en gaan daarom liever op zoek naar een nieuwe voorzitter, een
nieuwe leider van ons veertienkoppig team; een team dat vooral is gesterkt door
jarenlange ervaring en een grote inzet.
Man of vrouw, maakt niet uit. Wat dan wel?
-

Hij of zij is effectief lid van de vereniging.

-

Zij of hij is een persoonlijkheid, die aardig uit de woorden komt, een hart heeft
voor de wandelsport en niet te beroerd is om de handen uit de mouwen te
steken.

-

Hij of zij leidt de maandelijkse bestuursvergaderingen en de semestriële
Algemene Vergaderingen (agenda’s opgemaakt in samenspraak met en door
de secretaris), verzoent standpunten en zoekt compromissen.

-

Zij of hij werkt nauw samen met de Raad van Bestuur van de vzw en hakt in
samenspraak met hen knopen door in kwesties van dagelijks bestuur of
dringende aangelegenheden.

-

Hij of zij tracht de club te vertegenwoordigen op de semestriële regionale
vergaderingen van Wandelsport Vlaanderen (samen met de secretaris en/of
de ondervoorzitter).

-

Zij of hij is zo veel mogelijk aanwezig op onze eigen organisaties, leidt er de
werkzaamheden, ontvangt eventuele genodigden of bezoekende clubs en
voert indien voorzien het woord (10 wandelingen, ledenfeest, medewerkersetentje, bestuurdersetentje, nieuwjaarsreceptie).

-

Hij of zij is het uithangbord van de club en laat zich vaak zien op wandelingen
van andere wandelclubs.

-

Haar of zijn leiderschap is de toegevoegde waarde aan een sterke
bestuursploeg.
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Waar Padstappers gezien?
Onder voorbehoud van de juistheid der ingewonnen informatie en voor zover ze nog
niet in het vorig clubblad gepubliceerd werden. Podiumplaatsen zijn in het vet gedrukt.
(Van tochten buiten WSVL kunnen we moeilijk het totaal aantal deelnemers
achterhalen.)
Datum

Naam van de tocht
en/of van de organiserende club

Aantal
Aantal
deelPadnemers stappers

Rangorde

17/03

Voorjaarstocht - Vreugdestappers Huldenberg

1415

9

28

20/03

Midweektocht - Egmont Zottegem

1867

67

3

22/03

De Waterhoekstappers Heestert - Scaldistocht

955

7

31

23/03

Les Marcheurs de Souvenir Leuze - Marche d'attente

765

33

2

23/03

KWB Moerzeke - Kluddetocht

1228

11

27

23/03

Wandelclub Vier op een Rij Grot Zedelgem - Leeuwtocht

1912

10

40

24/03

Roal Benti - Meetjesland… maak het mee - Lentetocht

2170

88

7

24/03

Klavertje Vier Wortegem-Petegem - Zeeltrekkerstochten

2526

54

9

24/03

De Vossen Buggenhout - Lentevossentocht

3644

29

33

24/03

Wandelclub Op Sinjoorke Mechelen - Tivolitocht

2814

5

67

24/03

Marche du Printemps - Les Marcheurs du Hain

765

33

2

27/03

Midweektocht - Scheldestappers Zingem

1618

48

8

28/03

Hovaardige Boerwandeling - De Schooiers Wichelen

1067

19

10

30/03

Lentetocht - De Pajotten Hekelgem

1404

98

2

31/03

Camtocht - Heidetochten Kester

2220

136

1

31/03

Marche des Collines - Verdigym Collines Flobecq

1242

54

3

03/04

Faubourgtocht - De Kadees Aalst

788

24

6

05/04

Rondom Ruiselede - Molenstapppers Ruiselede

1273

6

45

06/04

Bursitiatocht - Land van Rhode

1464

114

2

06/04

Frekietocht - KFC Gavere

1428

16

17

06/04

Blarentocht - Wandelclub Koekelare

1920

10

38

06/04

Marathonwandeling - De pompoenstappers

1255

8

28

07/04

Crackstochten - De Cracks Wolvertem

2687

19

32

07/04

Lattenklieverstocht - Wandelclub Beernem

1721

11

31

09/04

Eerste Midweek Paastocht - Op Stap Zwalm

202

8

6

11/04

Jachthaventocht - Wandelclub Nieuwpoort

1510

18

15

11/04

Midweektocht - IPA Belgium

912

6

24

12/04

Leietocht - De 12 uren van Lauwe

1012

6

32

13/04

Zevenbundertocht - Op stap door Nukerke

1053

18

11

13/04

Lentekriebelswandeltocht - Duintrappers Westende

873

15

7

13/04

Tongensluiperstocht - Denderklokjes Lebbeke

1361

12

18
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14/04

Inwandelingen van Mattentaartentocht

14/04

Vlaanderens Mooiste - Everbeekse Wandeltochten

2094

135

2

14/04

Marche du Pays des Carrières - Vaillants Acrenois

731

40

2

14/04

Manke Fiel tochten - Manke Fiel te Asse

1772

17

22

16/04

Aviflorawandeltocht - Aviflorastappers

1587

8

43

17/04

Midweektocht - Egmont Zottegem

1711

68

3

18/04

Ghellincktocht - Klavertje Vier Wortegem-Petegem

748

13

16

19/04

Buencamino step forward - Buencamino De Panne

855

14

13

20/04

Koppenbergtocht - Hanske de Krijger Oudenaarde

2303

40

8

20/04

Wandelen met Prins Karel en Ensor - Keignaerttrippers

1005

12

13

20/04

Marche de la Hunelle - Le Roitelet

533

11

21/04

Mattentaartentocht - Padstappers Geraardsbergen

3787

508

1

22/04

Muziekbostocht - Chantons Ronse

1625

46

6

24/04

Grastocht - De Textieltrekkers Vichte

793

10

17

24/04

Midweektocht - De Hopbelletjes Opwijk

581

8

16

27/04

Blankaarttocht - Wandelclub “Hoger op Woumen”

548

11

15

27/04

Lentewandeling De Kepper - Kruishoutemtrotters

470

8

10

27/04

Brabantse Heuveltocht - Lustige Wandelaars Merchtem

662

7

21

28/04

Vlaanderen Wandelt - Ibis Puurs

3894

62

12

28/04

Vlaanderen Wandelt - Colliemolen Oostnieuwkerke

3763

11

64

01/05

Hanezoekerstocht - Parel van het Pajottenland

1305

162

1

01/05

1e Meiklokjes Tegen Kanker-tochten - Kruikenburg

1029

21

8

01/05

Dwars door Horebeke - De Randstappers

1154

20

9

01/05

Disteltochten - De Zilverdistel Dendermonde

2562

11

29

04/05

Edelingentocht - De Ankerhofstappers

540

35

3

04/05

Int. Tweedaagse van Vlaanderen - Tweed. Blankenberge

5057

17

21

04/05

Lozermeitocht - Scheldestappers Zingem

1210

10

22

05/05

Lentewandeling - Burchtstappers Herzele

1646

76

2

05/05

Lewe tocht - Wandelclub St.Pieters-Leeuw

1668

34

13

04/05

Int. Tweedaagse van Vlaanderen - Tweed. Blankenberge

4837

16

25

08/05

Rondom Mullem - Hanske De Krijger Oudenaarde

790

16

9

11/05

Omloop Vestingstad Hulst - Zelden Rust

913

81

1

11/05

Lentewandeling - Horizon Opwijk

893

13

14

11/05

Basiel De Craenetocht - Natuurvrienden Deinze

1936

11

23

11/05

Voorjaarstocht - De Hanestappers

484

6

15

12/05

Vrijbuiterstocht - Florastappers Gent

2295

69

6

12/05

Vondelmolentocht - Denderklokjes Lebbeke

2944

20

23

12/05

Marche Internationale des Sapins - Val Verne Peruwelz

1242

7

12/05

Airportwandeling - Parkvrienden Zaventem

1362

6

34

12/05

Meitocht - Blauw wit Scherpenheuvel

2341

6

46
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15/05

Italiaanse Midweekwandeling - Egmond Zottegem

1642

59

3

18/05

Rondom Ternat - Wandelclub Kruikenburg

819

35

2

18/05

Heidemeerstocht - Boerenkrijgstappers Berlare

2229

17

29

18/05

Houtwaltocht - Margrietstappers

2015

10

41

18/05

Lijntocht Leuven-Diest - Wandelend Paal

185

3

6

19/05

Lentetocht - Land van Rhode

1681

90

3

19/05

Marche Champêtre dans la Vallée de la Pede -Police Wa.

561

12

21/05

Wandel 3daagse Deinze - De Natuurvrienden Deinze

2099

5

11

25/05

Barbecuetocht - De Kadees Aalst

998

35

5

25/05

Molentocht - Op Stap Zwalm

646

34

3

25/05

Rondom Wakken - Watewystappers

1585

5

42

26/05

Lennikse Windherentocht - Lennikse Windheren

1451

82

1

26/05

Herdenkingstocht A. De Maesschalck - WSV Wetteren

1474

14

26

30/05

Egmonttocht - Egmont Zottegem

3810

127

3

31/05

100 km van Ieper - Organisatiecomité 100 km Ieper

2954

39

01/06

Molentocht- Hanske de Krijger Oudenaarde

1552

01/06

Helletocht - Omloop Kluisbergen

2430

01/06

In en rond de Lembeekse Bossen - Groep ‘t Singel

1293

02/06

Heidetochten Breugheltocht - Heidetochten Kester

1576

02/06

Vriendschapstocht - Natuurvrienden Deinze

1784

08/06

Sloebertocht - Scheldestappers Zingem

1560

09/06

Sinksentocht - Pajotten Hekelgem Sinksentocht

1392

09/06

Breugheltocht - Trekplosters Zellik-Asse

10/06

Gaverwandeling - Padstappers Geraardsbergen

15/06

Zachte Landing Zomer - Houtheimstap. Steenokkerzeel

16/06

10e Zegeltjeswandeltocht - VSW IVAS

2098

16/06

Hoppetocht - Hopbelletjes Opwijk

2004

16/06

Marche du Roitelet - Le Roitelet

672

16/06

De Natte Neuzen Wandeling - Spoetnikstappers

644

17/06

Rondom De Vosseslag Keignaerttrippers Oostende

547

18/06

Kluizetocht - Land van Rhode

620

19/06

Sangria Midweektocht - Egmont Zottegem

1071

7
50
22
5
114
9
57
58
15
449
6
48
29
28
7
6
21
36

21/06

Nacht van Vlaanderen - vzw De Nacht

3365

19

6

22/06

Eleneboswandeltocht - Op Stap door Nukerke

1292

38

6

22/06

Zeehaven Wandeling - Brugse Metten Wandelclub

1052

7

23/06

Megasterren Heuveltocht - De Chatons Ronse

1244

90

2

23/06

Vlaamse Koutertochten - De Kouterstappers Zaffelare

1173

7

20
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Komende organisaties.
Woensdag 3 juli 2019
1e VAKANTIETOCHT
Zaal PAX, Appelterre-dorp 13, 9400 Appelterre
Start tussen 7u30 en 15u (aankomst voor 18u)
Deelname: € 2,00 (€ 0,50 korting leden erkende wandelfederatie)
Gratis ijsje
Afstanden: 5 - 7 - 12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 26 - 32 km

Beschrijving zie vorig Padstapperke.

13 tot 21 juli 2019
WEEKREIS 2019
Schmallenberg- SAUERLAND (Duitsland)
We wandelen er in het hartje van het Sauerland en genieten er van de bossen, heuvels
en dalen. We maken ook tijd om te proeven van de geneugten van de Duitse keuken
en haar typische streekproducten. Na de reis zullen de foto’s te zien zijn op onze
website.
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Zaterdag 3 augustus 2019
De Doos, Provinciaal Domein De Gavers, Onkerzelestraat, 9500 Onkerzele

21ste ADRIAANSTOCHT - 50km
Vrije start vanaf 6u tot 9u. Aankomst tot 18u.
Inschrijving € 8,00 (€ 0,50 korting leden erkende wandelfederatie)
Diverse gratis consumpties + 1 Priorbier

******

35ste ZOMERTOCHT
Afstanden: 7 - 10 - 14 - 18 - 22 - 26 - 32 km

Vrije start vanaf 7u tot 15u. Aankomst tot 18u.
Inschrijving € 2,00 (€ 0,50 korting leden erkende wandelfederatie)

Gratis melkproduct
De 50km-Adriaanstocht van de Denderstreek naar het hart van het Pajottenland
Net zoals de zomertocht wordt gestart vanuit de ruime zaal De Doos op het Provinciaal
Domein De Gavers. Ruime parkings zorgen ervoor dat je niet gestresseerd aan de
start zal verschijnen.
De Adriaanstocht bereikt na een vlakke aanloop langs het Gaversmeer het eerste
klimmetje van de dag naar de Sint-Martinuskerk (19de eeuw) in Onkerzele. Vandaar
trekken we door de glooiende velden en het stiltegebied Steenborre naar het
Moerbekebos om er de Bosberg te bedwingen en via het aansluitend Raspaillebos af
te dalen naar de eerste rustpost, het midden de velden en uitlopers van het bos
gelegen natuurcentrum De Helix. De gerestaureerde vierkantshoeve komt als een
eerste welgekomene verademing vooraleer opnieuw aan te zetten door een decor van
velden en landerijen naar Waarbeke waar een tweede rust is voorzien. In deze twee
eerste rustposten keren we later op de dag nog eens terug, maar eerst ligt een
uitgestrekte langgerekte lus naar de rustpost in Vollezele op ons te wachten. In
Vollezele doen we daar nog een schepje bovenop met een rondje langs het Hof te Put
naar de gehuchten Spiering en Negenbunder. Dit is volop Pajottenland, waar we met
volle teugen kunnen genieten van de golvende velden en de uitdeinende
heuvelkammen.
Van Vollezele naar Nieuwenhove vinden we, geprangd tussen Robijnsbos en
Molenbos, een van de zwaartepunten van deze onuitgegeven Adriaanstocht, de
vermaarde Congoberg. Na deze inspanning dalen we de heuvelkam terug af langs de
Aulstberg naar Hof Ten Berg in het dal van de Waarbeek en de Bettenhoekbeek, om
dan wat verder Nieuwenhove te bereiken. We stellen vast dat we in een wijde boog
terugstappen naar Waarbeke, waar we in de rustpost de schare medewerkers
terugvinden die er voor zorgen dat het ons aan niets ontbreekt op deze tocht.
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De al eeuwen ingedommelde dorpskern van Waarbeke zal ons misschien de eerste
keer niet onmiddellijk zijn opgevallen, maar nu dan toch vast wel, want de mestvaalt
naast de kerk is zeker geen alledaags zicht. Integendeel, dit in vroegere tijden typisch
dorpsgezicht vind je heden ten dage in Vlaanderen quasi nergens meer. Maar we zijn
hier om te wandelen en trekken onze veters nog wat strakker aan, want er ligt voor
ons nóg veel natuur te wachten.
Van Waarbeke naar de De Helix is een pittig stukje over wat ze in Geraardsbergen de
“achterkant van de Bosberg” noemen. De klim door een stuk van het Karkoolbos brengt
ons via Boskant naar de Juffrouwkapel in het Raspaillebos, waar een spirituele pauze
tot de mogelijkheden behoort. Aan fraaie kapellen ontbreekt het op deze tocht
trouwens niet. Onderweg vinden we onder meer nog de Kapel O.L.V. Van Vreugde,
de O.L.V. van Smartenkapel en de Atembekekapel. Je zou voor minder een
schietgebedje prevelen.
In de Helix wacht op de gezellige binnenkoer een naar Padstappersgewoonte degelijk
met spijs en drank uitgebouwde rustpost, waar - vooraleer de laatste kilometers af te
haspelen - van de gratis aangeboden Prior kan worden genoten. Fluitend wandelen
we verder langs het kasteel Beauprez naar de camping van de Gavers, van waaruit
De Doos binnen handbereik ligt.
Deze onuitgegeven editie van de Adriaanstocht, van de Denderstreek naar het hart
van het Pajottenland, zal je zeker kunnen bekoren. Zorg dat je erbij bent en vergeet je
spaarkaart van de Oostvlaamse Biergordel niet, want de stempel is dik verdiend.
De zomertocht door veld, wei en bos (7, 10, 14, 18, 22, 26, 32 km)
De verschillende tochten genieten ten volle mee van de stukjes uitgelezen parcoursen
die werden samengevoegd voor de Adriaanstocht. Op de kortste afstanden worden
bovendien een aantal opdrachten uitgewerkt die leiden tot de oplossing van een
kinderzoektocht.
Naargelang de afstand maken
de wandelaars één of twee keer
gebruik van de rustposten in De
Helix en in Waarbeke. Ze
kunnen
er
de afgelegde
kilometers laten verteren bij een
fris schuimend biertje, een
frisdrank of een kopje koffie of
thee. Op de binnenkoer van de
Helix hebben wij bovendien
onze barbecue opgesteld en
kan je genieten van een lekker
stukje perfect geroosterd vlees
op een krokant broodje.
De wandelaars bewandelen de vele landwegen door de velden en weiden van de
landelijke dorpen Onkerzele, Waarbeke, Nieuwenhove en Grimminge en de
kronkelende boswegen door Raspaille-, Moerbeke- en Karkoolbos. Met zicht op het
steeds wisselende en uitdeinende landschap van het Pajottenland pikken ook zij meer
dan een graantje mee van het aangeboden wandelplezier.
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Terug in De Doos is het tijd om de wandelboekjes af te stempelen en het vooraf
gereserveerde pakket mattentaarten op te halen. De jonge stappers kunnen er het
resultaat van hun zoektocht inleveren tegen een leuk geschenk en terwijl de
allerkleinsten het springkasteel bestormen kunnen de ouders nog wat nagenieten. Iets
eten of drinken kan ook nog, voor zover wij de afwas kunnen doen tegen sluitingstijd
van de wandelingen. We verwachten jong en oud voor deze zorgeloze
wandelbeleving.

Zondag 25 augustus
Processie van Plaisance
Markt Geraardsbergen
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: SintBartholomeus, wiens zilveren reliekschrijn door de stad wordt gedragen. Zoals elke
vereniging, verwachten we zoveel mogelijk leden in clubkledij, zodat we - voorafgegaan door een Manneken Pis (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.

Zondag 29 september
NATUURRESERVATENTOCHT
Start: Werkplaatsen DERITO, Hasseltkouter 57, OPHASSELT
Inschrijving: € 2,00 (€ 0,50 korting leden erkende wandelvereniging)
Vrije start tussen 7u30 en 15u, aankomst tot 18u
Afstanden: 7 - 10 - 14 - 18 - 22 - 26 - 32 km

4de tocht van de PRIOR-Trofee (regelmatigheidscriterium 2019)
Tocht ten voordele van Natuurpunt
Gratis stuk fruit en een sticker
Wandelen door natuur voor een leefbare wereld
Na een hopelijk deugddoende zomer en dito vakantie maken we ons op voor een
mooie nazomertocht, die we met recht en reden de Natuurreservatentocht mogen
noemen. Alhoewel dit keer slechts twee natuurreservaten op het programma staan,
bulken de tochten traditiegetrouw toch uit van schitterende stukjes ongerepte natuur,
uitgestrekte velden en verrassende stiltegebieden.
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Voeg daar nog de rust van enkele ingedommelde dorpen aan toe en je hebt een
uitgelezen dagje onthaasting voor de boeg. Met die elementen hebben de
parcoursbouwer en zijn ploeg rond een aantal interessante passages, gesmaakte
natuurwandelingen uitgestippeld.
Onze parkeerwachters loodsen je naar een reglementaire parkeerplaats in de
nabijheid van de startplaats.
Op de kortste van die omlopen plaatsen we opnieuw leuke kinderopdrachten, die we
belonen met een toffe verrassing. De tocht maakt ook deel uit van de Priortrofee,
waarvoor je hier de laatste stempel kan bemachtigen.
En er zijn natuurlijk de onvolprezen mattentaartenpakketten (5 kopen + 1 gratis) voor
de prijs van € 7,50. Die bestel je best vóór de wandeling aan de stand van de
bonnetjes.
We openen dit keer voor alle afstanden met het 25 ha grote “Europees Natura-2000”
bos: het Hasseltbos op de Gapenberg. Het is een typisch beukenbos, al komen er
verder ook soorten in voor als zomereik, es, esdoorn, en vlier. Het bos biedt ook
onderdak aan diersoorten zoals de buizerd, sperwer, boomklever, vos en bunzing. Van
een opener gesproken!
Na het bos stappen de wandelaars langs rustige landwegen door velden, akkers en
weilanden. Naargelang de gekozen afstand brengen die de wandelaars naar
goedverzorgde rustposten in Ophasselt, Steenhuize-Wijnhuize en/of Schendelbeke,
waar, net als in de startplaats, onze ploegen enthousiaste medewerkers klaarstaan om
de wandelaars te bevoorraden. Onderweg kan worden genoten van onder andere het
natuurreservaat Moenebroek en de Boelaremeersen.
Het natuurreservaat Moenebroek (vanaf 10km). Dit gebied, met als kern een
moerasbos (hoofdzakelijk zwarte els) met enkele bronnen en opborrelend grondwater,
wordt doorsneden door de meanderende Moenebroekbeek en omgeven door een
kleinschalig landschap met drogere hogere gelegen graslanden, akkers en hooilanden
omzoomd door meidoornhagen, knotwilgenrijen en poelen. Sommige poelen werden
recent door Natuurpunt aangelegd als permanente drinkplaats voor koeien maar ook
als voortplantingsplaats van kikkers en salamanders. Langs de hagen en ruigere
perceelranden kunnen de dieren zich verplaatsen en zo de nieuwe poelen bevolken.
De Boelaremeersen (vanaf 18km). De meersen zijn de ideale biotoop voor
verschillende vogelsoorten. De meest bijzondere broedvogels zijn de waterral, de
blauwborst en de rietgors, die hier in de natte ruigten en valleibossen schijnbaar
zorgeloos verblijven. Een begrazingsblok met soortenrijke graslanden zorgt voor meer
biodiversiteit. De grachten, greppels en veedrinkpoelen vormen bovendien - in
combinatie met de ruigtevegetatie en de verspreide bomen en struiken - een geschikt
leefgebied voor heel wat libellen. In de met waterviolier overwoekerde grachten krioelt
het van de padden en kikkers. Ook verschillende vlindersoorten voelen zich hier thuis.
De meest opvallende soort is de sleedoornpage, die zijn eitjes legt op jonge uitlopers
van de sleedoorn.
Zo… de kaarten zijn geschud, Padstappers troef!
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De “Eerste Hulp”-App (Rode Kruis).
Weet jij wat te doen bij een ongeval of noodsituatie? Met de app 'Eerste hulp - Rode
Kruis' heb je vanaf nu altijd alle nuttige eerstehulptips op zak om basishulp te bieden
bij vaak voorkomende situaties. Volgde je reeds een eerstehulpopleiding? Dan is de
app (beschikbaar voor iPhone en Android smartphones) een handig geheugensteuntje om zeker te zijn dat je op de juiste manier handelt.

Een schokkend cijfer: meer dan 80% van de Vlamingen biedt géén eerste hulp
wanneer ze vlak naast hen iemand zien bezwijken aan een hartstilstand buiten het
ziekenhuis. Investeren in zelfredzaamheid is dus letterlijk van levensbelang en dat
doen Het Rode Kruis met de lancering van een nieuwe, gratis “app eerste hulp”. De
app vervangt de eerstehulplessen niet, maar stelt iedereen in staat om thuis zelf de
basis van eerste hulp te leren of om in geval van nood op te zoeken wat er moet
gebeuren. Zowel bij banale verwondingen, zoals een bloedneus of een schaafwonde,
als bij ernstige ongevallen is het belangrijk om snel en correct te kunnen reageren.
Naast
eerstehulpkennis
biedt de app ook een handig
overzicht van waar je het
dichtsbijzijnde AED-toestel
vindt. Dagelijks worden 30
Belgen getroffen door een
hartstilstand buiten het
ziekenhuis.
Gemiddeld 5 à 10% van
hen overleeft dit. Wordt een
slachtoffer
onmiddellijk
gereanimeerd, en krijgt hij
binnen de eerste 3 tot 5
minuten een stroomstoot
toegediend met een AED
(automatische
externe
defibrillator), dan stijgt de
overlevingskans met 50 tot
70%.
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De “112 BE”-App.
De app “112 BE” is een van de mogelijkheden om
de noodcentrales te contacteren als je in nood bent
en dringend hulp nodig hebt van brandweer,
ambulance en/of politie in België.
Het belangrijkste voordeel van deze app is dat je de
noodnummers niet moet onthouden en je deze dus
ook niet kan vergeten als je in paniek bent. Je klikt
gewoon op het icoontje van brandweer, ambulance
of politie afhankelijk van welke hulp je nodig hebt.
Natuurlijk blijven de noodcentrales ook bereikbaar
via vaste telefoon en GSM.

Lokalisatie
De noodcentrales kunnen je dankzij deze app makkelijker terugvinden. Op een
afgelegen plaats, in het midden van een bos of een ingewikkeld netwerk van
autostrades kan je vaak zelf niet meteen doorgeven waar je bent. De app stuurt je
positie naar de noodcentrale zodra je belt en stuurt daarna elke 30 seconden een
update van je positie. De app kan zo een kostbare tijdswinst opleveren. Heb je de
noodcentrales gebeld en reageer je daarna niet meer, laten de noodcentrales je
smartphone rinkelen zodat de hulpdiensten je makkelijker kunnen terugvinden en
helpen.
De app “112 BE” is een belangrijk hulpmiddel om de locatie te bepalen maar de
operator zal steeds de locatie verifiëren. Het is namelijk mogelijk dat iemand vanop
een andere locatie belt om een noodgeval te melden (bijvoorbeeld een zoon of dochter
die belt voor zijn of haar moeder die op een andere plaats woont en die hem/haar heeft
laten weten dat ze onwel is). Wees dus niet verwonderd als de operator je vraagt om
het adres dat hij op zijn scherm ziet te bevestigen als de plaats waarnaar de
hulpdiensten zich moeten begeven.

Chatfunctie
Doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis kunnen eenvoudig in de
app aangeven dat zij niet kunnen telefoneren. Zij kunnen dan via berichten met de
noodcentrale communiceren.
Als je niet doof of slechthorend bent en geen spraakstoornis hebt, zal de noodcentrale
slechts uitzonderlijk de chatfunctionaliteit activeren als de operator de oproeper niet
kan verstaan. Dit kan bijvoorbeeld als er te veel achtergrondlawaai is of als de
oproeper geen van de landstalen of Engels praat. Berichten in een andere taal worden
automatisch vertaald voor de operator en omgekeerd. Berichten versturen duurt echter
langer dan praten en de operator kan bijvoorbeeld ook niet even makkelijk instructies
geven hoe iemand te reanimeren als dit nodig zou zijn bijvoorbeeld.

Extra informatie
De registratie in de app brengt, behalve bovenstaande toepassingen, nog een aantal
voordelen met zich mee. Je kan bepaalde medische info doorgeven, zoals
hartproblemen, allergieën (aan medicatie), epilepsie, diabetes… De operator heeft
deze informatie nog voordat je iets gezegd hebt en kan dit doorgeven aan de
hulpdiensten die ter plaatse komen.
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Download en registreer
Met een goede internetverbinding duurt het maar 112 seconden om de app op je
smartphone te downloaden, te installeren en je te registreren. Hiervoor ga je naar
de app store of play store op je smartphone, je geeft “app 112 BE” in als zoekopdracht
en je downloadt de app. Na installatie van de app zet je deze best meteen op het
onthaalscherm van je smartphone zodat je deze makkelijk kan terugvinden als je in
nood bent. Daarna moet je je enkel nog registreren. Deze registratie bestaat uit slechts
2 schermen met een aantal korte vragen.
We hopen natuurlijk dat je de app nooit nodig zal hebben, maar registreer je toch maar
opdat ook jij de noodcentrales via app kan contacteren als jij, je familie of je vrienden
dringend hulp nodig hebben.
Opgelet: de app “112 BE” werkt enkel in België.
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De 2de dinsdagwandelingen.
Wat reeds voorafging
De voorbije maanden waren de weergoden ons niet steeds goed gezind. Maar niet
getreurd: de sfeer, de gezelligheid en het ongedwongene zorgen ervoor dat we telkens
blij en goed gezind onze wandeling beleven. Velen waren zeer tevreden over de uitleg
die ze kregen na de wandeling in Hunnegem. Een aanrader en een extraatje waar we
in de toekomst zeker rekening moeten mee houden.
Maar toch is niet alles peis en vree. Op de Algemene Vergadering werd bepaald dat
er een bijdrage van € 0,50 wordt gevraagd per deelnemer. Het verzamelde geld wordt
dan aan het goede doel geschonken. We stellen echter vast dat niet iedereen trouw
zijn bijdrage levert. Een jammere vaststelling en we hopen dat we in de toekomst op
jullie eerlijkheid mogen rekenen.
Oproep: Ken jij een café, een gezellige ruimte of een plaats waar we kunnen
vertrekken, én 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 9 juli 2019: Cafetaria De Gavers - Onkerzele
We starten in de Gavers en Pierre zorgt voor een parcours die we met de
Gaverswandeling niet mochten bewandelen. Na de middag bekijken we of we het
Denderveer niet kunnen opnemen in onze tocht. Kortom, zeker en vast een leuke
wandeling die ons zal laten genieten. Tussen de twee lussen in kunnen we genieten
van de meegebrachte boterhammen of een bestelde snack in de Gaverscafetaria.

Dinsdag 13 augustus 2019: Cordenuit Everbeek
OPGELET: VERTREK OM 9u30 aan de Cordenuit, Cordenuitstraat in Everbeek (aan
kerk van Everbeek-beneden). Wie nog koffie wil voor het wandelen is welkom vanaf
8u45. We wandelen die dag de twee lussen na elkaar zonder eetpauze, wel een pauze
om efkens te drinken. Na de tweede lus omstreeks 13u is er een BBQ voorzien voor
alle ingeschreven deelnemers.
De wandeling is van de hand van Sylvain. Hij leidt ons langs paadjes en boerenslagen
die hier nog rijkelijk aanwezig zijn.
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Na het wandelen verbroederen we als een groep vrienden en genieten van een lekker
aperitief, een goed glas en natuurlijk een smakelijke BBQ. We zorgen voor de beste
kwaliteit, het lekkerst gebakken vlees en natuurlijk een overvloed aan gezonde
groentjes om het vlees te draperen.
Vóór, tijdens en na het eten, zorgen gekoelde dranken ervoor dat de verbroedering
met andere leden een feest wordt. We hopen dat de weergoden ons die dag genegen
zullen zijn en ons verwennen met een ideaal weertje.
Inschrijven kan door de aanschaf van een steunkaart ten bedrage van € 10,00 (€ 4,00
gaat naar het goede doel) bij Nancy, Ivan of Kurt, hetzij op de busreizen, de
wandelingen of op de dinsdagwandeling in juli. Kaarten dienen ten laatste gekocht op
4 augustus op de Zomer- en Adriaanstocht (om organisatorische redenen liefst
vroeger). Verkochte kaarten worden niet teruggenomen. Kinderen minder dan 12 jaar
(geboren in 2007 of later) betalen ter plaatse € 6,00 bij Nancy.

Dinsdag 10 september 2019: VOC Geraardsbergen
Vertrek om 10u in het VOC, Vogel Opvang Centrum (SOS Wilde Dieren), Hoge
Buizemont 211, Overboelare. Afhankelijk van het weer zullen we ofwel aan de volières
zitten of binnen in het paviljoen dat werd ingericht als dierenkliniek.
Pierre gaat met ons op stap langs de mooiste stukken natuur op de taalgrens. Het
resultaat bestaat uit twee mooie lussen, die we zullen onderbreken om tijd te maken
voor het verorberen van onze meegebrachte stutjes. Na de wandeling kan er een
rondleiding worden georganiseerd in het VOC indien er voldoende interesse is.

Wat is het VOC?
SOS wilde dieren is een opvangcentrum voor zieke, gewonde en hulpbehoevende
wilde dieren. Onze taak bestaat erin gewonde of wilde dieren in nood te helpen. We
verzorgen de dieren om ze na herstel weer vrij te laten in de natuur. Naast de opvang
en revalidatie van wilde dieren trachten we ook mensen kennis te laten maken met
wilde dieren uit hun omgeving. Wat men kent en waar men van houdt, dat beschermt
men ook! SOS wilde dieren is de plaats bij uitstek om mensen bewust te maken met
onze eigen fauna en van de gevaren waaraan wij onze wilde dieren blootstellen.
Wat doen we?
-

Opvang en redding van zieke en gewonde wilde dieren
Verzorging van wilde dieren en na herstel hen voorbereiden op een leven in de
vrije natuur
Opvang van dieren die door overheidsdiensten in beslag werden genomen
Opvang van ontsnapte, verdwaalde of afgestane huisdieren (behalve honden
en katten)
Plaatsing van uitheemse dieren in gespecialiseerde opvangcentra,
dierenparken…

We zijn vooral werkzaam in de Vlaamse Ardennen, het Pajottenland en Zuid-WestVlaanderen.
De volgende dinsdagwandelingen gaan door op 8 oktober, 12 november en 3
december.
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Nancy’s kookhoekje.
Crostini met geitenkaas en aardbeiensalsa
Benodigdheden:
1/3 komkommer, 2 lente-uitjes, 4 aardbeien, 1/5 mango, ½ citroen, 100 g. verse
geitenkaas, 1 stokbrood, olijfolie, peper, zout, munt
Bereidingswijze:
Voorbereiding:
Verwarm de oven voor op 180 °C.
Snij de ongeschilde komkommer in 2 en schraap er met
een lepel de zaadlijsten uit. Snij het vruchtvlees in
blokjes van 1/2 cm.
Schil de mango en snij in kleine blokjes.
Snij ook de aardbeien in kleine blokjes.
Snipper de munt fijn.
Snipper de lente-uitjes fijn.
Pers de citroen.
Bereiding:
Meng de blokjes komkommer, aardbei en mango met de lente-uitjes en de munt.
Voeg het citroensap en de olijfolie toe. Kruid met zwarte peper en zout.
Snij het stokbrood in sneden, leg ze op een bakplaat en zet 6 à 8 min. in de
voorverwarmde oven tot ze mooi krokant zijn.
Besmeer de sneetjes stokbrood met de geitenkaas en verdeel er de aardbeiensalsa
over. Werk af met de overgebleven muntblaadjes.

Glaasje met verse grijze garnalen, mango,
appel en courgette
Benodigdheden voor 10 glaasjes:
½ mango, ½ courgette zonder zaadjes, 1 tomaat ontpit en ontveld, 1 rode appel,
100g. gepelde garnalen, zeezout, notenolie, olijfolie extra vierge, groene kruiden:
verse bladpeterselie en bieslook
Bereidingswijze:
Snij de tomaat, courgette, appel en mango
in heel fijne brunoise. Doe ze samen in een
mengschaal. Kruid het groentemengsel met
zeezout. Werk af met verse groene kruiden,
een scheutje notenolie en een scheutje
olijfolie van goede kwaliteit. Doe het
groentemengsel in aperitiefglaasjes en werk
af met garnalen.
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Gepocheerd ei “Florentine”
Benodigdheden:
200 g. spinazie, 2 eieren, 30 g. boter, 25 g. gemalen kaas, 1 l. water met 2 lp. azijn
en 10 g. zout, ½ l. melk, 20 g. boter, 25 g. bloem, zout, peper, muskaatnoot
Bereidingswijze:
Reinig de spinazie, was ze en
blancheer ze. (= 2 minuten in kokend
water koken, afgieten en verfrissen
onder koud water). Laat uitlekken in
een vergiet.
Pocheer de eieren: Breng het water
met de azijn en het zout aan de kook.
Breek per tas een ei.
Laat het ei in het net niet kokende
water glijden en werk het eiwit rond de dooier rond met een eetlepel. Laat het ei 3
minuten pocheren. Haal het gepocheerd ei met een schuimspaan uit het water en leg
het voorzichtig in een kommetje met koud water.
Bereid de mornaysaus (= kaassaus):
Maak een roux van boter en bloem, voeg er de melk aan toe, kruid de saus en laat
doorkoken. Meng er van het vuur de helft van de kaas onder.
Laat in een kom wat boter bruin worden en stoof er de gehakte spinazie in. Kruid de
spinazie met peper, zout en muskaatnoot.
Doe onderaan in een ovenschotel de spinazie. Haal de eieren uit het vocht en leg ze
op de spinazie. Giet de saus over de eieren. Bestrooi met kaas.
Laat gratineren onder een hete grill en dien op met brood.

Broodpudding met appel en speculoos
Benodigdheden:
150 g. oud brood (zonder korsten), 1 tas melk, 50 g. witte suiker, 50 g. bruine suiker,
2 eieren, 25 g. rozijnen, een snuifje kaneel, 1 appel, 50 g. speculoos
Bereidingswijze:
Warm de melk op en voeg er de suiker aan toe. Laat de suiker smelten.
Snijd het brood in kleine stukjes en giet er de melk op. Laat dit 10 minuten staan,
roer regelmatig eens.
Breek de speculoos in kleine stukjes. Schil de appel, verwijder het klokhuis en snij de
appel in kleine blokjes. Plet het brood zo fijn mogelijk, voeg er de stukjes appel, de
rozijnen, het kaneelpoeder, de stukjes speculoos en de losgeklopte eieren onder.
Roer alles goed.
Giet het mengsel in een bakvorm die met boter is ingesmeerd. Bak het deeg op
200°C. gedurende 30 à 35 minuten.
Haal de broodpudding uit de oven en keer om op een bord.
Laat afkoelen en snij in stukken.
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MET VOLGENDE AANBEVOLEN TOCHTEN
kan je je wandelprogramma voor 2019 verder zetten!
Hierna volgt een lijst van wandeltochten waarbij de nadruk gelegd wordt op bevriendeen 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

Zaterdag 29.06

Postiljon Wandelclub Merelbeke
Kalkense Meersentocht
Zaal Skala
Colmanstraat 51, Kalken
Wandelclub De Schooiers Wichelen
Meersentocht
Sporthal Schellebelle
Spoorwegstraat 26, Schellebelle
Padstappers Geraardsbergen
Vakantietocht
Zaal PAX
Appelterre-Dorp 13, Appelterre

Zondag 30.06

Woensdag 03.07
ALLEN OP
POST
STARTPLAATS
WIJZIGING
Zaterdag 06.07

Zondag 07.07

Les Trouvères Club De Marche
Promenade au Pays de Quintine
Ecole Communale
Rue du Vieux Moulin 4, Wodecq
CSC Lierde
Zomertocht
O.C. De Lier
Nieuwstraat 21, St-Maria-Lierde

3
6-9-12-16-19-22-28-31
km
van 7u tot 15 uur
4-7-10-15-20-30 km
van 7u tot 15 uur

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

4-8-14-20-25 km
van 6u tot 15 uur

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

DINSDAG 09.07 - GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN om 10u
SAMENKOMST Cafetaria De Gavers - Onkerzelestraat 208 - Onkerzele
Zie artikel over de dinsdagwandelingen
Woensdag 10.07

Zaterdag 13.07
OOSTVLAAMSE
BIERGORDEL
Zondag 14.07

Zondag 14.07

De IJsbrekers Haaltert
Tocht der Franschmannen
Sint-Martinusheem
Kerkskendorp 18, Kerksken
Hanske De Krijger Oudenaarde
Adriaan Brouwertochten
Sint-Bernarduscollege
Hoogstraat 30, Oudenaarde
WRC Manke Fiel
Hopduveltochten
’t Kloosterhof
Kouter 2, Mollem
WSV De Kadees vzw
Zomertocht
Sint-Janshof
Keerstraat 218, Vlekkem
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6-13-20 km
van 6u tot 15 uur

7-10-15-21-28-35-42-50
km
van 6u tot 15 uur
3-5-7-10-14-21-30-35
km
van 7u tot 15 uur
6-12-18-26 km
van 7u tot 15 uur
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Woensdag 17.07

Vrijdag 19.07

Zaterdag 20.07

Zondag 21.07

Zondag 21.07

Zondag 28.07

Zondag 28.07

Woensdag 31.07

Zaterdag 03.08
PRIORTOCHT
OOST-VL.
BIERGORDEL
Zondag 04.08

Zondag 04.08

Zondag 04.08

Vrijdag 9.08

Egmont Zottegem
Dauw- en midweektocht
O.C. Erwetegem
Smissenhoek 103, Erwetegem
De Kruishoutem Trotters
Lozerdorptocht
Parochiaal Centrum Della Faille
Ouwegemsesteenweg 259, Kruishoutem
WSV Land van Rhode vzw
Midzomertochten
OC Oordegem
Oordegemdorp 29, Oordegem
De Marktrotters Herne
Urbanustochten
Zaal Willem Tell
Hernestraat 5, Tollembeek
Florastappers Gent
Zomertocht - 50 km van Bottelare
Patrokring
Koningin Astridlaan 24, Bottelare
Dorpscomité Bogaarden
Bumkestochten
‘t Schoolhuys Bogaarden
Ring 1, Bogaarden
Everbeekse Wandeltochten
Everbeekse Wandeltochten
Buurthuis Cordenuit
Cordenuitstraat, Everbeek
Omloop Kluisbergen
Zomerwandeling
Parochiezaal Berchem
Kloosterstraat 35, Berchem
PADSTAPPERS GERAARDSBERGEN
ZOMER-, ADRIAANSTOCHT
De Doos
Onkerzelestraat 280, Onkerzele
Halfoogstvrienden Bellingen
Taalgrenswandeling Pajottenland
Tent Halfoogstfeesten
Hondzochtstraat 8, Bellingen
WNZB Knokke-Heist
Zwintocht - De Kust Wandelt
Schuttersplein Stadion Olivier
Jan Devischstraat 2, Knokke-Heist
Les Vaillants Acrenois
Marche du Pays des Guimauves
Club Animation
Place de Bois-de-Lessines 52, Bois-de-Lessines
VZW Dodentocht - Kadee
100 km Dodentocht
Tent
Kardinaal Cardijnplein, Bornem
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7-10-14-18-21-28 km
van 6u tot 16 uur

6-12-18-24 km
van 7u tot 15 uur

6-10-14-18-21 km
van 7u tot 15 uur

4-6-10-15-22-32 km
van 7u tot 15 uur

7-10-14-21-30-50 km
van 6u tot 15 uur

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

6-12-18-24-30 km
van 7u tot 15 uur

5-10-15-20-25 km
van 7u tot 15 uur

7-10-14-18-22-26-32-50
km
van 7u tot 15 uur
50 km van 6u tot 9 uur
7-10-15-20-25-32-42-5060 km
van 7u tot15 uur
6-10-15-21-32 km
van 8u tot 14u30

6-12-20-30 km
van 7u tot 15 uur

100 km
Start om 21 uur
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Zaterdag 10.08

Zondag 11.08

Zondag 11.08

Postiljon Wandelclub Merelbeke
Groenendaltocht
GC Groenendal
Brandegems Ham 1, Merelbeke
Lennikse Windheren
Lennikse Feestentocht
Gemeenteschool ’t Rakkertje
H. Ghijselenstraat 19, St-Kwintens-Lennik
Hanske De Krijger Oudenaarde
Ronde van Vlaanderen voor wandelaars
Evenementenhall De Qubus
Lindestraat 45, Oudenaarde

6-12-16-20-24 km
van 7u tot 15 uur

6-10-12-16-20-25-32 km
van 7u tot 15 uur

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

DINSDAG 13.08 - GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN + BBQ
SAMENKOMST Zaal Cordenuit - Cordenuitstraat - Everbeek
Zie artikel over de dinsdagwandelingen
Donderdag 15.08

Zaterdag 17.08

Zondag 18.08

Zondag 18.08

Land van Rhode
Oogsttocht
Den Amb8
Lange Ambachtstraat 42, Oosterzele
De Pajotten Hekelgem
Abdijtocht
Gasthof d’Oude Brouwerij
Abdijstraat 6, Affligem
Horizon Opwijk
Rondom Opwijk
Refter VKO
Karenveldstraat 23, Opwijk
De Chatons Ronse
Hoogzomertocht

6-10-14-18-21km
van 7u tot 15 uur

6-12-18 km
van 7u tot 15 uur

6-12-18-25-31 km
van 7u30 tot 15 uur

7-14-21 km
van 7u tot 15 uur

KSO Glorieux
Glorieuxlaan 50, 9600 Ronse.
Zondag 18.08

Woensdag 21.08

Zaterdag 24.08

De Molenstappers Ruiselede
Kermistocht
Zaal voor Sport en Spel
Tieltstraat 46a, Ruiselede
WSV Egmont Zottegem
Ijsjes Midweektocht
De Gilde
Smissenhoek 48, Erwetegem
De Wilde Brouwers
1ste Wilde Brouwerstocht
Brouwerij De Wilde Brouwers
Hundelgemsesteenweg 310, Merelbeke

4-6-9-12-15-20-25 km
van 7u tot 15 uur

7-10-14-18-21 km
van 7u tot 16 uur

5-10-15-20-25 km
van 7u tot 15u30

ZONDAG 25.08 - Processie van Plaissance
Afspraak op het marktplein om 9u45 in clubkledij of trofeekledij
Zondag 25.08

Parel van het Pajottenland
Baljuwtochten
Gemeentelijk Trefcentrum Baljuwhuis
Kammeersweg 20, Galmaarden
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4-6-9-12-17-23-28-34-42
km
van 7u tot 15 uur
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Zondag 25.08

Dinsdag 27.08

Woensdag 28.08

Woensdag 28.08

Zaterdag 31.08

Zaterdag 31.08
BUSREIS
Zondag 01.09

Zondag 01.09

Zondag 01.09

Zaterdag 07.09

Zondag 08.09

Zondag 08.09
BUSREIS

De Witloofstapper en -Trappers
Vlaams-Brabant Wandelt - Zomertocht
Sporthal Kampenhout
Zeypestraat 26, Kampenhout
Les Trouvères Club de Marche
Marche des Aoûteux
Complex Sportif
Rue de Renaix 45, Ellezelles
Florastappers Gent
Stropkestocht
Zaal Gildenhuis
Loofblommestraat 10, St-Denijs-Westrem
Burchtstappers Herzele
Midweekse Zomertocht
Sint-Katharinazaal
Bergestraat 7, Steenhuize-Wijnhuize
WSV Egmont Zottegem
Oost-Vlaanderens Mooiste
Bevegemse Vijvers
Bevegemse Vijvers, Zottegem
Wandelsport Vlaanderen
Walk On Wandelclassics
Vayamundo
Ol Fosse d’Outh, Houffalize
De Vossen Buggenhout
Internationale Kwaktocht
Basisschool ‘t Sprinkhaantje
Collegestraat 1, Buggenhout
Postiljon Merelbeke
Merelbeekse Wandeltocht
GITO - Technisch Atheneum Merelbeke
Potaardeberg 59, Merelbeke
Les Sucriers de Brugelette
Marche de la Vallée de la Dendre
Salle Omnisports
Avenue Gabrielle Petit 3, Brugelette
Scheldestappers Zingem
Scheldevalleitocht
Voetbalkantine Vurste
Leenstraat, Vurste
De Kadees Aalst
Ajuintocht
Sint-Jozef School
Kloosterstraat 31, Mere
De Textieltrekkers Vichte
Prutsketochten
De Stringe
Ommersheimplein, Vichte

6-10-14-18-25-32-42-50
km
van 6u30 tot 15 uur
4-7-14-21 km
van 7 tot 15 uur

6-8-13-21 km
van 07u30 tot 15 uur

3-6-10-12-16-20 km
van 7u tot 15 uur

6-12-18 km
van 7u tot 16 uur

6-10-15-20-25 km
van 8u tot 15 uur

4-7-10-14-21 km
van 8u tot 15 uur

6-9-12-15-18-24-30 km
van 7u tot 15 uur

4-8-12-20-30 km
van 6u30 tot 15 uur

6-10-15-21-30 km
van 7u tot 15 uur

7-9-12-15-20-24-27 km
van 7u tot 15 uur

4-6-12-18-25-36-42-60
km
van 6u tot 15 uur

DINSDAG 10.09 - GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN
SAMENKOMST Vogel Opvang Centrum, Hoge Buizemont 211, Overboelare
Zie artikel over de dinsdagwandelingen.
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Woensdag 11.09

Zaterdag 14.09

Zaterdag 14.09

Zondag 15.09

Zondag 15.09

Zondag 15.09

Woensdag 18.09

Zaterdag 21.09

Zaterdag 21.09

Zondag 22.09
AANRADER
Woensdag 25.09

Zaterdag 28.09
OOSTVLAAMSE
BIERGORDEL
Zondag 29.09
ALLEN OP
POST
PRIORTOCHT

CSC Lierde
Midweektocht
Sint-Janszaal
Putse 6, Hemelveerdegem
Hanske de Krijger Oudenaarde
Enametocht
Parochiezaal Ename
Paardemarktstraat, Ename
Le Roitelet
Marche du Centre Culturel et Sportif
Centre Culturel et Sportif
Rue de la Liberté 23, Ladeuze
Natuurvrienden Deinze
Canteclaermarsen
V.T.I.
Leon Declercqstraat 1, Deinze
De IJsbrekers
Bevrijdingstocht
HOC De Fransman
Heldergemstraat 136, Heldergem
De Randstappers
Kasseidorptocht
Zegelsemschool
Teirlinckstraat 22, Zegelsem
Egmont Zottegem
Herdenkingstocht overleden leden
OC Leeuwergem
Gentse Steenweg 307, Leeuwergem
Wandelclub De Kruishoutem Trotters
Nazomertocht
Zaal De Arend
Kasteelstraat 10, Wortegem-Petegem
Verdigym Collines Flobecq
Marche de La Houppe
Parking Bus Geenens
Chaussée De Ninove,Houppe, Flobecq
Levenslust vzw
Levenslustige wandeltocht
Sportzaal Levenslust vzw
Scheestraat 74, Sint-Martens-Lennik
Burchtstappers Herzele
Duivenboswandeling
Parochiezaal
Ransbeekstraat 3, Sint-Antelinks
Wsv Land van Rhode
Deliriumtocht
College Paters Jozefieten
Brusselsesteenweg 459, Melle
Padstappers Geraardsbergen
NATUURRESERVATENTOCHT
Werkplaatsen Derito
Hasseltkouter 57, Ophasselt
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6-12-18 km
van 7u30 tot 15 uur

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

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

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

6-10-12-18-21 km
van 6u15 tot 15 uur

6-12-18-24 km
van 8u tot 15 uur

6-10-14-18-21 km
van 7u tot 16 uur

5-6-10-13-18-24 km
van 7u tot 15 uur

5-8-14-20 km
van 7u tot 15 uur

7-14-21 km
van 8u tot 13u30

3-6-10-12-16-20 km
van 7u tot 15 uur

6-12-18-25-50 km
van 7u tot 15 uur

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

Het Padstapperke

Tocht onder de aandacht.
Wouter Naessens, lid van onze wandelclub, organiseert zijn 1 ste Wilde Brouwerstocht
op zaterdag 24 augustus 2019, en dat brengen we graag even onder de aandacht in
ons clubblad.
De Wilde Brouwers willen je graag uitnodigen op hun allereerste editie van
een hopelijk jaarlijkse traditie: de Wilde Brouwerstocht! We nemen je mee
voor een wandeling in 3 bewegwijzerde lussen vanuit onze basis, de
brouwerij. Deze lussen kan je naar hartenlust combineren om jouw ideale
afstand te wandelen, op jouw tempo. Bij elke aankomst in de brouwerij kan
je even uitblazen, met zicht op de brouwinstallatie. Ook om de keelgaten te
smeren en de magen te vullen ben je bij ons aan het juiste adres: onze vier
huisbieren kan je als het ware rechtstreeks uit de rijpingskamer verkrijgen, en
we werken samen met The Cakery, een kleinschalige bakkerij die in het hart
van de brouwerij gevestigd is. Uiteraard zijn ook niet-alcoholische
alternatieven voorzien. Op de langere afstanden is een café als rustpost
ingericht om even uit te blazen. Ondanks het feit dat de brouwerij in een industriële omgeving ligt,
omgeven door drukke wegen, zijn we er in geslaagd om wandelparcours te voorzien die zeker ook de
kleine dorpswegels en verborgen stukjes groen aandoet in de omgeving. Trek je wandelschoenen aan,
smeer de kuiten maar in, en tot op de wandeling!
Lus Louis (6.1km + 4.8km = 10.9km) - “Erop of eronder?”
Deze lus neemt je mee doorheen het Liedemeerspark, langsheen de Schelde en flirt met de
spoorweglijnen van Merelbeke, waarbij gretig gebruik is gemaakt van de onderdoorgangen en
bruggen. Een moment van rust is voorzien in het Gildenhuis. De lus vervolgt zijn weg via de kleine
wegels en doorsteken die te vinden zijn in Flora om terug aan te komen in de brouwerij.
Lus Troggeling (5.3km + 4.4km = 9.7km) - “Merelbeekse natuur”
Deze lus vat aan langsheen een getijdenarm van de Schelde die 'het eilandje' flankeert. Via enkele
velden sta je plotseling in het centrum van Merelbeke. Na een kleine rust in 't Brouwershuys worden
de kleinere paadjes van Merelbeke bewandeld. Enkele verborgen stroken groen worden aangedaan,
alvorens de brouwerij opnieuw te bereiken.
Lus Flora (5.5 km) - “Van Eikenmolenwijk tot Tertzweildreef…”
Deze lus slingert zich een weg doorheen de verschillende wijkjes in Flora. Kleine straten en fijne wegels
wisselen elkaar af. Flora kerk, Café Flora, Bakkerij De Wilde, ... ze passeren allemaal de revue.
Start: Hundelgemsesteenweg 310, 9820 Merelbeke
Bereikbaarheid
Openbaar vervoer: De brouwerij ligt op 1.6km van het station en is dus gemakkelijk al wandelend te
bereiken (volg de pijlen ‘Wandeltocht’).
Auto: De brouwerij is vlot bereikbaar vanuit elke windrichting, gezien zijn centrale ligging aan E17, E40
en R4. De beste toevalsweg is afrit 16 (Merelbeke) van de E40, en dan vervolgen via de R4. Let op,
parkeren op het terrein van de brouwerij is onmogelijk! Parkeren kan wel op de
Hundelgemsesteenweg, of op de ingerichte parking op een naburig bedrijventerrein (volg de pijlen
‘Wandeltocht’).
Inschrijving op voorhand via de facebookpagina (www.facebook.com/DeWildeBrouwers) is niet
verplicht, maar wordt geapprecieerd. Zo kunnen we beter inschatten hoeveel deelnemers we mogen
verwachten en onze logistiek hierop afstemmen. Dit garandeert een vlotte wandeling voor iedereen!
Wel verplicht is de inschrijving ter plaatse. U kan starten tussen 7h en 15h30. Er is keuze tussen 5, 10,
15, 20 of 25 km. Deelname aan de wandeling kost €1.5 voor niet-leden, en €1.1 voor leden van
Wandelsport Vlaanderen.
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Wat met je persoonlijke gegevens?
Padstappers Geraardsbergen vzw hecht veel waarde aan je 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
Je persoonsgegevens worden verwerkt door Padstappers
Geraardsbergen vzw, Denderstraat 36, 9500 Geraardsbergen ON:
0842168747. Dit gebeurt voor ledenbeheer en organisatie van
activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van je
inschrijving en voor direct marketing (om je op de hoogte te houden van
onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan
te bieden.
Indien je niet wil dat wij jouw gegevens verwerken met het oog op direct
marketing, volstaat het uit te schrijven op de jou toegezonden
nieuwsbrief of dit mee te delen op info@padstappers.be. Via dat adres
kan je ook altijd vragen welke gegevens wij over je verwerken en ze
verbeteren of laten wissen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid
op het vlak van de verwerking van persoonsgegevens vind je op onze
website (https://www.padstappers.be/privacyverklaring).
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Reclameblad 10
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