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Beste Padstappers, 

 

Eerst en vooral wens ik u allen namens het 
voltallige bestuur een voorspoedig, sportief 
en vooral gezond 2020 toe.  

Het voorbije jaar waren jullie terug actief 
aanwezig. De vele ereplaatsen op diverse 
wandeltochten en de succesrijke dinsdag-
wandelingen zijn een waardemeter.  

De uitstappen met de bus naar een verde-
re bestemming zitten eveneens in de lift en 
geven een positieve uitstraling aan onze 
vereniging. Kortom, Padstappers is een 
merk, waar we met zijn allen zeer fier kun-
nen op zijn.  

Dat we in 2019 een kleinere opkomst zou-
den hebben door de organisatie op Pasen, 
werd ingeschat. Dat we daarbij nog twee 
verregende tochten moesten beleven, was 
jammer, maar gebeurt. Wat we echter niet 
konden voorspellen, was dat we in 2019 
zowat 5 keer een recordopkomst mochten 
noteren. We mochten al bij al niet ontevre-
den zijn. Ondanks die 3 mindere tochten 
passeerden toch nog 19.093 wandelaars 
de inschrijftafel. Onder hen heel wat niet-
aangeslotenen, die dikwijls van heinde en 
ver komen om kennis te maken met onze 
prachtige streek. 

Na de mislukte weekendreis van vorig jaar, 
dat spreekwoordelijk in het water viel aan 
de Opaalkust, deden we het deze keer een 
stuk beter. De driedaagse werd een suc-
ces. Met 120 Padstappers genoten we van 
3 overheerlijke wandeldagen.  

Intussen zit ik een jaar op de stoel van 
Waarnemend Voorzitter. Tot op heden 
bood er zich nog steeds geen kandidaat 
aan om deze functie waar te nemen. De 
betrekking blijft daarom voorlopig open.  

Nieuwjaar is het begin van heel wat belof-

ten, van wensen en van voornemens. Heel 

wat leden gaan zich voornemen iets meer 

te bewegen in het komende jaar. Een be-

lofte die je kan 

Een belofte die je kanwaarmaken. Noteer 
onze eigen tochten in je agenda. Vul die 
aan met wandelingen bij burenclubs en je 
zal zien, je komt al een heel eindje op weg. 
Bewegen blijft immers een eerste stap naar 
een gezondere levensstijl. 

Het komende trimester is er opnieuw weer 
heel wat te doen. Op zaterdag 11 januari 
verwelkomen we jullie op een Nieuwjaars-
receptie. We kijken even achterom, maar 
zien vooral uit naar de toekomst.   

Eind januari starten we terug met onze eer-
ste wandelorganisatie. De Manneken-Pis 
tocht op de laatste zondag van de maand. 
Na de verregende editie van vorig jaar ho-
pen we dit jaar op een droge versie. Een 
maand later hebben we reeds onze Krake-
lingentocht, deze keer vanuit de parochie-
zaal in Viane. 

Tussendoor, is er nog amusement en lek-
ker eten. Op 1 februari organiseren we ons 
ledenfeest. Ook deze keer kiezen we voor 
de Spiraal, met dezelfde formule als het af-
gelopen jaar. Vergeet niet tijdig je prestatie-
lijst binnen te brengen als je in de prijzen 
wil vallen. 

We trekken er komend jaar ook weer op uit 
voor een weekje wandelen. We gaan deze 
keer naar het noorden van Nederland. Ge-
garandeerd vlakke wandelingen en een all-
in formule. Inschrijven en heel wat meer 
informatie zal er zijn met de Manneken-Pis 
tocht. Wie interesse heeft schrijft zich snel 
in want de plaatsen zijn beperkt. 

Beste clubgenoten en vrienden stappers, ik 
wens elk van jullie ook in 2020 veel wandel-
genot en een goede gezondheid. Ik hoop 
elkeen snel te mogen ontmoeten op een 
van onze komende organisaties. Tot vlug!! 

 
Kurt 
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Buiten bestuur: 

 
 

BankBankrelaties: 

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), Denderstraat 36, 9500 Geraardsbergen 
 
info@padstappers.be -  https://ww.padstappers.be -  Padstappers Geraardsbergen -  @padstappers 

Het Padstappersbestuur. 
Kurt Martens 
Functie: Waarnemend Voorzitter, PR, nieuwe leden 

Tel: 054 41 07 49 - 0479 41 09 20 

e-mail: voorzitter@padstappers.be 

Kurt Martens 
Functie: Ondervoorzitter, organisatieverantwoordelijke 

Tel: 054 41 07 49 - 0479 41 09 20 

e-mail: kurt.martens@padstappers.be 
Nancy Martens 
Functie: Penningmeester, clubaankopen 

Tel: 0473 82 16 00 

e-mail: penningmeester@padstappers.be 

Ivan De Nollin 
Functie: Secretaris 

Tel:  0478 55 50 30 

e-mail: secretaris@padstappers.be 
Jean-Pierre Doeraene 
Functie: Ledenbeheer 

Tel: 054 41 76 06 

e-mail: jp.doeraene@padstappers.be 

Cindy Tielemans 
Functie: Boekhouding, hulp penningmeester 

Tel: 0496 48 05 94 

e-mail: penningmeester@padstappers.be 
Freddy Callebaut 
Functie: Bestuurslid 

Tel: 0472 72 00 73 

e-mail: freddy.callebaut@padstappers.be 

Viviane Demilde 
Functie: Bestuurslid 

Tel: 0474 38 86 42 

e-mail: viviane.demilde@padstappers.be 
Yvan Verle 
Functie: Materiaal- & loodsbeheerder 

Tel: 0496 79 92 18 

e-mail: yvan.verle@padstappers.be 

Marleen Batselier 
Functie: Bestuurslid 

Tel: 0494 85 64 85 

e-mail: marleen.batselier@padstappers.be 
Jürgen Fauconnier 
Functie: Bestuurslid 

Tel: 0496 25 49 08 

e-mail: jurgen.fauconnier@padstappers.be 

Julie De Geyter 
Functie: Bestuurslid 

Tel: 0486 24 12 17 

e-mail: julie.de.geyter@padstappers.be 
Koen Rondelez 
Functie: Webmaster, lay-out clubblad 

Tel: 0476 47 24 63 

e-mail: webmaster@padstappers.be 

Werner De Nooze 
Functie: Bestuurslid 

Tel: 0473 83 47 63 

e-mail: werner.de.nooze@padstappers.be 
Danny Van Turtelboom 
Functie: Shop- & kledijverantwoordelijke 

Tel: 0492 49 93 28 

e-mail: shop@padstappers.be 

Stephan De Clercq 
Functie: Bestuurslid 

Tel: 0477 68 60 48 

e-mail: stephan.de.clercq@padstappers.be 
Joeri De Pester 
Functie: Bestuurslid 

Tel: 0492 51 90 82 

e-mail: joeri.de.pester@padstappers.be 

  

  

Francine Van Der Maelen 

Functie: Ere-voorzitter 

Robert Van Damme 

Functie: Ere-secretaris 

Cléry Schrever 

Functie: Rekeningcommissaris 

Koen Delplace 

Functie: Rekeningcommissaris 

mailto:kurt.martens@padstappers.be
mailto:penningmeester@padstappers.be
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mailto:jp.doeraene@padstappers.be
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Het bestuur heeft het 
genoegen de leden uit 

te nodigen voor de  

Nieuwjaarsreceptie. 
 

We verwachten jullie 

zaterdag 11 januari vanaf 
19u30 voor een hapje en een 

drankje. 
 

 

Om alles in goede banen te leiden, vragen we je om vooraf in 
te schrijven.  

Mail naar jp.doeraene@padstappers.be  

of telefoneer naar Jean-Pierre op 054 41 76 06. 

 

Ten laatste inschrijven tot 6 januari. 

 

Locatie:   
DE SPIRAAL,  
Zakkaai 29, Geraardsbergen 
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Zondag 19 januari 2020 

Wintertocht 

in Hever (Vlaams Brabant)  

Wandelclub Tornado vzw (4027) 

€ 7,00 / € 4,00 (bus + inschrijving) 

Vertrek: 08u00 De Reep 

Ninove Den Doorn 08u10 - Aalst Texaco 08u20  

 

Zondag 16 februari 2020 

Wintertocht 

in Geel (Antwerpen) 

W.C. De Bavostappers Zittaart vzw (1046) 

€ 7,00 / € 4,00 (bus + inschrijving) 

Vertrek: 08u00 De Reep 

Ninove Den Doorn 08u10 - Aalst Texaco 08u20 

 

Zondag 29 maart 2020 

Sint-Annatochten 

in Merksem (Antwerpen)  

Wandelclub De Stroboeren vzw (1056) 

€ 7,00 / € 4,00 (bus + inschrijving) 

Vertrek: 08u00 De Reep 

Komende busreizen. 

NAAR EEN WANDELING MET DE BUS, VERKLEINT ONZE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK 

EN VERGROOT ONZE ZICHTBAARHEID EN BEKENDHEID ALS WANDELCLUB ! 
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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 zelfge-

kozen afstand wandelen binnen een tijdsbestek van onge-

veer 6 à 7 uur. De busreis heeft vooral tot doel een geza-

menlijke 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 7
de

 verjaardag:  € 4,00 

Vanaf de maand die volgt op de 17
de

 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 zon-

dag = afzegging ten laatste woensdag) of helemaal niet afzegt, wordt verondersteld 

toch zijn busreisbijdrage spontaan te betalen. De bus wordt immers besteld (en be-

taald) 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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We kregen de volgende info doorgestuurd: 

“We starten alle wandelingen in zaal “De Bosuil“ te Schiplaken, deelgemeente van Hever 
Boortmeerbeek. Afstanden: 6 (met rustpost), 6 (zonder rustpost), 8, 13, 15, 21, 27 km. Al-
le wandelingen starten door de geklasseerde “Gottendijs dreef“ om zo door het Steentjes-
bos te trekken richting controle in buurgemeente Elewijt. 

We wandelen door het Blokkerbos, mooie groene velden en natuur tot aan onze controle. 

De 6 km keert dan op zijn stappen terug, via het Kasteel en landgoed Terlinden terug 
naar de startplaats. Is hetzelfde voor alle afstanden. 

De 13 km maakt vanaf de controle een mooie lus door bos en natuur om terug de contro-
lepost bereiken, daarna terug samen met de 6 km naar de start. 

De 15 km stapt ook met de 13 km maar maakt een omweg via een prachtig natuur- ge-
biedje om dan uiteindelijk samen terug op de controlepost aan te komen. Vandaar via de-
zelfde weg dan de 6 km terug naar start. 

De 21 en 27 km doen vanaf de controle nog een tweede lus die hen via de mooie natuur 
van de “Roosbeek“ en het “Rubens kasteel” voert, om verder door veld en bos terug de 
rustpost binnen te stappen. 

Bij de 27 km vertrekken we voor de eerste lus langs het “Domein Hofstade“ en een stukje 
kanaal Leuven-Mechelen, om zo via de Lieveken’s bossen terug via de startplaats 

(rustpost) de andere afstanden te volgen 
naar onze rustpost te Elewijt.” 

Noot: Het kasteel van Schiplaken ligt in de 

vallei van de Zwarte beek, de Bergbeek en 
de Keizerikbeek, die behoren tot het bekken 
van de Dijle. Het is een van oudsher bosrijk 

gebied. Daarvan getuigen nog Schiplaken-
bos en Steentjesbos. Het zijn gemengde 
loof- en naaldhoutbossen met enkele mooie 

dreven. In het noordelijk deel van het gebied 
liggen nog het landhuis “Het Lant” en het 
domein “Gottendijs”. In het domein 
“Gottendijs”, nabij de kern van Schiplaken, 

vinden we overblijfselen van een hof van plaisanterie uit het begin van de 17de eeuw, met 
twee neerhoven en tuinen, omringd door rechthoekige slotgrachten. Het patroon van de 

slotgrachten bestaat nog grotendeels. 

Beschrijving busreizen 1
ste

 kwartaal. 

Zondag 19 januari 2020 

Wintertocht in Hever 

Org: Wandelclub Tornado vzw (4027) 

Start: 3191 Hever, zaal Bosuil, Bieststraat 233 
Afstanden: 6 - 8 - 13 - 15 - 21 - 27  km 
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In onze mailbox belandde de volgende tochtbeschrijving: 

“Je kan kiezen uit zes afstanden. Voor wie 

het niet veel hoeft te zijn, is er een parcours 

van 4 km voorzien, volledig verhard voor 

rolstoelgebruikers. De 7 km gaat meer over 

onverharde wegen om nadien aan te sluiten 

op de 4 km in de omgeving van Bel. 

De 12-20-26-32 km kiezen volop voor het 

groen en gaan naar het naburige dorp en 

tevens thuishaven van de Bavostappers, 

Meerhout, waar een ruime rustplaats is 

voorzien. Ondertussen wordt er langs het 

“Bezoekerscentrum Grote Netewoud” en de 

watermolen gewandeld. Meerhout heeft een rijk molenverleden. In elk deeldorp stond een 

molen en heel wat molenaarsfamilies kleurden het dagelijkse leven. Toen heel wat molens 

in de Kempen dreigden te verdwijnen, speelde Meerhout een voortrekkersrol bij de her-

waardering van het Vlaamse molenpatrimonium. Momenteel telt de gemeente 2 windmo-

lens en 1 watermolen. De site rond de watermolen heeft tal van troeven op het gebied van 

toerisme, recreatie, erfgoed, natuurherstel, natuurbeleving, natuureducatie en lokale eco-

nomie. Ze is de spil in het landschap waar al deze domeinen elkaar ontmoeten 

Nadien stapt de 12 km via de Monnikerhoeve die dateert van 1229 en herbouwd werd in 

1718 in de richting van de Belse bossen om terug te keren naar de startplaats. In het  Bels 

Broek is het zeer prettig wandelen waar Zeeploop en Spreedonkenloop zorgen voor een 

overvloed aan water. 

De 20, 26 en 32 km gaan na de controle in de richting van de bossen van de Engstraat. Je 

vindt er één van de mooiste speeltuinen van de omgeving: Kinderweelde.  

Via een ommetje langs Zittaart wordt er verder gestapt naar de volgende controle. Hierna 

stappen ze langs de gemeentelijke visvijver naar het sportcomplex “De Lissenvijver” om 

door de bossen van Asbergen terug te keren naar de startplaats. 

De Wintertocht van de Bavostappers biedt gegarandeerd een afwisselende wandeling 

waarbij het groen en onverharde paden alle aandacht opeisen, zodat de wandelaar er on-

getwijfeld een aangename dag kan beleven.”  

Zondag 16 februari 2020 

Wintertocht in Geel 

Org: W.C. De Bavostappers Zittaart vzw 

Start: 2440 Geel, Parochiaal Centrum Bel, Wijdbos 39 
Afstanden: 4 - 7 - 12 - 18 - 25 - 32 km 
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De stroboeren zonden ons de volgende tochtbeschrijving door: 

“Er zijn diverse goede redenen om aan deze wandeldag deel te nemen, want op linkeroe-
ver is het verrassend rustig wandelen. Nooit heeft men de indruk dat men door een druk-
bevolkte stadswijk gaat, dankzij landschapsarchitect Le Corbusier. Die zorgde voor brede 
lanen en voor wandelpaden met groene plekken. Men wordt er niet gestoord door een 
overvloed aan auto’s. 

De 7 km en 10 km komen al snel aan de festivalweide en wandelen langs groene paden 
naar de “konijnenpijp” waarna ze het “Sint-Annabos” induiken. Hier maakt de 10 km een 

grotere lus. Na rust in de “manege” 
gaan ze via “Sint-Anneke plage” en 
de molen naar de jachthaven om 
langs de Schelde, met zicht op “de 
stad”, terug naar de startzaal te gaan. 

De 15 km gaat eerst richting 
“Galgenweel”. Via het nieuwe speel-
park en de wijk “Regatta” maken ze 
een prachtige lus door het natuurge-
bied “de Middenvijver”. Langs de festi-
valweide gaat men naar de rust bij 
Korfbalclub “Sikopi”. Daarna sluiten 
ze aan bij de kortere afstanden.  

Doordat er in de buurgemeente Zwijndrecht al veel werken voor de Oosterweelverbinding 
bezig zijn, gaan de afstanden vanaf 21 km via de voetgangerstunnel naar rechteroever. Zij 
doorkruisen eerst de “Sint-Andrieswijk” met monumentale kerk, om via de heraangelegde 
Scheldekaaien naar de Kennedytunnel te gaan. Hier splitsen de 21 km en 26 km zich van 
de grotere afstanden. Zij gaan via de fietstunnel terug naar linkeroever om “Burchtse 
Weel” te bezoeken. Na rust in de Hondenschool ronden ze verder de plas om aan 
“Galgenweel” aan te sluiten bij de 15 km. De 26 km maakt hierbij enkele langere lussen 

door Middenvijver en Sint-Annabos. 

Je kan deze wandeldag ook ideaal combineren met een uitstap richting de oude stad met 
o.a. kathedraal, grote markt en groenplaats. Tip: neem hiervoor gratis de veerboot op 500 
meter van de startplaats, of de voetganerstunnel eveneens kort bij de startplaats.” 

Noot: Het Sint-Annabos is gelegen op de linker Scheldeoever tussen de woonkern en 
Blokkersdijk. Het gaat om een aangeplant bos met een ondergroei van vlier waarvan het 
noordelijke deel een natuurgebied vormt en het zuidelijke een speelbos. Het bos stond 
onder druk voor de Oosterweelverbinding, maar in september 2016 werd beslist dat het 

toch kon behouden blijven. 

Zondag 29 maart 2020 

Sint-Annatochten in Merksem 

Org: Merksemse Wandelclub De Stroboeren vzw 

Start: 2050 Antwerpen, Sint-Annacollege, Oscar de Gruyterlaan 
Afstanden: 7 - 10 - 15 - 21 - 26 - 32 - 36 - 42 km 
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Weekreis 2020 - (12 tot 19 juli - 8D/7N) 

Ondanks dat we de bedoeling hadden om onze zomerreis naar Engeland te maken hebben we 
toch beslist, om budgettaire redenen, het kanaal niet over te steken. We zijn dan ook naarstig op 
zoek geweest naar een nieuwe locatie. Na wat denkwerk en een babbel met enkele kenners, kwa-
men we tot de beslissing om naar Nederland te reizen. Na de lichte heuvels vorig jaar in het Sau-
erland, kiezen we deze keer voor een vlakke wandelweek. De provincie Drenthe leent zich er per-
fect toe. Voeg daarbij nog een hotel waar we kunnen genieten van een all-in formule en je weet, 
dit kan opnieuw een leuke vakantie worden, onder wandelvrienden. 

We verblijven deze keer bij De Bonte Wever in Assen. Het hotel beschikt 
over diverse soorten kamers, wat invloed heeft op de prijs. Wie alleen 
wenst mee te gaan, krijgt een dubbele kamer en betaalt € 37,50 per 
nacht extra. We verblijven op basis van all-in. Dit betekent dat naast de 
maaltijden ook de dranken van het huisassortiment inbegrepen zijn. Ver-
der beschikt het hotel over zwemaccommodatie, een bowlingbaan, een 
mini-golf, een sauna, een fitness en een Kidsjungle. Het avondgebeuren 
vindt plaats in de Caféstraat, waar men kan genieten van een hapje en een drankje tot in de late 
uurtjes. Dit alles in all-in formule. Natuurlijk beschikken alle kamers over de nodige accommodatie 
zoals toilet, douche en TV op de kamer.  

Meer info kan je vinden op www.debontewever.nl. 

We proberen dagelijks te zorgen voor minstens twee wandelprogramma’s, zijnde keuze tussen 
een licht, voor genieters en een zwaarder voor de sportieve stappers.  Wie mee wil, dient wel over 
een goede wandelconditie te beschikken gezien zelfs de lichte wandelingen steeds 12 tot 15 km 
bedragen. De langere sportieve tochten liggen tussen de 20 en 25 km per dag. Indien mogelijk, 
zorgen we voor een tussenafstand van ongeveer 17 tot 20 km. 

Greep uit het wandelprogramma: 

• Eerste dag wandelen we onderweg op de heenreis naar Assen 

• Wandeling in de omgeving van Assen, waar er meerdere natuurgebieden zijn 

• Wandeling op het eiland Texel of Terschelling (Waddeneilanden) 

• Wandelen we in Friesland (Drents-Friese Wold) 

• Wandelen we door een moerasgebied ‘t Roegwold 

• We brengen eveneens een bezoek aan een merkwaardigheid uit de buurt 

We beschikken elke dag over de bus en kunnen die gebruiken voor de verplaatsingen en tussen-
door als rustpost om even een drankje te nuttigen. 

Aan het definitieve programma wordt de laatste hand gelegd. Dit zal klaar zijn tegen 26 januari 
met de Manneken Pis tocht. Wie over een e-mailadres beschikt dat bij ons gekend is, zal enkele 
dagen voordien het definitieve programma krijgen toegestuurd.  

Vanaf de Manneken Pis tocht is het dan mogelijk om in te schrijven. Wie vooraf nog wat meer in-
lichtingen wil, kan gerust contact opnemen met Kurt Martens via e-mail naar 
kurt.martens@padstappers.be of telefonisch op 0479 41 09 20. 

DRENTHE - Assen - NEDERLAND  
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WalkOn staat voor een aanbod kwalitatieve topwandelingen, kind- en gezinsvriendelijke 
wandel- en belevenisactiviteiten en wandelingen voor het goede doel. Door deelname aan 
de wandelingen steun je de aanbouw van een WalkOn-bos. Meer info: www.walkon.be 

Doe mee aan het WalkOn-criterium 2020. Deelname aan 5 of meer van de 50 WalkOn 
wandelingen (waaronder onze Mattentaartentocht!) = prijs! 

 

Kalender 1ste trimester 2020 
02.02.2020 Kruwerstocht in Oostduinkerke - vzw Wandelclub Nieuwpoort (5303) 

Door het “zwin” van de Westkust over paadjes in een uniek duinengebied. 

16.02.2020 Zwalmse 12-dorpentocht in Munkzwalm - vzw Op Stap Zwalm (3529) 

Wandelen langs de talrijke natuurpaadjes die de Zwalmstreek rijk is. 

16.02.2020 Toveressentocht in Beselare - vzw Drevestappers Zonnebeke (5542) 

Lichtgolvende wandeling in en rond de heksengemeente Beselare. 

23.02.2020 Trappistentocht in Zoersel - vzw De Natuurvrienden Zoersel (1410) 

Prachtige wandeling door de bossen van Malle, Zoersel en Sint-Antonius 

01.03.2020 Mars der Zuiderkempen in Aarschot - vzw WSC Langdorp (4006) 

De Kempische landduinen, de Demerboorden en de Langdorpse bossen. 

01.03.2020 Kleine Steepletocht in Ooigem - vzw Het Wandelend Paard (5477) 

Rustige wandelpaden brengen je in en rond Ooigem in de heerlijke Leievallei. 

14.03.2020 Primeurtocht in Ledegem - vzw ’t Wandel Voetje (5526) 

Wandeling in en rond de Ledegem met zijn historische pachthoeven.  

29.03.2020 Antwerpen Wandelt in Antwerpen - vzw Stroboeren Merksem (1056) 

Ontdek de mooie natuur op Antwerpen-Linkeroever (BUSREIS)  

WalkOn-wandelingen. 

Stempelkaart: 
5 stempels: gadget: paar Walk On schoenveters, kans op 1 week Vayamundo Quillan 
(Fr) en andere mooie prijzen. 

12 stempels: Gadget: WalkOn toilet etui of chocolade van Tony Chocolonely 

15 stempels: EHBO tasje 

20 stempels: waardebon Vayamundo Club België: € 50 per reservatie 
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Wat in 2018 startte als een wild idee op de Algemene Vergadering van maart, met een 
mooi resultaat trouwens, kreeg uitbereiding in 2019. Opnieuw op de Algemene Vergade-
ring werden beslissingen genomen om het goede doel te steunen naar aanleiding van de 
Warmste Week van Studio Brussel.  

In 2019  werd dan beslist op de Algemene Vergadering 
van maart om volgende acties te ondernemen om centen 
te verzamelen: 

• € 0,50 als bijdrage op de dinsdagwandelingen 

• € 2,00 als bijdrage op de Algemene Vergadering 

• € 4,00 als bijdrage aan de zomer-barbecue 

• € 0,05 per deelnemer op onze organisaties 

Wanneer we als deze bijdragen in cijfers omzetten, dan 
bekomen we volgende resultaten: 

• Bijdrage dinsdagwandelingen: € 457,37 

• Bijdrage Algemene Vergadering: € 217,15 

• Bijdrage zomer-barbecue, 175 deelnemers: € 700,00 

• Bijdrage deelnemers eigen organisaties: € 954,65 

Samen goed voor een mooi resultaat van € 2.319,17; 
het bedrag dat we schenken aan ons gekozen goede 
doel 2019, Netwerk Levenseinde vzw.  

Dit bedrag wordt via de Koning Boudewijnstichting ge-
stort aan deze vzw. Zij zorgen ook voor de controle op 
deze schenking. 

 
Ons gekozen project Netwerk Levenseinde vzw heeft 
haar vestigingsplaats in Oudenaarde en heeft als 
werkingsgebied de Vlaamse Ardennen. Zij begeleiden 
met een thuiszorgteam, onder begeleiding van een huis-

arts, ongeneeslijk zieke patiënten. Ook staan ze in voor de opvang van naasten en zorg-
verstrekkers in de laatste levensmaanden van de patiënt. 

Het team geeft advies bij pijn en symptoomcontrole, geeft een luisterend oor, zorgt voor 
emotionele ondersteuning en schakelt eventueel extra vrijwilligers in.  

Dit doen ze met de ondersteuning van de expertise van een equipe artsen. 

Patiënten en hun familie hebben soms vragen rond beslissingen bij het levenseinde. Hier-
voor dringt zich tijdig overleg op, zodat rust en sereniteit kan worden gehandhaafd om 
kwaliteitsvol te leven tot het einde.  

We zijn er dan ook van overtuigd dat de bijdrage de mensen zal ondersteunen in het uit-
voeren van hun vrijwilligerswerk. Hoe klein of groot de bijdrage ook is, elkeen heeft recht 
op een waardig levenseinde en hopelijk dragen we hier ons steentje toe bij. 

Padstappers Geraardsbergen vzw steunt 
het goede doel. 
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(tijdens het vierde kwartaal 2019, tot 16 december gemeld) 

Overlijden 
Op 2 augustus overleed Eddy De Ville, net geen 76 geworden. Eddy was jaren lang lid 
van onze vereniging en was de vader van Geert De Ville en schoonvader van Fanny Wi-
cheler. 

Op 30 september overleed Marie-Christine Huyghe op 57-jarige leeftijd. Veel te jong 
ging ze van ons heen. Ze was de zus van Lieve Huyghe en schoonzus van Ivan de Nollin.  

Op 24 oktober kregen we het bericht dat Firmin Van Vooren was te komen overlijden. Na 
een mooi gevuld leven overleed hij op 89-jarige leeftijd. Firmin was de vader van Geert 
Van Vooren. 

Op 13 december werd ons het overlijden van Erna Vanderstockt gemeld. Zij werd 93 
jaar en was de moeder (schoonmoeder) van onze leden Marie-Thérèse en Marcel Van-
dermotten-Romeyns, Myriam en Jean-Marie Vandermotte-Matthys, Jean-Luc Mortier, Lut-
garde en Paul Vandermotten-Gevaert. 

Net voor het ter perse gaan van ons clubblad, kregen we bericht van het overlijden van 
Leo Yperman op 16 december. Leo werd 78 en is de broer van Noël Yperman. 

 
 

Wij bieden de families, kennissen en vrienden van 

de overledenen onze oprechte en gemeende blijken 

van medeleven aan en hopen dat de herinneringen 

aan hun dierbaren een steun mogen zijn in deze 

moeilijke periode. 

 

 

 

Ziek te bed   
Sommige leden hebben te maken met lichte kwaaltjes of onge-

makken, terwijl anderen strijd voeren tegen een zware ziekte. We 

wensen allen van harte een snel, maar vooral volledig herstel toe. 

We hopen hen weldra terug te mogen ontmoeten in ons midden. 

Een gezonde korte wandeling is immers de beste medicijn tegen 

allerhande kwaaltjes. 

 

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 één van de bestuursleden  

Familieberichten. 
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Op 12 december 2019 sloten we het jaar af met 781 leden. Er zijn 57 nieuwe leden maar 
225 leden hebben nog niet hernieuwd. 

Sinds het vorige clubblad mochten we volgende nieuwe leden verwelkomen: 

 

Welkom nieuwe leden. 

 
Aangesloten tussen 24 september 2019 en 12 December 2019 

Rang in 
2020 Naam Voornaam Woonplaats 

Stam 
nummer 

1 Heremans Jan Mazenzele 1938150 

2 Benoit Viviane Smeerebbe 1938194 

3 De Vulder Noël Smeerebbe 1938216 

4 Suenaert Herwig Aspelare 1938251 

5 Hoorens Annick Aspelare 1938273 

6 Zarina Inga Denderleeuw 1938295 

7 Deryck Philip Haaltert 1938330 

8 Haegeman Jean-Louis Geraardsbergen 1938352 

9 Van Goethem Els Letterhoutem 1943403 

10 Monseu Albert Lierde 1945574 

11 Van Der Haegen Tim Anderlecht 1945596 

12 Claeys Walter Herzele 1945607 

13 Van Damme Anna Herzele 1945620 

14 Van Den Noortgate Dieuwke Geraardsbergen 1945642 

15 Dams Tine Idegem 1947306 

16 Prieels Stefaan Geraardsbergen 1950557 

17 Allard Rita Denderhoutem 1951031 

18 Vinck An Hemelveerdegem 1951784 

19 Gabriël Carl Voorde 1951806 

20 De Waele Anne-Marie Voorde 1951817 

21 Allard Elsie Denderwindeke 1952864 

22 Van Den Steen An Erondegem 1957871 

23 Rolle Jimmy Erondegem 1957882 

24 Huwe Andy Geraardsbergen 1957893 

25 Raveydts Isabelle Geraardsbergen 1957904 

26 Huwe Britt Geraardsbergen 1957915 

27 Huwe Jelle Geraardsbergen 1957926 

28 Van De Mergel Mariella Geraardsbergen 1960378 

29 De Bruycker Wim Geraardsbergen 1962505 

30 Van Kerckhove Steven Geraardsbergen 1962516 

31 Schietecatte Freddy Onkerzele 1962538 

32 De Kimpe Marin Onkerzele 1962540 

33 Volckaert Marielene Haaltert 1962551 

34 Van De Gucht Maurice Blankenberge 1962562 

35 Van Lierde Serge Denderwindeke 1962573 
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Lidgeld voor 2020. 

Verschillende leden hebben het lidgeld voor 2020 nog niet in orde gebracht. Regel dit zo 
vlug mogelijk. Je lidmaatschap vervalt immers op 31 december 2019. Wie vanaf 1 januari 
nog gaat wandelen, zal de deelnameprijs voor niet-leden betalen. Van zodra je lidgeld is 
betaald, kan je in afwachting nog met je lidkaart van 2019 wandelen (barcode blijft gelijk. 
Betaal je het lidgeld niet meer, dan was dit je laatste clubblad en ontvang je ook het 
Bondstijdschrift “Walking Magazine” niet meer. 

Even ter herinnering: 

De eerste 2 leden van het gezin betalen € 17,00; vanaf het derde gezinslid bedraagt het 
lidgeld € 14,00. 

Nadat je het lidgeld voor 2020 hebt betaald, ontvang je van ons naast je nieuwe lidkaart 
en een speciaal wandelboekje ook een bewijs voor de mutualiteit. 

Breng op het clubformulier de klever van de mutualiteit aan op de gepaste plaats en on-
derteken het. Dien het nadien in bij je mutualiteit na 1 januari, waarna de voorziene tus-
senkomst in uw lidmaatschap zal volgen. 

Om onze adressenlijst up-to-date te houden vragen we bij wijziging van jullie persoonlijke 

gegevens daarvan Jean-Pierre op de hoogte te brengen.  

Dit kan via secretaris@padstappers.be. 

Op die manier krijgen we geen meldingen van onbestemde briefwisseling of club- en 

bondstijdschriften. Ook wijzigingen in e-mailadres, telefoon- en GSM-nummers is van  

Vraag je lidgeld terug aan je mutualiteit. 

Wijziging & aanvulling van je gegevens. 

36 Goosens Lutgarde Ophasselt 1962584 

37 De Backer Mieke Ophasselt 1962595 

38 Amerijckx Kim Geraardsbergen 1962606 

39 Fostier Geert Geraardsbergen 1964182 

40 Van Gaver Marc Appelterre 1964193 

41 Lauwerier Martine Appelterre 1964204 

47 Bonnewijn Sabrina Viane 1967174 

48 Verbruggen Beatrice Geraardsbergen 1967938 

49 Luypaert Daisy Ronse 1967940 

50 Dehenau Nancy Onkerzele 1970010 

51 Vanhassel Gregory Onkerzele 1970021 

52 Vanhassel Angely Onkerzele 1970032 

53 Vanhassel Aleksy Onkerzele 1970043 

54 Deridder Dirk Roosdaal 1970054 

55 Thienpont Jean-Marie Ninove 1970065 

56 De Windt Martin Erpe-Mere 1970076 

57 De Schijder Karin Erpe-Mere 1970087  
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belang om te melden. Op die manier kunnen we onze leden vrij snel bereiken indien het 
nodig mocht blijken.  

Wie over een e-mailadres beschikt en tot op heden nog geen mails vanuit het secretariaat 
ontving, raden we aan dit door te geven aan het secretariaat en aan Kurt. Beiden maken 
gebruik van deze digitale vorm om onze leden snel en adequaat te bereiken. 

Wie een e-mailadres opgeeft krijgt elk kwartaal een nieuwsflash met de belangrijkste acti-
viteiten van de laatste anderhalve maand van het kwartaal (geheugensteuntje en eventue-
le aanvulling van Het Padstapperke). Je wordt tevens op de hoogte gehouden van nieuws 
dat ons tussen de verschijning van de clubbladen bereikt en de clubleden aanbelangt. 

 
Ook in 2020 blijven we onze jeugd aansporen om op stap te gaan. 
Wie 20 tochten op jaarbasis wandelt, waarvan er minstens 5 zijn 
georganiseerd door onze vereniging, komen in aanmerking voor 
een leuk cadeau. Het cadeau kan worden verkregen door het in-
vullen van de prestatielijst eind 2020. 

Het bestuur is ervan overtuigd dat deze prestatie mits wat inspan-
ning en inzet kan worden gehaald. Jeugdige stapper, moedig 
daarom je ouders aan om te gaan wandelen, want samen met hen 
op stap gaan, brengt je een mooi cadeau op aan het einde van 2020! Doen hé.  

Opnieuw willen we onze leden een deel van het inschrijfgeld terugbetalen onder de vorm 

van waardebons. Je kan deze bons verdienen door deel te nemen aan onze eigen geor-

ganiseerde wandelingen (dinsdagwandelingen en inwandelingen tellen niet mee). Eind 

2020 zal aan de hand van jouw gescande lidkaart een lijst worden gemaakt met het aantal 

tochten waaraan je bij ons deelnam. Per tochtdeelname betalen we jou € 1,00 terug onder 

de vorm van waardebons. Deze waardebons kunnen worden gebruikt als betaalmiddel bin-

nen de club (inschrijving, drank, shop, busreis). 

Gezien het de bedoeling is jullie aan het wandelen te zetten, verwachten we wel een kleine 

inspanning van jullie. De bons van € 1,00 per tocht zijn pas verdiend vanaf minstens 4 

cluborganisaties. Medewerkers op deze wandelingen krijgen uiteraard ook een bon voor 

hun deelname aan de tocht (medewerking = wandelen) net als de clubleden die de tocht 

wandelen. 

De waardebons verdiend in 2020 zullen ter beschikking liggen vanaf de Krakelingentocht 

2021, samen met de verdiende bons van de prestatielijst. 

De terugbetaling op de bijdrage aan het ledenfeest (minstens 5 deelnames) zal eveneens 

behouden blijven. 

Jeugdige Padstappers kunnen opnieuw 
een mooi cadeau verdienen in 2020. 

Verdien je inschrijfgeld terug in 2020. 
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Uitgereikt tussen 24 september en 12 december 2019. 

Kilometerbadges 

We wensen al deze leden “Proficiat” voor de afgelegde kilometers. We wensen hen tevens 
nog veel wandelgenot toe.  

De kilometer- en tochtenbadges. 

1.000 km 

BUYL Marc 

3.000 km 

KETSMAN Noël 

4.000 km 

DE SCHRIJVER Natasha 

5.000 km 

DE TROYER Lydia 

6.000 km 

ERNOTTE Sonia 

FAUCONNIER Jürgen 

7.000 km 

GHIJSELS Rudy 

VAN OYCKE Peter 

8.000 km 

HERPELINCKX Danny 

9.000 km 

MIGNON Lucas 

10.000 km 

TEUGELS Alphonsine 

14.000 km 

NAESSENS Johan 

15.000 km 

PANNEKOEKE Ingrid 

40.000 km 

VAN CAETER Greta 
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De Winteruurtocht van 26 oktober 

Dat Denderwindeke een echt wandelparadijs is, dat 

hebben we intussen al mogen ondervinden. De vele 

natuur, de mooie uitzichten en de rust staan borg 

voor ideale wandelomstandigheden. Voeg daarbij 

de ideale omstandigheden om daar héééééél vé-

éééél eitjes te bakken en je weet, dat is the place to 

be. 

De dagen voor de bewuste zaterdag werden aange-

kondigd als zeer mooi wandelweer met ideale zach-

te temperaturen. De weersvoorspellers haalden hun 

gelijk. Het werd er één uit de duizend. Reeds vroeg boekten we mooie cijfers. Deze bleven 

maar steeds aangroeien. De wandelaars trokken richting Nieuwenhove waar we in het 

plaatselijke buurthuis een rustpost hadden gebouwd. De zaal barstte uit zijn voegen en de 

wandelaars genoten in een lekker najaarszonnetje. Bij een geurende tas koffie met mat-

tentaart of de dorst lessend met een smakelijke pint bier, werd er genoten. 

Al naargelang de gekozen afstand was de natuur die onder de voeten geschoven werd 

interessanter. De wandelaars genoten ervan. De natuur toonde zijn eerste tekenen van 

verkleuren. Groene tinten werden afgewisseld met lichtgeel. De eerste afgevallen bla-

deren ritselden onder de voeten en verspreidden een geurbom van aroma’s. De wandeling 

wisselde de leuke boerenwegen af met mooie paadjes. De overgang van Denderstreek 

naar het Pajottenland liet ons langzaam klimmen om te genieten van mooie uitzichten op 

de Vlaamse Ardennen en het Pajottenland. Nadien was het dalen om eens in het dal via 

enkele doorsteekjes terug aan een langzame klim te beginnen. Het werd genieten van de 

bovenste plank. Eens de aankomst bereikt was het nog nagenieten van een vers gebak-

ken spiegelei. Wat hoeft een mens meer om gelukkig te zijn? 

Intussen gaf de sterke ploeg medewerkers het beste van zichzelf. Iedereen deed zijn job 

naar behoren. De druk lag hoog, maar we konden onze recordopkomst wandelaars aan. 

We konden na de dag tevreden zijn, heel wat felicitaties van wandelaars naar de mede-

werkers toe. Die moet je verdienen, keer op keer. Onze sterke band in de organisatie 

zorgt ervoor dat mensen bij ons graag komen wandelen. 

Maar we moeten eerlijk zijn, de parkeerproblemen die we er hebben baren ons zorgen. 

Hoelang kunnen we daar nog organiseren zonder dat de omgeving klaagt bij de gemeen-

te. Mochten leden uit de buurt ons hierbij kunnen helpen, dan is dat meer dan welkom. 

Een weide, een stuk braakliggende grond, kortom, een plaats waar we een groot aantal 

auto’s kunnen plaatsen is zeker welkom. 

Eens we de balans opmaakten van de dag, mochten we meer dan tevreden terugblikken: 

1.531 wandelaars passeerden de inschrijftafel. Onder hen niet minder dan 351 stappers 

die niet bij een wandelvereniging zijn aangesloten. Een resultaat om meer dan fier op te 

zijn. Er werden 2.800 eieren klaargemaakt en 80 broden werden versneden om erbij te  

Voorbije organisaties. 
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serveren. Vele handen maakten het werk licht en de ploeg was terecht fier. 

Met 374 aanwezige Padstappers op die zaterdag hadden we geen slecht resultaat. Toch 
waren er nog 600 leden die het niet de moeite vonden om te komen wandelen. We hopen 
steeds dat onze leden het de moeite vinden om de wandelschoenen aan te trekken en 
steeds aanwezig te zijn.  We kijken al uit naar de volgende wandelingen waar we jullie op-
nieuw massaal hopen te mogen begroeten.  

Op het einde van de dag mochten we volgende uitslag noteren: 

 

De weekenduitstap naar de Engelse krijtrotsen 

Op zaterdag 9 november verzamelden we om 5u met 119 Padstappers voor een weekend 

vol verwachtingen. De Engelse kust, de kathedraal van Canterbury en het Victoriaanse 

hotel was voor velen onbekend, maar daarom niet minder onbemind. 

Wat zou het worden? Regen of zonneschijn? Win-

derig of rustig? Kortom, heel wat vragen die snel 

beantwoord werden. De overtocht naar het land dat 

net niet weet of het nu wel of niet voor een brexit wil 

kiezen verliep al stroef. Ondanks dat we vrij tijdig 

vertrokken waren, wisten de Engelse douaniers ons 

zolang op te houden dat we de voorziene trein mis-

ten. Geen probleem bleek, 20 minuten later was de 

volgende er. Eens aangekomen op Engelse bodem, 

reden we naar onze startlocatie. We hadden een goed gevoel, mooi weer, met een lekke-

re bries dat ons deed blozen bij de minste inspanningen. Dit zou genieten worden. 

We vertrokken in het National Trust (Nationaal natuurgebied) en wandelden van de kust 

weg. Mooie paden en veldwegen op glibberige krijtrotsen lieten ons genieten van de uitge-

strektheid die het landschap hier nog tentoonspreidt. Onderweg hadden we de gelegen-

heid een drankje te nuttigen aan de bussen bij onze chauffeurs.  

1 Egmont Zottegem vzw 
14
9 

16 Wandelclub Natuurvrienden Deinze 12 

2 Samen uit Samen thuis vzw (bus) 65 17 De Pajotten Hekelgem 11 

3 Hanske De Krijger Oudenaarde 41 18 Everbeekse Wandeltochten 10 

4 WSV Land Van Rhode 39 19 Postiljon Wandelclub Merelbeke 9 

5 Wandelclub De Marktrotters Herne 38 20 Wandelclub De Schooiers Wichelen 8 

6 Willen is Kunnen Vlissingen (bus) 34 21 CSC Lierde/Club voor Sport en Cultuur 7 

7 De Heidetochten Kester-Gooik 33 22 Wandelclub Kruikenburg vzw 7 

8 Wandelclub Scheldestappers Zingem 27 23 WSV Horizon Opwijk 7 

9 WV De Ijsbrekers Haaltert 27 24 Dorpscomite Bogaarden 7 

10 Parel van het Pajottenland 22 25 IJsetrippers vzw 6 

11 WSV De Kadees Aalst 20 26 Wandelclub Cracks Wolvertem 6 

12 WSV De Chatons Ronse 20 27 De Heuvellandstappers vzw 6 

13 Burchtstappers Herzele 17 28 WSV De Lachende Wandelaars Aalter 5 

14 Wandelclub Al Kontent Groot Evergem 14 29 WSV Wetteren 5 

15 Florastappers Gent 12 30 De Waterhoekstappers Heestert 5 
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Als laatste deel, of kortste, afsluiten deden we langs het Coast pad, een soort GR route 

die ons terug naar de startlocatie bracht.  

Dan reden we naar het hotel, gelegen aan 

de kust in Folkestone. Een gebouw in Vic-

toriaanse stijl riep bij velen verwachtingen 

op. Fawlty Towers gehalte of aangepast 

aan de hedendaagse tijd? Tijd om het te 

ontdekken. 120 mensen bestormen in één 

keer hun kamers, trekken hun kledij uit en 

springen onder de douche. Paniek, paniek, 

paniek! Ofwel was het water niet meer 

warm in de kamers die halverwege waren 

geposteerd, ofwel, erger nog, gewoon geen druppel meer uit de kraan. 

Maar geen nood, een verkwikkende nacht bracht raad. Na een stevig ontbijt waren we 

klaar om het binnenland wandelend te verkennen. Een prachtig stukje wandelweg op de 

North Down Way was vandaag ons deel. Puur natuur, stevig klimmetje en indrukwekkende 

uitzichten. Voeg daarbij de ritselende bladeren in de bossen, de geur van paddenstoelen 

en het kleurrijke landschap op een tablet van blauwe lucht met schapenwolkjes. Onze dag 

kon niet meer stuk. Allen hadden we als einddoel de kathedraal van Canterbury. De ont-

goocheling was groot dat we niet minder dan  £17,00 moesten betalen om op het plein te 

geraken. De kathedraal kon ons gestolen worden en de Engelsen op dat moment nog 

meer. Betalen om een bezoek binnenin te brengen konden we begrijpen, maar niet eens 

de stenen aan de buitenkant kunnen bekijken, dat ging er bij ons niet in. Eens terug in het 

hotel deelden we ons wat op in groepen: de ene dronk een biertje voor de wasbeurt, de 

andere zat aan de aperitief na het wassen. Meteen was het probleem van het koude water 

opgelost. 

Tijdens de nacht waaide de wind met storm tot gevolg. Het was geen weer om een hond 

door te jagen. We stonden op en de goesting om de valies klaar te maken en de wandel-

schoenen aan te trekken was er echt niet. Het regende pijpenstelen. We zouden als een 

verregend waterkieken huiswaarts keren. Hoe lossen we dit op? Met de moed der wan-

hoop werd de bagage naar de bus gebracht. Iedereen zocht paraplu en regenjack om de 

laatste wandeling op Engelse bodem aan te vatten. De meesten hielden het bij de verken-

wandeling in Folkestone onder leiding van Mireille en Pierre. De anderen reden met de 

bus wat verder weg om een stukje “Crete road” te wandelen.  

Wonder boven wonder, de hemel klaarde uit. De groep wandelaars die in Folkestone ble-

ven hebben de eerste 10 minuten nog regen gekregen, nadien leidden Mireille en Pierre 

met de nodige uitleg de wandelaars langsheen de Victoriaanse gebouwen, de subtropi-

sche tuin, het kiezelstrand en de haven om terug te keren via het oude stadsgedeelte. On-

derweg kon er voor de meesten nog een pintje af in de ene of andere pub. Zij die kozen 

voor de 12 km wandeling, kregen een parcours onder de voeten geschoven om vingers en 

duimen van af te likken. Prachtig, groots, mooi, zware klimmetjes, door natte stukken en 

zeker en vast veel modder. Maar ondanks al deze gebreken of extraatjes werd er genoten. 

Zelfs de lunch onderweg met zicht op Folkestone was een topper. We mochten onze bei-

de handjes kussen voor deze 3-daagse.  
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Intussen naderden we langzaam maar 
zeker ons einddoel: “The Battle of Bri-
tain”. Het openluchtmuseum kon op heel 
wat interesse rekenen bij onze wande-
laars. Laat het nu net 11 november zijn, 
bij ons wapenstilstand en een dag na 
“Remembrance day”. De sporen van de 
“poppies” van de dag voordien waren er 
nog te zien en voor ons blijft het steeds 
een moment van even nadenken en 
eren. 

We sloten onze dag af in Frans-
Vlaanderen. Maar voor we er geraakten dienden we onder het water door te sporen. Voor 
één van onze leden liep het bijna slecht af. In een moment van verstrooiing had Myriam 
haar identiteitskaart uit het oog. Genoeg redenen om haar in Engeland te houden. Geluk-
kig werd ze niet aanzien als vluchteling en konden we haar mits wat uitleg toch mee huis-
waarts nemen. Eens de bus terug op en na wat zoekwerk, kwam de pas tevoorschijn. In-
tussen enige tijd later, schoven we onze voeten onder de tafel en deden ons tegoed aan 
eten en drank. Er was onvoldoende plaats om te dansen, gelukkig, ik vermoed dat anders 
het restaurant op zijn kop zou zijn gezet. En net zoals bij de Galliërs, die ook hun verhaal 
afsluiten met een lekkere maaltijd, deden wij dat ook. Meer nog, onze leider Heroïx zag 
dat het goed was en liet elkeen begaan.  

Danny Van Turtelboom bezorgde ons zijn impressie van ons wandelweekend over 
het Kanaal.  

Beste Padstappers, medestappers op de weekendreis en thuisblijvers 

Wat een wandelweekend!!!!!!!!! 

DAG 1 

Vanaf de eerste minuut tot de laatste minuut, geanimeerd, plezant en leerrijk. 

Zaterdag was het vroeg dag voor de medereizigers , om 05u15 dienden wij aanwezig te 

zijn aan de kerk om de bagage in te laden en onze plaats in te nemen op onze bus, na 
wat over en weerloop had iedereen zijn plaats gevonden en kon de bus om 05u30 vertrek-
ken. Tijd om eens rond te kijken en te verbroederen of verzusteren met iedereen. Rond 

8u00 kwamen wij aan in Calais waar wij na wat aanschuiven door de paspoortcontrole 
dienden te gaan, wat wel vlot ging 
(gelukkig want er waren wel wat louche 

figuren bij, bijvoorbeeld “de zwetten”, de 
smallen en Koen)   Allee, wijle weg, de 

trein op, wiggel waggel en een tijdje later 
kwamen wij op Engelse bodem (Dover). 

Na een korte busrit waren wij aan de krijt-
rotsen in Dover (White Cliffs) vanwaar 
onze eerste wandeling vertrok. Beste 

thuisblijvers bekijk de foto’s van de diver-
se fotografen tijdens de verschillende 

wandelingen, echt indrukwekkend.  
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Na een zeer mooie wandeling langs de kust-
lijn, met geen enkele meter plat vertrokken wij 
met de bus naar het hotel waar wij een klein 
half uur later incheckten en onze kamers op-
zochten om ons op te frissen en ons aan het 
avondmaal te begeven. Na een eerste tour-
nee général van onze voorzitter werden wij 
aan tafel bediend van voorgerecht tot nage-
recht.  

De eerste avond is redelijk rustig verlopen 
want wij waren reeds vroeg op. Nu oogskes 
dicht en snaveltjes toe. 

PS: bedankt aan onze gids André om ons niet verloren te laten lopen. 

DAG 2 

Na een héérlijke nachtrust in een mooie grote rustieke kamer, MET warm water (sorry 4de 
verdieping-slapers) werden wij verwacht bij het ontbijt, fruit, brood, croissants, eitjes, spek, 
bonen en nog veel meer werden ons aangereikt zodat ons laagje redelijk gespannen 
stond toen wij vertrokken voor onze 2 de wandeling.  

Na een korte busreis vertrokken wij terug in 3 groepen om te wandelen. Terug geen meter 
plat, mooie omgeving en een plezante groep om mee op stap te zijn. Wij kwamen met zijn 
allen aan in Canterbury met zijn mooie kathedraal waar wij nog wat konden rondkijken in 
de winkeltjes en een paar kadootjes konden versieren voor het thuisfront. Sorry, ik zal eer-
lijk zijn, de pubs waren zeer gezellig en de frisse pinten en Guinness smaakten voortreffe-
lijk, alleen hadden wij niet al te veel tijd en moesten wij op diene laatsten soms bijten om 
binnen te krijgen.  

Mensen bekijk   de foto’s om een goed idee te krijgen van deze reis. Deze keer mag ik 
Kurt bedanken, hij was die dag gids van de groep. Terug naar ons hotel om ons op te fris-
sen en terug aan te schuiven voor ons avondmaal. Lekker en speciaal, Jean-Paul vond 
zijn rauwe hesp niet bij de meloen, speciaal volkje die Engelsen maar voor de rest terug 
voortreffelijk. Deze keer hadden er veel babbelwater op want zo rumoerig in de eetzaal, 
zijn er sommigen nog iets gaan drinken in de bar of in Folkestone (fotootjes bekijken maar 

de ernstigste misdrijven hebben wij eruit gelaten *** grapje ***  ). 

Ronk, ronk, ronk...  

DAG 3 

Amai ,’t is weeral de laatste dag, veel te vlug gaat de tijd als 
ge u amuseert. 

11 November, de oorlog wordt herdacht en in het hotel heb-
ben ze dat letterlijk genomen. Zoveel jaren geleden zal er ook 
schaarste geweest zijn in brood en eieren, allee vandaag ook, 
gelukkig zijn wij Belgen vlug tevreden en maken wij daar geen 
drama van (er waren nog genoeg bonen in tomatensaus). Na 
het ontbijt nog een wandeling in 2 groepen; een wandeling 
van ongeveer 12 km en een strand- en stadswandeling van 
ongeveer 7 km. Deze keer ben ik met genieters meegegaan, 
kwestie van iedereen tevreden te houden. 

Bij het vertrek regende het licht, was er wel een forse wind 

maar dat veranderde vlug en klaarde de lucht en verscheen 

het zonnetje dat ons de vorige 2 dagen gezelschap heeft ge-

houden.  
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Na de mooie rustige wandeling mochten wij nog een korte tijd genieten van de binnenstad 

van Folkestone, wat dacht je? English pub, here we come.  

Je moet toch wat cultuur opsnuiven hè. Terug op de bus, ons lunchpakket verorbert zodat 

wij er sterk opstonden om onze laatste etappe aan te vangen: bezoek aan het oorlogsmu-

seum. Tijd om onze gedachten te ordenen en terug te denken aan die vreselijke tijd, tries-

tig.   Terug de bus op om in Dover terug de shuttle te nemen naar ”la douce France”, 

daarna naar een mooi restaurant in ‘t gat van Pluto. Sorry het was donker en via al die 

kleine straatjes weet je op de duur niet meer waar je bent, maar eens aangekomen 

hmmm, l’Auberge de Booneghem, mooie locatie en lekker restaurant, we hebben zelfs 

gratis soep gekregen, voorgerecht garnaalkroketten, daarna echt Belgisch stoofvlees met 

friet en appeltaartje met ijs. Als afsluiter koffie. Dit alles weer rijk overgoten met wijn, bier 

en plezier.   

Laatste etappe, in 1 ruk naar huis, met rustige muziek (!!!!!!!!!!!!!!!!). Een dansleraar met 

zijn muse heeft een staaltje van hun kunnen ten beste gegeven op de rijdende bus (hier 

zijn gelukkig geen foto’s van) zodat wij gelukkig, moe maar heel tevreden thuiskwamen in 

Geraardsbergen.  

Valiezen uit de bus, in de wagen, vlug iedereen nog een kusje geven, bedanken en belo-

ven dat wij de volgende keer er weer bij zullen zijn en daarna naar huis. Ik denk dat ik in 

ieders naam volgende personen mag bedanken voor deze (nog maar eens) fantastische 

weekendreis: in de eerste plaats Kurt en Mireille, om zoiets te organiseren zonder noe-

menswaardige problemen, zegge “geen” , om al onze wensen waar te maken en iedereen 

tevreden te houden, duizendmaal bedankt! Bedankt aan onze gidsen, André, met de lange 

afstandswandelaars, Kurt met de middellange en Mireille met de korte afstandswande-

laars. BEDANKT. En ten laatste al de wandelvrienden om samen zo een tof weekend ge-

had te hebben. Indien ik nog iemand moest vergeten zijn, ook bedankt.  

Tot de volgende...Sonia en Danny.  

PS: Luc N, gij kunt goed zingen hoor, wil wel altijd kort rond u op de bus zitten! 

 

Stephan De Clercq bezorgde ons deze kanttekening: 

 

Tijdens onze zonovergoten dagen in Engeland bezochten we als laatste de Battle of Bri-

tain Memorial en dit juist op 11 november wapenstilstand. 

Mijn eerste gedachten gingen direct naar een beroemde Geraardsbergenaar (geboren in 

Overboelare) Remy Van Lierde. 

Weliswaar deed hij niet mee aan de slag om Engeland, want op dat moment herstellende 

van verwondingen tijdens een verkenningsvlucht boven België. Later zou hij toch in Enge-

land geraken waar hij zich aansloot bij de RAF en talrijke missies  uitvoerde  onder andere 

boven Zuid-Oost Engeland, dus de streek waar wij juist waren met de Padstappers. 

419 operaties zou hij uitvoeren voor de RAF, de  Squadron Leader keerde na de oorlog 

terug en werd als een held ontvangen in zijn geboortedorp Overboelare. 

We Will Always Remember! 
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En van Ghislaine & Georges ontvingen we volgend dankwoordje: 

Graag willen wij nogmaals Kurt en zijn equipe bedanken voor het prachtige weekend in En-
geland. Victoriaans gelogeerd, lekker gegeten en een echt typisch English breakfast maar 
ook nog veel andere keuzes, mooie wandelingen voor elk wat wils en ook nog wat cultuur, 
dit alles tot in de kleinste details verzorgd door Kurt en zijn equipe. De weergoden waren 
ons goedgezind, het kon niet beter. DANK U WEL. 

Nog wat sfeerbeeldjes… 
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De Sinterklaastocht van 24 november 

Hoeveel geluk kan je afdwingen? Weersvoorspellers voorspellen putteken winter dat het 
komende zondag de mooiste wandeldag van de week zal worden met een aangename 
temperatuur. Wat zou het worden, 2.300, 400, 600 of nog méér. Niemand kon zich aan 
een voorspelling wagen en gokken is nog steeds geen exacte wetenschap. De tijd zou 
raad brengen. Alles werd in de puntjes voorbereid en we voorzagen ons op mogelijks 
heel wat wandelaars. 

Wanneer je met je eigen zaken bezig bent om de 
voorbereiding tot in de perfectie te laten verlopen, 
dan denk je niet dat anderen het je wel eens kunnen 
moeilijk maken. Zo waren er 4 parkings afgesloten, 
goed voor 300 wagens die we niet konden parke-
ren. Hoe los je dat op, als de wagens bumper aan 
bumper komen binnen gereden? Gelukkig was er 
nog de parkeerweide, die droog genoeg was om ca. 
500 wagens te parkeren.  

Intussen waren de wandelaars al volop aan het 
stappen en groeiden de cijfers minuut per minuut 
aan. Omstreeks 11u waren reeds 1.600 wandelaars 
de inschrijftafel gepasseerd. We wisten dat 2.500 
een reëel eindcijfer kon worden. Bestellingen van 
drank en eetwaar werd in de mate van het mogelijke 
nog gedaan en opgehaald. Iedereen deed zijn best, 
maar de druk op onze medewerkers was soms 
groot. Gelukkig waren we met voldoende en konden 
we zo alles bolwerken. 

De wandelaars waren tevreden. De aangeboden 
omlopen werden gesmaakt. De wandelaars namen 

er de kleine ongemakken bij en hadden begrip, dit was ook voor hen een drukte van je-
welste. Jammer dat de zon de dikke mist niet kon wegbranden. De Dendervallei zat ver-
huld in nevel en mist en dat was zeker en vast een minpunt.   

Intussen waren er heel wat kinderen die op weg waren om de zoektocht te ondernemen. 
130 kinderen brachten een bezoek aan de Sint en ontvingen een geschenk. 101 kinderen 
wisten het woord te vinden op de zoektocht van 7 km, terwijl er nog eens 25 de oplossing 
probeerden te zoeken op 10 en 12 km. Na de wandeling werden ze beloond met smoute-
bollen. Eens de wandeling achter de rug, mochten ze bij de Sint langs gaan, hij en zijn 
Piet stonden klaar vanaf 14u. Sommigen beteuterd, anderen met veel zelfzekerheid. We 
stelden andermaal vast, dergelijke activiteit is een meerwaarde voor de organisatie en 
maakt zowel de kinderen als de volwassenen blij. 

Rond 15u, kwam de kaap van de 2.600 wandelaars in zicht. Meer nog tegen dat alles 
was ingevoerd noteerden we 2.641 stappers. Hiermee noteerden we een recordopkomst.  
Een zeer mooi resultaat. Ook de niet bij een wandelclub aangesloten wandelaars waren 
alweer present met 812 of 30,75 %. Ook onze eigen leden lieten zich niet onbetuigd, 488 
eigen clubleden waren present. Toch is dit nog maar de helft van ons totale ledenaantal. 
Waar zijn de andere leden op zo een mooie wandeldag?  



Het Padstapperke 

Januari 2020 - 25 

Hierna de uitslag van onze Sinterklaastocht. 

 

De Wafelentocht van 11 december 
Na een mooie afsluiter in 2018, zou het zeer moeilijk worden om dit resultaat te evenaren. 

De weersvoorspellingen zijn echt niet goed. Regen, regen en nog eens regen. Of toch, de 

buienradar geeft op dinsdagavond een droge dag. Wat doen we? Hoe lossen we deze wij-

ziging op? Overleg met Nancy dringt zich op. We beslissen in extremis om onze bestelling 

van Mattentaarten nog wat op te drijven. We bekijken hoe het zal lopen. De nacht zal ons 

rust en bezinning brengen zodat we er de dag nadien volop tegen aan kunnen. We waren 

er klaar voor, de omlopen lagen er behoorlijk bij. Slechts enkele meters modder op het mo-

ment na de uitpijling. Als de buienradar gelijk heeft, kunnen we aan het ergste ontsnappen. 

Omstreeks 6u45, uur van afspraak, komen we toe aan De Spiraal. Wat is er aan de hand? 

Geen wachtende wandelaars? Geen drukte van jewelste? Ongerustheid slaat toe. Komen 

ze niet vandaag? Respecteren ze de uren? Wat is er aan de hand? De aankomende me-

dewerkers melden dat er reeds heel wat wandelaars op stap zijn. Natuurlijk is dit een ge-

volg van het lussensysteem die we hanteren. Vroege vogels, die reeds willen wandelen 

om 5u kunnen hier perfect hun ding doen. Mij blijft het altijd een vraag: Wat bezielt hen? 

Waarvoor doen ze het? Maar ik sus me steeds bij de gedachte, God moet er van elk zijn 

getal hebben, dus dat zal zo wel zijn zeker. 

Om 7u30 zitten er intussen al een 150 wachtenden in de startzaal. We beslissen om de 

inschrijfkassa te openen en de wandelaars te laten starten. Verder nemen de medewer-

kers hun plaatsen in, wordt de laatste hand gelegd aan kleine onvolkomenheden en begint 

het bakproces. De eerste deeg is klaar en meteen worden de wafelijzers aan de ultieme 

test onderworpen. De eerste 20 “woeëfels” bakten goudbruin zoals het moet. We zijn er 

klaar voor, op naar hopelijk meer dan 1.000. 

Intussen verliep de inschrijving vlot. De wandelaars boden zich in ijltempo aan. Om 9u 

hadden bijna 400 stappers hun ticket voor een wafel in handen. Ze konden kiezen wan-

neer ze hun lekkernij verorberden. Voor, tijdens of na de wandeling, aan hen de keuze.   

1 WSV Egmont Zottegem vzw 208 16 De Pajotten Hekelgem vzw 23 

2 Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 107 17 Postiljon Wandelclub Merelbeke 22 

3 WSV De Kadees vzw 70 18 Wandelclub Kruikenburg vzw 22 

4 De Heidetochten Kester-Gooik vzw 58 19 Lennikse Windheren 21 

5 Wandelclub De Duintrappers Westende 58 20 Florastappers Gent vzw 20 

6 WSV Land van Rhode vzw 50 21 Burchtstappers Herzele vzw 17 

7 Wandelclub De Marktrotters Herne vzw 46 22 Les Hurlus en Balade 14 

8 WV De IJsbrekers Haaltert vzw 44 23 Dorpscomite Bogaarden 13 

9 Everbeekse Wandeltochten vzw 41 24 De Waterhoekstappers Heestert 13 

10 WSV Chatons Ronse vzw 40 25 Wandelclub Natuurvrienden Deinze 12 

11 Parel van het Pajottenland 40 26 Les Vaillants Acrenois 12 

12 Wandelclub Scheldestappers Zingem 30 27 WSV Horizon Opwijk 10 

13 Boerenkrijgstappers vzw 26 28 Halfoogstvrienden Bellingen 10 

14 Wandelsport Vlaanderen vzw 26 29 Marcheurs De La Sylle - Bassilly 10 

15 WJC Denderklokjes Lebbeke 23 30 Les Trouvères Club De Marche 10 
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De 3 lussen werden intussen vlot bewandeld. Ondanks de regen van deze nacht (7 liter in 
totaal), bleek alles er toch nog redelijk bij te liggen. De korte lus was vlak en men had de 
keuze tussen natuur en verhard. De andere lussen van 7 en 8 km kozen voor de flanken 
van de Oudenberg. Hierbij werden ook de voet- en veldwegen niet uit de weg gegaan. 
Sommige stukjes kwamen onder druk. De regen van de voorbije nacht, aangevuld met de 
miezelregen, deden hier geen goed aan. Toch bleven grote problemen achterwege. Op 
enkele valpartijen zonder gevolg, genoot iedereen van de aangeboden omlopen.  

De 12 wafelijzers stonden intussen gloeiend heet en de dames bakten volop verse wafels. 
Het ging zo vlot, dat de rij wachtenden dit jaar klein was. Het bakken met 2 extra toestel-
len was een goede ingreep om de rij zo klein mogelijk te houden. 

De 350 zitplaatsen in de zaal, werden intussen vlot ingenomen. Een gezellige drukte, alles 
mooi beheersbaar. De medewerkers hadden hun handen vol, maar geen overdreven druk, 
alles kon vlot geruimd en bediend worden. 

Om 15u mochten we de inschrijving afsluiten met 1.410 wandelaars. Een succes, dit had-
den we nooit gedacht. Was het de onverwachte voorspelling van beter weer? Was het de 
wafel? Of waren het andere redenen? We weten het niet. Feit was dat we zeer tevreden 
waren en dat we met dit resultaat ook een mooi einde aan ons wandeljaar stellen. Onder 
de vele wandelaars, mochten we opnieuw 195 niet bij een vereniging aangeslotenen in-
schrijven. In percenten uitgedrukt was dit bijna 14%. Ook onze eigen leden waren mas-
saal aanwezig, waarvoor dank. 286 gingen effectief op stap, terwijl er 49 leden instonden 
voor de organisatie. Samen goed voor 335 of 1/3 van onze vereniging. Mooi eindresultaat. 

Er waren nog heel wat andere wandelverenigingen op post. Hierna de top 34. 

1 WSV Egmont Zottegem vzw 190 18 WSV De Hopbelletjes Opwijk vzw 11 

2 WSV Land van Rhode vzw 40 19 De Waterhoekstappers Heestert 10 

3 Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 37 20 Parel van het Pajottenland 9 

4 Wandelclub De Marktrotters Herne vzw 28 21 Watewystappers Tielt 9 

5 WSV De Kadees vzw 25 22 Wandelclub Roal Benti vzw 8 

6 Florastappers Gent vzw 25 23 CSC-Lierde/Club voor Sport en Cultuur 8 

7 WV De IJsbrekers Haaltert vzw 22 24 W.S.J.V. Nacht van Vlaanderen vzw. 8 

8 De Heidetochten Kester-Gooik vzw 21 25 De Textieltrekkers vzw Vichte 8 

9 Wandelclub Natuurvrienden Deinze 20 26 Aviflorastappers Ingelmunster 8 

10 Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw 19 27 Les Sans Sousis - Ghlin 8 

11 Everbeekse Wandeltochten vzw 18 28 De Lachende Wandelaars Aalter 7 

12 Wandelclub Scheldestappers Zingem 17 29 Wandelclub 't Hoeksken vzw 7 

13 WSV Chatons Ronse vzw 15 30 Wandelcl. Reigerstappers Vinderhoute 7 

14 Boerenkrijgstappers vzw 14 31 WRC Manke Fiel vzw 7 

15 Wandelclub 'De Schooiers' Wichelen 12 32 Wandelclub Beernem vzw 7 

16 Burchtstappers Herzele vzw 11 33 Godelievestappers Ruddervoorde vzw 7 

17 De Pajotten Hekelgem vzw 11 34 Wandelsport Vlaanderen vzw 7 

Een welgemeende dank aan alle medewerkers  die zich 
belangloos hebben ingezet op al onze activiteiten. Jullie inzet 
was van belang om de vele wandelaars het naar hun zin te 
maken. Jullie zijn een Dream Team, zonder wie we niet in staat 
zouden zijn de naam en faam te verwerven binnen het 
wandelmilieu.  

Een dikke duim in naam van het voltallige bestuur. 
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In 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 wan-

deltocht te gaan zoeken. (Teksten Ivan - bronnen Wikipedia, Natuurpunt, internet, diverse publicaties) 

 

Merel (vogel) 

De merel is één van de meest algemene broed- en zangvogels in België.  

In tegenstelling tot bij de meeste andere 
lijsters bestaan er duidelijke verschillen tus-
sen een mannetjes en een vrouwtjes me-
rel. Het mannetje heeft een gitzwart veren-
kleed, felgele snavel en gele oogrand, ter-
wijl de vrouwtjes donkerbruin zijn met iets 
lichtere, bruin witte keel en bruin gestreep-
te borst. Ze hebben een lange, vaak opge-
wipte staart en bewegen zich huppelend 
met beide poten tegelijk voort, geregeld en-
kele seconden doodstil staand. 

De merel eet vooral regenwormen en slak-
ken, maar ook bessen en (afgevallen) fruit 
staan op het menu, vooral in het najaar en 
de winter. Ze foerageren vaak op de grond, op een kort gemaaid gazon of tussen af-
gevallen bladeren. 

Merels broeden het liefst in dicht struikgewas, brede hagen enzovoort. Van nature 
hebben ze weinig last van aanvallen door kraaiachtigen, maar door te smalle hagen of 
een tekort aan (stekelige) struiken kan het verlies van eieren en kuikens oplopen. Er 
wordt dan snel een tweede broedsel gestart. 

Merelmannetjes met feloranje snavels zijn meer in trek bij vrouwtjes. Doordat de caro-
tenoïden, die de felle kleur bepalen, ook een rol spelen in het immuunsysteem van de 
vogel, geeft een vurig oranje snavel ook een indicatie over de conditie en de gezond-
heid van het mannetje. De jongen van oranjesnavels zijn vitaler dan de jongen van 
merels met een doffere of gelige snavel. 

De merel is een dag-actieve vogel, die in de meeste seizoenen van de ochtend- tot de 
avondschemering actief is. Hij zingt zeer melodieus, ’s ochtends als één van de eerste 
vogels, ruim voor zonsopgang. Meestal wordt een opvallende zangpost gekozen 
(schouw, dak, boomtop). Een vroege ochtendwandeling in februari - maart - april biedt 
een goede kans om merels te spotten. In het vroege voorjaar zingen merels ook veel 
’s avonds. De soort bezoekt ’s winters ook vaak voedertafels. Merels houden regelma-
tig de wacht bij molshoop om regenwormen - op de vlucht voor een wroetende mol - 
uit de grond te trekken.  

De nesten van merels worden vaak geroofd door eksters en volwassen vogels vallen 
vaak ten prooi aan huiskatten en sperwers. Bovendien is de merel één van de meest 
voorkomende verkeersslachtoffers. 

Wat zie ik daar? 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Diurnaal_levend_organisme


Het Padstapperke 

Januari 2020 - 28 

Bever (zoogdier) 

Aan rustige stroompjes door bossen van espen, els, beuken, esdoorns of wilgen kan je 
sinds enkele jaren in Vlaanderen terug een merkwaardig hardwerkend, rossig-bruin 
dier spotten: de bever. Het is het grootste knaagdier dat in Europa voorkomt (75 tot 90 
centimeter en een lichaamsgewicht van 23 tot 38 kilogram). Hij beschikt over een bre-
de, geschubde, horizontaal afgeplatte staart die meteen zijn identiteit verraadt. Als je 
zo’n staart ziet, heb je een bever voor je. 

Als een bever geen waterplas kan vinden die het hele jaar een meter diep is, zal hij 
een beekje afdammen. Die dam heeft een overloop die het waterpeil constant houdt. 
De dam creëert zo een vijver, zonder dewelke de bever niet kan overleven. Het is zijn 
fort, waarin hij vlucht in geval van gevaar. Bevers zwemmen immers beter dan ze 
(waggelend) lopen. Ze zwemmen met de achterpoten, die zwemvliezen hebben tussen 
alle tenen, de voorpoten tegen het lichaam gedrukt en de staart als roer.  

Ze blijven meestal 2-3 min. onder water, tot maximum 20 min. Ze maken zacht kreu-
nende of blazende geluiden en slaan met de staart op het water als alarm. Ze zien 
slecht, maar hun reukzin is daarentegen goed ontwikkeld.  

De kop is stomp en de oren en ogen zijn klein. De neus en oren kunnen worden afge-
sloten bij het zwemmen. Hij heeft een paar sterke oranje tanden die altijd doorgroeien. 
Ze zijn oranje omdat het glazuur op de tanden oranje van kleur is, dat glazuur maakt 
zijn tanden sterk genoeg om door bomen te knagen. Ook zit er in de wang een stuk 
weefsel dat de mond afsluit als het dier onder water knaagt. In tegenstelling tot alle an-
dere zoogdieren, heeft de bever zoals vogels, amfibieën en reptielen een cloaca 
(geslachtsorgaan en uitscheidingsstelsel samen). 

De voorpoten hebben sterke klauwen om te grave 

Een bever heeft een dubbele vacht, een van ruwe haren aan de buitenkant en een van 
zachte haren dicht bij het vel. Deze laatste levert het zo geliefde beverbont. Beide la-
gen haar zijn vet. Als hij heeft gezwommen, kamt de bever zijn vacht met de dubbele 
nagel aan de tweede teen van zijn achterpoot. 
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Meestal leven er zo'n zes bevers in een groep, bestaande uit een volwassen paartje en 
hun jongen van de twee laatste worpen. Jongen blijven zo'n twee jaar in een familie-
groep, waarna ze hun eigen territorium gaan zoeken. De paring vindt plaats van de-
cember tot maart, met de geboorte 105-107 dagen daarna. De jongen blijven 4-6 we-
ken in het nest en worden 3 maand gezoogd. Het mannetje en de jongen van het jaar 
ervoor helpen bij het verzorgen van de jongen tijdens de eerste 4-5 weken. 

De aanwezigheid van bevers wordt verraden door de aanwezigheid van omgevallen 
bomen, bomen waarvan de schors is afgeschild, ondiepe kanalen en een burcht in het 
water. Zo een burcht is tot 2 meter hoog, terwijl de doorsnede wel 10 meter kan bedra-
gen. De ingang hiervan bevindt zich onder water, waardoor ze onbereikbaar zijn voor 
roofdieren. De burcht, bestaande uit een holle berg takken, bevindt zich verder boven 
water. Hij heeft een 'natte kamer', waar de bever het water uit zijn vacht schudt, en een 
droge, met houtsnippers gestoffeerde nestkamer. De nestkamer ligt ongeveer 20 cm 
boven het waterniveau en heeft een luchtgat. 's Zomers wordt om te rusten daarnaast 
vaak gebruikgemaakt van een leger, een ondiep kuiltje aan de oever onder struiken of 
andere dichte begroeiing met platgelegde vegetatie of houtsnippers.  

Bevers leggen ook soms dammen en kanaaltjes tot zo'n 150 meter lang aan. Daarmee 
kan de waterhoogte in de omgeving van de burcht worden geregeld. Als bouwmateriaal 
gebruiken ze stammen, takken, modder en stenen. De bever kan een boom met een 
doorsnee van 15 centimeter in een verrassend korte tijd vellen. Hij velt trouwens veel 
dikkere bomen. Zover bekend was de grootste boom die door bevers werd geveld der-
tig meter hoog en had een doorsnee van anderhalve meter!  

De typische knaagsporen vind je vooral in het najaar, wanneer bevers boombast eten 
en hun wintervoorraad takken aanleggen. Bevers zijn strikte planteneters, die beschik-
ken over speciale bacteriën in de blindedarm om houtige gewassen te kunnen verteren. 
Ze kunnen per dag ongeveer 2 kg wilg (bladeren inclusief) opeten en ongeveer 600-
700 g schors. Daarnaast eten ze ook wortelstokken van water- en moerasplanten en 
allerlei struiken en zijn ze verzot op fruitbomen (waarvan ze zowel bast als afgevallen 
fruit eten). In het voorjaar en tijdens de zomer eten ze ook allerlei water-, moeras- en 
landplanten (grassen, kruiden, varens, ...).   

Bevers worden beschouwd als dieren die door hun levenswijze voor een sterke struc-
tuurvariatie in hun leefgebied zorgen, met een hogere biodiversiteit voor gevolg. Door 
het bouwen van dammen zorgen zij ervoor dat er een moerassig biotoop ontstaat waar 
allerlei dieren (vissen, amfibieën, ongewervelden) en planten kansen krijgen om zich te 
vestigen. Een familie bevers kan jaarlijks een grote hoeveelheid hout oogsten als voed-
sel (bv. in Polen ca. 900 kg bomen per familie per jaar). 

Omdat de bever een beschermde diersoort is, mag een dam niet zomaar afgebroken 
worden. De Waalse regering moest in 2000 zelfs een Ministerieel Besluit uitvaardigen 
om een dam te mogen verwijderen, omdat een woning bedreigd werd door het tegen-
gehouden water. 

De meeste waarnemingen van bevers komen uit het zuiden en oosten van het land, 
maar de bever keert ook gestaag terug naar zijn oude leefgebieden in het westen. Heb 
je een bever gezien, of een van zijn look-a-likes, meld dit dan zeker op waarnemin-
gen.be (liefst met foto). Die gegevens zijn erg belangrijk voor de bescherming van de 
bever, die in de categorie “Kwetsbaar” staat op de Vlaamse Rode Lijst. 

Een bever laat echter niet altijd het achterste van zijn staart zien, en vooral zwemmen-
de dieren zijn soms moeilijk te herkennen. Doordat de oren, ogen en neusgaten alle-
maal op dezelfde hoogte liggen, steekt er niet veel meer boven water uit dat je kunt ge-
bruiken om een zwemmende bever te herkennen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Territorium_(dieren)
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Toch kun je verschillende zwemmende look-a-likes uit elkaar houden, als je weet op wel-
ke kenmerken je moet letten: 

Muskusrat:  Muskusratten zwemmen hoog in het water. Dat betekent dat een groot deel 
van hun lichaam boven het water uitsteekt. Ze hebben kleine oren en een lange, verticaal 
afgeplatte, dunne staart. Muskusratten zijn duidelijk kleiner dan bevers en beverratten. Ze 
maken een zenuwachtige indruk, vaak zwemmen ze wat schokkerig en veranderen ze 
regelmatig van richting.  

Beverrat: De kleinere beverrat heeft ook een dunne staart en zwemt meestal met een 
deel van de achterrug boven water. De ogen staan dichter bij de oren dan bij een bever 
(bij een bever zitten 
de ogen halfweg tus-
sen de oren en de 
neus). De oren zijn 
spits en de zone rond 
de neus is opvallend 
licht gekleurd. De dui-
delijk witte snorharen 
kunnen ook een her-
kenningspunt zijn. 

Otter: Een otter is on-
geveer even groot als 
een bever, al heeft de 
bever een veel brede-
re rug. Otters hebben 
een smallere, lange-
re, ronde staart. Ook 
de kop ziet er anders 
uit: de otter heeft een 
brede snuit die uitsteekt naast de neuspunt. De ogen staan iets naar voren gericht en 
hebben wenkbrauwen.  

Sinds de zomer van 2003 kunnen overal langs de Dijle en Laan ten zuiden van Leuven 
beversporen worden teruggevonden. Eveneens werden op de IJse, een andere zijrivier 
van de Dijle, sporen gevonden. In het zuidoosten van de provincie Limburg, op de Ber-
wijn (Voeren) en de Maas, werd minstens één bever waargenomen sinds eind 2002. 
Maar ook in onze contreien werden bevers gespot. Zo werden diverse sporen gevonden 
in de Vlassenbroekse polder bij Dendermonde, in Lebbeke aan de Dender, in de Boven-
Schelde te Asper en in een afgesloten arm van de Leie bij Zulte. 

 

 

 

TIP: Bekijk en like onze pagina ook op facebook!  

Zo blijf je helemaal up-to-date!  

bron natuurpunt 

https://www.facebook.com/milieu2000/
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Na de Wafelentocht is het doek gevallen over de wandelorganisaties in 2019. Meteen een 
mooi sluitstuk die we in Nero-stijl afsluiten met een lekkere wafel. Wanneer we een jaar-
overzicht maken, dan moeten we de cijfers er bij halen. Dit is een waardemeter. We wisten 
dat het dit jaar heel moeilijk zou worden om de kaap van de 20.000 wandelaars te berei-
ken. De Mattentaartentocht viel immers op Paaszondag en dan dient men rekening te hou-
den met een terugval van 2.000 wandelaars.  

De weersomstandigheden waren dit jaar zeker en vast een rode draad door onze organi-
saties. Was regen de spelbreker bij onze Manneken-Pis tocht en Natuurreservatentocht, 
dan was het uitzonderlijke mooie weer bij onze Krakelingen- en Winteruurtocht meer dan 
een meevaller. Met de Sinterklaastocht werd ideaal wandelweer voorspelt en kregen we 
een grauwe dag. Toch waren de wandelaars op post. Met twee vakantietochten die moch-

ten genieten van ideale temperaturen, vestigden we twee records en de Gaverswandeling 
had eveneens ideaal wandelweer. We kunnen dan ook niet klagen. Alles bij elkaar komen 
we aan 19.093 wandelaars. Geen 20.000 zoals we de voorbije jaren gewoon waren, maar 
zeker een behoorlijk resultaat als je weet dat 3 belangrijke tochten heel wat wandelaars 
dienden in te leveren. 

Op die manier beseffen we ook, dat elk jaar groeien geen evidentie is. Het zet ons weer 
even in de realiteit en het doet ons beseffen dat we er telkens moeten staan. De concur-
rentie van concullega’s is groot. Bekijk maar bij hen hoe ze bepaalde initiatieven willen ko-
piëren. Dit streelt ons ego. Wil zeggen dat we steeds op zoek zijn naar nieuwe initiatieven. 
Een hedendaags woord hiervoor is innovaties, iets waar we steeds naar op zoek zijn en 
waarvoor we zeker oor hebben.  

We danken de vele clubleden die week na week, tocht na tocht, onze kleuren verdedigen. 
Is het aan de kust, of eerder oostelijk in het land. Ga je bij de burenclubs of trek je zuidelij-
ker bij onze Waalse vrienden, het is eender. Elke vertegenwoordiging is er één.  

Wie regelmatig met de bus meereist, doet hier niet alleen een groepsverplaatsing, waar-
mee we onze voetafdruk naar beneden halen, maar laat ons ook opvallen als vereniging. 
Immers, wanneer je ergens met 60, 80 of pakweg 140 toekomt - zoals de laatste busreis in 
2019 - dan val je op. Dan wordt er over ons gesproken. Padstappers wordt op die manier 
door elk van ons op een positieve manier uitgedragen.  

Maar er is meer, al onze organisaties kunnen niet doorgaan zonder de vele helpers. Som-
migen doen het occasioneel, anderen zijn er met de regelmaat van de klok bij. Aan allen, 
dank voor de inzet. Dank om werkdagen van 10 tot 12 uur te presteren. Dit alles belang-
loos en met een maximale inzet naar vermogen en kunnen.  

 

 

  

Dankwoord. 

WE DANKEN DAAROM ALLE CLUBGENOTEN DIE 

DE NAAM VAN ONZE CLUB IN 2019 OP EEN  

POSITIEVE MANIER HEBBEN UITGEDRAGEN. 
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Nog steeds gezocht: Voorzitter M/V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padstappers Geraardsbergen bestaat inmiddels al 37 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 ont-

breekt 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 verant-

woordelijkheden. 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 Algeme-

ne Vergaderingen (agenda’s opgemaakt in samenspraak met en door de secreta-

ris), verzoent standpunten en zoekt compromissen.  

• Zij of hij werkt nauw samen met de Raad van Bestuur van de vzw en hakt in sa-

menspraak met hen knopen door in kwesties van dagelijks bestuur of dringende 

aangelegenheden. 

• Hij of zij tracht de club te vertegenwoordigen op de semestriële regionale verga-

deringen van Wandelsport Vlaanderen (samen met de secretaris en/of de onder-

voorzitter). 

• Zij of hij is zo veel mogelijk aanwezig op onze eigen organisaties, leidt er de werk-

zaamheden, ontvangt eventuele genodigden of bezoekende clubs en voert indien 

voorzien het woord (9 wandelingen, ledenfeest, medewerkers-etentje, bestuurder-

setentje, 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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Ons aanbod: 

• Gezellige dynamische sfeer, waar tussen het werk door mag worden gelachen.  

• Eten en drank gedurende de hele dag. Wij vragen enkel om voorzichtig te zijn met 
het gebruik van alcoholische drank tijdens de werkzaamheden. Na de wandeling kan 
er desnoods een extra glaasje worden gedronken. 

• Wie honger heeft kan wat eten, ook hier vragen we om met mate te nuttigen, een 
kwestie om niet overladen te zijn met een te volle maag. 

• Een jaarlijks leuk medewerkers-etentje, met gezellig samenzijn tot in de vroege uur-
tjes. 

• Taken naar je mogelijkheden, kennis en bekwaamheden.  

Onze vraag: 

• Leden die gemotiveerd wensen te helpen tijdens één of enkele tochten per jaar. 
Leeftijd speelt geen rol. 

• Heel wat taken dienen op een wandeling te worden verricht. Op de volgende bladzij-
de vind je een opsomming, waarop je kan invullen. Ervaring is niet vereist. 

• Het wordt bovendien nog aangenamer als je samen met de volledige ploeg tot het 
einde kan blijven. Samen de rustpost of startzaal opruimen is zoveel leuker en ook 
hier geldt het motto: “Vele handen maken het werk licht”. 

• De dag voordien wordt meestal opgebouwd. Wanneer je daar kan helpen, dan zorg 
je eveneens mee voor een verdeling van de werkzaamheden. Bovendien plaats je de 
toestellen of dranken zoals jij het zelf wil. Hoe meer medewerkers er aanwezig zijn, 
hoe lichter het werk en hoe sneller alles  klaar is. Info hierover vind je op de mede-
werkerslijst die wordt toegestuurd. 

Ons huidige team heeft de laatste jaren al wat vernieuwing gekend. Toch blijven er nog 
een deel mensen mee helpen die we over enkele jaren noodgedwongen zullen moeten 
vervangen. Daarom, wanneer je er zin in hebt, probeer het nu al. Mocht het je bevallen, 
dan kan je nu reeds enkele keren komen helpen en wie weet, eens de goesting er is, nog 
enkele keren meer komen. De keuze blijft steeds bij jou en je kan steeds bepalen of je al 
dan niet kan helpen. 

Per tocht - en we hebben zo 9 tochten - hebben we een zestigtal medewerkers nodig. Met 
de Mattentaartentocht verdubbelen we dat zelfs. Onze vraag naar nieuwe medewerkers is 
dus groot. Laat je niet kennen en laat je kunsten, je bekwaamheden zien. Elke mens heeft 
zijn kwaliteiten en vaardigheden. Wij zorgen ervoor dan je je nuttig kunt inzetten tijdens 
sociaal gebeuren. De ene is al wat handiger dan de andere, de andere al wat telvaardiger 
dan de ene. Sommigen bedienen liever wandelaars en anderen werken liever achter de 
schermen in de keuken of de bevoorrading. Een ding is zeker, je houdt er niet enkel het 
respect van de wandelaar aan over, maar dikwijls ook nog de vriendschap van de andere 
medewerkers. 

Ben jij een kandidaat die denkt, waarom niet? Is het éénmalig, zij het meerdere keren, wil 
je het eens uittesten. Geen probleem, je kan het aanduiden in de lijst hierna. Vul dit blad 
a.u.b. in en geef het af aan Kurt of stuur een mailtje naar Kurt met eventuele taken die je 
wenst op te nemen via kurt.martens@padstappers.be. 

Vrijwilligers gezocht voor onze  
wandelorganisaties. 
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Zoals aangegeven, kan en mag je je hier kandidaat stellen om één of meer taken op jou 
te nemen bij een van onze organisaties of binnen de club. Het spreekt vanzelf dat je bij 
de gekozen taken nooit alleen komt te staan en er opleiding is voorzien voor nieuwko-
mers. 
 

Naam/familie: 

E-mail adres: 

Telefoon– of GSM nummer: 

Ik/wij wens(en) te helpen op volgende wandelingen (onder voorbehoud) 

Ik/we heb(ben) voorkeur voor de volgende taken: 

 
  

     Ik heb ook interesse om toe te treden tot de Algemene Vergadering van de vzw. 

Je mag dit blad terugbezorgen aan één van de bestuursleden, op de wandelingen op het 
secretariaat of opsturen naar Kurt Martens, Denderstraat 36, 9500 Geraardsbergen of per 
e-mail naar kurt.martens@padstappers.be. 

Antwoordblad vacatures. 

 Toog  Ruimen tafels  Bevoorrading 

 Koffie- en broodjes  Kassa  Parking 

 Keuken  Inschrijving  Uit- en afpijlen 

 Dag voordien zetten  Opruimen na tocht  Bedeling onderweg 
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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. 

 

Padstappers zeer vaak opgemerkt. 

  

Datum 
  

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

deel-
nemers 

Aantal 
Pad-

stappers 

Rang-
orde 

25/9 Burchtstappers Herzele - Duivenboswandeling 661 32 3 

28/9 Vzw Op stap door Nukerke - Vlaamse Ardennentocht 519 13 4 

28/9 Wsv Land van Rode - Deliriumtocht 1.539 30 15 

29/9 Padstappers Geraardsbergen - Natuurreservatentocht 1.065 268 1 

2/10 Wandelclub Beernem - Wandel-sneukeltocht 461 5 10 

5/10 De Ankerstappers - Chipriotentocht 1.095 90 2 

6/10 De Waterhoekstappers - Waterhoektocht 585 6 14 

6/10 Wandelclub Kruikenburg - Kruikenburgse Wandeltochten 784 22 10 

6/10 WSV Gezellige Blommes - Gezellige Blommes tocht 422 15 5 

7/10 Les marcheurs du souvenir de leuze - Rand. Des Ballotils 373 8   

12/10 Wsc Klavertje Vier Wortegem-Petegem - Rondom Ooike 1.333 23 11 

12/10 WRC Manke Fiel - Baamistochten 1.350 23 12 

12/10 Eurodax België - Eurodax Mortsel 76 2 3 

13/10 Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw - Streekbierentocht 1.143 23 10 

13/10 Everbeekse Wandeltochten - Natuurtocht 1.450 143 2 

13/10 Vos Schaffen - Oranjetocht 1.783 62 5 

16/10 WSV Egmont Zottegem - Hotdog Midweekwandeling 1.124 25 6 

17/10 Milieu 2000 - Hoeverbergentocht 869 6 14 

19/10 De Chatons Ronse - Herfst op zijn mooist 601 24 5 

20/10 Wsv De Kadees Aalst - Rondom Aaigem 1.014 58 3 

20/10 Wsjv De  Brugsche Globetrotters - VIVES-campustocht 1.338 3 28 

20/10 Scheldestappers Zingem - Zwalmpareltocht 1.922 44 9 

20/10 Wsv Wandelend Paal - Internationale Tocht 1.629 6 30 

20/10 Heidetochten Kester Gooik - Nazomertocht 946 71 1 

23/10 De Kruishoutem Trotters - Kordaaltocht 1.005 9 16 

26/10 Padstappers Geraardsbergen - Winteruurtocht 1.530 374 1 

27/10 Pajotten Hekelgem - Herfsttocht 1.367 66 1 

27/10 De Rustige Bosstappers Jabbeke - R.B.S.-tocht 1.291 6 24 

27/10 WSV Wetteren - Voettochten der Tuinbouwstreek 1.950 24 16 

31/10 De Textieltrekkers Vichte - Zaaitocht 873 10 16 

31/10 Egmont Zottegem - Halloween Pompoenentocht 4.191 100 2 
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 31/10 Les Trouvères - Halloween au pays des Sorcières 530 34   

01/11 Roal Benti - Allerheiligentocht 898 12 14 

02/11 S-Sport Wandelclub Brugge - De Zilveren Vloot 1.344 9 19 

02/11 WNZB Knokke-Heist - Canadees Wandelweekend 662 7 11 

02/11 Florastappers Gent - Spokentocht 3.217 25 11 

03/11 WSV Brigandtrotters - Brigandtrotterstocht 1.930 5 32 

03/11 WNZB Knokke-Heist - Canadees Wandelweekend 2.141 9 13 

03/11 Singelwandelaars Strombeek-Bever - Singeltochten 1.082 7 19 

03/11 Boerenkrijgstappers Overmere - Boerenkrijgstapperstocht 2.371 41 14 

03/11 Liberchies Sports et Loisirs - Marche de la vallee du Piéton 665 6   

06/11 Omloop Kluisbergen - Herfsttocht 969 22 7 

09/11 Wandelclub De Zilverdistel - Filosofentocht 1.429 14 18 

09/11 Presto Ichtegem - Sint-Maartenstocht 874 6 20 

10/11 Godelievestappers Ruddervoorde - Lakebosschentocht 2.701 8 34 

10/11 Land Van Rhode - Pannekoekentocht 2.857 108 4 

10/11 Heuvellandstappers - Hellegattocht 1.968 6 26 

11/11 Hanske de Krijger - Wandel Mee-dag 1.827 49 7 

16/11 Wnd De Natuurvrienden Deinze - Wandel Mee-dag 2.401 12 24 

16/11 De Trekplosters Zellik-Asse - Gueuezetocht 678 9 13 

16/11 WV De Ijsbrekers - Ijsbrekertocht 1.104 85 4 

17/11 Postiljon Wandelclub - Leietocht 2.539 28 17 

17/11 WSV De Vossen Buggenhout - Herfsttocht 2.905 28 22 

17/11 Bosgeuzen-Voorkempen - Herfstwandeling 1.300 62 5 

20/11 WSV Egmont Zottegem - Glühwein Midweekwandeling 1.670 56 3 

24/11 Padstappers Geraardsbergen - Sinterklaastocht 2.641 418 1 

29/11 WSV Horizon Opwijk - Tweedaagse Herfstwandelingen 639 9 13 

30/11 WSV Horizon Opwijk - 2daagse Herfstwandelingen: 50km 1.636 44 6 

30/11 De Puinstappers - Zeebriestocht 1.150 7 19 

01/12 Wandelclub De Lachende Klomp - Sinterklaaswandeling 1.942 6 29 

01/12 Reigerstappers Vinderhoute - Sinterklaas Viggaaltocht 2.210 22 17 

07/12 WSV Land Van Rhode - Wafelentocht 1.557 75 4 

08/12 Scheldestappers Zingem - Sint-Bavotocht - Viggaaltocht 1.511 10 22 

08/12 Parel Van Het Pajottenland - Brillanttochten 754 92 2 

11/12 Padstappers Geraardsbergen - Wafelentocht 1.410 335 1 

14/12 WSV ‘t Hoeksken Hamme - Durmetocht 47jr wintertochten 796 6 20 

14/12 Florastappers Gent - Gent by night 5.310 37 24 

15/12 Wandelclub De Marktrotters Herne – Eindejaarstocht 1.798 204 1 

15/12 WSV De Keignaerttrippers – Oostende met kerstlicht 2.153 8 28 
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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, vóór je gaat wandelen. Het pakket kan je na je wandeling ophalen 
aan de stand van de warme dranken. 

 

Het wordt zo stilaan een traditie dat wij samenkomen in het begin van het jaar, om - voor 
een keer in stadskledij en op gewone schoenen - elkaar een schitterend nieuw wandel-
jaar toe te wensen. Bij een hapje en een drankje laten we 2019 de revue passeren, waar-
bij onze wandelingen steevast de aanloop zijn voor een geanimeerd gesprek over hoe 
het was en wat we in 2020 zoal plannen.  

Ook dit jaar maken we van dit feestelijk moment gebruik om het resultaat van onze steun 
aan de Warmste Week 2019 plechtig te overhandigen aan het door ons gekozen goede 
doel: “Netwerk Levenseinde”. 

Wil je dit (gratis) evenement, enkel voor leden, niet missen, dan moet je wel tijdig in-
schrijven (vóór 6 januari 2020) bij Jean-Pierre via e-mail naar 
jp.doeraene@padstappers.be of bellen naar 054 41 76 06. 

 

met een knipoog naar het wildplassertje … 

Op de markt van Geraardsbergen staat een ventje schaamteloos te plassen, maar in 
plaats van een GAS-boete te krijgen, mag hij dagelijks een pak bewonderaars begroeten. 
Het gaat hier om het oudste beeldje van die soort (1459), een pak ouder, maar misschien 
minder bekend, dan zijn broertje of zijn dubbelganger in Brussel. Een groet aan dit beeld-
je mag dan ook niet ontbreken op deze tocht, die er bovendien naar genoemd is. 

Moet ik het nog hebben over de talloze veldwegen, natuurpaden, steegjes, bospaden en 
dergelijke waar de streek rond Geraardsbergen zo rijk aan is? Of over de mooie  

Onze komende organisaties. 

Zaterdag 11 januari 2020 

19u30  

NIEUWJAARSRECEPTIE 
De Spiraal, Zakkaai 29, 9500 Geraardsbergen 

Zondag 26 januari 2020 

27
ste

 MANNEKEN PIS TOCHT 

Start tussen 7u30 en 15u 

Jeugdcentrum DE SPIRAAL, Zakkaai 29, 9500 Geraardsbergen 

Gratis jenever of warme chocolademelk 

Kinderzoektocht op 6 en 9 km 

7 - 10 - 12 - 16 - 22 - 26 - 32 km 
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vergezichten die de Oudenberg biedt aan hen die niet terugdeinzen voor wat klimwerk? 
Of over de natuurgebieden, stiltegebieden, bossen, landerijen en weidse weiden die zich 
rond de stad aan elkaar rijgen? Of over het recreatiedomein de Gavers? Of over de tallo-
ze kapelletjes die je langs de wegen kan tegenkomen? 

Wie hier al is komen wandelen, kent deze ingrediënten die door onze parcoursbouwers 
met kennis van zaken en na gedegen speur- en veldwerk in de omlopen worden ver-
werkt. En dat verwerken mag je gerust letterlijk nemen, want vaak moet op de omlopen 
worden ingegrepen met de bouw van bruggetjes, de ophoging van te drassige doorste-
ken, het aanvullen met hakselhout of paletten van ondergelopen wegelingen, het snoeien 
van struiken of bramen, het maaien van hoge grassen, het plaatsen van poortjes aan wei-
den, enz. Ze doen het keer op keer. Ook dit keer. 

Alle afstanden, behoudens de 7 km, trekken naar de rustpost in Onkerzele. De 10 en 12 
km starten langs de Dender om even later naar een hoogte van een 35 meter te klimmen 
en op die hoogte, langs smalle paden op de flank van de Grote Molenberg, de rustpost te 
bereiken. De andere langere afstanden maken eerst een ommetje langs de Baronie van 
Boelare, het natuurgebied de Boelaremeersen en het recreatiedomein de Gavers. 

Na de rustpost in Onkerzele zwerven de stappers op 22, 26 en 32 km door akkers, velden 
en bossen (Moerbekebos en Raspaillebos op de flanken van de Bosberg), vooraleer de 
rustpost in Onkerzele terug te vinden. De 32 km-wandelaars worden wel eerst nog boven 
de Bosberg wat verder uitgestuurd naar een rustpost in het landelijke Zandbergen. Na de 
tweede rust in Onkerzele, wandelen de lange-afstand-wandelaars samen met de wande-
laars op 10, 12 en 16 km door de glooiende velden via Hoeve Te Wambas, langs de oost-
kant van de Oudenberg naar het uitkijkpunt op een zucht van de Kapel O.L.V. van de Ou-
denberg. Vandaar volgt de afdaling naar de rustpost in het Koetshuis van de Adriaansab-
dij. 

De 7 km-tocht volgt een tijdje de 10 km, haakt voor Onkerzele af naar het Koetshuis en 
volgt dan samen met de andere afstanden de tocht naar het eindpunt. 

Na het Koetshuis trekken alle wandelaars naar de Markt van Geraardsbergen, groeten er 
Manneken Pis en verlaten al gauw de bebouwing om langs bosjes en tuinen in de richting 
van Overboelare, de brug over de Dender te bereiken. De 26 en 32 km hebben er inmid-

dels een lusje aangebreid op de flanken 
van de Oudenberg tussen Korendries en 
Hoge Buizemont. 

Eens over de brug wacht nog wat ongerep-
te verwilderde natuur en de parktuin van 
het ouderlingentehuis, vooraleer de rest 
van de tocht wordt afgewerkt door de bene-
denstad.  

Daar hebben we, in de orgelzaal van het 
oude Neogotische Hospitaal, nog de gratis 
bedeling van jenever of fruitsap opgesteld. 
Het Hooghuysorgel - “Prince Carnival” - 
staat er te pronken. 

De comfortabele startzaal ligt van hieruit op 
een boogscheut. De wandelaars worden er ontvangen met onze gekende inzet en toewij-
ding. We zorgen er voor warme dranken, gekoelde biertjes, frisdranken, diverse snacks 
en heerlijke mattentaarten. Spreken we dan niet van een geslaagd dagje uit? 
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Met deze tocht krijg je een spaarkaart van de Priortrofee 2020 in handen voor vijf uitgele-
zen tochten. Wie er vier van wandelt, ontvangt in ruil voor de correct afgestempelde 
spaarkaart, een fles (75cl) Tongerlo of biologisch fruitsap. De eerste stempel is alvast bin-
nen. Op naar de volgende. 

 

Het wandeljaar 2019 ligt al enkele weken achter de rug, tijd 
dus om het te evalueren en prijzen uit te delen voor gelever-
de prestaties. Het jaarlijks ledenfeest is daarvoor een ideale 
gelegenheid. Huldigen zonder een drankje of een hapje 
gaat bij ons echter niet. Er zal dus traditiegetrouw aardig 
wat gekokkereld en geschonken worden, indachtig ons mot-
to “wat je all-in doet, doe je meestal beter”. 

We weten bovendien dat wandelaars weten hoe ze een 
feestje moeten bouwen. Jullie kunnen ook aardig uit de voe-
ten op een dansvloer, die we voor deze gelegenheid extra 
boenen, sfeervol verlichten en van passende muziek voor-
zien. Het gevolg is dat we je wel het begin-uur kunnen ver-
klappen, maar op geen honderdste part een eind-uur kunnen 
voorspellen.  

Het programma voorziet de huldiging van onze verdienstelijke wandelende leden voor of 
tijdens de pauzes tussen de verschillende maaltijdgangen door. Wie in aanmerking wil 
komen voor een prijs, dient wel tijdig zijn prestatielijst (vorig clubblad p.16) aan Kurt 
(kurt.martens@padstappers.be) te bezorgen. 

We verwachten je tegen 18u00 op het aperitief.  

Programma: 

• Verdeling van de waardebons aan de aanwezigen die hun prestatielijst tijdig hebben 
ingediend. 

• Openingswoord van de voorzitter. 

• Bekendmaking van de laureaten en verdeling van de trofeeën of prijzen op basis van 
de ingediende prestatielijsten. 

• Feestelijke maaltijd, gevolgd door een spetterend dansfeest met drank naar belie-
ven. 

• In de nachtelijke uurtjes voorzien we nog een Breugelbuffet voor de kleine honger.  

Zaterdag 1 februari 2020 

18u 

LEDENFEEST 

De Spiraal, Zakkaai 29, 9500 Geraardsbergen 
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Wie vegetarisch wenst te eten, kan dit melden aan Nancy, via mail naar   
nancy.martens@padstappers.be of via SMS (NIET bellen!) naar 0473 82 16 00. 

Kostprijs voor deze avond, die enkel is voorbehouden voor leden:  

Volwassenen: € 50,00 

Kinderen geboren in 2007 tot en met 2013: € 30,00 

Kinderen geboren in 2014 en later: gratis. Vermeld bij de inschrijving ook de kin-
deren die gratis aanschuiven. 

Wie in 2019 deelnam aan minstens 5 van onze eigen georganiseerde tochten (geen 

dinsdagwandelingen of inwandelingen), krijgt na het clubfeest € 15,00 teruggestort. Je 
betaalt echter wel eerst het volledige bedrag. 

 

Overschrijving op rekening BE17 4431 6264 1121 van Padstappers Geraardsber-
gen vzw. Referentie: “Ledenfeest” + aantal volwassenen (€ 50,00) met hun naam 
+ aantal kinderen (€ 30,00) met hun naam + aantal kinderen (gratis) met naam.  

Cash betaling wordt niet aanvaard.  

Menu (Drank naar believen) 

* 

Aperitief met hapjes 

* 

Huisgerookt zalmhaasje - roomkaas met kruiden en  

radijsjes en roggecroutons 

* 

Navarin van melklam met voorjaarsgroenten 

en/of 

Hongaarse goulash 

* 

Dessertbuffet 

* 

Koffie/thee 

* 

Breugelbuffet (nacht) 

We verzoeken je met aandrang de betaling pas te verrichten in 2020 (en dus 
niet de laatste dagen van 2019), maar wel uiterlijk op 18 januari 2020. 
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van Denderstreek naar Pajottenland … 

Het kleine landelijke Viane in het zuidoosten van 
Oost-Vlaanderen, is een deelgemeente van Ge-
raardsbergen en neemt zo deel aan de feestweek na 
Krakelingen en Tonnenkensbrand.  

Een element van die festiviteiten is de “krakeling” een 
klein hard broodje in mastelvorm, met nogal wat his-
torische impact. Elke deelnemer krijgt er eentje aan-
geboden, zij het voor deze gelegenheid in sandwich-
deeg.  

Viane is niet voor het eerst gastdorp voor een Padstapperstocht. Het dorp ligt in de uit-
lopers van Denderstreek en Pajottenland, dichtbij Wallonië. De streek valt met zijn 
open landelijk karakter, met recht en reden in de smaak van onze parcoursbouwers. 
De stiltegebieden worden er als parels aan elkaar geregen en doorstoken door smalle 
boerenslagen en hobbelige veldwegen. Hier is de tijd minstens een paar keer vergeten 
door te tikken en zijn stress en gejaagdheid minstens evenveel keer de weg kwijtge-
raakt.  

Alle afstanden, behalve de 7 km, trekken naar het Vlaams-Brabantse Bever, een dorp 
met faciliteiten voor haar Franstalige minderheid. Het is een samenraapsel van uit el-
kaar gelegen gehuchten met telkens een kern waaromheen de boerderijen en wonin-
gen in losse orde liggen. De verschillende afstanden doorkruisen deze gehuchten en 
vinden rust in de dorpskern van Bever zelf. Onderweg passeren ze oude boerderijen, 
statige hovingen en een aantal mooie pittoreske kapelletjes, gelegen langs rustige 
landwegen. De OLV-Kapel aan de linde in de Kamstraat en de OLV-Kapel van Zeven 
Weeën (18 en 22 km) zijn zeker een stop waard, maar ook over de andere, op 12 en 
16 km, mag lovend gepreveld worden: H. Hartkapel, Sint-Jozefskapel, Sint-
Martinuskapel … 

Na de rustpost in Bever, waar naargelang de afstand één of twee keer wordt gestopt, 
voegen de wandelaars in het bekken van de Wijzenbeek zich bij de 7 km, om samen 
terug te keren naar Viane. Op het kruispunt van verschillende wandelpaden, tussen de 
Kouterstraat en de Trapstraat, ontdekken ze de Sint-Salvatorkapel (1543) - in de volks-
mond gekend als “De Heilige Stee” - te botsen. Aan de bouw ervan is een legende ver-
bonden: “Een boer had gezworen dat hij op zijn eigendom een kapel zou bouwen als 
zijn vrouw genas. Toen ze inderdaad genezen was, vergat hij zijn eed. Een gloeiende 
hand met opgestoken vinger bleef hem achtervolgen, totdat hij uiteindelijk toch een ka-
pel met een strooien dak bouwde op de plaats die de hand hem aanwees.” De bena-
ming Sint-Salvatorkapel verwijst naar de genezing van de vrouw, de Heilige Stede naar 
de plaats die de gloeiende hand aanwees.  

Woensdag 26 februari 2020 

17
de

 Krakelingentocht  

Start tussen 8 en 15u 

Parochiezaal, Beverstraat , 9500 VIANE 

Gratis krakeling in sandwich deeg (mastel) 
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Als toetje heeft de, gelukkig niet-gloeiende hand van onze parcoursbouwer het 6,5 ha 
grote kasteeldomein van het kasteel Blondel de Beauregard aangewezen. De visvijver 
zorgt samen met het ernaast gelegen kampeerterrein voor het decor van een mooi 
rustgevend afsluitertje.   

In de startzaal zorgen we, net als op de rustpost trouwens, voor ruime drank- en eet-
voorzieningen, zodat je met een gerust gevoel op weg kan voor een zorgeloze aange-
name wandeldag. Onze medewerkers sloven zich alleszins uit om ervoor te zorgen dat 
dit werkelijkheid wordt. 

 

Overeenkomstig onze statuten en om in orde te zijn met de wetgeving in verband met 
de werking van verenigingen zonder winstoogmerk, houden we een Algemene Verga-
dering in het voorjaar en in het najaar.  

Op vrijdag 20 maart zal de statutaire Algemene voorjaarsvergadering doorgaan in het 
Koetshuis. Effectieve leden van de vergadering krijgen hieromtrent nog een persoonlij-
ke uitnodiging en agenda. Andere leden zijn eveneens welkom maar hebben geen 
stemrecht of inspraak. Wie lid wil worden van de Algemene Vergadering (effectief lid) 
kan steeds contact opnemen met Ivan (secretaris@padstappers.be). Hij zorgt voor de 
voordracht van de kandidatuur.  

Overeenkomstig de statuten heeft het nieuwe lid na aanvaarding door het Bestuursor-
gaan, stem- en spreekrecht op de eerstvolgende Algemene Vergadering, waarop hij/zij 
wordt voorgedragen.  

Ook de voorbije maanden mochten we genieten van prachtige wandelingen die wer-
den uitgestippeld door Pierre en Sylvain. Elke maand wisten ze ons te verblijden met 
zorg uitgekozen parcours. De sfeer, tijdens en na de wandeling dragen bij tot het suc-
ces van dergelijke initiatieven. We beseffen dat we met deze wandeling slechts een 
deel van onze leden kunnen bereiken, maar doen verder ons best om wie weet andere 
initiatieven te vinden waar we meer eigen leden mee bereiken. 

De komende 2
de

 dinsdagwandelingen 

Dinsdag 14 januari 2020:  

Vertrek om 10u van uit de Orangerie, Kasteel domein Viane, Edingseweg 440, Viane. 
Vanuit het kasteeldomein wandelen we twee lussen, genietend van de landelijke rust. 
Onze boterhammendoos spreken we ‘s middags aan tijdens de lunchpauze. Wie ter 
plaatse iets wenst te gebruiken kan bestellen voor het aanvatten van de wandeling. 
Ruime parkeergelegenheid. 

Vrijdag 20 maart 2020 

Algemene Vergadering  

van de VZW Padstappers Geraardsbergen 

De 2
de

 dinsdagwandelingen. 
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Dinsdag 11 februari 2020:  

We vertrekken deze keer vanuit de sportzaal Amalrik, Holmanstraat 37, Steenhuize. 
We spreken af om 10u en wandelen 2 lussen langs kleien paadjes en prachtige veld-
wegen. Tussen de lussen in, maken we gebruik van ons lunchpakket.  

Dinsdag 10 maart 2020:  

Deze keer starten we in de Kantine van de sporthal De Veldmuis. We stappen 2 lussen 
in en om Nederboelare. We starten ook deze keer om 10u. Na de eerste lus kunnen we 
in de kantine onze meegebrachte boterhammetjes opeten.  

 

Telkens wordt er gewandeld over een totale afstand van 14 à 15 km. In de voor-
middag stappen we 8 à 9 km, na de middag wordt dat 5 à 6 km. Op de middag 
komen we telkens terug in de startplaats. Voor jouw deelname aan de wandeling  
draag je € 0,50 bij. Het ingezamelde geld wordt geschonken aan een goed doel, 
dat later in maart tijdens de Algemene Vergadering zal worden bepaald. Breng je 
iemand mee (niet-lid), dan kan die persoon eveneens deelnemen, maar hij/zij is 
NIET verzekerd.  

Wens je inlichtingen betreffende de aard van het parcours of de plaats van ver-
trek, dan kan je contact opnemen met Kurt (0479 41 09 20 of via in-
fo@padstappers.be).  

Enkele dagen voor de wandeling wordt de omloop op onze website geplaatst.  

Om onze werkende leden toe te laten hun verlofdagen te plannen, geven we hier-
na reeds de data van de dinsdagwandelingen in 2020. Deze zullen doorgaan op 7 
april, 12 mei, 9 juni, 7 juli, 11 augustus (BBQ), 8 september, 13 oktober, 10 no-
vember en 1 december (1

e
 dinsdag).  

De juiste locaties worden later medegedeeld. Wie zelf nog een locatie heeft waar 
kan worden gestart mag deze steeds melden. De locatie moet binnen een straal 
van 20 km van Geraardsbergen liggen. 

 

In 2020 hebben we opnieuw mooie tochten die in aanmerking ko-

men voor je fles bier of fruitsap. 

 

 

 

 

 

 

Op de Manneken-Pis tocht ontvang je je kaart bij de inschrijving.  

Met de Mattentaartentocht dien je ze te vragen. 

Tochten Prior-trofee 2020. 

26 januari 

19 april 

1 juni 

1 augustus 

27 september 

Manneken-Pis tocht 

Mattentaartentocht 

Gaverswandeling 

Zomer- en Adriaanstocht 

Natuurreservatentocht 
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Feta Honing-rolletjes 
Benodigdheden: 

100 g. feta, 2 lp. honing, 10 blaadjes filodeeg, olijfolie 

Bereidingswijze: 

Verwarm de oven voor op 200°C. 

Verkruimel de feta in een schaal , voeg er de honing aan toe en roer goed door elkaar.  

Leg 2 plakjes filodeeg op elkaar en strijk ze in met olijfolie. Leg er wat fetamengsel op. 

Rol elk rolletje op, probeer hierbij de zijkanten naar binnen te vouwen. Strijk het opge-
rolde rolletje ook weer in met olijfolie.  

Bak de rolletjes in 10 minuten goudbruin in de oven. Blijf er wel bij, op een gegeven 
moment gaat de feta namelijk uit de rolletjes lopen. Zodra dat gebeurd moet je de rolle-
tjes uit de oven halen.  

 

 

 

 

Kabeljauwfilet in champignon Duglérésaus met 
aardappelpuree 

Benodigdheden: 2 personen 

2 kabeljauwfilets van 150 g, 200 ml. water, 100 ml. witte wijn, visbouillon, 1 sjalot, 100 

g. champignons, peterselie, 1 tomaat, 1 dl. room, 100 ml. visbouillon (100 ml. water + 

¼ visbouillonblokje), grijze garnalen, peper, zout, sla, aardappelen, melk 

Bereidingswijze: 

Schil de aardappelen en kook ze gaar, droog ze goed en pureer ze. 

Reinig de sla en was ze. 

Pel de sjalot en snij zeer fijn. 

Snij de champignons in plakjes. 

Was de peterselie en snij zeer fijn. 

Nancy’s kookhoekje. 
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Pel de tomaat, verwijder de pitjes en snij het vruchtvlees in blokjes. 

Doe de visbouillon, witte wijn en water in een smalle kookkom. Kruid met peper en 
een beetje zout. Laat 5 minuten doorkoken. 

Stoof de sjalot in wat margarine, voeg er de champignons bij en laat ze mee bakken. 
Zet opzij. 

Giet het ingekookte vocht (witte wijn, visbouillon en water) bij de champignons. Voeg 
er de room aan toe en laat opkoken. Breng eventueel op smaak met peper. 

Droog de visfilets met keukenpapier, kruid ze met peper en zout, wentel ze in bloem 
en bak ze in een pan met hete vetstof (margarine en olie). Laat de filets mooi kleuren, 
draai om, terug laten kleuren en 
dan het vuur verminderen en laten 
garen.  

Warm intussen de aardappelpuree 
met melk goed op, hou warm onder 
deksel. 

Bind de saus lichtjes. 

Werk de saus af met de blokjes to-
maat, de peterselie en de grijze 
garnalen. 

Leg de visfilet op een bord, nappeer 
met de saus en werk af met de 
aardappelpuree en een beetje sla.  

 

Witte chocolademousse met advocaat 

Benodigdheden: 

400 g. witte chocolade, 4 dl. room, 2 gelatineblaadjes, 4 dl. advocaat, 300 g. mascar-
pone, 8 eiwitten 

Bereidingswijze: 

Week de gelatine in koud water. 

Verwarm de room en smelt er de chocolade in. Roer de geweekte en uitgeknepen ge-
latine onder het warme mengsel. 

Laat een beetje afkoelen. 

Spatel er de advocaat en de mascarpone onder. 

Klop de eiwitten stijf en spatel ze onder het mengsel. 

Doe het mengsel in een pot en laat opstijven in de koelkast. 
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Chocoladetaart met advocaat 

Benodigdheden: 

90 g. suiker en 2 lp. suiker, 60 g. bloem en 1 lp. bloem, 10 g. bakpoeder, 30 g. fon-
dantchocolade, 70 g. fondantchocolade, 25 g. amandelpoeder, 1 à 2 lp. advocaat, 3 
eieren, 1 dl. room, 1 lp. boter om de vorm in te boteren. 

Voor de afwerking: 2 à 3 lp. Advocaat 

Bereidingswijze: 

Zeef 60 g. bloem, het bakpoeder en het amandelpoeder. 

Laat de 2 lp. suiker koken met 3 lp. water. Haal de pan van het vuur van zodra de sui-
ker is opgelost. Laat afkoelen. 

Klop met de mixer de eieren samen met 90 g. suiker gedurende 10 minuten in bain-
marie. 

Spatel de bloem met het amandelpoeder en de bakpoeder er voorzichtig onder. 

Smelt 30 g. chocolade in bain-marie en spatel onder het mengsel. 

Boter een springvorm in en bestrooi met de lepel bloem. 

Giet het deeg in de springvorm en bak in een warme oven van 180°C gedurende 30 à 
35 minuten. Haal uit de oven, ontvorm en laat afkoelen. 

Klop ½ dl. room stijf en spatel er de 2 lp. advocaat onder. 

Snij de afgekoelde taart horizontaal in 3. 

Besprenkel het onderste deel met 
het suikerwater, leg er het tweede 
deel op en bestrijk met het slag-
room-advocaat mengsel. Leg het 
bovenste deel erop. 

Breng ½ dl. room aan de kook en 
smelt er de 70 g. pure chocolade in. 
Roer tot de chocolade volledig ge-
smolten is tot je een gladde, lichtjes 
vloeibare pasta bekomt. Leng in-
dien nodig nog wat aan met room. 
Lepel de chocolade over de boven-
kant van de taart. Zorg dat de zij-
kanten bedekt zijn. Zet enkele uren 
koel weg. 

Versier het chocoladejasje met enkele lijntjes advocaat en dien op.  
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Hierna volgt een lijst van wandeltochten waarbij de nadruk gelegd wordt op bevriende- en 
burenclubs. Soms geven we ook een tocht weer die wat verder af ligt, meestal omdat er in 
de nabijheid geen wandelmogelijkheden zijn. 

• Dag en datum. O.BG = tocht in kader van de Oost-Vlaamse Biergordel. BUSREIS ,  
AANBEVOLEN TOCHTEN en WALK ON tocht 

• Naam van de organisator, naam van de tocht en startplaats. 

• Afstanden en vertrekmogelijkheden. Respecteer vooral het startuur.  

 

Kies uit volgende aanbevolen tochten om je wandel-
programma voor 2020 aan te vatten! 

1 2 3 

Vrijdag 03.01 
  

De Chatons Ronse 

Start to Walk! 

O. Cruckestadion 

Leuzesesteenweg, Ronse 

4-10-14-21 km 

van 7u tot 15u 

Zondag 05.01 De Heidetochten Kester-Gooik 

Nieuwjaarstocht 

Prov. Proefcentr. Kleinfruit Pamel 

Molenstraat 28, Pamel 

4-8-10-12-17-21-26-

30 km 

van 8u tot 15u 

Zondag 05.01 
  

Postiljon Wandelclub Merelbeke 

Nieuwjaarstocht 

Gemeenschapsschool De Kleine Prins 

Kasteellaan 1, De Pinte 

6-9-12-15-18-24-30 km 

van 7u30 tot 15u 

Zaterdag 11.01 
  

Scheldestappers Zingem 

Wandelen door Kruishoutem 

Zaal De Kepper (Telex) 

Kerkhofweg 2, Kruishoutem 

6-10-15-21-30 km 

van 7u tot 15u 

ZATERDAG 11.01 – NIEUWJAARSRECEPTIE 

SAMENKOMST De Spiraal 

Zakkaai 29, Geraardsbergen 

Zie uitnodiging elders in clubblad 

Zondag 12.01 
  

Wandelclub Roal Benti 

Sint-Jozeftocht 

Basisschool Sint-Jozef 

Abdijstraat 33, Eeklo 

6-9-12-15-18-23 km 

van 7u tot 15u 

Zondag 12.01 Houtheimstappers Steenokkerzeel 

Wintertocht 

De Molekens 

Wambeekstraat 27, Steenokkerzeel 

5-9-13-15-17-21-25 km 

van 8u tot 15u 

DINSDAG 14.01 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN. 

SAMENKOMST in De Orangerie (Kasteeldomein Viane) 

Edingseweg 440 a, Viane-Geraardsbergen 

Zie artikel over de dinsdagtochten 

Woensdag 15.01 Egmont Zottegem 

Bubbels Midweekwandeling 

OC Strijpen 

St-Andriessteenweg 163, Strijpen 

7-10-14-18-21 km 

van 7u tot 16u 
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Zaterdag 18.01 Omloop Kluisbergen 

Winterwandeling 

Zaal Volkswelzijn 

Grote Herreweg 158, Kluisbergen 

5-10-15-20-25 km 

van 8u tot 15u 

Zaterdag 18.01 Verdigym Collines Flobecq 

Marche du Pourchau Saint-Antoine 

Maison du Village 

Rue Abbé Pollart 4, Flobecq 

5-8-14 km 

van 12u tot 20u 

Zondag 19.01 WSV De Kadees Aalst 

Sint-Antoniustocht 

Vrije Basisschool Sint-Vincentius 

Kruisstraat 2, Gijzegem 

6-10-12-15-21 km 

van 8u tot 15u 

Zondag 19.01 
  

BUSREIS 

Wandelclub Tornado vzw 

Wintertocht 

Zaal Bosuil 

Bieststraat 233, Hever 

5-8-12-15-20 km 

van 7u30 tot 15u 

Zondag 19.01 De Lustige Wandelaars Merchtem 

Winterse Brabantse Kouterstocht 

Zaal Ons Parochiehuis Peizegem 

Nieuwbaan 67, Merchtem 

6-9-12-15-18 km 

van 8u tot 15u 

Zaterdag 25.01 De Randstappers 

Geutelingendorptocht 

Feestzaal Ter Elst 

Ommegangstraat 3, Elst 

6-12-18 km 

van 8u tot 15u 

Zondag 26.01 
ALLEN OP POST 

PRIORTOCHT 

Padstappers Geraardsbergen 

MANNEKEN-PIS tocht 

Jeugdcentrum ‘De Spiraal’ 

Zakkaai 29, Geraardsbergen 

7-10-12-16-22-26-32 km 

van 7u30 tot 15u 

Dinsdag 28.01 De Winkelse Stappers 

Meerhoektocht 

De Meerhoek 

Zuidhoekstraat 22, St-Eloois-Winkel 

6-12-18-22 km 

van 6u30 tot 15u 

Zaterdag 01.02 Land Van Rhode 

Sprokkeltocht 

Sint-Antoniuskring 

Kerkplein, Borsbeke 

6-10-14-18-21 km 

van 8u tot 15u 

ZATERDAG 01.02 – LEDENFEEST 

SAMENKOMST in De Spiraal 

Zakkaai 29, Geraardsbergen 

Zie uitnodiging elders in clubblad 

Zondag 02.02 Hanske De Krijger Oudenaarde 

Prosper De Maeghtwandeling 

KBO School Eine 

Nestor de Tièrestraat 102, Eine 

5-7-12-18-25 km 

van 7u30 tot 15u 

Zondag 02.02 
  

  

Wandelclub Nieuwpoort 

Kluwerstocht 

Feestzaal Witte Brug 

Witte Brug 92, Koksijde 

5-7-14-18-26 km 

van 8u tot 15u 

Zaterdag 08.02 Horizon Opwijk 

Valentijntjeswandeling 

Zaal Familieheem 

Kerseveldmeers, Opwijk 

5-10-15-21 km 

van 7u30 tot 15u 
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Zondag 09.02 CSC Lierde 

Wintertocht 

Kantine VC Eendracht Deftinge 

Geraardsbergsestraat 30, Deftinge 

6-12-18 km 

van 7u30 tot 15u 

Zondag 09.02 
  

  

Halfoogstvrienden Bellingen Pajottenland 

op zijn mooist 

Parochiezaal Elingen 

Zwarte Molenstraat 25, Elingen 

7-10-15-20-25-32-42-50 

van 7u tot 15u 

DINSDAG 11.02 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN 

SAMENKOMST in Zaal Amalrik, 

Holmanstraat 37, Steenhuize 

 Zie artikel over de dinsdagtochten 

Zaterdag 15.02 

  

  

Dwars Door Brakel 
Geutelingentochten 

Zaal Averbo 
Riedeplein 15, Brakel - Michelbeke 

6-12-18 km 

van 7u tot 15u 

Zondag 16.02 

  

BUSREIS 

De Bavostappers Zittaart 
Wintertocht 

PC Bel 

Wijdbos 39, Geel 

4-7-12-18-25-32 km 

van 7u tot 15u 

Zondag 16.02 
  

  

Op Stap Zwalm 

Zwalmse 12 Dorpentocht 

De Zwalmparel 

Sportlaan1, Munkzwalm 

4-6-12-18-24-30-50 km 

van 7u tot 15u 

Woensdag 19.02 
  

Egmont Zottegem 

Verwenkoffie Midweektocht 

OC Oombergen 

Oombergenstraat 39, Oombergen 

7-10-14-18-21 km 

van 7u tot 16u 

Zondag 23.02 De Textieltrekkers Vichte 

Aktiv-Wandeltochten 

OC Groeninge 

Groeningestraat 2, Kaster 

6-9-12-18-24-32 km 

van 7u tot 15u 

Zondag 23.02 Wandelclub Kruikenburg 

Sprokkelmaandtocht 

Katarinakring 

Rodestraat 28, St-Katherina-Lombeek 

5-10-16-21 km 

van 7u tot 15u 

Zondag 23.02 
  

  

De Natuurvrienden Zoersel 

Trappistentocht 

Gemeenteschool Beuk en Noot 

Achterstraat, Zoersel 

6-12-16,2-21-30-42 km 

van 7u tot 15u 

Woensdag 26.02 
ALLEN OP POST 

Padstappers Geraardsbergen 

Krakelingentocht 

Parochiezaal 

Beverstraat, Viane 

7-10-14-18-22 km 

van 8u tot 15u 

  

Zondag 01.03 De Kadees Aalst 
Neigembostocht 

Parochiezaal St-Margriet 

Pastorijstraat 1, Neigem 

6-12-18-24 km 

                       van 8u tot 

15u 

Zondag 01.03 
  

  

WSC Langdorp 

Mars der Zuiderkempen 

Sint-Jozefcollege 

Bekaflaan 65, Aarschot 

5-8-12-16-20-30-42-50 

km 

van 6u tot 15u 
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Zondag 01.03 
  

  

Het Wandelend Paard 

Kleine Steepletocht 

Vrije Basisschool Het Vlinderbos 

Mons. Debrabanderestr. 23, Ooigem 

5-9-12-18-25 km 

van 7u tot 15u 

Dinsdag 03.03 
  

WSV Wetteren 

Sneeuwklokjestocht 

Ideal Caravans 

Brusselsesteenweg 276, Wetteren 

7-14-21 km 

van 7u30 tot 15u 

Zaterdag 07.03 Burchtstappers  Herzele 
Bacchustocht 

Zaal Sint- Antoniuskring 

Provincieweg, Borsbeke 

3-6-10-12-16-20 km 

van 7u tot 15u 

Zaterdag 07.03 Les Roses Noires 
Marche de l’Amitié 

Collège Saint François d’Assises 

Rue de Mons 74, Tubize 

6-12-21-30-42-50 km 

van 6u tot 15u 

Zondag 08.03 
  

  

De Marktrotters Herne 
Kriek-en Mattentochten 

Sporthal De Hernekouter 

Hernekouter 1, Herne 

4-6-10-15-22-32 km 

van 7u tot 15u 

Zondag 08.03 
  

De Lachende Wandelaars Aalter 

Marsen van Aalter 

Sportpark 

Lindestraat 17, Aalter 

5-10-15-20-30 km 

van 7u tot 15u 

Zondag 08.03 De Randstappers 

Lenteklassieker 

Sporthal De Rijdt 

Jagersstraat 64, Nederbrakel 

6-12-18-24 km 

van 7u tot 15u 

DINSDAG 10.03 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN 

SAMENKOMST in Sporthal De Veldmuis 

Felicien Cauwelstraat, Nederboelare 

Zie artikel over de dinsdagtochten 

Zaterdag 14.03 
  

De Chatons Ronse 

Nature-Walking-Trail Marathon 

Koninklijk Atheneum 

Gustaaf Royerslaan 39, Ronse 

4-10-14-21-30-42 km 

van 6u tot 14u30 

Zaterdag 14.03 
  

  

t Wandel voetje 

Primeurtocht 

Zaal De Kring 

Hugo Verriestlaan 16, Ledegem 

4-6-12-18-24-30 km 

van 7u tot 15u 

Zondag 15.03 Florastappers Gent 

Floratochten 

deVierdeZaal 

Driebeekstraat2, Gentbrugge 

6-9-12-18-21-24-30 km 

van 7u tot 15u 

Woensdag 18.03 Egmont Zottegem 

Spek en eieren Midweekwandeling 

OC Strijpen 

St-Andriessteenweg 163, Strijpen 

7-10-14-18-21 km 

van 7u tot 16u 
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Voor de laatste info: walkinginbelgium.be 

Zaterdag 21.03 

  

  

Wandelclub Natuurvrienden Deinze 

Gulden Eitocht 

Zaal De Mastbloem 

Waregemsestweg 22, Kruishoutem 

6-10-15-20 km 

 van 6u30 tot 15u 

Zaterdag 21.03 VZW Vredeseilanden 

Dwars door het Beverhoutsveld 

CC Zuidleie 

V. Hennemanstraat 1, Oostkamp 

6-9-12-15-18-24-30 km 

van 7u tot 15u 

Zaterdag 21.03 Les Marcheurs Du Souvenir de Leuze 

Marche d’attente 

Salle l’Envol 

Place 8, Buissenal 

4-7-15-20-25 km 

van 7u tot 15u 

Zondag 22.03 

  
De Vossen Buggenhout 

Lentevossentocht 

Gem. Basisschool ‘t Sprinkhaantje 

Collegestraat 1 - Buggenhout 

6-10-16-21-32 km 

van 7u30 tot 15u 

Zondag 22.03 Klavertje Vier Wortegem-Petegem 

Zeeltrekkerstochten 

Polyvalente Zaal Gemeentehuis 

Waregemsew.35, Wortegem-Petegem 

6-12-18-24 km 

van 7u tot 15u 

Woensdag 25.03 

  
Scheldestappers Zingem 

Midweektocht 

De Klub 

Kwaadstraat 9, Zingem 

6-10-15-21 km 

van 7u tot 15u 

Donderdag 26.03 De Schooiers Wichelen 

Hovaardige Boer-wandeling 

PC Ariadne 

Reymeersstraat 13A, Lede 

4-6-8-12-18 km 

van 7u30 tot 15u 

Zaterdag 28.03 

  
De Pajotten Hekelgem 

Lentetocht 

Zaal De Kluis (Ledeberg) 

Kapelleweide 13, Roosdaal 

4-7-9-14-21 km 

van 7u30 tot 15u 

Zondag 29.03 Heidetochten Kester-Gooik 

Camtocht 

Zaal Familia 

Bronnenweg 2, Gooik 

5-10-15-20-26-30-42-50 km 

van 7u tot 15u 

Zondag 29.03 

 

BUSREIS 

 

De Stroboeren Merksem 

Sint-Annatochten 

Antwerpen Wandelt 

Sint-Annacollege 

Oscar de Gruyterlaan, Antwerpen 

4-5-8-11-15-21-25-30-35-42km 

van 7u tot 15u 

Zondag 29.03 Verdigym Collines Flobecq 

Marche des Collines 

Maison du Village 

Rue Abbé Pollart 4, Flobecq 

5-8-14-20-30-40-50 km 

van 7u tot 15u 

Woensdag 01.04 De Kadees VZW 

Rondom Aaigen 

OC Aaigem 

Ratmolenstraat 13, Aaigem 

4-7-12-15-21 km 

van 8u tot 15u 
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Padstappers Geraardsbergen vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescher-
ming 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 opge-

legd door de nieuwe Europese regelgeving, ge-
kend als GDPR (General Data Protection Regula-
tion). De verordening is tijdens de periode vlak 
voor de inwerkingtreding veel en ruim aan bod ge-
weest in de media. Deze informatie werd door ons 
aandachtig opgevolgd. Bovendien werden oplei-
dingen omtrent deze materie gevolgd, in zoverre 
dat wij er klaar voor zijn om jullie persoonsgege-
vens doelmatig en correct te verwerken en de vei-
ligheid 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 contrac-
tuele relatie als gevolg van je inschrijving en voor direct marketing (om je 
op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerecht-
vaardigd 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). 

 

Wat met je persoonlijke gegevens? 






