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Beste Padstappers, 
 
als waarnemend voorzitter heb ik intussen 
een jaar volgemaakt als schrijver van het 
voorwoord. Niet steeds een eenvoudige 
opdracht, maar wel één die ik ter harte neem. 
 
De voorbije maanden waren druk op gebied 
van activiteiten. We verwenden onze 
aanwezige leden op de Nieuwjaarsreceptie 
met drank en spijs. We mochten jullie een 
perfecte Manneken Pis-tocht aanbieden. We 
zorgden voor een leuk ledenfeest en last but 
not least, teisterden we jullie met een 
verregende Krakelingentocht. Neen, het was 
niet onze bedoeling, maar de weergoden 
beslisten er anders over. Voeg daarbij nog de 
busreizen en de voorbereiding van de 
Algemene Vergadering en je stelt het zelf 
vast, activiteiten genoeg.  
 
Gelukkig mogen we voor dit alles steeds 
rekenen op een vaste kern van bestuur en 
medewerkers. Aan allen die hun steentje 
hierbij hebben bijgedragen, een woord van 
dank. Zonder de medewerking van de vele 
vrijwilligers, zou de wereld er gans anders 
uitzien.  
 
Inmiddels zijn we reeds in de grasmaand 
aangekomen, april, komende van het Latijnse 
woord “aperire”, wat openen betekent. Zou 
verwijzen naar bloeien en groeien van de 
natuur.  
 
Een ontdekking die tijdens de 
Mattentaartentocht zeker en vast kan worden 
waargenomen. Bij het verschijnen van dit 
clubblad gaan we er nog steeds van uit dat 
we op 19 april mogen organiseren. De natuur 
staat op dat moment volop in bloei, meteen 
het moment om de wandelschoenen aan te 
trekken en te komen genieten. Zoals je allicht 
weet, hebben we heel wat groen in de 
onmiddellijke omgeving van de stad en dat 
laten we niet ongebruikt. Voeg daarbij de 
animatie op de Markt, de kinderzoektocht, de 
lekkere mattentaart met koffie en je hebt het 
beet, dit wordt opnieuw een wandeltopper. 
 

 
 
Op Pinkstermaandag zorgen we voor onze 
Gaverswandeling vanuit de Doos. Ook hier 
staat genieten op de eerste plaats. De 
overzet met het veer is steeds een attractie 
en het gratis aangeboden Mystic-biertje 
smaakt zoals naar gewoonte zeer goed. 
Meteen zit onze derde Priortocht er al op. 
 
Voor zij die van een uitdaging houden, 
organiseren we op 6 juni Walk The Muur: 
gedurende 4 uur zoveel als mogelijk de Muur 
beklimmen. Een testje voor jezelf of een 
competitie onder vrienden, aan jou de keuze. 
 
In juli gaan we op reis met 100 leden naar het 
noorden van Nederland. We kijken er alvast 
met zijn allen naar uit. 
 
Intussen zijn we in een soort lockdown aan 
het leven. Niet eenvoudig, met heel wat 
beperkingen. Een van de maatregels is en 
was het annuleren van de georganiseerde 
wandelingen. Op welk moment alles weer zijn 
gewone gang zal gaan is nog niet geweten. 
Wij houden jullie zo goed mogelijk op de 
hoogte.  
 
Tenslotte, een wijs spreekwoord zegt “na 
regen komt zonneschijn”. Een wijs gezegde 
waar we de komende weken op hopen. We 
kunnen er niet naast, de natuur is al volop aan 
het ontluiken dankzij de zachte temperaturen. 
De komende weken zijn er her en der 
wandelingen in de buurt, waar we volop 
kunnen genieten van al het fraais. 
Ontluikende natuur, een weelderige  
bloemenpracht, de hopelijk eerste echte 
zonnestralen, een malse bui en heel wat 
wandelingen in de buurt, geen reden om thuis 
te zitten. De stapschoenen aan en op stap.  
 
Ergens te velde zal ik jullie wel ontmoeten en 
samen kunnen we genieten van onze geliefde 
sport “wandelen”. 
 

Kurt 
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Bestuur en Raad van Advies. 

Buiten bestuur: 

Bankrelaties:  
Lidgeld en andere bijdragen: IBAN: BE17 4431 6264 1121  BIC: KREDBEBB 
Clubwerking:   IBAN: BE67 2930 3618 4287  BIC: GEBABEBB  
Betaling van reizen:  IBAN: BE42 2937 2514 2854  BIC: GEBABEBB 
 
Clubadres: Padstappers Geraardsbergen vzw (ON 0842168747), Denderstraat 36, 9500 Geraardsbergen 

 
 

 info@padstappers.be -  https://www.padstappers.be -   Padstappers Geraardsbergen -  @padstappers 
 

 
 

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

 

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 

Koen Rondelez 

Functie: Webmaster, layouter clubblad 
Tel: 0476 47 24 63 
e-mail: webmaster@padstappers.be 

Yvan Verle 

Functie: Materiaal- & loodsbeheerder 
Tel: 0496 79 92 18 
e-mail: yvan.verle@padstappers.be 

Danny Van Turtelboom 

Functie: Shop- & kledijverantwoordelijke 
Tel: 0492 49 93 28 
e-mail: shop@padstappers.be 

Marleen Batselier 

Functie: Busreizen 
Tel: 0494 85 64 85  
e-mail: marleen.batselier@padstappers.be 

Jürgen Fauconnier 

Functie: Busreizen 
Tel: 0496 25 49 08 
e-mail: jurgen.fauconnier@padstappers.be 

Viviane Demilde 

Functie: Raadslid 
Tel: 0474 38 86 42 
e-mail: viviane.demilde@padstappers.be 

Freddy Callebaut 

Functie: Raadslid 
Tel: 0472 72 00 73 
e-mail: freddy.callebaut@padstappers.be 

Julie De Geyter 

Functie: Raadslid 
Tel: 0486 24 12 17 
e-mail: julie.de.geyter@padstappers.be 

Werner De Nooze 

Functie: Raadslid 
Tel: 0473 83 47 63 
e-mail: werner.de.nooze@padstappers.be 

Stephan De Clercq 

Functie: Raadslid 
Tel: 0477 68 60 48 
e-mail: stephan.de.clercq@padstappers.be 

Joeri De Pester 

Functie: Raadslid 
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: Rekeningverificateur 

Koen Delplace 
Functie: Rekeningverificateur 
 

https://www.facebook.com/milieu2000/
https://www.facebook.com/milieu2000/
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mailto:jp.doeraene@padstappers.be
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mailto:yvan.verle@padstappers.be
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mailto:marleen.batselier@padstappers.be
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mailto:mviviane.demilde@padstappers.be
mailto:freddy.callebaut@padstappers.be
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Komende busreizen. 

Zondag 26 april 2020 
Vlaanderen Wandelt in Koksijde  

 (Kust)  

Org: Wandelclub Nieuwpoort wzw (5303)  

€ 7,00 / € 4,00 (bus + inschrijving) 

!! INSCHRIJVEN TOT 19 april !! 

Vertrek: 08u00 De Reep 

 Ninove Den Doorn 08u10 - Aalst Texaco 08u20 

 

 

 

Zaterdag 2 mei 2020 
Marche du Muguet in Hastière 

(Namur)  

mogelijkheid tot bezoek aan Dinant  

Org: Les Randonneurs de la Haute Meuse 
(NA059) 

 € 7,00 / € 4,00 (bus + inschrijving) 

Vertrek: 08u00 De Reep 

 

 

 

Zondag 14 juni 2020 
Vlaamse Koutertochten in Wachtebeke 

(Oost-Vlaanderen) 

Org: De Kouterstappers KFCO (3159) 

€ 7,00 / € 4,00 (bus + inschrijving) 

Vertrek: 08u00 De Reep 

 Ninove Den Doorn 08u10 - Aalst Texaco 08u20 

 

https://www.wsvzeldenrust.nl/joomlatools-files/jswevent-images/Rondom%20de%20Braakman.JPG
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Alhoewel dit uitstappen zijn die wij in groep maken 
met de bus, zijn dit geen groepswandelingen. De 
deelnemers zijn immers vanaf hun aankomst op de 
wandeling tot rond 16u (wanneer we terug 
vertrekken) vrij en kunnen een zelfgekozen afstand 
wandelen binnen een tijdsbestek van ongeveer 6 à 7 
uur. De busreis heeft vooral tot doel een 
gezamenlijke verplaatsing te ondernemen en zo een 
bijdrage te leveren voor het behoud van de natuur en 
onze leefwereld. 

Busje komt zo … laat je rijden! 

 

Hoe inschrijven voor een busreis ? 

Inschrijven bij Marleen Batselier of Jürgen Fauconnier. 

Telefonisch: 0494 85 64 85 of 0496 25 49 08. 

Via mail: busreis@padstappers.be. 

Op de bus tijdens de rondvraag van de busbegeleider. 

Op onze eigen organisaties bij Marleen of Jürgen. 

Wat kost de busreis? 

INSCHRIJVING WANDELTOCHT INBEGREPEN! 
 
Kinderen tot en met de maand van hun 7de verjaardag:  GRATIS 

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

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

 BUSBON: Per betaling (van € 4,00 of € 7,00) krijgt men een busbon 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 (afzegging ten laatste dinsdagavond voor de 
busreis) of helemaal niet afzegt, wordt verondersteld toch zijn busreisbijdrage 
spontaan te betalen. De bus wordt immers besteld (en betaald) op basis van het aantal 
inschrijvingen en anderzijds kan de vrijgekomen plaats niet meer worden ingenomen 
door een andere wandelaar.  

 OPSTAPPLAATS: vermeld bij je inschrijving je opstapplaats. 

 BETALING gebeurt op de bus. 

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

NAAR EEN WANDELING RIJDEN MET DE BUS, VERKLEINT ONZE ECOLOGISCHE 
VOETAFDRUK EN VERGROOT ONZE ZICHTBAARHEID EN BEKENDHEID ALS WANDELCLUB ! 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://clipart-library.com/images/6cr5e4pLi.jpg&imgrefurl=http://clipart-library.com/bus.html&docid=i4ah0vdoxCgYFM&tbnid=enqnt3Iq69dFMM:&vet=10ahUKEwj01_Os9O3ZAhVHDcAKHW6hBKcQMwiuAShjMGM..i&w=350&h=255&hl=nl&bih=874&biw=1280&q=kartoon%20autocar&ved=0ahUKEwj01_Os9O3ZAhVHDcAKHW6hBKcQMwiuAShjMGM&iact=mrc&uact=8


Het Padstapperke 

April 2020 - 5 

 

Beschrijving busreizen 2e kwartaal. 

Zondag 26 april 2020 

Vlaanderen wandelt in Koksijde 

Org: Wandelsport Vlaanderen & WC Nieuwpoort 

Start: Luchtmachtbasis Koksijde, Robert Vandammestraat 100, 8670 Koksijde 

Afstanden: 5 - 7 - 11 - 15 - 20 - 24 - 33 - 37 - 42 km 

Vlaanderen Wandelt vormt de jaarlijkse afspraak van menig jonge en minder jonge 
wandelrecreant, van de geoefende wandelaar tot de fanatieke hiker. Wij kozen voor 
deze busreis Koksijde-Oostduinkerke om er de gezonde lucht van “tseitje” als 
extraatje  bij te nemen.  

KOKSIJDE-OOSTDUINKERKE, is zoveel meer dan strand, zee en dijk. Al 
decennialang wordt de kustgemeente er geassocieerd met de garnaalvissers te paard. 

Daarnaast kan je er heerlijk wandelen langs de talrijke 
natuurgebieden zoals de Noordduinen, Ter Yde of 
Westhoekduinen en de kustlijn. De luchtmachtbasis van 
Koksijde vormt het startpunt van een dagje 
wandelplezier aan zee. 

Alle afstanden komen in Oostduinkerke-Bad op de dijk 
langs de zee. De 5 km wordt vanuit de startplaats met 
pendelbusjes naar het start- en eindpunt van deze 
wandeling gebracht.  Er zijn uiteraard diverse rust- en/of 
ruime bevoorradingsposten voorzien. Er wordt tevens 
gezorgd voor animatie in de startzaal met optredens van 
Marin Punk en de Sambaband Mochito. Er is voor de 
kinderen een kids-parcours met het Arizona 
toeristentreintje en ze kunnen op een leuke en leerzame 
manier bewegen met de interactieve Lü Playground.  

Voor de wandelaars die ook graag een graantje cultuur meepikken is er de mogelijkheid 
om gratis het nationale visserijmuseum Navigo te bezoeken. Maar ook het schitterende 
Paul Delvauxmuseum in Sint-Idesbald kan tegen de prijs van € 7,00 (in plaats van 
€ 10,00) worden bezocht. Voor beide musea worden pendelbussen ingelegd die vanuit 
de startzaal vertrekken om 13u30 en terugkeren om 15u30. 

Verder kunnen de wandelaars nog terecht in het promodorp voor speciale hapjes en 
drankjes en allerlei info gerelateerd aan de wandelsport. 

 

OPGELET: inschrijving ten laatste 19 april - afzegging ten laatste 19 april. 
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Zaterdag 2 mei 2020 

Marche du Muguet in Hastière 

Org: Les Randonneurs de la Haute-Meuse (NA059) 

Start: Salle Récréar, Rue Marcel Lespagne, 5540 Hastière 

Afstanden: 4 - 6 - 12 - 20 - 30 km 

Hastière wordt in Wallonië de meest groene gemeente van de Haute-Meuse genoemd. 

We kregen van onze Waalse vrienden enkel de parcoursen toegestuurd, zonder 
verdere info.  

Uit de toegestuurde plannetjes blijkt dat de wandelingen gretig gebruik maken van het 
decor van de prachtig meanderende Maas en de bossen op de ernaast oprijzende 
flanken. Het zijn stuk voor stuk wandelingen met wel wat klimwerk in de aard van onze 
Oudenberg, maar tevens met veel stukken vlak langs de machtige Maas.  

In feite zijn het wandelingen langs de boorden van de Maas, met één of meerdere 
aftakkingen die dan de hoogte opzoeken van de flanken:  

 4 km en 7 km: volledig vlak 

 10,780 km in Waulsort naar Camp Romain, een klim met een hoogteverschil van 
ruim 100m 

 18,350 km naar Falmignoul (Les Crétias) en in Waulsort (Camp Romain), 
klimmetjes van meer dan 100 m hoogteverschil. 

We combineren deze busreis met een kort bezoek aan Dinant. We vertrekken aan 
de startzaal om 13u30 en verpozen even in Dinant tot 16u00, waarna we naar 

Hastière terugkeren om de andere medereizigers op te halen. 

Iedereen kan op die manier in 
Hastière een wandeling van 4 tot 
11 km maken en tevens een bezoekje 
aan Dinant meepikken of enkel 
wandelen in Hastière. 

In Dinant kan je de Citadel bezoeken, 
maar ook minder bekende hoogte-
punten van deze stad behoren tot de 
mogelijkheden: Huis van Adolphe 
Sax, de uitvinder van de saxofoon, de rots Bayard en de collegiale Onze-Lieve-
Vrouwekerk met de peervormige klokkentoren zijn zeker het bezichtigen waard en 
misschien zit een kort boottochtje op de Maas er ook wel nog in.  

Anderzijds kunnen vermoeide benen ook best uitgestrekt worden onder gezellige 
terrastafeltjes al dan niet met uitzicht op de Maas. Om je daartoe te verleiden beschikt 
Dinant over twee interessante troeven: het abdijbier Leffe en het typisch Dinants 
kaastaartje (Flamiche).  De combinatie van beiden valt te bezien. Tenslotte wordt Dinant 
niet verlaten zonder de Dinantse harde - maar bijzonder lekkere honingkoek - de 
uitdaging van deze uitstap. 
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Zondag 14 juni 2020 

Koutertochten in Zaffelare 

Org: De Kouterstappers KFCO (3159) 

Start: Feesttent Bosdam, Bosdam 23, Zaffelare 

Afstanden: 7 - 13 - 18 - 23 - 35 - 43 km 

Uit de ons toegestuurde informatie, kwamen we een en ander over deze tochten te 
weten. 

De tochten worden, afhankelijk van de afstand, voornamelijk in het Provinciaal Domein 
Puyenbroeck gewandeld. Dit domein ligt op een goeie 500 m van de startzaal en heeft 
een oppervlakte van maar liefst 510 ha. Het is daarmee het grootste natuurdomein van 
Oost-Vlaanderen en groot genoeg om er zonder problemen wandelingen met een 
afstand tot 15 km volledig en zonder overlappingen in uit te tekenen.  De langere 
afstanden zoeken, na en vóór een passage door het domein, de kouters van Moerbeke 
op. Ze vinden er een aaneenschakeling van rustige landwegen door het vrij vlakke 
polder- en krekengebied. Ook de Trektragel aan de oevers van de Moervaart heeft een 
plaatsje gekregen in de tochten.  

Het domein omvat naast bossen, verder een aantal vijvers die gevoed worden door de 
Zuidlede die erdoor kronkelt. Deze idyllische waterloop verbindt de Durme met de 
Moervaart en is over haar volledige lengte ontoegankelijk voor motorvaartuigen, maar 
zeer in trek bij kano- en kajakrecreanten. Behoudens de rust en de uitgestrektheid van 
het domein zelf, worden de tochten gekleurd door een aantal bezienswaardigheden, die 
een (korte) stop verdienen. 

Het Kasteel Puyenbrug bijvoorbeeld, is het 
neorenaissance kasteel dat je aan de rand van het 
Provinciaal domein midden in een park tegenkomt. Het 
is opgetrokken in baksteen,  verrijkt met natuursteen en 
lichter gekleurde baksteen voor speklagen, 
hoekblokken en vensteromlijstingen. Het dateert van 
1881 en ligt aan een deels bewaarde vijver en 
omgrachting. Sedert 1976 heeft het Molenmuseum 
Mola hier een onderkomen gevonden.  

Verspreid aan de randen van het domein kan je een aantal bunkers uit de eerste 
wereldoorlog ontwaren (Voorposten- en Manschappenbunkers) en kom je nog enkele 
pijlerkapelletjes tegen die deel uitmaakten van de ommegang van de Rozenkrans van 
1889.  

En zoals alle provinciale domeinen herbergt het geheel natuurlijk nog een scala aan 
recreatiemogelijkheden: bezoekerscentrum, kinderboerderij, grote speeltuin, ligweiden, 
bloemenpark van 23 ha, speelbos, dierenpark en camping. Wil je van het park genieten 
zonder veel inspanning te doen, dan kan je altijd gebruik maken van het toeristisch 
treintje dat erdoor rijdt. 
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Voorstelling buitenlandse reis 2021. 

Armenië, land in de zuidelijke Kaukasus 
Opnieuw plannen we 5 jaar na onze reis naar Slovakije een vliegtuigreis. Deze keer 
kiezen we voor een land die bij heel wat van ons onbekend is. Sommigen zal het allicht 
schrik inboezemen, voor anderen is het dan weer een echte uitdaging. 

We zijn dan ook in contact gekomen met een Belgisch paar waarvan zij een geboren 
Armeense is. Zij woont reeds vele jaren in België en spreekt onze taal. We zullen de 

reis dan ook ondernemen onder hun begeleiding.  

De reis is voorzien met vertrek op 12 juli 2021 en de 
terugvlucht naar Brussel doen we op 20 juli 2021. Om 
het land te bezoeken hebben we geen internationaal 
paspoort of een visum nodig, onze identiteitskaart is 
voldoende. We zullen verblijven in de hoofdstad 
Jerevan. Een mix van cultuur met zowel katholieke, 
Moorse en islamitische invloeden. Armenië mag 
aanzien worden als een katholiek land.  

Volgens buitenlandse zaken kan het land als veilig worden beschouwd en zijn de 
plaatsen waar wij gaan wandelen volledig zonder risico. 

Omdat een reis naar een dergelijk land niet direct tot onze basiskennis behoort, hebben 
we de reisorganisatoren gevraagd om de reis te komen voorstellen.  

Op vrijdag 24 april 2020 komen Karel en Lucie de reis voorstellen. Zij zullen het 
mogelijke wandelprogramma overlopen en staan open voor vragen die door onze leden 
worden gesteld. 

Op het wandelprogramma staan alvast volgende hoogtepunten: 
- Overnachting in Jerevan in een 4-sterren hotel op basis van vol pension met 

dranken en bij avondmaal inbegrepen. 

- Bezoek aan de stad Jerevan met gids voor de liefhebbers of een wandeling. 

- Natuurwandeling in de omgeving van Artasavan. 

- Woestijnwandeling met bezoek aan Khor Virab. 

- Wandeling naar Aragats (hoogste berg van Armenië, 4090 m). 

- Wandeling naar Noravank. 

- Wandeling naar Garni en het klooster van Gherard. 

- Wandeling aan het Sevan Meer. 

- Laatste 2 wandelingen kunnen ook vervangen worden door een tweedaagse 

wandeling met overnachting in de bergen. 

De geraamde kostprijs, wordt momenteel tussen 1.600 en 1.700 euro geschat. Dit is 
marktconform zeer voordelig. 

Wie interesse heeft, kan op vrijdag 24 april naar het Koetsenhuis komen. Vanaf 19u45 
verwachten we jullie. Om 20u00 start de voorstelling van de reis 2021. Wie niet kan 
aanwezig zijn en toch interesse heeft kan een mail sturen naar 
kurt.martens@padstappers.be met eventuele vragen. Na de voorstelling zal naar de 
geïnteresseerden een verslag gestuurd worden van de voorstelling.  

mailto:kurt.martens@padstappers.be
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WalkOn staat voor een aanbod kwalitatieve topwandelingen, kind- en gezins-
vriendelijke 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.walkonwandelclassics.be 

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

Stempelkaart: 
5 stempels: gadget: paar WalkOn 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: € 50,00 per reservatie 

Kalender 2de trimester 2020: 
04.04.2020 Blarentocht in Koekelare - vzw Wandelclub Koekelare (5127) 

11.04.2020 Skobiaktocht in Ardooie - De Spartastappers Ardooie (5391) 

12.04.2020 Internationale Wandeltocht in Broechem - De Ranstuilen Ranst (1017) 

13.04.2020 Paastochten in Bornem - Wandelclub Kadee Bornem (1018) 

13.04.2020 Kemmelbergtocht in Kemmel - De Heuvellandstappers (5089) 

19.04.2020 Mattentaartentocht - Padstappers Geraardsbergen (3135) 

26.04.2020 Vlaanderen Wandelt in Asse - Wandelsport Vlaanderen (9999) 

26.04.2020 Vlaanderen Wandelt in Koksijde - Wandelsport Vlaanderen (9999) BUSREIS  

01.05.2020 Disteltochten in Dendermonde - Wandelclub De Zilverdistel (3200) 

01.05.2020 West-Vlaamse Wandelhappening - Waterhoekstappers Heestert (5345) 

03.05.2020 Oost-vlaanderen Wandelt in Herzele - Burchtstappers Herzele (3002) 

10.05.2020 Vlaams-Brabant Wandelt in Zaventem - De Parkvrienden Zaventem (4165) 

21.05.2020 Internationale Trudotochten in Sint-Truiden -  Aviat Sint-Truiden (2028) 

24.05.2020 Paterkestochten in Oud-Turnhout - De Korhoenstappers (1055) 

31.05.2020 Pompoenstapperswandeling in Lichtaart - De Pompoestappers (1050) 

31.05.2020 Onnefretterstocht in Boom - Wsv Schorrestappers (1402) 

07.06.2020 Boerentocht in Haacht - Wandelclub Tornado (4027) 

20.06.2020 Batjestocht in Torhout - De Nacht (5311) 

https://www.walkonwandelclassics.be/
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Familieberichten. 
Tijdens het eerste kwartaal 2020, tot 15 maart gemeld. 

 

Overlijdens 
Op 2 januari ontvingen we het pijnlijke nieuws van het overlijden 
van Karina Beeckman, echtgenote van Willy Heyvaert.  

Iedereen zal haar herinneren als de - ondanks haar lange strijd 
tegen een ongenaakbare ziekte - altijd opgewekte en 
vriendelijke dame, die op de wandelingen aan de afstempeling 
stond. Zij werd net geen 59 jaar.  

Heel wat leden waren op de uitvaartplechtigheid en ze zal 
ongetwijfeld een leegte achterlaten, zowel binnen haar 
familiekring als in onze vereniging. 

 

Geboorten 
Met volgend bericht vernamen we de geboorte 
van Lyandro:  

“Mama wou niet dat 29 februari mijn naam zou 
dragen, daarom wou ik haar wat plagen. Het 
kwam snel met heel veel kracht, maar heb toch 
een paar minuten gewacht. 1 maart 2020 om 
00.08 kwam ik toch maar storen, dan ben ik 
geboren. Met 3.875 gram en de 50 cm die ik meet, 
maakte ik mama haar wereld compleet.” 

Lyandro is de kleinzoon van Danny Van Der Hoeven en Viviane Demilde. We wensen 
de fiere ouders en grootouders van harte proficiat. 

 

Ziek te bed 
Sommigen van onze leden hebben last van lichte 
kwaaltjes, ongemakken of korte inactiviteit. Anderen 
strijden tegen een zware ziekte of een groter 
ongemak. Elk van hen doet dat op zijn manier.  

Wij van onze kant wensen allen een snel en vooral 
een volledig herstel toe. We hopen hen weldra terug 
te mogen begroeten in ons midden.  

Een gezonde, zelfs korte wandeling, is de beste 
remedie tegen allerhande kwaaltjes. 
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Welkom nieuwe leden. 

Het aantal leden dat bij WSVL geregistreerd is, bedraagt 934 op 15 maart 2020. Er 
zijn 112 nieuwe leden maar 127 leden hebben nog niet hernieuwd. 

Sinds het vorige clubblad mochten we volgende nieuwe leden verwelkomen: 

 
Aangesloten tussen 12 december 2019 en 15 maart 2020 

Rang in 2020 Naam Voornaam Woonplaats 
Stam 
nummer 

58 Van Der Putten Greta Geraardsbergen 1972146 

59 Van Muylder  Els Geraardsbergen 1972157 

60 Maes Jens Overboelare 1972800 

61 De Smet Myriam Zandbergen 1973564 

62 Van Laethem Dawn Geraardsbergen 1973665 

63 Hoebeke Anne-Marie Zandbergen 1973676 

64 Van Bogaert Wim Bever 1976308 

65 De Waegeneer  Annick Bever 1976310 

66 Vanbellinghen  Inge Galmaarden 1976321 

67 De Coen  Jo Eichem 1976332 

68 De Wolf  Anja Eichem 1976387 

69 Gettemans  Bram Herne 1976398 

70 Van Der Poorten  Hilde Moerbeke 1976400 

71 D'Haese Valery Geraardsbergen 1980112 

72 Boetman  Marita Geraardsbergen 1980123 

73 Breynaert Steven Idegem 1980134 

74 Duponcheel Dorien Geraardsbergen 1984601 

75 Duponcheel  Renaat Geraardsbergen 1984612 

76 Piron  Eric Schendelbeke 1984623 

77 Coppens Griet Erondegem 1984634 

78 Faut Tia Zottegem 1984871 

79 Sergooris Etienne Geraardsbergen 1986355 

80 Sammels Lutgarde Geraardsbergen 1986366 

81 De Henau Hugo Outer 1986377 

82 D'Haese  Leen Outer 1986388 

83 Schevenels Anne Idegem 1986390 

84 Van De Bulcke Sylvia Balegem 1986401 

85 Callebaut Mario Geraardsbergen 1986434 

86 Duhau Nancy Geraardsbergen 1987413 

87 De Decker Johan Moerbeke 1989764 

88 Cobbaert  Katrijn Geraardsbergen 1990350 

89 Piens Chris Geraardsbergen 1990361 

90 Van Damme  Hilde Geraardsbergen 1990372 

91 Bruggeman  Erna Melle 1991103 

92 Van Eesbeek David Zandbergen 1991114 
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93 D'Hose Alien Zottegem 1991125 

94 Cosyns Patricia Overboelare 1991136 

95 Van Der Linden Michaël Overboelare 1991147 

96 Van Bockstaele  Renata Wachtebeke 1991158 

97 Steppe Helena Geraardsbergen 1991160 

98 De Ryck Ilse Herzele 1991902 

99 Cottenie Dominique Tollembeek 1991913 

100 Bormans Patricia Lierde 1991924 

101 De Nayer Jan Geraardsbergen 1991935 

102 Gobien Stan Roeselare 1993386 

103 Callebert Stephanie Roeselare 1993397 

104 Keppenne Thibault Denderwindeke 1994624 

105 Keppenne Marie Denderwindeke 1994635 

106 De Saeger  Eden Affligem 1994646 

107 De Meersman Jozef Geraardsbergen 1994657 

108 Vanaudenhove Patricia Appelterre-Eichem 1998990 

109 De Clippel  Gaby Aalst 1999001 

110 Van Waes Magda Schendelbeke 2001025 

111 Faut Hilde Goeferdinge 2001611 

112 Faut  Carine Brakel 2001622 

De kilometer- en tochtenbadges. 

Uitgereikt tussen 12 december 2019 en 15 maart 2020. 

Kilometerbadges 

3.000 km 

MAMPAERT André 

4.000 km 

PAPELEU Liliane 

10.000 km 

RONDELEZ Koen 

12.000 km 

VAN NIEUWENHOVE Robin 

Tochtenbadges 

2.000 tochten 

WAUTERS Patrick 

 

We wensen al deze leden “Proficiat!!” voor de afgelegde kilometers en tochten.  

We wensen hen tevens nog veel wandelgenot toe! 
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Wandelsport Vlaanderen huldigt Oost-
Vlaamse wandelkanonnen. 

Op 20 januari werden in de Bevegemse Vijvers te Zottegem de wandelaars in de 
bloemetjes gezet die 1.000 tochten of 20.000 km of een veelvoud ervan hebben 
gewandeld. Net zoals de voorbije jaren waren er naast de vele verdienstelijke leden 
heel wat clubbestuurders op de afspraak. Deze nieuwjaarsbijeenkomst is immers de 
gelegenheid om wensen uit te wisselen en afspraken te maken tussen verenigingen. 

Ondanks het feit dat we een grote vereniging zijn, was er dit jaar slecht één laureaat die 
zich meldde. Niet de minste, intussen heeft hij al een mooi palmares van wandelingen 
bijeen gestapt. Op het schavotje met 40.000 km: 

Erwin DE NIL 

We wensen Erwin van harte proficiat!  

We doen nogmaals een oproep naar onze leden. Zij die in totaal 1.000 tochten of een 
veelvoud ervan of 20.000 km of een veelvoud ervan hebben gewandeld, kunnen dit 
melden aan Jean-Pierre. Naast de eer, kunnen zij ook de voormelde 
nieuwjaarsbijeenkomst gratis bijwonen en een diploma bekomen. 

De laureaten worden door Wandelsport Vlaanderen vergast op een lekkere maaltijd, 
een diploma en een cadeau.  

In de shop kan je uiteraard nog steeds gratis je tochten- of kilometerbadges afhalen (al 
vanaf 100 tochten of 500 km). 
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Voorbije organisaties. 

De Weekenduitstap naar de Engelse krijtrotsen 
Dit extra reisverslag van onze uitstap wensen we je niet te onthouden: 

Kent door de ogen van een wandelgenieter - Laetitia De Mecheler 

Zaterdagochtend rond vijf uur komen een 120-tal Padstappers met kleine oogjes samen 
aan onze vaste startplaats, de Reep, voor een driedaagse wandeltrip naar Zuid-
Engeland. Met twee bussen vertrekken we naar Frankrijk waar we ‘inschepen’ op de 
trein onder het kanaal met bestemming Folkstone. Maar eerst mogen we al even 
proeven van ‘queuing’ aan de controle. Op Engelse bodem aangekomen, rijden we 
direct door richting Dover waar we onze eerste wandeling starten. Ik opteer voor de 14 
km onder leiding van Mireille. Het wordt een prachtige wandeling met veel natuur.  

Wanneer we een hele reeks trappen afdalen om zicht te krijgen op de kust, ontlokt dit 
bij mij de reactie ‘Ik heb hier precies al gelopen’. Herman bekijkt mij met een blik van 
ongeloof en krijgt een lachbui. Mireille bevestigt mijn gevoel en Herman wordt ‘op het 
matje geroepen’. Elf jaar geleden zijn we met de Padstappers op weekend gegaan 
waarbij we op dag één ook in die regio hebben gewandeld én deze trappen zijn 
afgedaald. We vervolgen onze weg langs ‘the White Cliffs of Dover’ tot aan de vuurtoren 
waar we een adembenemend uitzicht hebben. Hoewel we er geen genoeg van kunnen 
krijgen, moeten we terugkeren naar de bus die ons naar het ‘Best Western Clifton Hotel’ 
in Folkstone brengt. We komen aan bij een statig wit hotel, bestaande uit verscheidene 
Victoriaanse huizen die werden samengevoegd. Doorheen een doolhof van vele 
gangetjes met krakende houten vloeren onder de tapis-plein en met enkele piepkleine 
liftjes en trappen overal, zoeken we onze kamer. Na een verkwikkende douche blijkt de 
weg naar de bar echter wel makkelijk te vinden, gelet op de vele Padstappers die daar 
samenscholen om te genieten van een frisse pint of een Guiness van ‘t vat, of … Als de 
honger helemaal aangescherpt is, worden we culinair verwend in het Marco Pierre 
White steakhouse in het hotel. Sommigen genieten nog van een digestiefje alvorens 
onder de wol te kruipen na deze lange dag.  

Op zondagochtend is iedereen al vlug present om te genieten van het uitgebreide zowel 
continentaal als ‘English’ breakfast. Vandaag staat een wandeling naar Canterbury op 
het programma. We wandelen door weiden en velden, maar komen ook door enkele 
mooie dorpjes zoals Chilham met een prachtig kasteel en tuinen. We brengen nog een 
blitzbezoek aan Canterbury. Het smaakt naar meer. Misschien een ideetje voor een 
lang weekend? Na alweer onze smaakpapillen verwend te hebben, is het weer ons 
gunstig gezind en wij maken nog een avondwandeling in Folkstone - als je er logeert 
moet je het toch ook eens bij nachte gezien hebben, nietwaar? -, en uiteraard kan een 
bezoek aan een lokale pub daarbij niet ontbreken.  

De laatste dag is al heel snel weer aangebroken. De valiezen worden gepakt, er wordt 
aangeschoven voor het ontbijt, dat niet snel genoeg kan bijgevuld worden. ‘It’s raining 
cats and dogs’ als we onze valiezen naar de bus brengen. Maar even later is de hemel 
alweer opgeklaard en dalen we de trapjes af naar het strand. We komen ook voorbij 
‘the Leas’, een groene long met een microklimaat en vol zuiderse bomen en planten. 
We brengen een bezoekje aan de haven van Folkstone en dan is het koffie- of ‘tea’-
time. De liefhebbers van een frisse pint zijn eraan voor de moeite: voor 11u30 wordt 
geen alcohol geschonken. We kuieren nog wat door het gezellige stadje en eten onze 
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lunchpakketten. De bus brengt ons naar de ‘The battle of Britain’-gedenkplaats ter ere 
van de piloten uit de tweede wereldoorlog. Een groepje van een 12-tal dappere 
Padstappers komt ons daar versterken. Het lijken wel moddervarkentjes. Plastiek 
zakken voor de modderschoenen en verse kleren brengen soelaas. Iedereen kan even 
tot rust komen tijdens de busrit. Op het vasteland wacht ons in de l’Auberge de 
Booneghem nog een afsluitend menu, vergezeld van meer dan voldoende al dan niet 
geestrijk vocht. En dan keren we moe en voldaan terug naar huis, al uitkijkend naar een 
volgende reis… 

Bedankt voor je leuke redactionele bijdrage, Laetitia! 

De Nieuwjaarsreceptie van 11 januari 
Intussen zijn we al aan de vierde editie toe van de Nieuwjaarsreceptie. Dat ze intussen 
ingeburgerd is hoeft niemand te verwonderen. Na de toespraak en wat plichtplegingen 
konden we bij een natje en een droogje onze wensen overbrengen. Als bestuur is het 
tevens de gelegenheid om met de leden ongedwongen van gedachten te wisselen. 
Eens de hapjes op waren en de drank zijn werk begon te doen, voelden sommigen de 
kriebels in de benen. Onze DJ van dienst pikte daar graag op in en kreeg heel wat volk 
aan het dansen. Naar we vernamen, ging elkeen met een goed gevoel huiswaarts en 
kijkt men reeds uit naar een volgende editie. 

De Manneken-Pis tocht van 26 januari 
Na een uitgeregende editie in 2019 keken we hoopvol uit naar een betere versie in 
2020. Eens we de datum naderden, leek het er naar uit dat we inderdaad van een droge 
- en allicht succesrijke - editie zouden kunnen genieten. 

De droge week voor de wandeling en de matige wind zorgden ervoor dat het parcours 
bijna overal droog kwam te liggen. Toch waren er nog wat drassige voetwegen op de 
korte afstand. We hadden dan ook het plan opgevat om daar gehakseld hout in te 
voeren. De wandelaars die niet van het moddergeweld hielden kregen zo een oplossing 
aangeboden. Het werd gesmaakt. Iedereen content. 

Op zaterdag was het droog, maar was er geen mogelijkheid om 50 m ver te kijken 
wegens de dikke mist. Wat zou het morgen worden. ’s Avonds rond een uur of 10 was 
het nog steeds mistig en kil. We hadden er geen goede hoop op. De nacht zou raad 
brengen en ons misschien een oplossing bieden.  

Zondagmorgen, 5u30, geen mist meer te bespeuren, een klare hemel. Ongelooflijk. De 
weergoden waren ons meer dan goed gezind. Dit zou een topdag kunnen worden. 
Vanaf 7u00 was het reeds drummen om in te schrijven. Om 7u08 beslisten we om de 
scanning te starten. Tegen de klok van 8, waren reeds 355 wandelaars de inschrijftafel 
gepasseerd, dit zou een topdagje worden. We begonnen al oplossingen te bedenken 
om zo lang mogelijk over alles te kunnen beschikken. Broodjes werden bijgehaald en 
toespijs aangeschaft. De laatste mattentaarten werden opgekocht. We wisten het al, 
onze bestelling van het lekkers zou de noodwendigheden niet kunnen voeden. 

Intussen kwamen de eerste wandelaars binnen, en stuk voor stuk waren ze best 
tevreden. Het nieuwe stukje langs de Dender viel bij heel wat stappers in de smaak. 
Steeds zijn ze verwonderd dat we af en toe nog een nieuw stukje parcours kunnen 
aanbieden. Het weer, een zonnetje, het mooie parcours en de super bediening van 
onze leden was opnieuw de sleutel tot succes. We mochten heel wat felicitaties 
ontvangen. Dit doet echt deugd voor de organisatie en de vele medewerkers. 



Het Padstapperke 

April 2020 - 16 

 

In de laatste kilometer werd nog een jenever of chocomelk aangeboden. Op de 
achtergrond weerklonken de geluiden van het Hooghuys-orgel uit de luidsprekers. 
Jammer dat we het instrument zelf niet konden horen spelen. Een schande eigenlijk. 
De stad bezit hier een mooi orgel - dat een enig exemplaar is - en het wordt niet met de 
minste zorg bewaard. Jammer, jammer, jammer.  

De kinderzoektocht werd ook deze keer gesmaakt. Ongeveer 90 kinderen waren op de 
afspraak om de figuurtjes te zoeken die op hun tekening ontbraken. Leuk om te doen, 
zowel voor de kleintjes als voor de ouders. Het wordt telkens opnieuw zoeken hoe we 
hen kunnen bezig houden. Mocht iemand inspiratie hebben, ideeën altijd welkom. 

Maar het is natuurlijk niet allemaal peis en vree. De kaarten voor de Priortrofee waren 
op de dag van de organisatie nog niet aangekomen. Op maandagmorgen werd de doos 
met 2500 exemplaren geleverd. Te laat. Het werd opgelost door een voorlopige kaart 
mee te geven. Deze kaart kan worden ingeruild op de Mattentaartentocht. Een extra 
werk, maar hopelijk kunnen we hiermee iedereen tevreden stellen.  

Rond 15u00 werd het scannen gestopt en de inschrijvingen gestaakt. De dranken, 
pannenkoeken en croques werden nog volop verkocht. De medewerkers zetten 
hiervoor hun beste beentje voor en de wandelaar bleek tevreden te zijn. 

Tijd om de cijfers te bekijken. Met 2.714 wandelaars haalden we een zeer mooi 
resultaat. Eén om fier op te zijn, vooral omdat we nooit in de problemen kwamen, noch 
in de startzaal, noch op de rustposten. Onder hen niet minder dan 896 individuele 
stappers. Zij vertegenwoordigden 33% van de wandelaars. De clubwandelaars waren 
dan weer goed voor een vertegenwoordiging van 1.819. Mooi resultaat. 

Onze leden waren zeer goed vertegenwoordigd, 547 Padstappers waren op post. Een 
zeer mooi resultaat.  Eén waarmee we meer dan tevreden waren. Hopelijk mogen we 
dit jaar nog enkele keren 60% van onze leden begroeten. 

Tijd om de balans op te maken van de aanwezige clubs en de uitslag bekend te maken:  

1 WSV Egmont Zottegem vzw 218 16 Les Trouveres Club de Marche 20 

2 Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw 73 17 Florastappers Gent vzw 19 

3 Hanske De Krijger Oudenaarde 66 18 WSV De Vossen 15 

4 De Heidetochten Kester-Gooik 56 19 De Pajotten Hekelgem 14 

5 De Marktrotters Herne 55 20 Lennikse Windheren 13 

6 Everbeekse Wandeltochten 43 21 Wandelcl. Natuurvrienden Deinze 12 

7 De Bollekens Rotselaar 37 22 Burchtstappers Herzele 11 

8 WSV Land Van Rhode 33 23 WJC Denderklokjes Lebbeke 11 

9 Scheldestappers Zingem 30 24 Halfoogstvrienden Bellingen 11 

10 WV De Ijsbrekers Haaltert 30 25 Dorpscomité Bogaarden 10 

11 Parel Van Het Pajottenland 28 26 De Waterhoekstappers Heestert 10 

12 WSV De Kadees Aalst 27 27 WSV De Brigandtrotters 9 

13 WSV De Chatons Ronse 23 28 Marcheurs De La Sylle-Bassilly 9 

14 CSC-Lierde / Club sport en cultuur 21 29 Les Sans Soucis - Ghlin 9 

15 Les Vaillants Acrenois 20 30 Les Marcheurs de la Police Mons 9 
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Het ledenfeest van zaterdag 1 februari   
Op 1 februari, één week na de Manneken-Pis tocht, waren we opnieuw op de afspraak 
in de Spiraal. Dit keer om te feesten. Net zoals vorig jaar werkten we samen met een 
traiteur. Op die manier kunnen we de inspanningen van het bestuur beperken tot het 
hoogstnodige en hebben zij er ook iets aan. 

 

Reeds vrij vroeg stonden de leden te drummen om de Spiraal binnen te treden. Er moest 
echter gewacht worden tot alles klaar was om iedereen binnen te laten. Sommigen 
vonden het niet zo leuk te moeten wachten tot het afgesproken uur, maar de meesten 
hadden daar wel begrip voor. Eens de zaal betreden, werd er bij een drankje en een 
hapje kennis met elkaar gemaakt. Alles verliep naar wens, tot plots het licht uitging… 
Stroompanne! Wat was er gebeurd? Wie was de schuldige? Nu ja, hoe kregen we alles 
weer aan de praat? Snel naar de elektriciteitskast gaan kijken en daar bleek dat wijzelf 
weinig konden ondernemen. Wachtdienst gebeld en na een dik half uur was alles 
opgelost. Het feest kon verder. Gelukkig stond de drank koud en waren de hapjes nog 
warm. Na de toespraak van de voorzitter (zie verder), kon iedereen plaats nemen voor 
de lekkere maaltijd die ons te wachten stond. 

Toespraak voorzitter: 

Beste Wandelvrienden,  
Beste Padstappers,  

Allereerst van harte welkom op het ledenfeest van 2020. Ik sta hier reeds voor de 
tweede keer. We staan vandaag even stil bij het afgelopen werkjaar en belichten de 
plannen voor de toekomst. Maar eerst vraag ik een moment van stilte voor de dierbaren 
die ons in 2019 verlieten.  

We zijn hier niet om droeve gebeurtenissen te herdenken maar… we zijn hier vooral, 
om er samen een leuke en gezellige avond van te maken.  

Vandaag 1 februari, het jaar is weer al een maand gevorderd. Tijd om even terug te 
kijken naar 2019. We mochten zeker niet klagen over de opkomst op onze tochten. 
Ondanks twee organisaties die in het water vielen en een Mattentaartentocht op Pasen 
mochten we toch nog net iets meer dan 19.000 wandelaars begroeten. Een getal waar 
we best tevreden mee waren. 

Verder hadden we succesvolle dinsdagwandelingen, reden we diverse keren met een 
dubbeldekker naar bevriende clubs en deden dat zelfs met 140 Padstappers naar 
Antwerpen in de Winter. We zijn goed bezig, maar we beseffen maar al te goed dat we 
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de vinger aan de pols moeten houden. Constant bijsturen en kijken wat tendensen zijn, 
wat onze leden verwachten, waar we als club naartoe willen om de komende jaren 
hetzelfde niveau te blijven aanhouden. 

Wil dat zeggen dat je een topwandelaar moet zijn om thuis te horen in de vereniging? 
Ik denk het niet. Of je nu 5, 10, 20, 50 of dikwijls een 100 km stapt, elk van jullie is een 
waardevol lid. Leden die we willen koesteren zonder te pamperen. Leden die we graag 
zien wandelen. Die we graag zien genieten. Die we graag bij onze grote wandelfamilie 
betrekken. Jullie zijn stuk voor stuk ambassadeurs van ons, die regelmatig onze kleuren 
verdedigen. Anderen staan dan weer sterk in bij de organisaties. Sommigen onder jullie 
doen dat al diverse jaren, Enkelen komen nieuw in de groep, zij doen ervaring op en 
blijven hopelijk op langere termijn meewerken.  

Intussen hebben jullie kunnen vaststellen dat we een bijzonder geslaagd clubblad 
hebben. Een nieuwe vorm om met jullie te communiceren, en wees gerust, het kost niet 
meer dan de vorige drukwerken.  

We kregen de laatste tijd ook heel wat opmerkingen omtrent problemen rond de 
terugbetaling van het lidgeld door de mutualiteiten. Dit ligt volledig buiten onze 
verantwoordelijkheid. We waren echter geen echte Belgen om geen oplossing te 
vinden. Wie problemen heeft met zijn mutualiteit neemt het best contact op met Jean-
Pierre, hij zal jullie proberen een oplossing aan te bieden. 

We blijven toekomstgericht investeren in mensen en middelen. Mochten er zich noden 
voordoen om alles eenvoudiger te maken dan laten we dat zeker niet liggen. Verder 
blijven we mensen zoeken om een handje te helpen. Een ploeg medewerkers heeft 
laten weten er eind dit jaar mee op te houden. Ben jij wat gedreven, heb je zin om je 
eens ten dienste te stellen en het hart op de juiste plaats, dan ben jij zeker en vast een 
kandidaat helper. Twijfel niet en neem gerust contact op met ons. 

Maar ook onze leden blijven we belonen. Deelnemen aan busreizen blijft voorlopig aan 
het gunsttarief van 7 euro, inschrijving en busbon inbegrepen. We proberen ook onze 
consumptieprijzen laag te houden en gaan voor kwaliteit. 

Maar er is meer. Vandaag krijgen zij die vorig jaar 5 wandelingen van ons hebben 
gedaan 15 euro terug, een totale som van 2.475 euro. Er wordt ook één euro 
terugbetaald per Padstapperstocht in bonnetjes, opnieuw een bedrag van 3.257 euro 
en zij die hun prestatielijst binnenbrachten van 2019, ontvangen een som van 1.899 
euro. Alles samen de mooie som van 7.631 euro. Je hoort het goed, meer dan 7.500 
euro. We boeren goed en laten onze actieve leden hiermee van profiteren, een manier 
om niet als sommige clubs een spaarkas te runnen. 

Maar genoeg, zoals je hoort hebben we een oorlogskas. We kunnen er een lap op 
geven. Voor zij die nieuw zijn, maar ook voor de anciens, even wat uitleg. Het eerste 
drankje wordt opgenomen aan tafel en bezorgd. Nadien ga je zelf naar de toog om de 
bestelling. Het voorgerecht zal aan de tafel worden opgediend. Het hoofdgerecht staat 
te wachten in buffetvorm. We nodigen tafel per tafel uit om ordelijk aan te schuiven. Een 
tweede en derde keer kan worden aangeschoven nadat iedereen een eerste keer is 
langs geweest. Nadien is er nog een buffet van desserten die we op dezelfde manier 
organiseren en dan kunnen de beentjes los, misschien al wat vroeger, laat jullie alvast 
gaan. Voor de hongerige aanwezigen is er nog een Breughelbuffet. 

Eet alvast smakelijk en geniet van dit feest, denk wel, glaasje op, geen probleem voor 
ons, maar probeer toch niet meer te rijden. 

Kurt 
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Intussen was het tijd om het voorgerecht op te dienen. Het lekker visgerecht dat door 
de meesten werd gesmaakt, zorgde ervoor dat het efkens stil werd in de zaal. Alleen 
het tikken van de bestekken was nog te horen.  

Nadien was het tijd om de laureaten naar voor te roepen. Wie zijn prestatielijst had 
ingediend kon immers kans maken op één van de prijzen die we in het voorbije jaar 
hadden verzameld.  

Eerst werden de kinderen die hun prestatielijst invulden en voldeden aan de criteria, 
gehuldigd. Ze mochten een cadeautje uitkiezen en krijgen later een sweater en t-shirt, 
speciaal ontworpen voor hen. Kinderen die niet aanwezig waren, geen nood, jullie 
cadeau wordt nog bezorgd.  

 

Net zoals het voorbije jaar werd er - naast het reguliere puntenklassement - bij de 
volwassenen een opdeling gedaan van gestapte kilometers en gestapte tochten. 

Bij de vrouwen: 

1 Diane De Leu 3.043 km  1 Ingrid Pannekoeke 125 

2 Phyllis Manes 2.600 km  2 Emilienne Vandercapellen 124 

3 Ingrid Pannekoeke 1.978 km  3 Patricia Lievens 123 

Bij de mannen: 

1 Erwin De Nil 5.283 km  1 Andre Henoit 182 

2 Stefaan De Smaele 4.336 km  2 Erwin De Nil 150 

3 Andre Henoit 4.040 km  3 Patrick Wauters 135 

     Willy Pessemier 135 
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De top drie in beide categorieën werd eerst gehuldigd. Zij kregen elk een grote fles wijn 
en een envelop met waardebonnen, die binnen de club als betaalmiddel kunnen 
gebruikt worden. Wie voorkwam in de beide categorieën, ontving slechts één geschenk. 

Nadien werden de overige aanwezigen, die hun prestatielijst invulden, naar voor 
geroepen. Dank zij een gulle sponsor zijn we erin geslaagd voor elke aanwezige een 
prijs te hebben. Wie zijn prestatielijst heeft ingevuld heeft mogelijk recht op waardebons. 
Deze kunnen worden opgehaald op de komende wandelingen. De lijst vind je wat verder 
in het clubblad. 

Intussen was alles klaar voor het opdienen van het hoofdgerecht. De borden werden 
gevuld en de traiteur deed zijn uiterste best om alles klaar te hebben. De stroompanne 
van eerder op de avond strooide allicht ongezien roet in het eten. Een van de schotels 
was niet volledig warm, met onaangename gevolgen. Gelukkig zonder veel erg, enkel 
een vervelend ongemakje de dag nadien. 

Na het dessertbuffet, begon de DJ zich op te warmen en slaagde er binnen de kortste 
keren om velen van hun stoel te krijgen. Hij liet ons dansen en swingen en op sommige 
momenten stonden er zowat 150 clubgenoten op de dansvloer. Super swingende 
feestelijke sfeer met niets dan blije gezichten. Het enthousiasme droop eraf. DJ Jean-
Marie bleef er voor gaan, entertainment van het hoogste niveau.  

Wie een hongertje had of nog wat goestingskes voelde opkomen kon zich te goed doen 
aan het buffet van vlees en kaas. En zo doken we de nacht in. In de vroege uurtjes liep 
het langzaam maar zeker op zijn einde. Elk genoot op zijn manier en de tijd tikte voort. 
Rond 4u00 werd een laatste plaatje gedraaid. De laatste dans en dan nog een pintje. 
Iedereen was tevreden en had er een fijne avond opzitten. 

De nieuwe formule bewees reeds de vorige keer zijn deugdelijkheid en deed dat ook 
deze keer. We slaan een nieuwe weg in en kijken nu reeds uit naar komend jaar, terug 
in de Spiraal met dezelfde formule.  

De prestaties van de leden tijdens 2019 
Heel wat leden brachten of stuurden hun prestatielijst van 2019 binnen. Op het 
ledenfeest werden de tijdens het wandelseizoen door de club behaalde trofeeën, onder 
de aanwezigen verdeeld in volgorde van prestatie. We stellen - met hen - vast dat het 
aantal trofeeën zienderogen zakt. Niet dat we geen mooie resultaten neerzetten, maar 
heel wat clubs stoppen met het uitreiken van prijzen na de wandeling. Gelukkig hadden 
we dit jaar een gulle sponsor die voor heel wat waardevolle prijzen zorgde. 

Hieronder vind je de prestaties van heel wat van onze leden. We maken van de 
gelegenheid gebruik om al die leden, en ook zij die het niet zinvol vonden hun prestaties 
binnen te sturen, te bedanken om massaal op wandeltochten aanwezig te zijn en hopen 
hen de komende maanden even enthousiast her en der te zien wandelen.  

Rang Naam Voornaam Km's 19 
Tocht 

19 
Pst 19 Punten Bons 

1 DE NIL Erwin 5283 150 8 6863 14 

2 HENOIT Andre 4040 182 10 5960 14 

3 DE SMAELE Stefaan 4336 87 6 5266 14 

4 DE PREZ Willy 3430 128 9 4800 14 

5 WAUTERS Patrick 3093 136 10 4553 14 

6 DE LEU Diane 3043 106 9 4193 14 

7 PESSEMIER Willy 2236 136 1 3606 14 
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8 VANNIEUWENHUYZE Eddy 2187 125 9 3527 14 

9 MANES Phyllis 2600 78 6 3440 14 

10 MIGNON Lucas 2056 128 9 3426 14 

11 D'HOSE Paul 2313 97 10 3383 14 

12 NAESSENS  Johan 1978 127 10 3348 14 

13 PANNEKOEKE Ingrid 1978 125 10 3328 14 

14 DE PELSMAEKER Bruno 2107 84 8 3027 14 

15 MEULENIJZER Roger 1675 124 8 2995 14 

16 VANDERCAPELLEN Emilienne 1675 124 8 2995 14 

17 RONDELEZ Koen 2092 78 9 2962 14 

18 HERPELINCKX Danny 1596 126 10 2956 14 

19 VAN OYCKE Peter 2041 73 10 2871 14 

20 GHIJSELS Rudy 1720 100 10 2820 14 

21 CAPIAU Wim 2310 41 4 2760 8 

22 LIEVENS Patricia 1392 123 10 2722 14 

23 DE GEYTER Julie 1730 89 10 2720 14 

24 VANNIEUWENHUYZE Doris 1352 115 8 2582 14 

25 DE GEYTER Jan 1606 84 8 2526 14 

26 DE ROECK Robert 1385 97 9 2445 14 

27 JANSSENS Odette 1376 96 9 2426 14 

28 MATTHYS Jean-Marie 1547 74 9 2377 14 

29 DE COUVREUR Eric 1490 66 8 2230 14 

30 VAN HEGHE Kristine 1336 78 10 2216 14 

31 BEKÉ Dirk 1336 78 10 2216 14 

32 SCHEIRLINCKX Arlette 1399 68 10 2179 14 

33 CORNELIS Marleen 1485 60 5 2135 14 

34 BATSELIER Marleen 1272 76 10 2132 14 

35 FAUCONNIER Jürgen 1272 76 10 2132 14 

36 DE TROYER Lydia 1172 86 9 2122 14 

37 DE SCHRIJVER Rita 1350 65 10 2100 14 

38 MARCHAND Willy 1166 81 10 2076 14 

39 STEVENS Annie 1141 80 10 2041 14 

40 PAPELEU Liliane 1326 62 8 2026 14 

41 VAN DER PUTTEN Giséle 1234 70 8 2014 14 

42 DE SAEDELEER Lena 1116 81 7 1996 14 

43 PLETINCKX Andre 1228 68 7 1978 14 

44 VAN DER HEYDEN Stefaan 1296 59 6 1946 11 

45 VERLE Yvan 1168 68 9 1938 14 

46 GRUSLET Alain 1157 69 9 1937 14 

47 WEEMAELS Nadine 1157 69 9 1937 14 

48 ROMEYNS Marcel 1026 81 10 1936 14 

49 SCHMITZ Maria 1141 68 10 1921 14 

50 VAN DER ROOST Wilfried 874 95 8 1904 14 

51 VANDERMOTTEN Myriam 1201 61 9 1901 14 

52 HERREMANS Sonja 1131 67 8 1881 14 

53 TERRASSE Christine 1295 51 7 1875 11 

54 CAMMAERT Inge 1242 57 5 1862 11 

55 LEPOIVRE Ludwig 1242 57 5 1862 11 

56 VAN GYTE Willy 937 82 10 1857 14 

57 DIERICKX Aime 1201 57 8 1851 11 

58 D'HAESE Rudy 1338 47 4 1848 8 

59 ERNOTTE Sonia 1254 51 8 1844 11 

60 VAN GYTE Tony 973 77 10 1843 14 

61 DE NIL Julia 991 72 10 1811 14 

62 OPHALVENS  Monique 1050 66 9 1800 14 

63 KETSMAN Noël 1007 70 9 1797 14 
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64 DE NOLLIN Ivan 1228 48 8 1788 8 

65 MERCKAERT Magda 1001 69 9 1781 14 

66 PLETINCKX Luc 1001 69 9 1781 14 

67 NOVOTNI Franz 1010 69 8 1780 14 

68 RONSYN Betty 983 71 8 1773 14 

69 VAN PETEGEM Christine 1088 57 7 1728 11 

70 MOLDEREZ Marie-Claire 974 65 10 1724 14 

71 DE SCHAUWER Rudy 1161 49 7 1721 8 

72 KRIKILION Maria 679 95 8 1709 14 

73 DE SMET Maria 897 70 10 1697 14 

74 DE CUBBER Marie-Paule 1047 57 7 1687 11 

75 SCHELFHOUT Freddy 847 74 9 1677 14 

76 DE SMET Mia 1036 52 8 1636 11 

77 TEUGELS Sien 924 62 9 1634 14 

78 LIEVENS Lucien 1021 55 6 1631 11 

79 VAN LAETHEM Antoine 939 56 9 1589 11 

80 VAN CUTSEM Harry 918 57 10 1588 11 

81 HEERMAN Andre 880 61 9 1580 14 

82 DE KOKER Remy 958 49 9 1538 8 

83 BELOVAY Maria 1064 38 8 1524 5 

84 DEWITTE  Yfke 951 50 7 1521 11 

85 HAELTERMAN Andy 1028 43 6 1518 8 

86 MASSAGÉ Ferdinand 843 56 8 1483 11 

87 MERTENS Alice 843 56 8 1483 11 

88 DE LANGE Freddy 657 73 9 1477 14 

89 OCKERMAN Marie-Jeanne 657 73 9 1477 14 

90 DE BRUYNE Danielle 763 62 9 1473 14 

91 BAUWENS Annita 683 69 8 1453 14 

92 BECQUÉ William 683 69 8 1453 14 

93 VANDERMOTTEN Marie-Thérèse 689 67 9 1449 14 

94 TROG Micheline 990 41 4 1440 8 

95 BROUWIER  Sylvain 811 54 8 1431 11 

96 BIESEMANS Eddie 785 53 8 1395 11 

97 VERVURST Hendrik 755 54 9 1385 11 

98 VANDER PUTTEN Magda 737 54 9 1367 11 

99 DE BRUYNE Mireille 746 52 9 1356 11 

100 VAN CAETER  Greta 724 54 8 1344 11 

101 HAUTERS  Martine 744 50 7 1314 11 

102 VAN DER HEYDEN Dirk 831 39 7 1291 5 

103 VANDERPUTTEN Jan 817 39 6 1267 5 

104 MAMPAERT Andre 718 44 10 1258 8 

105 DE BRUYNE Vera 626 55 8 1256 11 

106 COUVREUR Fabian 750 41 8 1240 8 

107 SUYS Rosette 750 41 8 1240 8 

108 VAN DE PONTSEELE Marita 669 48 9 1239 8 

109 MARTENS Kurt 680 45 10 1230 8 

110 MASSAER Gunter 839 31 5 1199 5 

111 BROEKAERT Lut 725 41 6 1195 8 

112 VAN TURTELBOOM Danny 756 32 9 1166 5 

113 LAFAUT Daniël 552 53 8 1162 11 

114 NECKEBROECK Luc 619 48 6 1159 8 

115 DE LEENER Sonia 756 32 8 1156 5 

116 PANIS Inge 767 33 5 1147 5 

117 DE COSTER Jean 530 54 7 1140 11 

118 KOSINSKI Annie 530 54 7 1140 11 

119 DE MECHELER  Laetitia 686 38 7 1136 5 
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120 MINNE  Bruno 737 33 6 1127 5 

121 SIMON Jacques 646 42 6 1126 8 

122 KNIPPING Lia 679 35 9 1119 5 

123 HAUTERS  Christine 600 42 9 1110 8 

124 VAN SNICK Jean-Pierre 600 42 9 1110 8 

125 DE ROUCK Albert 579 42 10 1099 8 

126 VAN VRECKEM Lena 579 42 10 1099 8 

127 DE BOECK Bart 648 38 6 1088 5 

128 ES Gertie 648 38 6 1088 5 

129 DE LANGE Antoine 687 31 9 1087 5 

130 DEVILLE Freddy 449 54 9 1079 11 

131 DRUEZ Annie 568 41 10 1078 8 

132 KENTANE Nelly 595 38 10 1075 5 

133 DE BRECK Martine 600 39 8 1070 5 

134 VAN PAMEL Marc 600 39 8 1070 5 

135 DE TAEYE  Paul 608 36 10 1068 5 

136 MATHIEU Sabrina 647 34 8 1067 5 

137 DE DUFFELER Gino 649 34 7 1059 5 

138 VANDEPONTSEELE Nathalie 626 36 6 1046 5 

139 PEREMANS Nicole 517 43 9 1037 8 

140 VAN CAETER  Filip 557 40 7 1027 8 

141 ROUSSEAU Marie-Francine 654 33 4 1024 5 

142 DIERICKX Marie-Jeanne 479 44 10 1019 8 

143 VAN DAMME  Hans 680 28 5 1010 3 

144 JACOBS Christina 519 41 7 999 8 

145 VANTORRE Bernadette 529 38 8 989 5 

146 DE BRUYNE Eva 570 31 10 980 5 

147 SUNNAERT Luc 499 38 8 959 5 

148 GHIJSELS Marleen 581 27 10 951 3 

149 MARTENS Ilse 531 35 7 951 5 

150 FLEURINCK  Freddy 554 31 8 944 5 

151 DE TAEYE Gerarda 510 34 9 940 5 

152 MERCKAERT Marc 481 37 8 931 5 

153 HEYLEBOSCH Lucienne 387 47 7 927 8 

154 CRIQUIELION Luc 389 47 6 919 8 

155 PLAITSIER Patricia 465 38 7 915 5 

156 SEGERS Ronny 465 38 7 915 5 

157 BELLEMANS Christiane 458 37 8 908 5 

158 VERVURST Jolien 448 37 9 908 5 

159 HUYGHE  Godelieve 512 34 5 902 5 

160 DAUWE Jacqueline 487 32 9 897 5 

161 COLLIJNS Herman 436 37 9 896 5 

162 STEENHOUDT Anna 356 44 9 886 8 

163 DE SAEGHER Edgard 356 44 8 876 8 

164 SUNAERT Caroline 485 31 6 855 5 

165 VAN DER SCHUEREN Lucie 374 41 7 854 8 

166 SCHREVER  Clery 492 26 10 852 3 

168 DE PRIL Magdalena 508 29 5 848 3 

167 BUYL Monique 398 35 10 848 5 

169 ROMAN Stefaan 457 30 9 847 5 

170 VAN HELLEPUTTE Helga 484 31 5 844 5 

171 MUYLAERT Sonja 523 27 5 843 3 

172 DE SCHRIJVER Natascha 484 27 8 834 3 

173 DE VLAEMINCK Patrick 491 30 4 831 5 

174 MANGELINCKX  Anne 440 30 9 830 5 

175 BIESEMANS Danielle 419 31 10 829 5 
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176 VAN CAUWENBERGE Geert 600 14 7 810 0 

177 VAN SNICK Mario 487 27 5 807 3 

178 NAESSENS  Linda 409 31 8 799 5 

179 TIMMERMANS Rita 387 32 9 797 5 

180 SORGELOOS Albert 526 17 9 786 0 

181 CHRISTIAENS Andre 362 34 7 772 5 

182 DE WANDEL Mireille 417 28 7 767 3 

183 VAN GIJSEGEM Pascal 551 16 4 751 0 

184 BAUWENS Roland 340 36 5 750 5 

185 BECQUÉ Jenny 340 36 5 750 5 

186 DESPRINGER Martine 389 30 6 749 5 

187 GOOSSENS Herman 406 27 7 746 3 

188 FOUBERT Anne 350 33 6 740 5 

189 KRIKILION Nicole 350 33 6 740 5 

190 BILLENS Frans 448 24 5 738 3 

191 VAN DEN BRANDE Marijke 352 29 7 712 3 

192 D'HAESE Jarne 499 20 1 709 3 

193 VAN DER HOEVEN Danny 465 19 5 705 0 

194 VAN NIEUWENHOVE Robin 403 21 9 703 3 

195 LIEVENS Luc 321 30 8 701 5 

196 VANDENHAUTE Marleen 321 30 8 701 5 

197 VAN ACHTER Willy 317 29 9 697 3 

198 VAN DEN DRIESSCHE Jacqueline 356 24 10 696 3 

199 GOOSSENS Linda 335 27 9 695 3 

200 RIJGAERT Eddy 335 27 9 695 3 

201 GEES Paul 395 25 4 685 3 

202 DE MUNTER Bram 387 23 6 677 3 

203 SUYS Maria 327 26 9 677 3 

204 DE MARIE Sandra 360 25 4 650 3 

205 VAN DE CASTEELE Liesbeth 158 44 5 648 0 

206 VAN KERCKEM Linda 317 27 6 647 3 

207 DEMILDE Viviane 396 17 7 636 0 

208 DEWITTE Frauke 351 22 6 631 3 

209 BOSSUYT Rosa 261 31 6 631 5 

210 VAN DEN DOOREN Rita 371 20 5 621 3 

211 DE NUTTE Martine 299 24 8 619 3 

212 DE SCHRIJVER Rudy 299 24 8 619 3 

213 DE SAEGER Merel 259 27 8 609 3 

214 FORT Paul 344 24 2 604 3 

215 VAN DEN BOSSCHE Jenny 344 24 2 604 3 

216 DE RUYVER Petra 312 23 5 592 3 

217 LUPPENS Ghislaine 220 30 7 590 5 

218 VAN CRAENEBROECK Gustaaf 220 30 7 590 5 

219 VANDESANDE Patrick 362 18 4 582 0 

220 ANCKAERT Rudy 284 20 9 574 3 

221 DE COOMAN Greta 283 20 9 573 3 

222 SANTON Dirk 262 23 7 562 3 

223 VAN DER BORGHT Anja 262 23 7 562 3 

224 VANSLEMBROUCK Jelle 232 24 8 552 3 

225 D'HAUWER Monique 201 25 9 541 3 

226 DUYM  Freddy 287 19 6 537 0 

227 VANDERMOTTEN Lut 312 17 5 532 0 

228 VANSLEMBROUCK Jarne 221 22 8 521 3 

229 YPERMAN Noël 300 12 10 520 0 

230 BAUWENS Els 173 28 6 513 3 

231 VAN HECKE Christelle 173 28 6 513 3 



Het Padstapperke 

April 2020 - 25 

 

232 APPELMANS Christophe 367 11 3 507 0 

233 PUNNEWAERT Febe 207 21 8 497 3 

234 DE MESMAEKER Monique 280 19 2 490 0 

235 GEEVAERT Andre 209 21 7 489 3 

236 BATSELIER Walter 244 14 10 484 0 

237 HERREGODS Suzanne 237 19 5 477 0 

238 DE LOMBAERT Anny 190 24 4 470 3 

239 MERCKAERT Anny 224 12 9 434 0 

240 GEVAERT Paul 244 14 4 424 0 

241 HERREGODTS Jan 244 11 7 424 0 

242 VERHULST Frans 261 13 2 411 0 

243 DE COORDE  Marieke 220 15 4 410 0 

244 BROUWIER  Milan 216 13 6 406 0 

245 LIEVENS Ronald 136 19 8 406 0 

246 HUYS Willy 156 20 4 396 3 

247 GAUBLOMME Erna 173 16 6 393 0 

248 SPITAELS Jaak 173 16 6 393 0 

249 COUDIJZER Myrte 202 14 5 392 0 

250 COUDIJZER Jente 196 14 4 376 0 

251 DEFRERE Jacqueline 122 16 8 362 0 

252 HAILLEZ Myriam 203 11 4 353 0 

253 SELOS Rudy 203 11 4 353 0 

254 VAN MALDERGEM Liesbeth 158 14 5 348 0 

255 DEFRERE Rita 146 13 6 336 0 

256 COLLIER Marie-Thérèse 130 13 7 330 0 

257 RAVEYDTS Eddy 130 13 7 330 0 

258 CEUPPENS Daniël 82 15 6 292 0 

259 COOLS Colette 82 15 6 292 0 

260 GIES Herman 178 8 2 278 0 

261 MEERPOEL Chris 146 10 2 266 0 

262 PATTIJN Ingrid 146 10 2 266 0 

263 VAN CAUWENBERGE Seppe 146 7 5 266 0 

264 DE VLAEMINCK Yaron 200 4 2 260 0 

265 TEMMERMAN Veerle 122 7 5 242 0 

266 BREWEE Marleen 110 10 3 240 0 

267 SERLIPPENS Jean-Marc 110 10 3 240 0 

268 DEMONT Florian 127 8 3 237 0 

269 VEREECKEN Mauro 75 12 4 235 0 

270 VEREECKEN Oona 85 11 4 235 0 

271 MARTENS Robert 81 8 7 231 0 

272 DE LEYE Sonja 125 5 5 225 0 

273 LAFAUT Sofie 74 10 5 224 0 

274 DE WETTER Ingrid 78 8 5 208 0 

275 DE VOS Patriek 85 7 5 205 0 

276 MEEUW Noah 53 8 7 203 0 

277 DE ROUCK John 79 7 5 199 0 

278 DE VLAEMINCK Walter 87 8 3 197 0 

279 DE SMET Gwenny 71 9 3 191 0 

280 STEENHAUT Charlotte 79 6 5 189 0 

281 MEEUW Luka 48 7 7 188 0 

282 MEEUW Emma 48 7 7 188 0 

283 MEEUW Noor 48 7 7 188 0 

284 DE VOS Maurice 60 7 5 180 0 

285 FRANÇOIS Adrienne 60 7 5 180 0 

286 VAN LIEFERINGE Bernadette 80 5 4 170 0 

287 PIECQ Michaël 69 5 5 169 0 
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288 MEEUW Fabrice 42 6 6 162 0 

289 SCHREVER  Kathleen 42 6 6 162 0 

290 MINNE  Lore 50 6 5 160 0 

291 VAN HUFFEL Nathalie 57 6 3 147 0 

292 PUNNEWAERT Gunter 54 7 2 144 0 

293 DE WETTER Tom 63 5 3 143 0 

294 DE LAETER  Patrick 60 5 3 140 0 

295 VAN DEN DRIESSCHE Karina 60 5 3 140 0 

296 COUDIJZER Wim 66 5 2 136 0 

297 DE PELSEMAEKER Karel 50 7 1 130 0 

298 VAN CAUWENBERGE Kato 49 4 4 129 0 

299 SCHEERLINCK Ingrid 58 7 0 128 0 

300 LETOUCHE Luc 50 4 3 120 0 

301 VAN DEN NOORTGATE Dieuwken 10 1 1 30 0 

Wie niet op het ledenfeest aanwezig was en recht heeft op waardebons, kan deze nog 
altijd afhalen op een van onze volgende wandelingen. Zij zullen ter beschikking liggen 
in het secretariaat of de shop. Wie ze niet heeft opgehaald vóór 31 december 2020, 
heeft geen recht meer op de waardebons van 2019.  

De Krakelingentocht van 26 februari  
We kozen opnieuw voor een start uit de parochiale zaal van Viane, met de stille hoop 
om de veel te koude dag van twee jaar terug een herkansing te geven. Met enige 
aanpassingen aan het parcours zorgden we er opnieuw voor dat we wel een 
vergelijkbare, maar toch andere omloop hadden uitgestippeld. 

De maand februari was vooral nat, maar wanneer af en toe de regen niet uit de hemel 
viel, kregen we toch een vrij aangename dag. We hoopten en prevelden in alle stilte 
heel wat schietgebedjes. Mocht het maar droog blijven, dan kon het parcours het wel 
aan. 

De uitpijling verliep vlot en de parcoursen lagen er al bij al behoorlijk bij. Hier en daar 
een stukje modderstrook, maar steeds met de nodige verharding eronder. De dag van 
bepijlen vorderde en hoe later het werd hoe meer de voorspellingen het niet op ons 
gemunt hadden. Rond 17u00 begon het licht te regenen. Als het niet méér was, konden 
we er mee leven. Maar hoe later op de dag, hoe harder de regen viel. Er zou die nacht 
ongeveer 17 liter water vallen. Stel je voor, op 1 m² werd anderhalve emmer water en 
een klets uitgegoten. Het kon niet anders, de parcoursen lagen er zompig bij. 

Maar de wandelaar treurde er blijkbaar niet erg om. Reeds vrij vroeg zat de zaal vol en 
we beslisten om 7u16 de scanning te starten. De wandelaars kwamen massaal de zaal 
binnen en tegen 9u00 waren er reeds 328 op stap. Al bij al, ondanks de aanhoudende 
regen, zou het geen slechte dag worden. We hadden er een goed oog in. Intussen bleef 
het regenen en de wandelaars die voor de natuur kozen maalden er niet om. Zij die 
geen moddergeweld wensten kozen resoluut voor het 6 km alternatief parcours en 
genoten op hun beurt van mooie vergezichten op de flanken van de Oudenberg, voor 
elk wat wils dus. 

Natuurlijk is het niet allemaal peis en vree na zo een verregende tocht. We kregen de  
toestemming van een landbouwer om langs de kant op zijn veld te lopen en zo een 
verbinding te maken tussen twee veldwegen. Ondanks de vraag aan de wandelaars om 
achter elkaar te lopen en de schade te beperken, werd over een breedte van wel 6 m 
gelopen. Gevolg, een oogst die deels naar de verdoemenis is en een ontevreden 
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landbouwer. Hopelijk krijgen we het nog goed tegen een volgende gelegenheid om er 
nog eens langs te mogen. 

Voor de rest niets dan lof van de wandelaars en zeer veel tevredenheid. Ondanks de 
regen mochten we na 15u00 een mooi resultaat van 976 wandelaars noteren. Dat was 
bijna de helft minder dan vorig jaar, toen we van een echte lentedag mochten spreken. 
Al bij al waren wijzelf meer dan tevreden. Ook onze leden lieten zich niet onbetuigd, 
307 Padstappers is een 60-tal minder dan vorig jaar, maar is gezien de omstandigheden 
een succes te noemen. Een dikke proficiat aan de aanwezigen. Maar ook de 111 
moedigen, die niet bij een club aangesloten zijn spreken tot de verbeelding. Een dikke 
11% van de totale opkomst. Wat drijft hen? Waarom telkens weer bij ons? Allemaal 
vragen waar we geen antwoord op kunnen geven en die ons van diverse clubs worden 
gesteld. Een ding is zeker: onze constante kwaliteit, vriendelijkheid van de 
medewerkers en tomeloze inzet om ze bij ons te krijgen, wordt keer op keer beloond. 

Intussen was het tijd om de totale uitslag af te printen en in de zaal op te hangen. We 
geven hier graag de top 30 van de wandelclubs weer die bij ons aanwezig waren. 

Wist je datjes wandeljaar 2019. 

 322 clubs waren aangesloten bij WSVL en waren goed voor 62.708 leden of 
gemiddeld 195 leden per club. 

 Met onze 949 leden hebben we dus 1,5% van alle leden aangesloten bij WSVL 

 Er werden binnen WSVL 1.381 tochten georganiseerd, goed voor 1.459.359 
wandelaars of gemiddeld 1.057 wandelaars per tocht.  

 Geen enkel van onze 10 tochten scoorde onder dit gemiddelde (onze ‘slechtste’ 
tocht was de Natuurreservatentocht met 1.065 deelnemers bij slecht weer) 

 Met onze 10 tochten waren we goed voor 19.094 wandelaars, zegge 1,3% van 
alle inschrijvingen. 

 We wandelden bij WSVL op 685 evenementen, deden dat met 876 verschillende 
leden en passeerden in totaal 15.655 keer de inschrijftafel. 

1 WSV Egmont Zottegem vzw 89 16 Les Sucriers de Brugelette 9 

2 Wandelclub Roal Benti vzw 53 17 Marcheurs de la Sylle - Bassilly 9 

3 WSV Land Van Rhode vzw 31 18 vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 8 

4 Hanske De Krijger Oudenaarde vzw 23 19 Everbeekse Wandeltochten vzw 8 

5 De Heidetochten Kester-Gooik vzw 23 20 Les Sans Soucis Ghlin 8 

6 Florastappers Gent vzw 19 21 Burchtstappers Herzele vzw 7 

7 Wandelclub De Marktrotters Herne vzw 18 22 WSV De Hopbelletjes Opwijk vzw 7 

8 Wandelcl.Scheldestappers Zingem vzw 16 23 De Heuvellandstappers vzw 7 

9 WV De Ijsbrekers Haaltert vzw 14 24 Marching Team 11de Bataljon Genie 6 

10 WSV De Kadees vzw 14 25 Omloop Kluisbergen vzw 6 

11 Parel van het Pajottenland 14 26 Les Trouvères Club  Ellezeles 6 

12 WSV De Chatons Ronse vzw 11 27 De Lachende Wandelaars Aalter vzw 5 

13 Wandelclub “De Schooiers” Wichelen 11 28 Reigerstappers Vinderhoute vzw 5 

14 CSC Lierde vzw/ Club v Sport en Cultuur 10 29 Wandelclub De Zilverdistel 5 

15 Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw 9 30 De Textieltrekkers vzw Vichte 5 
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“Wat zie ik daar”? 
In deze rubriek zullen we in elk nummer van Het Padstapperke een beschrijving geven van fauna en flora uit onze contreien. We 

nemen telkens een aantal dieren, bomen of planten onder de loep. Aan jou om ze op een wandeltocht te gaan zoeken. (Teksten 

Ivan - bronnen Wikipedia, Natuurpunt, internet, diverse publicaties) 

Vergeet-mij-nietje (plant) 

Omtrent de herkomst van de naam van dit lieftallige kleine bloemetje bestaan vele 
verhalen, maar veruit het meest romantische komt uit de Middeleeuwen: Een ridder was 
met zijn geliefde langs een rivier aan het wandelen. Bij het plukken van een bosje 
bloemen viel hij door het gewicht van zijn harnas in het water. Terwijl hij verdronk gooide 
hij het bosje bloemen naar zijn geliefde en riep "Vergeet mij niet". Deze bloem was daarna 
door de legende verbonden met romantiek en tragiek en werd vaak door vrouwen 
gedragen als teken van trouw en oneindige liefde. 

In onze contreien houdt men het meestal bij de Griekse legende waarbij de God Zeus bij 
de schepping aan alle planten een naam gaf. Toen hij dacht klaar te zijn riep er een klein 
blauw bloempje: "Oh Heer, vergeet mij niet!". "Zo zul je heten" zei Zeus toen. 

De wetenschap daarentegen hield het hoofd koel en noemde de plant Myosotis, wat in 
het Grieks muis-oortje (mus + otis) betekent. Het is een in Europa, Azië, Afrika en 
Australië voorkomende kruidachtige plant die hoort bij de familie van de ruwbladigen, de 
Boraginaceae.  

Er zijn veel verschillende soorten, maar de in 
ons land meest voorkomende zijn het bos-
vergeet-mij-nietje en het akkervergeet-mij-
nietje. In het wild zie je ze het meest in de 
bossen, waar het een beetje vochtig en 
voedselrijk is. Daar vermeerderen ze zich 
vaak in een opvallend gelijkmatig ritme, zodat 
ze er voor wilde planten verrassend netjes 
bijstaan. 

De tot 30 cm hoge vertakte stengels hebben 
vaak aan de onderzijde een bladrozet en de 
langwerpige tot ovaalvormige bladeren zijn 
langs de rand iets golvend en aan het eind 
spits. De stengel, de grijsgroene bladen en de 
kelkbladen zijn donzig en lijken wel behaard.  

De bloemen zijn 2-5 mm klein, en helder lichtblauw, maar ze komen ook voor in wit of 
roze. Ze staan in kleine groepjes dicht bij elkaar en hebben een geel oogje. De 
vruchtkelkstelen zijn twee tot driemaal zo lang als de vruchtkelk zelf. De bekervormige 
vruchtkelk is tot iets minder dan de helft gespleten. De bloeiperiode loopt van mei tot laat 
in de herfst. De donker-bruinzwarte zaden zijn heel klein en licht, duizend zaden van het 
Akkervergeet-mij-nietje hebben een gewicht van 0,25 gram. Het akkervergeet-mij-nietje 
heeft aan elkaar vergroeide kroonbladeren. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaad_(plant)
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Kauw (vogel) 

De kauw is een zangvogel uit de familie van de kraaien. Het is 
met een lengte van 34 tot 39 cm een van de kleinste leden van 
de familie. Kenmerkend zijn de zilvergrijze kopzijden en het 
achterhoofd en de lichtgroengrijze oogring. De iris van de kauw 
is wit en wordt gebruikt als afschrikmiddel voor soortgenoten. 
Kraaien daarentegen zijn volledig zwart en hebben een donkere 
iris. Kauwen beschikken over een relatief korte donkere snavel, terwijl kraaien een 
krachtige zwarte snavel hebben waarvan de bovensnavel bij de punt naar beneden buigt. 
Maar ook aan de roep kan je horen of je met een kauw of een kraai te maken hebt. 
Kauwen maken een geluid dat klinkt als “ka-ka”, terwijl kraaien een meer krassend geluid 
maken, wat klinkt als ‘‘skrà¨à¨hj-skrà¨à¨hj”. 

Kauwen komen meestal in groepen of paren voor en foerageren vaak gezamenlijk in 
weilanden en wegbermen, ook binnen de bebouwde kom. Binnen groepen kauwen 
bestaat een uitgebreide sociale structuur met een pikorde, intriges en altijd zijn er 
'verliefde' stelletjes te onderscheiden. De dieren hebben complexe banden met elkaar en 
blijven als koppel elkaar trouw voor het leven. De paarband tussen kauwen, die ook 

binnen een grotere groep waarneembaar is, duurt een 
leven lang en de vogels zijn bijna altijd onafscheidelijk. In 
de groep hebben ze veel geluiden waarmee ze 
communiceren, van vrolijk kwetteren (tsjak-tsjak-achtig) tot 
zacht tokkelen (kikakaka ko). De bekendste roep is hun 
naam "kauw kauw".  

Kauwen zijn alleseters. Het menu bestaat uit kleine 
ongewervelde dieren (zoals insecten, slakken en spinnen), 
knoppen, zaden, eieren, bessen tot patatresten en 
kadavers. In de omgeving van de mens doen kauwen zich 
ook tegoed aan afval en karkassen van overreden dieren.  

Kauwen vertonen actief voedseldelen onder soortgenoten, 
onafhankelijk van het geslacht of de verwantschap tussen 
gever en aannemer. Dit voedseldelen gebeurt voornamelijk 
op initiatief van de voedseldonor. Kauwen kennen een 
uitgebreider voedseldelen dan waargenomen bij andere 

soorten dieren, zoals chimpansees. De reden voor dit voedseldelen is nog niet volledig 
duidelijk. Twee hypothesen vinden ondersteuning: (1) een kauw geeft makkelijker aan 
een andere kauw indien hij er ook van krijgt en (2) door voedseldelen kopen kauwen rust 
af en worden ze niet lastiggevallen door soortgenoten . 

De kauw broedt van april tot in juni en heeft meestal één nest van 3-8 eieren (doorgaans 
4). De broedduur is tussen de 17 en 19 dagen. Kauwen broeden graag in elkaars 
nabijheid in losse kolonies. Het nest wordt gemaakt in holten van bomen, oude nesten 
van zwarte spechten, bosuilennestkasten maar ook gaten in muren, onder dakpannen 
en in schoorstenen. Ze broeden zelfs ook in konijnenholen. Jongen zitten 30-35 dagen 
op het nest en worden zo'n 4 weken na uitvliegen nog gevoederd door de ouders. 

Kauwen passen zich makkelijk aan en zijn zeer vindingrijk. Zolang ze voldoende 
nestgelegenheid en voedsel blijven vinden, zal het goed blijven gaan met de kauw. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bebouwde_kom
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Adder (reptiel) 

De adder is een vrij kleine giftige slang die 
ongeveer 50 tot 70 centimeter lang wordt. Hij is te 
herkennen aan de relatief grote neusgaten, de 
koperbruine tot rode ogen met een verticale pupil, 
de wat uitstekende schub boven het oog, de aan 
de bovenzijde van de kop vaak duidelijk zichtbare 
V-vormige vlek en het meestal donkere 
zigzagpatroon op de rug. De wat uitstekende schub 
boven het oog doet wat denken aan een frons, 
zodat het lijkt of de adder boos is. 

De adder is lang niet zo gevaarlijk als bijvoorbeeld 
de mamba's, de cobra's of de meer verwante ratelslangen, maar de beet kan wel 
gevaarlijk zijn voor de mens. Een adder zal een mens evenwel niet snel aanvallen tenzij 
hij in het nauw gedreven wordt. Veel confrontaties zijn het gevolg van domme pech zoals 
het per ongeluk op een slang gaan staan of het plukken van bessen van een struik waarin 
zich een adder verschuilt. 

De adder steekt voortdurend zijn tong naar buiten waarbij de tong op en neer wordt 
bewogen, wat tongelen wordt genoemd. Hierbij worden geurdeeltjes opgevangen door 
de tong die vervolgens naar het orgaan van Jacobson in het gehemelte worden gebracht 
en worden geanalyseerd. Omdat de adder een gevorkte tong heeft kan niet alleen 
bepaald worden of een prooi of vijand in de buurt is, maar ook waar deze geur het sterkste 
is, zodat de richting kan worden bepaald.  

De adder heeft een groot verspreidingsgebied, maar wordt in zijn voortbestaan bedreigd 
door de versnippering van heidegebieden of de verdroging en verbossing ervan. In 
Drenthe, waarnaar we deze zomer op weekreis trekken, gaat het nog relatief goed met 
de adder, hoewel daar ook stukken natuurgebied worden overbegraasd of overbeheerd. 
De habitat van de adder bestaat over het algemeen uit vochtige omgevingen, met 
voldoende schuilplaatsen bestaande uit dichte vegetatie, grote objecten als rotsen of 
holen van andere dieren. Met name vegetatie is belangrijk, omdat de adder hierin schuilt 
en zich daaronder ongezien kan verplaatsen. De adder is meestal bij het water te vinden 
en kan uitstekend zwemmen. 

Adders leven strikt solitair en mijden elkaar zo veel mogelijk, behalve in de paartijd en 
tijdens de winterslaap waarbij de dieren soms gezamenlijk overwinteren. Mannetjes 
'vechten' soms met elkaar om een vrouwtje, maar de slang bakent geen specifiek 
territorium af. De paring vindt plaats in de lente. De dracht duurt ongeveer 3 tot 4 
maanden, waarna het vrouwtje ongeveer 6 tot 20 (meestal 8 tot 12) volledig ontwikkelde 
jongen afzet.  

De adder staat hoog in de voedselketen en is een belangrijke jager op gewervelde dieren. 
Het is een predator die in een hinderlaag ligt te wachten. Er schuilt dan letterlijk een 
addertje onder het gras. Als een prooi te dichtbij komt, schiet de adder naar voren en bijt 
zijn slachtoffer met zijn naaldachtige giftanden. Deze zijn inklapbaar en worden in 
rustpositie, bij een gesloten bek, tegen het verhemelte gevouwen. Ze klappen 
automatisch uit bij het openen van de bek. Om de tanden nog dieper in de prooi te laten 
dringen wordt bij een beet een enigszins slaande beweging gemaakt. Het gif dringt 
daarbij diep in het slachtoffer binnen. De adder zelf wordt op zijn beurt buitgemaakt door 
verschillende vijanden zoals zoogdieren en roofvogels. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Voedselketen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewervelden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Predatie
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Esdoorn (loofboom) 

De gewone esdoorn of onechte plataan, die in België voorkomt, behoort tot de familie 
van de esdoorn of ahorn (Acer), een geslacht van loofbomen en heesters. Ze zien eruit 
als oerbomen, de oude, zo kenmerkende gewone esdoorns, met hun knoestige, 
corpulente stammen en machtige, koepelvormige kronen. Ze doorstaan met hun rijk 
vertakt en diep stekend wortelstelsel goed de voor- en najaarsstormen.  

De soort heeft stevige twijgen die dikke 
tegenoverstaande knoppen met bleekgroene 
knopschubben dragen. De enkelvoudige bladeren zijn 
vijflobbig en handnervig, bovenaan donkergroen, 
onderaan blauw-groen tot grijsrood. De toegespitste 
lobben zijn ongelijk gekarteld. De bladeren 
verschijnen iets voor de bloemen. De bloemen zijn 
geel-groen en ontstaan in hangende, aan de basis 
samengestelde trossen. In één tros kunnen 
mannelijke, vrouwelijke en steriele bloemen 
voorkomen.  

Net als alle esdoorns heeft deze soort gevleugelde 
vruchten, die twee aan twee bij elkaar zitten. De 
vleugels van de vruchten vormen een scherpe tot een 
rechte hoek, smaller aan de basis. De hoek die de 
vleugels ten opzichte van elkaar maken is, naast de 
vorm van de splitvruchtjes en de ligging daarvan, een 

belangrijk kenmerk voor het onderscheid van de soorten esdoorns. De dubbele vrucht 
zorgt door zijn vorm voor een goede verspreiding door de wind en wordt daarom vaak 
'helikoptertje' genoemd. Deze vruchten ontkiemen pas de volgende lente en zijn giftig 
voor paarden.  

Het hout is zeer bruikbaar voor meubels en 
omdat het goed bestand is tegen slijtage ook voor 
vloeren. Esdoorn wordt ook gebruikt voor het 
maken van keukens omdat het een lichte kleur 
heeft. Wanneer het een mooie golftekening heeft 
wordt het onder andere voor achterbladen van 
violen en dure gitaren gebruikt.  

De gewone esdoorn prefereert halfschaduw en 
groeit bij voorkeur op humusrijke, voedselrijke, 
licht tot matig vochtige, vaak kalkhoudende 
bodems met diepe teellaag, op koele plaatsen 
met hoge luchtvochtigheid. In het voorjaar heeft 
de esdoorn door de hoge worteldruk een sterke 
sapstroom, waardoor in deze tijd van het jaar wonden sterk kunnen bloeden. De meeste 
soorten hebben tevens door de dunne bast gauw last van verbranding als de zon op de 
stam schijnt.  

Deze sterke boom is wel gevoelig voor bladluizen en meeldauw. In de bladeren ontwikkelt 
zich in de nazomer vaak inktvlekkenziekte, veroorzaakt door een schimmel die paarse 
tot zwarte vlekken ontwikkelt op de bladeren.  
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Padstappers zeer vaak opgemerkt. 
Onder voorbehoud van de juistheid der ingewonnen informatie en voor zover ze nog 

niet in het vorig clubblad gepubliceerd werden. 

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

achterhalen.) Podiumplaatsen zijn in het vet gedrukt. 

 
Datum 

Naam van de tocht 
en.of van de organiserende club 

Aantal 
deel-

nemers 

Aantal 
Pad-

stappers 

Rang-
orde 

18.12 Jenevertocht - WSV Egmont Zottegem 1.769 68 2 

20.12 Kerstmistocht - Het Wandelend Paard 330 5 13 

21.12 Brugge Binnenste buiten in Kerstsfeer - Brugse Globetrotters 3.962 32 29 

21.12 Winter Wonderlandtocht - Op Stap Zwalm 587 15 9 

22.12 Antwerpen in de winter - RBK Antwerpen 2.144 136 1 

22.12 Putje Wintertocht - WSV De Molenstappers Ruiselede 1.847 10 28 

22.12 Poldertocht - Spetnikstappers 286 6 7 

25.12 Kersttocht - wsv Horizon Opwijk 1.893 35 9 

26.12 Hendrik Geeraerttocht - WTC Nieuwpoort 1.532 12 20 

26.12 Kerstsfeer in Damme - Levenslijn Team Damm 1.200 10 20 

26.12 Oudenaarde in kerstsfeer - Hanske De Krijger Oudenaarde 2.762 83 6 

27.12 In den Doenkere Zeswekentocht - De rustige bosstappers Jabbeke 891 6 19 

28.12 Meetjesland… maak het mee-eindejaarstocht - WAK 2.099 13 21 

28.12 Kortrijk Feeëriek-Ergodôme wandeltocht - wsk Marke 5.676 33 23 

29.12 Wintertocht - wsv Holsbeek 2.336 6 33 

29.12 Wafelentocht - WSV Egmont Zottegem 3.584 208 2 

29.12 Hooggoedwandeling - wsv De Lachende Wandelaars Aalter 2.558 14 25 

03.01 Start to Walk - De Chatons Ronse 1.072 40 5 

04.01 Driekoningentocht - Herentalse Wandelclub 1.889 6 26 

05.01 Nieuwjaarstocht - Postiljon Wandelclub Merelbeke 2.615 12 26 

05.01 Nieuwjaarstocht - Heidetochten Kester-Gooik 2.529 220 1 

05.01 Driekoningentocht - Wandelclub Gasthofstappers St-Gillis 1.569 6 21 

11.01 Wandelen door Kruishoutem-Viggaaltocht - Scheldestappers Zingem 3.819 78 9 

12.01 Wintertocht - Houtheimstappers Steenokkerzeel 2.574 27 21 

15.01 Bubbels Midweekwandeling - WSV Egmont Zottegem 1.527 46 2 

18.01 Nieuwjaarstocht - Wandelclub Koekelare 1.458 5 32 

18.01 Hugo Bonnynstocht - VOS Schaffen 1.600 5 29 

18.01 Winterwandeling - Omloop Kluisbergen 1.630 40 8 

18.01 Marche du Pourchau de Saint-Antoine - Verdigym Collines flobecq 1.066 49  

19.01 Wintertocht - Wandelclub Tornado 1.777 76 6 

19.01 Wintertocht - Wandelclub vier op een rij Groot-Zedelgem 2.186 6 35 

19.01 Sint-Antoniustocht - WSV De Kadees Aalst 2.557 88 7 
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25.01 Geutelingentocht - De Randstappers 1.798 93 3 

26.01 Manneken-Pistochten - Padstappers Geraardsbergen 2.714 547 1 

01.02 Sprokkeltocht - WSV Land van Rhode 1.555 70 3 

02.02 Prosper De Maeghtwandeling - Hanske De Krijger 1.964 38 8 

02.02 Lichtmiswandeling - De Wase Steinbockvrienden 771 5 16 

08.02 Oliebollentocht - De Margriete Stappers 3.295 7 47 

08.02 Valentijntjeswandeling - WSV Horizon Opwijk 2.123 48 9 

09.02 Wintertocht - CSC Lierde 370 67 1 

09.02 Het Pajottenland op zijn mooist-tochten - Halfoogstvrienden 623 9 8 

15.02 Geutelingentochten - Dwars door Brakel 2.092 141 2 

15.02 Folderwandeling - Omloop Kluisbergen vzw 680 9 13 

16.02 Pee Klaktocht -  WJC Denderklokjes Lebbeke 1.006 7 17 

16.02 Wintertocht - Bavostappers Zittaart 827 45 4 

16.02 Zwalmse 12-dorpentocht - Op Stap Zwalm 620 29 5 

19.02 Verwenkoffie Midweekwandeling - Egmont Zottegem 1.980 83 3 

23.02 Aktiv-wandeltochten - De Textieltrekkers Vichte 999 8 19 

23.02 Sprokkelmaandtocht - Wandelclub Kruikenburg 662 37 2 

26.02 Krakelingentocht - Padstappers Geraardsbergen 976 307 1 

29.02 Glazendorptocht - WSV ’t Hoeksken Hamme 1.076 14 15 

01.03 Neigembostocht - WSV De Kadees Aalst 1.570 147 1 

01.03 Mars der Zuiderkempen-Harten 5 - WSV Langdorp  2.074 11 23 

01.03 Kleine Steepletocht - Het Wandelend Paard 975 6 19 

03.03 Sneeuwklokjestocht - WSV Wetteren 992 26 9 

04.03 Schietchampettermolentocht - Wandelclub Kruishoutem Trotters 1.269 21 10 

07.03 Bacchustocht - Burchtstappers Herzele 1.970 119 2 

07.03 Marche de l’Amitié - Les Roses Noires 812 12  

08.03 Kriek- en Mattentochten - Marktrotters Herne 1.365 137 1 

 

Na vele jaren van trouwe dienst, kiezen Anny en Walter ervoor niet langer 
rustpostverantwoordelijken te zijn. We kunnen ze niet genoeg danken voor hun 
jarenlange inzet! We ontvingen volgend dankwoordje, dat we graag met jullie delen: 
 
Langs deze weg willen Anny en ik graag alle mensen bedanken die in de loop der jaren 
met ons samen werkten op de controleposten, de vaste ploeg maar ook de mensen die 
sporadisch bij ons waren (het was een prachtige vriendengroep) en het voltallige 
bestuur voor het respect die we voelden voor het door ons geleverde werk. De 
appreciatie zagen we op het ledenfeest door de prachtige bloemen en de goede fles 
wijn die ons werd aan geboden door het bestuur, maar ook de vele leden die ons 
bedankten voor het geleverde werk. 

Nogmaals dank en tot op een van de volgende organisaties. 

Walter en Anny 
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Onze komende organisaties. 

Inwandelen Mattentaartentocht op 11 april 2020 
Op Paaszaterdag 11 april wandelen we onze klassieker de Mattentaartentocht in. Ook 
deze keer doen we een laatste inspectieronde de week voordien. Op die manier krijgen 
de leden die helpen ook de kans om de wandeling te leren kennen en te wandelen. 
Natuurlijk staat de wandeling open voor al onze leden. Wie niet helpt en al eens wil 
proeven van de organisatie, kan ook mee. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 

Na het succes van vorig jaar kiezen we opnieuw voor 3 afstanden: 10 of 12, 22 en 42 
km. We gaan in groep op stap aan een ‘normaal’ tempo waar iedereen mee kan. Elke 
groep heeft een begeleider die het parcours kent. Er wordt gestart onder de 
spoorwegbrug van de Grote Weg, beter gekend als ‘de Bremme’. We kunnen parkeren 
in de buurt van de school en onder de brug. Vermits de rustposten nog niet zijn bemand, 
zorgt elkeen voor wat drank en eten in zijn rugzak. Onderweg houden we waar mogelijk 
even halt bij een cafeetje, zodat we de lunch kunnen aanspreken. 

Vertrek: 42 km:om 7u00; 22 km: om 9u00; 10 of 12 km: om 9u00 

Na de wandeling kaarten we met de deelnemers na bij een gratis drankje om te 
bekomen van de inspanningen. 

Zondag 19 april 2020 

37e MATTENTAARTENTOCHT 
Koninklijk Atheneum, Papiermolenstraat 103, 9500 Geraardsbergen 

Start tussen 7u00 en 15u00 (aankomst voor 18u00) 

Deelname: € 2,00 (€ 0,50 korting leden erkende wandelfederatie) 

€ 0,10 ten voordele van een goed doel 

Gratis halve mattentaart + koffie 

Gratis kinderzoektocht met leuke prijzen 

6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 26 - 32 - 42 km 

Uren ronddwalen door de velden, landerijen, bossen en natuurgebieden in de uitlopers 
van de Vlaamse Ardennen combineren met een doortocht op de markt van de tweede 
oudste stad van Vlaanderen en daarbij vergast worden op een halve mattentaart met 
koffie (of water), kan alleen maar bij ons. Wij organiseren deze mattentaartentocht al 
voor de 37ste keer en werken daarbij terug samen met de door de stad georganiseerde 
“Dag van de Mattentaart”.  

We starten de tochten in het Koninklijk Atheneum, op een boogscheut van het station. 
Onze dynamische medewerkers staan er paraat om de wandelaars te vergasten op een 
verkwikkende koffie of thee, lekkere verse soep, gekoelde bieren en verfrissende 
dranken, met zorg bereide broodjes, diverse snacks en natuurlijk heerlijke 
Mattentaarten. Dat doen ze trouwens ook onderweg op de rustposten. 
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Alle afstanden worden door het schilderachtig decor geloodst van het Boelarebos. De 
zee van blauwe boshyancinten, witte bosanemonen en daslook, zal de wandelaar zowel 
met de kleurenpracht, als met de overweldigende geur in verrukking brengen. Het wordt 
voor allen het begin van een korte genieterstocht of een lange sportieve uitdaging. We 
zorgen daarbij voor een scala aan tussenmogelijkheden en een waaier aan diversiteit 
van landschapsvormen en bezienswaardigheden onderweg. 

De 6 en 8 km splitsen af in het bos en gaan langs rustige wegen en stegen op zoek 
naar de Markt, waar in de schaduw van het stadhuis en de monumentale Sint- 
Bartholomeuskerk - onder het goedkeurend oog van het oudste Manneken Pis - 
standwerkers vanaf 10u uitpakken met onder andere demonstraties mattentaarten 
bakken en verkoop en degustaties van streekproducten. Maar ook de reuzen zijn van 
de partij en dagen de voorbijgangers uit hun draagvermogen te testen, gadegeslagen 
door dagjestoeristen vanaf de terrasjes van de omringende horecazaken. Ook de 
wandelaars op alle andere afstanden zullen hier vroeg of laat tegen het einde van hun 
tocht doorkomen.  

De andere wandelaars trekken na het Boelarebos de Grote Buizemont op en over.  De 
wandelaars op de 26, 32 en 42 km haspelen onderweg nog een ommetje naar het 
Natuurreservaat De Rietbeemd af, het enige taalgrensoverschrijdend reservaat van 
ons land. Ze genieten er van een gevarieerd landschap van knotwilgenrijen, hagen, 
houtwallen, rietvelden, moerasgebieden, ouderwets meanderende beekjes en 
amfibieënpoelen. Men kan er naast een twintigtal verschillende soorten dagvlinders en 
de Gallowayrunderen ook een hele resem vogels, waaronder de rietgors, horen of zien. 
Terug bij de andere afstanden, stapt iedereen door het Arduinbos terug de Kleine 
Buizemont op. Het geklauter verdient in rustpost Den Drempel zeker wat verpozing.  

Van daaruit kunnen de wandelaars 
de kilometerteller aandikken met 
een korte of lange tocht door een 
open landschap, af en op de 
oostflank van de berg, naar het 
18de eeuwse witgekalkte Hof ter 
Buikmeers en terug. Na een 
enkele of dubbele rust dalen de 10 
en 14 km af naar de Markt van 
Geraardsbergen, terwijl andere 
afstanden (12, 16, 22, 32 en 42km)  
freewheelend naar de voet van de 
Vesten duiken, van waaruit ze de 
aanval inzetten op de - in 
wielermiddens beruchte en gevreesde - Muur. Na deze forse klim nemen ze op de 
Kapelmuur best even de tijd om de weidse omgeving te overschouwen en op adem te 
komen in of buiten de neobarok O.L.V-kapel, een vooral in de maand mei drukbezochte 
bedevaartplek. Even voorbij de vijver krijgen ze opnieuw het gezelschap van de 
vrienden op de 18 en 26 km, die de Oudenberg vanuit Den Drempel via de heuvelrug 
hebben gerond. Allen kunnen nu wat stoom afblazen en langs de oostflank van de Grote 
Molenberg via de Hoeve Te Wambas en de Kapel van de Ommegang op zoek gaan 
naar de rustpost in Onkerzele. De rustpost is ondergebracht in de Speeldoos, een 
toepasselijke naam na al het gestoei op de heuveltjes van en rond Geroaldi Montem. 

Oef! De 16 en 18 km mogen hier beginnen denken aan terugkeren naar 
Geraardsbergen, maar voor de 22, 26, 32 en 42 km liggen in het oosten nog heel wat 
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veldwegen, stiltegebieden en bossen. Op de fraaie lus door de Steenborrebeekvallei 
ontdekken de 22, 26 en 32 km de geïsoleerde semi-gesloten hoeve Hof ten 
Steenborre. En de 42 km? Parallel aan de Hoge Buizemont ligt ten oosten nog een 
heuvelrug, het Moerbekebos. De heuvel is vooral gekend van de Bosberg die de 
heuvel in twee snijdt. De wandelaars klimmen er via het Raspaillebos naar El Faro, 
een gezellige taverne boven op die Bosberg. Het is een caférustpost die goed van pas 
komt, want er liggen nog wat kilometers te wachten vooraleer ze de anderen terug 
vervoegen aan het hof ten Steenborre. Het parcours ernaartoe omvat nog een bezoekje 
aan de laatgotische Sint-Pauluskapel in Galmaarden en een tocht door de glooiende 
velden ten zuiden van het Karkoolbos en een passage door het straatdorp Atembeke.  

Na de Speeldoos is de Markt van Geraardsbergen het volgende doel. De velden op de 
westflank van de Grote Molenberg en de lamaweide, decoreren de weg er naar toe. 
Tenslotte wandelen alle deelnemers na de Markt dan langs de Dender en een laatste 
verrassend ruig natuurpad terug naar de startzaal. 

Wij bieden - zoals trouwens op al onze tochten - pakketten mattentaarten aan tegen 
voordeeltarief (5 + 1 gratis = 7,50 €). Wegens het succes ervan raden we aan deze te 
bestellen voor je gaat wandelen (aan de stand met de banner). Het pakket kan je na 
je wandeling ophalen. 

Pinkstermaandag 1 juni 2020 

11e GAVERSWANDELING 
DE DOOS, Prov. Domein De Gavers, Onkerzelestraat 208, 9500 Onkerzele 

Start tussen 7u30 en 15u00 (aankomst voor 18u00) 

Deelname: € 2,00 (€ 0,50 korting leden erkende wandelfederatie) 

Gratis Mysticbiertje of frisdrank 

Gratis kinderzoektocht met leuke prijzen 

6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 26 - 32 - 42 km 

Er zijn er die er nu al naar uitkijken om de meanderende Dender over te steken op een 
veerpont dat nog met mankracht wordt voortbewogen. Het is en blijft immers een 
belevenis en het brengt je als wandelaar efkes helemaal terug in de tijd en vooral los 
van de tijd. De Gaverstocht heeft er een traditie van gemaakt het veerpont in 
Schendelbeke te gebruiken.  

De wandelingen starten op het uitgestrekte recreatiedomein De Gavers, vanuit de 
comfortabele zaal “De Doos”, met op een boogscheut een ruime parking. De langere 
afstanden (22, 26 en 32 km) worden eerst even weggestuurd door de velden rond het 
natuurcentrum Helix naar de uitlopers van het Raspaillebos, vooraleer samen met de 
andere wandelaars het veer op te zoeken. De bootsman(nen) zet(ten) er de wandelaars 
af aan de overkant van de Dender en dat doen ze continu de hele dag door, zodat geen 
wandelaar achterblijft of indommelt van het wachten.  
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Wat is er verder op zo’n Gaverstocht nog te zien of te beleven? 

Uiteraard de Gavers zelf (alle afstanden) met de 20 ha grote waterplas waarrond de 
wandelaars de tochten afsluiten en waar we hen vergasten op een gratis kriek Mystic 
of frisdrank vooraleer ze in de De Doos de (wandel)boeken toe doen.  

Moenebroek (10, 16, 22, 26 en 32 km), het door Natuurpunt Boven-Dender beheerde 
natuurreservaat dat zich van oost naar west uitstrekt langs de Moenebroekbeek, is in 
hoofdzaak begroeid met Zwarte Els, die als enige goed gedijt in de door enkele bronnen 
natgehouden bodem. Rondom het moerasbos en de bloemrijke graslanden met 
koekoeksbloemen, moeras-vergeet-mij-nietjes en pinksterbloemen liggen vooral 
weilanden omringd door hagen, houtkanten en bomenrijen. 

Boelaremeersen (12, 16, 22, 26 en 32 
km). Hier wandel je door meersen, ruigten, 
rietvelden, valleibosjes en zeeën van 
bloemende weiden en trek je over greppels, 
grachten en langs poelen de leefwereld van 
libellen binnen. Het komt er op aan te 
genieten van het verwilderde gebied en te 
luisteren naar de roep of de zang van 
verschillende vogelsoorten die hier een 
ideale biotoop hebben gevonden. Rust is 
nergens rustiger. 

Baronie van Boelare (16, 26 km). We wandelen rond in de imposante tuinen en het 
park met eeuwenoude bomen, rond het majestueuze in zijn kenmerkende Louis XV-stijl 
gerestaureerde kasteel, dat nu ten dage dienst doet als woonzorgcentrum. 

Afgezien van deze bijzondere punten trekken de wandelaars door de velden en 
landerijen van de boerendorpen Schendelbeke, Vloerzegen en Ophasselt, langs hun 
gehuchten Mussenhoek, Boskouter, Kriekelaar, Waterloze, Dries, Kakelenberg, …  

Rustposten hebben we uitgebouwd in Schendelbeke en Ophasselt. We bieden er de 
wandelaars spijs en drank tegen schappelijke prijzen en een stoel en tafel om te rusten. 

Terug in De Doos pakken we naar goede gewoonte uit met een scala aan kleine snacks 
van croques tot barbecueworsten en van broodjes tot smossen. En wat dacht je van 
een verwenkoffie, een heerlijk stukje mattentaart, een lekker gekoelde frisdrank of iets 
sterkers. Onze medewerkers staan paraat om je te bedienen, zodat je voldaan - voor 
zover je dat nog niet was - huiswaarts kan.  

 

Corona-virus - Belangrijke mededeling 
Iedereen is zich bewust van de problematiek die het Corona-virus met zich meebrengt 
en van de ernst waarmee we daar moeten mee omgaan. Intussen nam de regering, de 
provincie of de plaatselijke overheid dwingende maatregelen, waaronder een verbod 
om wandelorganisaties te laten doorgaan. Voor zover dergelijke maatregel onze 
tochten zou treffen en wij deze dus zouden moeten afgelasten, bekijken we wat we zelf 
kunnen ondernemen. Via digitale weg houden we jullie op de hoogte. Wie niet over e-
mail beschikt kan info inwinnen bij de clubverantwoordelijken. 
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De 2de dinsdagwandelingen. 

Intussen wordt het een gewoonte om op dinsdag deel te nemen aan de 
groepswandeling. Niet enkel voor het stappen, maar evenzeer voor de sfeer, de 
groepsgeest en de gezelligheid. Tijdens de wandeling wordt er gekeuveld over 
dagdagelijkse dingen, de ene keer al wat serieuzer dan de andere keer. Op de 
dinsdagwandelingen begroeten we de laatste maanden telkens een 80 tal leden, die 
echt genieten van de uitgestippelde omloop. Ervaren parcoursbouwers zorgen ervoor 
dat het mooiste van de regio wordt aangedaan. En zoals het bij Padstappers hoort, 
liever een streepje natuur, dan verharde wegen. Bij minder goed weer is een goed paar 
schoenen dan ook een noodzaak. 

Vergeet niet, jouw deelname betekent een mooi gebaar voor het goede doel. Je bijdrage 
van minimum 50 eurocent maakt echt het verschil op het einde van het jaar.  

Sylvain, Pierre en ook André blijven de komende maanden instaan voor mooie 
parcoursen. Zij gaan op zoek naar de mooiste plekjes uit de streek. Daar kan al eens 
een streepje modder in voorkomen, wat wil je met Padstappers?  Na de tocht is het 
ontspannen gevoel des te groter.  

De komende 2de dinsdagwandelingen 
Dinsdag 7 april 2020:  

Opgelet, uitzonderlijk de eerste dinsdag. Vertrekken doen we deze keer om 10u00 
op de top van de Bosberg. Vanuit El Faro, Heirbaan 135, Galmaarden. We maken twee 
mooie lussen met het te verwachten klim en daalwerk. ’s Middags versterken we de 
innerlijke mens met onze meegebrachte boterhammen. Wie zin heeft kan voor de 
wandeling een snack bestellen, op de middag zal die dan klaar staan. 

Dinsdag 12 mei 2020:  

Vertrek om 10u00 in de voetbalkantine van Meerbeke, Halsesteenweg 60, 9402 
Meerbeke. Ruime parkeermogelijkheden aan de kantine. We ontdekken de omgeving 
van Meerbeke, de uitlopers van de Denderstreek die overgaan naar het Pajottenland. 
‘s Middags tussen de twee lussen in, verorberen we ons lunchpakket.  

Dinsdag 9 juni 2020:  

Deze keer laten we ons oog vallen op Moerbeke. We gaan op verkenning vanuit de 
voetbalkantine van Moerbeke, Zikastraat, Moerbeke. Op de flanken van Schillebeek 
ontdekken we de rijke natuur dewelke hier nog aanwezig is. Zoals gewoonlijk starten 
we om 10u00. ’s Middags genieten we van onze meegebrachte boterhammetjes 

Dinsdag 7 juli 2020:  

Opgelet, uitzonderlijk de eerste dinsdag. Voor de tweede keer maken we een 
wandeling vanuit de gerestaureerde Boembekemolen, Boembeke 18, 9630 Brakel. 
Opnieuw starten we om 10u00 en ook deze keer zorgen onze meegebrachte broodjes 
voor het versterken van de innerlijke mens. 

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

1.  Challenge Walk The Muur gedurende 4 uur 
Op zaterdag 6 juni organiseren we voor 
het eerst een wandeling op een circuit. 
De bedoeling is om zoveel als mogelijk 
de Muur te bewandelen in een 
tijdsspanne van 4 uur en dit op een 
circuit van 2 km. Inschrijven voor dit evenement doe je best vooraf. De kostprijs om 
deel te nemen bedraagt € 5,00. Daarvoor wordt je tijd geregistreerd, krijg je water, 
frisdrank en fruitbevoorrading. Na de wandeling belonen we elke deelnemer met een 
mooi diploma. Wie de dag zelf inschrijft, betaalt ter plaatse € 10,00. Natuurlijk zijn 
supporters ook meer dan welkom. 

Starten gebeurt op de Vesten om 9u00 stipt. Formaliteiten vanaf 8u00. Meer info vind 
je terug op https://challenge-geraardsbergen.com/walk/. 

Een tip: spreek af met vrienden en maak er onderling een wedstrijd van of voor de 
echte durvers, ga voor het meeste aantal ronden.  

2.  Vrijwilligers/medewerkers gezocht op 
zaterdag 6 en zondag 7 juni 

Op zondag 7 juni worden opnieuw heel wat nationale en internationale atleten in 
Geraardsbergen verwacht. Naar verluidt zouden er zowat duizend atleten aanwezig 
zijn. Ook dit jaar liggen de verwachtingen opnieuw hoog voor een boeiende finale met 
sfeer en respect van de atleten. 

Het is een uniek gegeven, Geraardsbergen met zijn kasseien, Muur en Kapelmuur, 
Gaversplas, landelijke uitgestrektheid en een afsluitende run in de stad. Dit alles zorgt 
ervoor dat er telkens opnieuw meer deelnemers op de afspraak zijn. Maar om dit alles 
in goede banen te leiden zijn er heel wat medewerkers nodig. De stad rekent op heel 
wat vrijwilligers die op die dag paraat staan om alles in goede banen te leiden. 

De voorbije jaren hebben we steeds onze medewerking verleend en zullen dit ook doen 
in 2020. Heb jij er zin in? Wil jij meewerken op een toporganisatie?  

Wij staan in voor catering, logistiek (= transport) en bevoorrading van atleten, waarvan 
er een 1000-tal worden verwacht!  Zie je eerder een taak weggelegd voor jou als 
opbouwer, seingever, verzorger, baliemedewerker of bij de afbouw, dat kan natuurlijk 
ook. Op de site https://challenge-geraardsbergen.com/ en in het stadsmagazine vind je 
heel wat info.  

De geïnteresseerden kunnen zich via de Padstappers inschrijven (contact opnemen 
met Kurt). Wil je helpen bij de catering op zondag (Nancy is hiervoor verantwoordelijk) 
dan kan je contact opnemen met haar. Kortom voldoende mogelijkheden voor 
vrijwilligers die willen meewerken. 

Voor elke vrijwilliger is er een goodiebag en een speciale medewerkers T-shirt. In de 
goodiebag zitten allerhande leuke en interessante gadgets van sponsors en 
sympathiserende bedrijven. Na het evenement is er in september een 
bedankingsbijeenkomst  waar de stad zorgt voor een aangenaam terugblikmoment.  

https://challenge-geraardsbergen.com/walk/
https://challenge-geraardsbergen.com/
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Nancy’s kookhoekje. 

Aperitiefhapje: Gegratineerde eieren met tonijn 
Benodigdheden: 

2 eieren, 1 takje peterselie, ½ tak witte selder, 250 ml. melk, 25 g. boter, 25 g. bloem, 
½ lp. tomatenpuree, 50 g. gemalen kaas, peper, zout, cayennepeper, ½ blik tonijn 
naturel, ½ ui, stokbrood, ciabatta 

Bereidingswijze: 

Kook de eieren hard gedurende 10 minuten. 

Was de peterselie en hak fijn. 

Was de witte selderstengel en snij in zeer kleine stukjes. 
Kook de stukjes selder gaar in een bodempje water. 

Bereid een roux van boter en bloem, voeg er de melk aan toe en de tomatenpuree. 
Kruid de saus met peper, zout en cayennepeper. Voeg er van het vuur de gruyèrekaas 
en de helft van de fijngehakte peterselie aan toe. 

Giet de tonijn af. 

Pel de ui en snij zeer fijn. 

Pel de eieren en snij in twee. Haal het eigeel eruit en prak het eigeel fijn. Meng het 
eigeel met de ajuin, de selderblokjes, de tonijn, de rest van de peterselie en 2 lepels 
van de saus. 

Vul de halve eitjes met het mengsel. Leg de rest van het mengsel naast de halve eitjes. 
Giet de rest van de saus over de eitjes. Bestrooi met wat gemalen kaas en laat 
gratineren en goed warmen onder een hete grill. 

Dien op met stokbrood of ciabatta. 

Soep: Courgettesoep met tomaten 
Benodigdheden:  

1 courgette, 1 ui, 1 kleine aardappel, margarine, 2 verse tomaten, 1 liter kippenbouillon 

Bereidingswijze: 

Was de courgette, schil ze niet, snij ze in kleine blokjes. 

Pel de ui en snij in stukken. 

Pel de tomaten en snij in stukken. 

Schil de aardappel en was ze. 

Laat wat margarine smelten in een soepkom. Stoof er de ui en de courgette in. Voeg 
er de kippenbouillon, de aardappel en de stukken tomaat aan toe. 

Laat onder deksel op een zacht vuur 20 minuten koken. 

Mix de soep en breng ze op smaak met wat peper.  
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Hoofdgerecht: Gegratineerd varkensgebraad 
Benodigdheden:  

Varkensgebraad, margarine 

1 wortel, ½  ui, peper, zout, 1 lookteentje, 50 ml. witte wijn, 50 ml. room, 25 g. gemalen 
kaas, 1 eierdooier 

Aardappelen, peper, zout, nootmuskaat, melk 

Bereidingswijze: 

Laat boter bruin worden in een pan en kleur er het vlees langs alle kanten in.  

Reinig intussen de ui en de wortel en snij grof. 

Doe wat boter in een kom, laat de boter 
smelten en doe er de helft van de 
groenten in. Leg het gebraad op de 
groenten. Kruid het vlees met peper en 
zout. Voeg de rest van de groenten er aan 
toe en het teentje look. Voeg er de witte 
wijn bij en laat op een zacht vuur garen (= 
BRAISEREN) 50 min./kg 

Maak ondertussen de groenten.  

Schil intussen de aardappelen en kook ze gaar. 

Haal het vlees uit de kom. Hou het warm.  

Voeg de room aan de groenten toe. Mix alles fijn. Breng eventueel op smaak. Voeg de 
kaas bij het mengsel en laat de kaas smelten. 

Snij het vlees in dunne plakjes. Leg het vlees in een ovenschotel. Overgiet met de 
saus en laat goed warmen en gratineren in een hete oven. 

Maak van de aardappelen puree. 

Dessert: Tiramisu van verse kaas en aardbeien 
Benodigdheden (10 personen): 

6 verse kaasjes (petit suisse), 150 g. mascarpone, 1 kg aardbeien, 150 g. 
boudoirkoekjes, 1 dl. aardbeien of frambozencoulis,  100 g. kandijsuikerkoekjes 
(Bastogne van LU), 100 g. suiker, 1 zakje vanillesuiker, 2 eiwitten 

Bereidingswijze: 

Meng de suiker, de vanillesuiker, de mascarpone en de roomkaas tot een gladde 
massa. Spoel de aardbeien en verwijder het groen kroontje. Snij de aardbeien in 
stukjes. meng de stukjes aardbeien onder het mengsel. Klop het eiwit stijf en schep het 
onder het mengsel. 

Verkruimel de boudoirs en meng ze met de coulis. Doe wat coulis onderaan in een 
glas. Verdeel het kaasmengsel op de coulis en zet koel weg. 

Verkruimel de kandijsuikerkoekjes. Snij enkele aardbeien met het groen in 4. Haal de 
glazen uit de koelkast en bestrooi ze net voor het opdienen met de koekjes en een 
stukje aardbei. 
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Wandelkalender voor het 2e trimester. 

Hierna volgt een lijst van wandeltochten, waarbij onze voorkeur gaat naar wandelingen 
van bevriende clubs of burenclubs. (Onder voorbehoud van verdere dwingende 
maatregelen - na 3 april - met betrekking tot het coronavirus.) 
 

1 Dag en datum,  .    = tocht voor WalkOn Criterium 
2 Naam van de organisator, naam van de tocht en startplaats. 
3 Afstanden en vertrekmogelijkheden 

 
Respecteer vooral het startuur. Leg spontaan je lidkaart 2020 voor ! 

 

1 2 3 

Zaterdag 04.04 WSV Land Van Rhode 
Bursitiatocht 

Parochiaal Centrum Sint-Martinus 
Kerkstraat 2, Burst 

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

Zondag 05.04 Wandelclub Cracks Wolvertem 
Crackstochten 

Willy Vandenberghecentrum 
Nieuwelaan 98, Meise 

5-9-12-17-23-30-43 km 
van 7u tot 15u 

DINSDAG 7.04 - GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN om 10u 
SAMENKOMST Café El Faro, Heirweg 135, GALMAARDEN 

Woensdag 08.04 Op Stap Zwalm 
Midweek Paastocht 

PC De Zwaluw 
Decoenestraat 9, Munkzwalm 

4-6-12-18 km 
van 7u tot 15u 

Donderdag 09.04 Wandelclub IPA België 
Midweektocht IPA België 
Parochiezaal Luchteren 

Gavergrachtstraat 103, Drongen 

6-12-20 km 
van 8u tot 15u 

Donderdag 09.04 WTC Nieuwpoort 
Jachthaventocht 

Stedelijke Feestzaal van de Vismijn 
Kaaiplein, Nieuwpoort 

5-7-10-13-15-19-25-32 km 
van 7u tot 15u 

Zaterdag 11.04 - INWANDELING MATTENTAARTENTOCHT VOOR HELPERS EN LEDEN 
STARTEN AFHANKELIJK VAN GEKOZEN AFSTAND AAN BRUG GROTE WEG 

ZIE ARTIKEL ELDERS IN HET CLUBBLAD 

Zaterdag 11.04 
 
 

Op Stap door Nukerke 
Zevenbundertocht 

Parochiaal Centrum Nukerke 
Nukerkeplein 7, Nukerke 

4-7-11-15-18-22 km 
van 7u tot 15u 

Zaterdag 11.04 WJC Denderklokjes Lebbeke 
Tongenslijperstocht 
Kantine Speelplein, 
Dorp, Denderbelle 

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

Zondag 12.04 Everbeekse Wandeltochten 
Vlaanderens Mooiste 

Campus De Rijdtmeersen 
Kasteelstraat 32, Brakel 

6-12-18-25 km 
van 7u tot 15u 
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Zondag 12.04 Wandelclub Natuurvrienden Deinze 
Kunsttocht 

Emmaüs- Campus Machelen 
Leihoekstraat 7, Machelen 

6-10-15-20-25 km 
van 6u30 tot 15u 

Zondag 12.04 
 
 

Les Vaillants Acrenois 
Marche du Pays des Carrières  

Salle L’Ollignois 
Rue des Combattants, Ollignies 

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

Maandag 13.04 
 
 

De Chatons Ronse VZW 
Muziekbostocht 

Zaal De Spil 
Lorettestraat 190, Ronse 

4-10-14-21 km 
van 6u tot 15u 

Maandag 13.04 
 
 

Wandelclub Al Kontent 
W.A.K.-tocht 

Feestzaal De Molen(Wippelgem) 
Goeiingen 12, Evergem 

4-8-12-16-20-24-30 km 
van 7u tot 15u 

Woensdag 15.04 Egmont Zottegem 
Pannenkoek Mikado Midweektocht 

Stedelijk Sportstadion 
Kastanjelaan, Zottegem 

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

Donderdag 16.04 Klavertje Vier Wortegem-Petegem 
Ghellincktocht 

Kantine KFC Petegem 
Eekhoutstraat, Petegem-a/d-Schelde 

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

Vrijdag 17.04 Buencamino vzw Step Forward 
Buencamino Lentewandeling 

De Boare 
Koningsplein 1, De Panne 

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

Zaterdag 18.04 Hanske de Krijger Oudenaarde 
Koppenbergtocht 

Dorpshuis De Linde 
Berchemweg 250, Melden 

4-6-12-15-18-24-30 km 
van 7u tot 15u 

Zaterdag 18.04 Le Roitelet 
Marche de la Hunelle 

Centre Culturel et Sportif 
Rue de la Liberté 23, Ladeuze 

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

Zondag 19.04 
PRIORTOCHT 

 
ALLEN OP POST 

Padstappers Geraardsbergen 
MATTENTAARTEN tocht 

Koninklijk Atheneum 
Papiermolenstr. 103, G’bergen 

6-8-10-12-14-16-18-22-26-32-
42 km 

van 7u tot 15u 
 

Vrijdag 24.04 De Lachende Wandelaars Aalter 
Door ’t Land van Pierlala 

Feestzaal Katershoek 
Ijzeren Hand 1, Ursel 

5-10-15-20 km 
van 8u tot 15u 

Zaterdag 25.04 Postiljon Merelbeke 
Husdinetocht 

Gemeenschapscentrum Berghine 
Dendermondestwg 437 Destelbergen 

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

Zaterdag 25.04 Wandelclub De Kruishoutem Trotters 
Lentewandeling De Kepper 

POC De Kepper 
Kerkhofweg 4, Kruisem 

5-6-12-14-18-24 km 
van 7u tot 15u 
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Zondag 26.04 

 
BUSREIS 

Wandelsport Vlaanderen vzw 
Vlaanderen Wandelt 

Luchtmachtbasis Koksijde 
R. Vandammestr. 100, Koksijde 

4-7-11-15-20-24-33-37-42 km 
van 7u tot 15u 

Zondag 26.04 

 
VERGOEDING 

Wandelsport Vlaanderen vzw 
Vlaanderen Wandelt 

Sportloods 
Pastinakenstraat, Asse 

3-5-7-12-14-21-25-30-35-42 
km 

van 7u tot 15u 

Woensdag 29.04 De Textieltrekkers Vichte 
Grastocht 

Buurthuis Sint-Lodewijk 
Pladijsstraat 278, Deerlijk 

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

Vrijdag 01.05 Parel v/h Pajottenland 
Brillanttochten 
De Notelaar 

Ninoofsesteenweg 74a, Vollezele 

4-6-8-12-18-24-30 km 
van 7u tot 15u 

Vrijdag 01.05 

 
 

Wandelclub De Zilverdistel 
Disteltochten 

Oscar Romerocollege 
Noordlaan, Dendermonde 

4-8-12-18-24-30 km 
van 7u30 tot 15u 

Vrijdag 01.05 De Randstappers 
Dwars door Horebeke 

Zaal De Kroon 
Dorpsstraat 12, Horebeke 

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

Zaterdag 02.05  Scheldestappers Zingem 
Lozermeitocht 

Parochiaal centrum Della Faille 
Ouwegemsestwg 259, Kruisem 

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

Zaterdag 02.05 
 

BUSREIS 

Les Randonneurs de Haute-Meuse 
Marche du Muguet 

Salle Récréar 
Rue Marcel Lespagne, Hastière 

4-6-12-20-30 km 
van 7u tot 14u 

Zaterdag 02.05  
 
 

De Ankerhofstappers 
Edelingentocht 
Zaal Ankerhof 

Huytstraat 36, Haaltert 

6-8-12-14-25 km 
van 7u tot 15u 

Zondag 03.05 

 

Burchtstappers Herzele 
Lentewandeling - OVL Wandelt 

Sportpark De  Tramzate 
Sint-Rochusstraat 32,Herzele 

5-10-14-16-20-24-34 km 
van 7u tot 15u 

Zondag 03.05 Wandelclub St.Pieters-Leeuw 
Lewe tocht 

Zaal Centrum 
Menisberg 7, Huizingen 

5-10-15-20-25-30-35 km 
van 7u15 tot 15u 

Zaterdag 09.05 Wandelcl. Natuurvrienden Deinze 
Basiel De Craenetocht 
Basissschool Leerne 

Leernsestwg, Bachte-Maria-Leerne 

6-10-15-20 km 
van 6u30 tot 15u 

Zondag 10.05 
 

Florastappers Gent 
Vrijbuiterstocht 

Vrije Basisschool Dikkelvenne 
Nijverheidsstr. 29A, Dikkelvenne 

6-9-12-16-21 km 
van 7u30 tot 15u 
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Zondag 10.05 Denderklokjes Lebbeke 
Vondelmolentocht 

Vondelmolen Peperkoek 
Dendermondsestwg. 208, Lebbeke 

6-9-12-18-24 
Van7u tot 15u 

DINSDAG 12.05 - GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN om 10u 
SAMENKOMST Voetbalkantine Meerbeke, Halsesteenweg 60, 9402 Meerbeke 

Woensdag 13.05 
 
 

Hanske De Krijger Oudenaarde 
Enametocht 

Parochiezaal Ename 
Paardemarktstraat, Ename 

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

Zaterdag 16.05 De Wilde Brouwers 
Wilde Brouwerstocht 

Brouwerij De Wilde Brouwers 
Hundelgemsestwg. 310, Merelbeke 

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

Zaterdag 16.05 Wandelclub Kruikenburg 
Rondom Ternat 

Castelhof 
Molenstr. 102, St-Martens-Bodegem 

6-13-21 km 
van 7u tot 15u 

Zondag 17.05 
 
 

Wsv Land Van Rhode 
Lentetocht 

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

5-7-10-14-18-21-25-30 km 
van 7u tot 15u 

Donderdag 21.05 
 
 

Egmont Zottegem 
Egmonttocht 

Feestzaal Bevegemse Vijvers 
Bevegemsevijvers 1, Zottegem 

6-12-18-24-32-42-50 km 
van 6u tot 15u 

Donderdag 21.05 Les Sucriers De Brugelette 
Marche des Nerviens 

Salle Omnisports 
Avenue Gabrielle Petit 3, Brugelette 

4-6-12-20-30 km 
van 6u30 tot 15u 

Zaterdag 23.05 Omloop Kluisbergen 
Helletocht 

Feestzaal De Brugzavel 
Brugzavel 25B, Berchem 

25--50-75 km 
van 5u tot 11u 

Zaterdag 23.05 WAK Groot-Evergem 
Augustijnentocht 

Brouwerij Van Steenberge 
Lindestraat 25, Ertvelde 

5-12-15-20-25-30 km 
van 7u tot 15u 

Zondag 24.05 Op Stap Zwalm 
Molentocht 

De Zwalmparel 
Sportlaan 1, Zwalm 

3-6-9-12-18-24-30 km 
van 8u tot 15u 

Zondag 24.05 Lennikse Windheren 
Lennikse Windherentocht 

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

4-6-8-10-12-16-20-25-32-40-
52 km 

van 7u tot 15u 

Zaterdag 30.05 WSV De Kadees vzw 
Faubourghtocht 

Parochiezaal Baardegem 
Baardegem- Dorp, Baardegem 

6-12-15-20-24-28 km 
van 7u tot 15u 
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Zondag 31.05 WSV Wetteren 
Herdenking A. De Maesschalck 

Sint-Gertudiscollege 
Wegvoeringsstraat 21,Wetteren 

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

Zondag 31.05 
 
 

De Pajotten Hekelgem 
Sinksentocht 

Cultuurzaal Sanderus 
Bellestraat 99, Hekelgem 

4-7-10-14-21-30 km 
van 7u tot 15u 

Maandag 01.06 
 

ALLEN OP POST 
 

Padstappers Geraardsbergen 
Gaverswandeling 

Zaal De Doos (De Gavers) 
Onkerzelestraat 280, Onkerzele 

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

Zaterdag 06.06 Padstappers Geraardsbergen  
Walk the Muur 

Tent Vesten 
Vesten, Geraardsbergen 

Groepsstart om 9u 
Gedurende 4 uur op circuit 

van 2 km. 

Zaterdag 06.06 
 
 

Hanske De Krijger Oudenaarde 
Molentocht 
KBO Mater 

Materplein 15, Mater 

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

Zondag 07.06 Wandelclub Natuurvrienden Deinze 
Vriendschapstocht 
Huize Kattebeek 

Nieuwgoedlaan 15, Petegem a/d Leie 

5-10-15-20-25 km 
van 6u30 tot 15u 

Zondag 07.06 
 
 

De Heidetochten Kester-Gooik 
Heidetochten - Breugheltochten 

Zaal Edele Brabant 
Strijlandstraat 59, Gooik 

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

 

Dinsdag 09.06 Wsv Land Van Rhode 
Kluizetocht 

GC De Kluize 
Sportstraat 3, Scheldewindeke 

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

 
DINSDAG 09.06 - GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN om 10u 

SAMENKOMST Voetbalkantine Moerbeke, Zikastraat, Moerbeke 

 

Vrijdag 12.06 
1e Luik 

Oost-Vlaamse 
Biergordel 

Scheldestappers Zingem 
Mega-Sloebertocht 

Zwalmparel 
Sportlaan, Zwalm 

100 km 
21u 

Zaterdag 13.06 
1e Luik 

Oost-Vlaamse 
Biergordel 

Scheldestappers Zingem 
Sloebertocht 
Zwalmparel 

Sportlaan, Zwalm 

6-10-15-21-36-60 km 
van 7u tot 15u 

60 km van 6u tot 8u 

Zondag 14.06 
 

BUSREIS 

De Kouterstappers KFCO 
Vlaamse Koutertochten 

Feesttent Bosdam 
Bosdam 23, Zaffelare 

7-13-18-23-35-43 km 
van 7u tot 15u 
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Zondag 14.06 De Trekplosters Zellik-Asse 
Breugheltocht 

C.C.Den Horinck 
Noorderlaan 20, Zellik 

6-10-14-20-25-30 km 
van 7u tot 15u 

Zondag 14.06 Le Roitelet 
Marche du Roitelet 

Centre Culturel et Sportif 
Rue de la Liberté 23, Ladeuze 

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

Woensdag 17.06 
 

Egmont Zottegem 
Spaanse Midweektocht 

OC Strijpen 
St-Andriessteenweg 163, Strijpen 

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

Zaterdag 20.06 
 
 

Reigerstappers Vinderhoute 
Ledeganck-Madoutocht 

Chalet Prov. domein Het Leen 
Gentsesteenweg 80, Eeklo 

6-8-12-16-18-23 km 
van 7u tot 15u 

Zondag 21.06 
 
 

De Chatons Ronse 
Heuveltocht - Family Event 

Zaal De Spil 
Lorettestraat 96, Ronse 

4-10-14-21-30 km 
van 6u tot 15u 

Zondag 21.06 
 
 

De Hopbelletjes Opwijk 
Hoppetocht 

Hof ten Hemelrijk 
Kloosterstraat 7, Opwijk 

4-8-12-18-24-30 km 
van 7u tot 15u 

Dinsdag 23.06 De Textieltrekkers Vichte 
Hooitocht 

De Kleine Kluis 
Gijzelbrechtegemstr 42, 

Gijzelbrechtegem 

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

Woensdag 24.06 WSV De Vossen 
Klaver 3 -tocht 
Zaal Orangerie 

Vekenstraat 3, Opdorp 

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

Vrijdag 26.06 De Lachende Wandelaars Aalter 
Midzomertocht 

Gemeentelijke Feestzaal 
Guldensporenplein 5, Lotenhulle 

5-10-15-20 km 
van 8u tot 15u 

Zaterdag 27.06 Postiljon Wandelclub Merelbeke 
Groenendaltocht 

Parochiaal Centrum Schelderode 
Gaversesteenweg 518, Schelderode 

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

Zaterdag 27.06 Op Stap door Nukerke 
Eleneboswandeling 

Parochiezaal Zulzeke 
Zulzekestraat 17a, Zulzeke 

4-7-11-15-18-22 km 
van 7u tot 15u 

Zondag 28.06 
 
 

De Schooiers Wichelen 
Meersentocht 

Sporthal Schellebelle 
Spoorwegstraat 26, Schellebelle 

4-7-10-15-20-30 km 
van 7u tot 15u 

 

Voor de laatste info verwijzen we graag naar 
walkinginbelgium.be 

  

http://www.walkinginbelgium.be/
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Wat met je persoonlijke gegevens? 

Padstappers Geraardsbergen vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming 
van uw persoonsgegevens en maakt er daarom een punt van om volledig in orde te zijn 
met enerzijds de Wet op de Privacy zelf en anderzijds de verplichtingen opgelegd door 
de nieuwe Europese regelgeving, gekend als GDPR (General Data Protection 

Regulation). De verordening is tijdens de periode 
vlak voor de inwerkingtreding veel en ruim aan 
bod geweest in de media. Deze informatie werd 
door ons aandachtig opgevolgd. Bovendien 
werden opleidingen omtrent deze materie 
gevolgd, in zoverre dat wij er klaar voor zijn om 
jullie persoonsgegevens doelmatig en correct te 
verwerken en de veiligheid ervan voldoende te 
verzekeren.   

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

 

 

Privacyverklaring 
 

Je persoonsgegevens worden verwerkt door Padstappers Geraardsbergen 
vzw, Denderstraat 36, 9500 Geraardsbergen ON: 0842168747. Dit gebeurt 
voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de 
contractuele relatie als gevolg van je inschrijving en voor direct marketing 
(om je op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons 
gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden. 

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