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Beste Padstappers, 
 
Ik hoef hier niet aan te halen dat de periode 
waarin we het voorbije trimester leefden, niet als 
normaal kon worden aangevoeld. Er ontbrak heel 
wat in ons dagelijks leven.  
 
Gelukkig mochten we gaan wandelen en in 
beperkte groep op vakantie, liefst in eigen regio of 
voor de durvers, wat verder. De risico’s er aan 
verbonden dienden we er bij te nemen.  
 
Wie thuis bleef, kreeg ruim de gelegenheid om 
deel te nemen aan onze tweewekelijkse 
wandelingen. Een gesmaakt initiatief kunnen we 
na 6 edities zeggen. In onze stoutste dromen 
hadden we dit nooit verwacht. Was het de selfie? 
Waren het de gekozen parcours? Was het de 
vriendschap onderling? Was het … ? Er zijn 
zoveel redenen om met duizenden de omlopen te 
bewandelen.  
 
Geraardsbergen kon zich gerust een wandelstad 
noemen in de voorbije periode, met dank aan 
jullie allen. Een speciaal dankwoord gaat zeker en 
vast naar de leden die dit alles mogelijk hebben 
gemaakt: uitpijlen, afpijlen, maaien, ja zelfs eens 
een lekkere BBQ-worst aanbieden of 
mondmaskers maken en niet te vergeten onze 
website updaten. Dit alles behoorde de voorbije 
maanden tot onze taken. 
 
De komende weken worden cruciaal; het virus 
dient verder onder controle te worden gehouden 
en liefst afgezwakt. Ik doe alvast een oproep om 
bij enige vorm van twijfel, de test te ondergaan. 
Op die manier bepaal je niet enkel je eigen leven, 
maar ook dat van anderen.  
 
We hebben de bedoeling in november en 
december een poging te doen om terug 
wandelingen op te zetten. Niet zoals jullie gewoon 
zijn, maar beperkter in vorm, én met de nodige 
maatregelen én bescherming. Laat ons hopen dat 
de cijfers in de gunstige zin evolueren.  
 
Heb jij zin om een handje te helpen, laat gerust 
iets weten, we hebben jullie hard nodig, elke vorm 
van hulp telt. 
 
De Algemene Vergadering die normaal plaats 
vindt in november, zal dit jaar geannuleerd 
worden. In maart werd er een digitale Algemene 
Vergadering gehouden. Dit verliep vlot, maar 

dergelijke werkwijze heeft alvast z’n beperkingen. 
Wettelijk zijn we in orde met één Algemene 
Vergadering per jaar. We wensen dan ook geen 
verdere risico’s te nemen. In maart hopen we 
opnieuw een fysieke vergadering te organiseren. 
 
Intussen blijven we verder gaan met ons 
lussensysteem. De komende maanden 
verwennen we jullie met pareltjes van 
wandelingen. De droogte van de voorbije weken 
zorgde voor harde parcours, allicht zal het de 
komende weken wat gaan regenen en hebben we 
hier of daar een streepje modder. Dit maakt de 
tocht dan zoveel natuurlijker, zoveel meer 
Padstapper. 
 
De tijd om je lidgeld te vernieuwen is 
aangebroken. Doe dit liefst voor 20 december! Op 
1 januari vervalt je lidmaatschap 2020. Wie na 1 
januari betaalt, zorgt voor een onnodige 
administratieve rompslomp. 
 
We kunnen nu al meedelen dat een 
nieuwjaarsreceptie onder de huidige 
omstandigheden niet tot onze mogelijkheden 
behoort. Wat betreft het ledenfeest, daar hebben 
we nog geen beslissing over genomen. We 
wachten de situatie af, 2021 is tenslotte 365 
dagen lang. 
 
Ondanks dit alles kunnen de laatste maanden van 
het jaar 2020 nog prachtige maanden worden op 
wandelgebied: Er zijn nog heel wat wandelingen 
mogelijk, de herfstkleuren komen er aan en de 
omgeving wijzigt snel. De geuren van 
paddenstoelen en droge bladeren maken er iets 
moois van. Eens de kou is aangebroken, wordt 
het weer anders en kan men na het halen van een 
frisse neus eveneens genieten. 
 
Intussen wens ik jullie allemaal veel plezier bij het 
wandelen en hou het alvast gezond, de beste 
remedie om verder op stap te kunnen.  
 
Tot weldra wanneer één van onze paden zich 
kruisen. 
 

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/
mailto:voorzitter@padstappers.be
mailto:kurt.martens@padstappers.be
mailto:penningmeester@padstappers.be
mailto:secretaris@padstappers.be
mailto:jp.doeraene@padstappers.be
mailto:webmaster@padstappers.be
mailto:yvan.verle@padstappers.be
mailto:shop@padstappers.be
mailto:marleen.batselier@padstappers.be
mailto:jurgen.fauconnier@padstappers.be
mailto:mviviane.demilde@padstappers.be
mailto:freddy.callebaut@padstappers.be
mailto:julie.de.geyter@padstappers.be
mailto:werner.de.nooze@padstappers.be
mailto:stephan.de.clercq@padstappers.be
mailto:joeri.de.pester@padstappers.be
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Waarom hebben we onze officiële wandeltochten 
tijdens deze corona-pandemie geannuleerd? 

In eerste instantie uiteraard om onze medewerkers en de wandelaars te beschermen 
en om te beletten dat het virus steeds verder uitbreidt of telkens terug toeslaat. Maar 
ook - we moeten daar niet moeilijk over doen - omdat de voorzorg- en 
veiligheidsmaatregelen die ons door de veiligheidsraad en de plaatselijke besturen 
(terecht) worden opgelegd, deze organisaties heel zwaar en financieel en praktisch 
onhaalbaar maken. 

Zo is bijvoorbeeld op deze wandeltochten geen normale catering toegelaten. Hoe 
democratisch ook wij die catering altijd houden, we houden er genoeg aan over om er 
de kosten voor zalen en materiaal uit te halen. Het wegvallen van die inkomsten 
betekent organiseren met verlies. Dat zouden we een tijdje kunnen doen, ware het niet 
dat onze reserves reeds zwaar zijn aangetast door de betalingen gedaan voor de 
weekreis die in juli had moeten plaats vinden, maar die werd verplaatst naar volgend 
jaar.  

Bovendien zagen we het coronavirus een gat slaan in de voorraden die we in onze 
loods hadden opgeslagen voor deze officiële wandelingen. Heel wat drank en 
voedingswaren waren reeds aangekocht voor onder andere de afgelaste 
mattentaartentocht van april. Deze beperkt houdbare waren moesten in de daarop 
volgende maanden worden weggegeven aan liefdadigheidsinstellingen, met verlies 
worden verkocht of worden vervangen door gelijkaardige producten met latere 
vervaldag. Dit bracht dan weer extra werk (gelukkig onbetaald) mee. Ook moesten een 
aantal contractuele verplichtingen verder noodgedwongen worden nagekomen, zoals 
verzekeringen, huur loods, geboekte zalen, … Zolang we geen zekerheid of minstens 
een grote kans hadden dat we van de plaatselijke overheid (en dat is niet altijd alleen 
Geraardsbergen) toelating tot organiseren kregen, hebben - we waar dat nog mogelijk 
was - de zalen afgezegd (momenteel tot eind oktober). Dit om te vermijden dat we met 
de zaalkosten zouden blijven zitten. Dit resulteert uiteindelijk in de annulering van de 
tochten zelf (nu reeds tot eind oktober).  

Met die wetenschap is het begrijpelijk dat we, als goede huisvaders die waken over de 
gezondheid van de club, terugschrikten om investeringen te doen in mondmaskers, 
plexiglas, handschoenen, ontsmettingsgels, sprays, enz... We zagen het ook niet zitten 
om met voorinschrijvingen te werken of wandelaars te weigeren wanneer de zaal een 
bepaald aantal aanwezigen bereikt. De meeste zalen zijn trouwens niet passend en in 
grootte beperkt. De hele grote zalen hebben dan weer een aardig kostenplaatje.  

De voorzorgsmaatregelen zijn ook niet min wat bijkomend werk voor de al schaarse 
medewerkers meebrengt, voor zover we op allemaal nog kunnen rekenen, gezien de 
risicogroep waartoe de meeste van hen behoren. We begrijpen hun terughoudendheid 
en voorzichtigheid. 

Inschrijvingen in een tent buiten, geen rustposten, geen toiletten, geen catering, aparte 
in- en uitgangen, tafels op afstand, verboden aan te schuiven bij een deels bezette tafel, 
beperkt gebruik van de zaal, enz., enz. De meerwaarde van een dergelijke officiële tocht 
zowel op wandelgebied als op sociaal gebied is daardoor verre van zeker.  

We maken ons dan ook geen illusies dat ook de resterende wandeltochten 
(Sinterklaastocht en Wafelentocht) in hun gekende vorm zullen kunnen doorgaan. We 
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zijn hier evenwel al volop mee bezig en maken ons sterk toch één en ander te kunnen 
organiseren in november en december. Zie daarover evenwel verder in dit clubblad. 

We zochten daarom tijdens de voorbije maanden naar alternatieven om jullie toch toe 
te laten jullie geliefkoosde sport en vrijetijdsbesteding verder te kunnen beoefenen. We 
waren één van de eersten die wandelingen aanboden op gps (via gpx) en slaagden er 
op die manier in een groot aantal leden aan het wandelen te krijgen (of te houden). Door 
daarnaast ook uitgepijlde wandelingen te voorzien, de zogenaamde ‘lussen’, menen we 
er ook in geslaagd te zijn om onze leden en ook de niet-leden de mogelijkheid te bieden 
elkaar af en toe eens te ontmoeten in de buitenlucht, een terrasje te doen of zorgeloos 
te wandelen in coronamodus. We gaan hier mee door zolang het organiseren van 
officiële wandelingen in veilige en verantwoorde omstandigheden niet haalbaar is. Onze 
medewerkers werken hier graag aan, ook al komt hier heel wat bij kijken (uittekenen, 
verkennen, toelatingen vragen, infoborden maken, maaien van paden, uitpijlen, afpijlen, 
opruimen, …). En ook dat is niet zonder kosten: benzine voor de bosmaaier, materiaal 
voor de infoborden, ijzerdraad, enz. 

Ook wat de dinsdagwandelingen betreft kijken we uit naar een afvlakking en daling van 
de besmettingen zodat we opnieuw met een respectabel aantal deelnemers op pad 
kunnen. Momenteel is de norm 20 deelnemers (begeleiders inbegrepen), een beperking 
die we met ons groot aantal leden niet kunnen doorvoeren zonder meer leden teleur 
dan tevreden te stellen. We gaan er van uit dat we vanaf oktober opnieuw met grotere 
groepen op pad kunnen en dan voorzien we terug dinsdagwandelingen zoals we dat in 
juli in Viane nog deden (2 groepen op verschillende starturen). Planning onder 
voorbehoud: zie verder in dit clubblad. 

In afwachting van betere tijden, hou je gezond en fit, wandel de lussen en stap de 
gelijkaardige initiatieven van andere clubs! Het is een waardering voor hun en ons werk. 

 
 

tot 1 okt Parking Brielpoort, Deinze 5-7-8-10-13 www.wnd140.be 

tot 2 okt Kerk, Loppem 9-12 www.4op1rij.be 

tot 4 okt Kerk, Denderbelle 6-11-13 www.denderklokjes.be/ 

tot 4 okt ‘t Helleken, Preekeplein, Stekene 6-12-17 www.desmokkelaars.be 

tot 4 okt O.C. 't Zonneke 6-12 www.spartastappers.be 

tot 9 okt De Mookernaere, Koekelare 5-8-12-16 www.wandelclub-koekelare.be 

tot 11 okt Sporthal, Lendelede 8-12 De Baeckelandtstappers 

tot 11 okt Tabakmuseum, Wervik 7-11-20 www.wandelclubwervik.be 

tot 11 okt St Dyonisiuskerk, St-Denijs 5-10 www.waterhoekstappers.be 

tot 11 okt Kerk Honzebroekstraat, Roeselare 6-12 www.voetjevoorvoetje.net 

tot 15 okt Sportcomplex,Moerkerke 6-12-16 www.levenslijndamme.be 

tot 30 okt Recreatiedomein Donk, Huttegem 5-9 www.hanskedekrijger.be 

tot 30 okt Kerk Melden, Oudenaarde 8 www.hanskedekrijger.be 

tot 30 okt Kerk Mullem, Oudenaarde 6-9 www.hanskedekrijger.be 

tot 30 okt Polestraat 59, Kluisbergen 6-13 www.kluisbergen.be 

tot 8 nov Achteraan Kerk, Gullegem 7-12 7mijl -stappers 

1 nov 10 nov Sporthal Ouburg 63, Oudegem 5-12 www.dezilverdistel.be 

27 okt 12 nov Tiegem, Kerk 6-12-18 www.de-textieltrekkers.be 

http://www.denderklokjes.be/
http://www.desmokkelaars.be/
http://www.spartastappers.be/
http://www.waterhoekstappers.be/
http://www.de-textieltrekkers.be/
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Familieberichten. 

Van 17 juni tot 16 september gemeld. 

Overlijdens 
Op 26 juni vernamen we het overlijden van Christiane 
Walraevens; zij was de moeder en schoonmoeder van 
Koen Van Bossuyt en Hilde Schorre en grootmoeder van 
Lotte Van Bossuyt. We tonen ons blijken van medeleven 
bij dit verlies en wensen de familie veel sterkte. De 
afscheidsplechtigheid vond plaats in intieme kring. 

Op 5 juli kregen we het bericht van het overlijden van Lea 
Vankerckhem. Lea was de moeder en schoonmoeder van 
Bernadette Vantorre en Filip Van Caeter, tevens was ze 
de tante van Linda Vankerckem en haar kinderen. We 
delen mee in het verlies van de familie en wensen hen 
veel sterkte. De rouwplechtigheid ging door in intieme 
kring.  

 

Geboorten 
Op 26 augustus 2020 mocht Matz Heyman zijn nieuwe speelkameraadje 
verwelkomen, en deed dat op de volgende manier: “Als grote broer 
ben ik trots om de geboorte van mijn kleine zusje Tali te kunnen 
aankondigen. Ik ga er met plezier zorg voor dragen en mijn mama en 
papa hebben beloofd te helpen. Ah ja, voor zij die van details houden, 
geboren op 26 augustus, 4050 gram en 53 cm.” We wensen de trotse 
ouders Tiffany Mortier en Jens Heyman van harte proficiat met hun 
tweede kindje.  

 

Ziek te bed  
Diverse leden hebben te maken met lichte kwaaltjes of ongemakken, 
terwijl anderen strijd voeren tegen een zware ziekte of een ander 
ongemak. We wensen allen van harte een snel, maar vooral volledig 
herstel toe. We hopen hen weldra terug te mogen ontmoeten in ons 
midden. Een gezonde korte wandeling is immers het beste medicijn 
tegen allerhande kwaaltjes. 
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Lidmaatschap 2021. 

De leden die wensen te hernieuwen voor 2021 (en de nieuwe leden) dienen, om vanaf 
1 januari 2021 bij inschrijving op een wandeltocht als aangeslotene te kunnen genieten 
van ledenkorting, hun lidgeld te betalen vóór 28 december 2020*. 

(*de betaling moet door ledenbeheer worden geregistreerd in de databank van WSVL vóór 31 december 2020.) 

OPGELET: Wie aansloot na 1 juli 2020, is meteen lid tot eind 2021.  

Het lidgeld voor 2021 bedraagt: 

€ 17,00 per persoon voor de eerste twee leden van een gezin; 
€ 14,00 per volgend lid van het gezin; 
Gratis voor kinderen geboren in 2020. 

Walking in Belgium 2021 

Leden die hun exemplaar van “Walking In Belgium 2021” niet vóór 15 september bij 
ledenbeheer hebben gereserveerd (zie nieuwsbrief van augustus), maar toch een 
exemplaar wensen, kunnen putten uit onze beperkte extra voorraad volgens het 
principe “Eerst komt, eerst maalt”. Bijbestellen kan nog, maar we dienen een hogere 
prijs te betalen. 

De prijs voor een exemplaar van de “Walking in Belgium 2021” bedraagt: 

€ 6,00   voor leden die hun “Walking” hebben gereserveerd vóór 15 september; 
€ 8,00   voor leden zolang de voorraad strekt,  

  voor leden die een extra exemplaar wensen, 
  voor nabestellingen; 

€ 15,00 voor niet-aangeslotenen. 

Verzendkosten 

De lidkaarten en toebehoren kunnen worden afgehaald op de Kom-uit-je-kot-tocht op 
22 november of op elke daaropvolgende eigen organisatie (tocht, dinsdagwandeling).  

Ze kunnen ook worden opgestuurd (brengt wel extra werk mee voor de 
ledenbeheerder). De (vooraf te betalen) verzendkosten bedragen per zending 
(meerdere gezinsleden kunnen in één zending): 

€ 6,00 voor zending met lidkaartbrief, wandelboekjes en het attest mutualiteit; 

€ 8,00 voor de “gewone” zending samen met de “Walking in Belgium”. 

Betaling 

Je kan betalen middels het bij dit Padstapperke gevoegd overschrijvingsformulier. 

Vermeld de namen van de leden waarvoor je betaalt + de bijhorigheden zoals “+ 
walking” en “+ verzendingskosten”.  

Je kan ook digitaal overschrijven, vergeet dan ook de vermelding niet. 
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De lidkaart 2021 (en volgende) 

Indien je reeds lid was in 2020, heb je al een pvc-lidkaart en zal jou dit jaar geen nieuwe 
opgestuurd worden. Nieuwe leden krijgen uiteraard wel een lidkaart, die ook voor 
minstens 2 jaar zal gebruikt worden. 

De lidkaart 

Eens je betaling is verricht, kan je de PVC-lidkaart verder gebruiken. Naast de lidkaart 
staan alle gegevens over het lid zoals deze bij Wandelsport Vlaanderen gekend zijn. 
Aan de leden wordt gevraagd deze gegevens te controleren en eventuele wijzigingen 
aan de ledenbeheerder te laten weten (ledenbeheer@padstappers.be). 

Uitzicht en vorm van de lidkaart 
De lidkaarten hebben de vorm en grootte van een bankkaart. Daarop staat het 
clubnummer, de clubnaam, de naam van het lid, het lidnummer en de barcode.  

Tijdelijke lidkaart op papier voor nieuwe leden 

Nieuwe leden ontvangen een lidkaartbrief en een op papier gedrukte lidkaart. Na 1 à 2 
maanden stuurt Wandelsport Vlaanderen de nieuwe PVC-lidkaart per post naar hun 
adres. Vanaf dan kan de PVC-lidkaart worden gebruikt. 

Wat te doen bij verlies van je PVC-lidkaart ? 

Bij verlies van je PVC-lidkaart  je dit zo snel mogelijk te melden aan de ledenbeheerder 

van de club (ledenbeheer@padstappers.be). Er zal dan een tijdelijke papieren lidkaart 

aangemaakt worden en door de ledenbeheerder een aanvraag gedaan worden bij 

Wandelsport Vlaanderen om je een nieuwe PVC-lidkaart per post toe te sturen. 

Wijziging van je persoonlijke gegevens  

Deze wijzigingen dient je te melden aan de ledenbeheerder van de club 
(ledenbeheer@padstappers.be). 

Mutualiteitsattest 

Het mutualiteitsattest ontvang je bij de hernieuwing van je lidkaart. Het blijft ongewijzigd.   

Opgelet: je mag dit attest slechts indienen na 1 januari van het jaar waarvoor het 
geldt (attest 2021 indienen na 1 januari 2021) !!! 

        
   

Heb je vragen, stel die dan gerust aan Jean-Pierre: 
- op telefoonnummer 054 41 76 06 
- of via mail naar ledenbeheer@padstappers.be  
 

 

mailto:ledenbeheer@padstappers.be
mailto:ledenbeheer@padstappers.be
mailto:ledenbeheer@padstappers.be
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Scanning in Wallonië. 

Indien je bij een Waalse club wandelt, dan wordt je lidkaart meestal ook al 

elektronisch gescand.  

MAAR … daarnaast moet je nog steeds een inschrijfkaart invullen én het 

onderste strookje ervan in een bus deponeren. 

De Waalse clubs maken immers voorlopig nog de uitslag op aan de hand 

van deze strookjes. Spijtig genoeg stellen we vast dat sommige leden het 

inschrijfstrookje niet in de bus steken, met het gevolg dat de club in de 

clubrangschikking niet voorkomt op de plaats waar ze zou moeten 

voorkomen. We vragen daar in de toekomst rekening mee te houden! 

 

 

Welkom nieuwe leden. 

Van 1 juli tot 15 september gemeld. 

Het aantal leden bij Wandelsport Vlaanderen geregistreerd is 942 op 15 september 
2020. Er zijn 120 nieuwe leden, maar 133 hebben hun lidmaatschap nog niet 
hernieuwd. 822 leden hernieuwden hun lidgeld voor 2020. 

 

 Aangesloten tussen 1 juli 2020 en 15 september 2020 

Rang 
in 
2020 Naam Voornaam Woonplaats 

Stam 
nummer 

113 BRONSELAER VEERLE OVERBOELARE 2006774 

114 VAN DEN BERGHE KRIS WELLE 2007652 

115 VANSCHELVERGEM SOFIE TOLLEMBEEK 2008078 

116 SAEGERMAN  EVA SMEEREBBE-VLOERZEGEM 2008438 

117 BAELE  ISABELLE DENDERHOUTEM 2008440 

118 HEYMAN  TALI GERAARDSBERGEN 2008978 

119 DE LEYE MAGGY GERAARDSBERGEN 2009665 

120 DE BACKER  ANNE-MARIE SINT-LIEVENS-HOUTEM 2009812 

 

We heten onze nieuwe leden hartelijk welkom en wensen ze veel wandelplezier toe! 
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Onze komende organisaties. 

Je hebt je vast afgevraagd, “Wat is er gebeurd met de op 2 september 2020 voorziene 
Kom-uit-je-kot-tocht en de op 30 september voorziene Natuurreservatentocht?” Meer 
nog: “Wat zal er eigenlijk nog als wandeltocht worden georganiseerd in de komende 
maanden?”  

Zoals alle evenementen konden onze wandeltochten niet ontsnappen aan de hakbijl 
van het coronavirus. Maar uitgesteld is bij ons zelden verloren en daarom wagen we 
een tweede poging om in de wandelkalender aangekondigde tochten te laten doorgaan. 
Alhoewel de situatie op het moment dat dit artikel wordt geschreven bijlange niet in de 
goede zin evolueert hebben we de voor-evenementen-voorziene aanvragen gunstig 

getest (COVID Event Risk Model) en ingediend bij de bevoegde instanties. We hopen 

dat de maatregelen niet (moeten) verstrengen, zodat we toelating krijgen tot 
organiseren. De startzalen zijn geboekt en we hebben al heel wat uurtjes vergaderd en 
gediscussieerd over wat veilig kan én mag. We hebben ons een beeld gevormd van de 
veiligheidsmaatregelen die we kunnen en moeten nemen om onze medewerkers en 
wandelaars afdoende te beschermen. De eerstkomende tochten zullen veel organisatie 
vergen en de wandelaars zullen het moeten stellen zonder traditionele rustposten en 
met beperkte catering. We zijn er evenwel van overtuigd dat we alles veilig kunnen 
organiseren. We deinzen daarbij niet terug voor de uitzonderlijke kosten die deze 
organisaties zullen meebrengen want het is tenslotte om wandeltochten te organiseren 
dat we in het verleden naar een gezonde financiële toestand hebben toegewerkt.  

Maar uiteraard hangt alles af van hoe de situatie verder evolueert en welke maatregelen 
en beperkingen de Veiligheidsraad eventueel weer bijkomend zal moeten opleggen. 
Van zodra we moeten annuleren, wordt dit bekendgemaakt. Hou, zoals je al een tijdje 
gewoon bent, dus de nieuwsbrieven en de website in de gaten en “cross your fingers”. 

De tweede poging van de Kom-uit-je-kot-tocht vervangt in november de 
Sinterklaastocht die in zijn traditionele vorm onmogelijk bleek. De Wafelentocht van 
december zal het moeten stellen zonder versgebakken wafels. De wandelaar zal in de 
plaats een verpakte wafel aangeboden krijgen bij zijn inschrijving.  

We moeten zoals gezegd op deze tochten een heel pak maatregelen nemen die we 
eerder nooit hebben moeten voorzien. Het is dus even zoeken en daarbij is jullie volle 
medewerking van doorslaggevend belang. Volg onze aanbevelingen en de richtlijnen 
van onze stewards zonder discussie en geduldig op. Er hangt te veel van af! 

Op deze twee wandelingen bieden we naast een beperkte catering, terug onze 
mattentaartenpakketten aan. Nog steeds aan dezelfde gunstige pre-coronaprijzen, nog 
steeds even smaakvol en vers. Je bestelt ze best aan de bonnetjesstand vooraleer je 
aan je tocht begint, want op=op, zo garanderen we de versheid ervan.  

Wandelboekjes en toebehoren worden afgestempeld bij de inschrijving. Mondmaskers 
zijn binnen verplicht wanneer je niet neerzit. De tafels zijn opgezet volgens de 
veiligheidsvoorschriften en stoelen en tafels mogen dan ook niet worden verplaatst. 
Voorzieningen voor het wassen van de handen zijn aanwezig.  

Maar genoeg over het beestje dat ons wandelleven heeft hertekend. Kijk even mee hoe 
onze volgende organisaties ervoor staan.  
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Zondag 22 november 2020  

KOM-UIT-JE-KOT-TOCHT  

(poging 2) 

DE DOOS, Provinciaal Domein De Gavers, 

Onkerzelestraat 280, 9500 Geraardsbergen 

Vrije start vanaf 8u tot 15u. Aankomst tot 18u. 

Afstanden: 7 - 10 - 12 - 16 - 22 - 26 en 32 km. 

Gratis bedeling 

De wandeling start in “De Doos” op het recreatiedomein “De Gavers” en is opgebouwd 
uit twee volledig uitgepijlde lussen met rustmogelijkheden in ruime horecazaken. De 
startzaal biedt ons voldoende ruimte om de deelnemers toe te laten rustig en met de 
nodige afstand aan tafel wat te verpozen en iets te gebruiken. De ruime parking ligt 
kortbij. 

Lus 1: Schendelbeke - Vloerzegem - Idegem (7 en 12 km) 

Deze twee afstanden met nauwelijks hoogtemeters, 
beginnen en eindigen rond de vijver van “De Gavers” en 
genieten dus volop van de natuurlijke rust van het domein 
en de ruim 20 ha grote waterplas. Tussendoor trekken we 
langs rustige wandelwegen door de Denderdorpen 
Schendelbeke en Idegem en ontdekken we het tussen 
Boskouter en Mussenhoek verscholen schilderachtige 
Vloerzegen (plaatselijk “Vluzzegem”). De 16de eeuwse 
parochiale Sint-Mattheuskerk is laatgotisch, weliswaar met 
een oudere vieringtoren. Het idyllische kerkje is een 
bewonderende blik en méér dan één fotootje waard. Ze 
werd in 1974 samen met de onmiddellijke omgeving 
als monument en als landschap beschermd. Dit kerkje 
typeert de rust van deze kleine gemeente. Wat verder ligt 
taverne “’t Buitenbeentje”, waar de wandelaars even 
kunnen verpozen vooraleer hun tocht verder te zetten. 

Lus 2: Atembeke - Waarbeke - Grimminge (10 km) 

Combinatie lus 1 en 2: 16, 22, 26 en 32 km 

De verschillende afstanden trekken door het golvende landschap van het 
overgangsgebied tussen de Vlaamse Ardennen en het Pajottenland. De mooie 
vergezichten op de vallei van de Steenborrebeek en de oostflank van de Oudenberg 
vormen het decor op de tocht naar het boscomplex van de Bosberg. Dit stukje 
overblijfsel van het grote Kolenwoud bestaat uit het Raspaillebos, het Moerbekebos en 
het Karkoolbos en ligt op een heuvelrug, die wordt doorsneden door een stijgende 
kasseiweg, de Bosberg.  

We vatten na de grote (half-)gesloten hoeve “Hof ten Steenborre” in Atembeke, de klim 
aan door het Moerbekebos naar de top van de Bosberg. Na een pittig stukje wandelen 
ligt boven op de Bosberg, “El Faro”, een ruime stemmige taverne met een uitnodigend 
terras, waar de wandelaars even kunnen verpozen in volstrekt veilige omstandigheden. 
Langs het Raspaillebos dalen we terug de vallei in om afscheid te nemen van de 10 km 
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(en de 16 en 22 km). De anderen trekken oostwaarts naar Zandbergen, waar we een 
tweede rustmogelijkheid tegenkomen, café “El Dorado”. Maar voor de 32 km tekenden 
we eerst even een ommetje uit naar Waarbeke. Ook dit is nog zo’n schijnbaar vergeten 
dorp, midden akkers en weilanden, uitkijkend op de vallei van de Waarbeek. Langs 
Grimminge wordt iedereen teruggestuurd naar “De Doos”.  

In “De Doos” staan onze gemaskerde medewerkers klaar om deze organisatie in de 
beste omstandigheden af te sluiten. Onze eerste echte wandeltocht in coronamodus 
belooft dus een mooie herontdekking van een prachtig wandelgebied te worden met 
deelname van wandelaars die zich bewust zijn van de voorzorgen die moeten worden 
genomen en met medewerkers die letterlijk en figuurlijk de handschoen opnemen. 

 

Woensdag 9 december 2020  

WAFELENTOCHT  

DE SPIRAAL, Zakkaai 29, 9500 Geraardsbergen 

Vrije start vanaf 8u tot 15u. Aankomst tot 18u. 

Afstanden: 6 - 7 - 8 - 12 - 14 - 16 en 22 km. 

Gratis wafel. 

Het zal even wennen zijn bij binnenkomst van de zaal.  Geen lange rij wafelijzers met 
wafelbakkende medewerkers en geen heerlijke geur van verse wafels. Iedereen weet 
zo onderhand wel waarom we dit niet op díe manier veilig kunnen laten doorgaan. 
Betaalbare alternatieven zijn er nauwelijks, waardoor we opteren voor aangekochte 
voorverpakte wafels. Deze zullen bij de inschrijving worden meegegeven.  

De tocht zelf behoudt het systeem van combineerbare lussen zoals de vorige jaren.  Op 
dit punt geen wijzigingen, tenzij natuurlijk de parcoursen die traditiegetrouw werden 
uitgetekend vertrekkend van een blanco blad. Dit verschilt jaar na jaar, tocht na tocht, 
corona of niet. 

Lus 1: De vlakke tocht van 5,4 km, bijna volledig verhard, richting Nederboelare. 

Deze lus bewijst dat je ook zonder door bossen en struiken te laveren, van een 
aangename mooie wandeling kan genieten. Om deelgemeente Nederboelare te 
bereiken, doortrekken we de benedenstad langs de belangrijkste winkelstraat. In deze 
buurgemeente kuieren de wandelaars rond door de velden op goed begaanbare, maar 
vooral rustige verharde landwegen. De landelijke rust van de open weidse vlakten, 
levert mooie vergezichten op de stad en de erbovenuit torende Oudenberg op. Deze 
lus is uitstekend geschikt voor kinderwagens en rolstoelgebruikers, maar ook de 
fervente wandelaar zal hier zijn gading in vinden (al dan niet in combinatie met een 
andere lus). 

Lus 2: Het pittige klimwerk op de 7,4 km lange tocht richting Onkerzele 

Een tocht die begint met een heuse klauterpartij, langs de steile Steenstraat naar de 
top van de Vesten en verder over de Oudenberg, kan je niet anders dan pittig 
omschrijven. De beloning is een schitterend uitzicht op de stad en de ten westen en ten 
noorden liggende akkers en weiden. Op deze lus wandel je na de Oudenberg over veel 
onverharde veldwegen en paden door een overwegend golvend landschap dat flirt met 
de flanken van de Grote Molenberg en de Bovenhoek in Onkerzele. In Onkerzele 
passeer je de Kapel van de Ommegang en de grot van O.L.V. van Lourdes. Het is de 
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plaats waar Leonie Van den Dijck, meestal Leonieke of Nieke genoemd, 
leefde van 1875 tot 1949. Aan deze gehuwde vrouw en moeder van een groot gezin, 
zou tussen 4 augustus en 19 oktober 1933 de Heilige Maagd niet minder dan 36 keer 
zijn verschenen. Het is nu een bescheiden bedevaartsoord. 

Lus 3: 8,5 km op en neer naar en over de heuvelrug van de Kleine Buizemont. 

Deze tocht moet het vooral hebben van de bossen (Arduinbos en Boelarebos) en de 
rustige landelijke verbindingsstukken ertussen. De aanzet is een lang uitgesmeerde 
klim naar de Kleine Buizemont en een even lange afdaling naar het Arduinbos, dat 
aanleunt bij de taalgrens. Dit bos is een Europees beschermd natuurgebied. We 
genieten volop van de winterrust van dit mooie bos vooraleer we terug over de 
heuvelrug klimmen en naar de Dender afdalen door de uitlopers van het Boelarebos. 
De parcoursbouwer tekende de tocht verder langs het jaagpad van de Dender en het 
(betwiste) in aanbouw zijnde sluizencomplex. Het voert ons rustig terug de stad in naar 
de startlocatie, waar we ofwel beslissen nog wat lussen te combineren ofwel genieten 
van de beperkte catering.  

Ondanks de beperkingen en de coronamaatregelen slagen we erin om een voldoende 
ruime drankkeuze en een kwalitatief sterk aanbod broodjes aan te bieden. 

Onze medewerkers zijn klaar voor de uitdaging. Jij ook? 

Richtlijnen voor de wandelaar. 

- Draag steeds een mondmasker in de startzaal, zet dit enkel af als je gaat zitten. 
- Ontsmet je handen of was ze met zeep voor je de zaal binnenkomt. 
- Ga zitten in je bubbel. 
- Slecht één persoon per bubbel komt de inschrijfkaarten ophalen. 
- Slecht één persoon per bubbel koopt bonnetjes en schuift aan bij de drank en het 

eten. 
- Hou voldoende afstand. (minstens 1 meter met mondmasker) 
- Zorg voor jezelf en voor de anderen door de richtlijnen te volgen. 
- Betaal digitaal met payconiq of met pincode (we proberen dit te regelen). 

Coronawandelingen op middenpagina’s. 

Net zoals in het vorige clubblad, verwennen we jullie opnieuw met de gemaakte 
coronawandelingen in de lockdown-periode. Je kan ze uit het clubblad halen en 
bewaren in een afzonderlijke map. De beginletters van de wandelingen duiden op de 
stad of gemeente waar de wandeling start. Deze wandelingen zijn niet bepijld en je kan 
ze wandelen aan de hand van het plannetje. Wie over een gps toestel beschikt kan de 
wandelingen downloaden van onze website.  
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Kunnen we op jou rekenen? 

De coronapandemie heeft de voorbije maanden hard ingehakt op ons verenigingsleven. 
We hoeven daarvan niemand te overtuigen. We komen eens te meer tot de ontdekking 
dat er heel wat 60- en 70-plussers zijn onder de medewerkers. Deze leden draaien al 
een ganse tijd mee, sommigen van hen zelfs 15 of 20 jaar, een gans stuk uit hun leven. 
De meesten hebben dit met hart en ziel gedaan en sommigen worden nu gedwongen 
om een stapje achteruit te zetten. Voor de meesten van hen is het niet meer kunnen 
helpen geen keuze die ze in eerste instantie zelf maken, maar die hen wordt opgelegd 
door de huidige situatie. 

Wanneer we de lijst met medewerkers op jaarbasis bekijken, dan stellen we vast dat er 
heel wat lege gaten in de nabije toekomst zullen vallen. Reeds enkele jaren deden we 
een oproep om de ploeg van medewerkers stilaan maar zeker te versterken om de 
expertise op te doen om alles tijdig te leren. Op die manier kwam je er niet alleen voor 
te staan en hadden we een mooie en goede doorstroming van ons werksysteem bij de 
clubactiviteiten. Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat we gezien de vooruitgang van 
technieken, werkwijzen en dies meer, niet kunnen en zullen evolueren naar andere 
werkwijzen. 

We doen dan ook bijna een smeekbede, een warme oproep, een knieval naar 
gemotiveerde medewerkers die één of meerdere keren per jaar een dagje willen vrij 
maken om de wandelsport te dienen. Hoe meer kandidaten, hoe minder de druk op 
bepaalde mensen. Zo kunnen we er met zijn allen in slagen om een mooi geheel van 
gemotiveerde medewerkers op poten te zetten. 

We kijken hierbij uit naar alle leeftijden, of je jong bent, wat ouder of de pensioenleeftijd 
hebt bereikt, elkeen is welkom. We hebben diverse taken, die diverse competenties 
inhouden. De ene is wat handiger, anderen hebben dan weer meer inzicht in andere 
taken. Wie graag met mensen in contact komt staat op de voorste rij, wie zich eerder 
wat afzijdig wil houden wordt ingezet in de 2de linie. Voor elk is er een plaatsje in ons 
clubbestaan. 

Wat krijgen jullie er voor terug? Laat het duidelijk zijn: geen geld, noch betaling in een 
andere vorm. Wel krijgen jullie de glimlach van de wandelaars terug. Een tevreden 
gevoel na een organisatie van “We hebben het weer gedaan!”. Een gevoel van “Ik 
hoorde erbij, ik heb dit mee verwezenlijkt.”. En akkoord, hiermee koop je geen eieren, 
fruit of vlees, maar de mentale voldoening kan je een stuk gelukkiger en weerbaarder 
maken én een goed gevoel geven. Verder voorzien we voor de medewerkers tijdens de 
organisatie eten en drinken voor zichzelf. Houden we rekening met de veiligheid van 
jullie allen en proberen jullie wensen in te willigen voor zover dit mogelijk en haalbaar 
is. 

En nog dit: om jullie te bedanken, nodigen we jullie eens per jaar uit op een 
medewerkersetentje waar we jullie met spijs en drank verwennen. De meeste 
gelegenheden liepen uit tot in de vroege uurtjes nadat er heel wat vriendschapsbanden 
werden gesmeed onder de medewerkers en hun entourage. 

Kunnen we op jou rekenen?  
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Prestatielijst 2020. 
Het laatste trimester van 2020 is aangebroken. Normaal is nu het moment aangebroken 
om de prestatielijsten van het voorbije jaar in de komende maanden in te vullen. Heel 
wat leden wandelden als nooit tevoren. Reeds van bij de lockdown zagen we heel wat 
publicaties van gewandelde activiteiten op sociale media. Heel wat kilometers werden 
her en der gewandeld, zowel in de eigen buurt, als later toen verplaatsen mogelijk was, 
wat verder van de thuisbasis. Nadien mochten we méér en heel wat leuke initiatieven 
gaven ons de kans onze geliefde sport te beoefenen.  

We moeten hier een keuze maken, een keuze die de ene zal appreciëren, de andere 
zal dit niet begrijpen. Na de voor- en nadelen te hebben overwogen zijn we binnen het 
bestuur tot de beslissing gekomen om dit jaar geen prestatielijst te laten invullen. Op 
die manier kunnen we niet enkel de mogelijke discussies vermijden, maar hebben we 
ook geen problemen om de genomineerden te huldigen. Een feest waarbij dit kan zit er 
de komende maanden niet in.  

We voeren dit systeem zeker en vast niet af. We hopen eind 2021 opnieuw heel wat 
kilometers en tochtenlijsten binnen te krijgen. We zijn ervan overtuigd dat we begin 2022 
opnieuw een lijst kunnen samen stellen, waarbij we nieuwe gehuldigden zullen hebben. 

 

Uw lidgeld 2021 is zijn geld waard. 

Op de laatste bestuurdersvergadering van Wandelsport Vlaanderen werd er door 
bepaalde clubs de vraag gesteld om het lidgeld in 2021 te verminderen. Deze vraag 
kwam uit één welbepaalde provincie, sommigen sloten zich hier bij aan. 

Wij als vereniging zijn er niet van overtuigd dat het lidgeld volgend jaar moet verlagen. 
De kleine prijs die men als lid betaalt, heeft heel wat voordelen. Het gaat hier niet enkel 
om de mogelijke sociale contacten en de voordelen die leden genieten bij hun club. Ook 
het feit dat we 4 clubbladen en 5 bondsbladen krijgen geeft ons heel wat informatie.  

Waar het echt om gaat, is het feit dat we als lid op gelijk welk moment waarop we aan 
het wandelen zijn, een goede verzekering hebben. Wie een ongeval krijgt op een 
wandeling die hij of zij maakt in de week en daarbij een ongeval heeft, kan genieten van 
een degelijke verzekering. Je hoeft enkel te bewijzen dat je aan het stappen was, 
getuigen zijn hierbij belangrijk, en even contact opnemen met Jean-Pierre, onze 
ledenbeheerder. Hij zal de nodige documenten invullen en alles wordt fijn geregeld. 

Voeg daarbij ook nog dat heel wat leden een deel of de ganse som van het lidgeld terug 
kunnen vorderen bij hun ziekteverzekering en dan begrijp je het idee totaal niet. 

Daarom, wie zinnens is de komende maanden verder te blijven wandelen en deel te 
nemen aan onze activiteiten van zodra die weer kunnen, kan zich opnieuw lid maken 
van onze vereniging.  
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Wandeling Ge3: Overboelare - Boureng 
Start:  Kerk Overboelare   Afstand: 9,8 km Hoogtemeters: 122 m 
 Pol Antheunisstraat Overboelare Natuurpaden: 60% 
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BEZIENSWAARDIGHEDEN: 

Overboelare 

Overboelare ontstond in de 13de eeuw, na de splitsing van Boelare in Nederboelare, 
Overboelare en Geraardsbergen. In 822 werd het vermeld als Buonlare, wat “moerassig 
bebost terrein” betekende. De voorvoegsels “Neder-“ en “Over-“ werden toegevoegd 
overeenkomstig de ligging op de Dender. 

De Sint-Aldegondekerk en de omgeving 

De ommuurde kerk, grotendeels gebouwd in 1770 en uitgebreid in 1864, bevat 
neogotische elementen, een koor en sacristieën. De kerk is gebouwd in baksteen met 
hoekstenen in hardsteen (porfier en arduin). 

Op de hoek vinden we de pastorie; het dubbelhuis dateert uit de eerste helft van de 19de 
eeuw. 

Natuurreservaat Korte Lake 

Sinds 1849 werden in Geraardsbergen lucifers gemaakt. Gevolg was dat de 
Dendervallei snel vol populierenplantages stond. Voorheen waren het weiden en 
functioneerde het als overstromingsgebied in de winter. Na 150 jaar luciferproductie 
stond de vallei vol populieren. Na het kappen ervan, ontstond een natuurgebied met 
zwarte els, boswilg, es, Gelderse roos en sleedoorn. Samen met de rietvegetatie 
ontstaat een valleibos. We vinden er ook specifieke flora als riet, gele lis, wolfspoot en 
moeraszegge. Maar ook bosanemoon, gevlekte aronskelk, sleutelbloem, speenkruid en 
muskuskruid. De fauna wordt dan weer bevolkt door reeën, bunzing, eekhoorn, wezel, 
vos, hermelijn, haas en konijn. Ook heel wat vogels vinden hier een onderkomen zoals 
wielewaal, houtsnip, roodborsttapuit en de zeldzame matkop. 

De Dender 

De Dender, dewelke ontspringt in Ath na de samenvloeiing van de Oostelijke- en de 
Westelijke Dender, komt hier de taalgrens over. De 65 km lange rivier heeft een sterk 
verval en heeft 2 sluiscomplexen op grondgebied Geraardsbergen. 

Het Bourengbos en Boelarebos 

Het boscomplex Boelare- en Bourengbos zijn restanten van het prehistorische 
kolenwoud en vormt eigenlijk de overgang tussen de Vlaamse Ardennen en het 
Pajottenland. In de bossen bevinden zich bronnen, we noemen ze dan ook bronbossen, 
die via de Gavergracht naar de Dender vloeien. De natte ondergronden zorgen voor 
specifieke vegetatie en in het voorjaar kan men er achtereenvolgens de bosanemoon, 
de boshyacint en de daslook ontdekken.  

VOORZIENINGEN: 

Bakker, beenhouwer, café, frituur. 
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Wandeling Ni2: Meerbeke - Pamel 

Start:  Kerk Meerbeke   Afstand: 17,5 km Hoogtemeters: 117 m 
 Halsesteenweg - Meerbeke Natuurpaden: 60% 
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BEZIENSWAARDIGHEDEN: 

Meerbeke, deelgemeente van Ninove, is de tweede belangrijkste gemeente qua 
inwoners. De gemeente werd reeds vermeld in 870 als Merrebecchi. Meerbeke zou zijn 
afgeleid van “beke” en “meer” of “meere” wat staat voor paal of grens. Meerbeke zou 
dus verwijzen naar de grensbeek die gevormd werd door Vlaanderen en Brabant. 

Beeld van Dierik Potvlieghe 

Deze plaats is bij veel liefhebbers gekend als de aankomstplaats 
van de Ronde Van Vlaanderen; hier reden grote namen over de 
meet tussen 1973 en 2011. Nu rest er enkel een aandenken in de 
vorm van een beeld, aangevuld met een gedicht van Willy 
Verhegge. 

De Sint-Pieterskerk van Meerbeke 

De oorsprong van de parochiekerk gaat terug naar een middeleeuwse grafkapel voor 
de heilige Berlindis die er rond 690 zou zijn gestorven. De huidige barokke kerk met 
rococogevel stamt uit het midden van de 18de eeuw. Het fraaie 18de eeuwse 
kerkmeubilair getuigt van de rijkdom als bedevaartsoord. De kerk is sinds 1947 
beschermd als monument en in 2000 werd ook de omgeving beschermd. 

Het Neigembos 

Het 72 ha grote bos is eveneens een restant van het oude kolenwoud. Het bos heeft 
een hoogteverschil van 70 m en kan tot het Pajottenland gerekend worden. We vinden 
er voornamelijk beuk en in mindere mate eik en es. Op de zure bodems vinden we 
adelaarsvaren en meiklokje, terwijl de leembodems ons in het voorjaar laten genieten 
van bosanemoon, boshyacint en daslook.  

De Sint-Gaugericuskerk te Pamel 

De kerk is opgetrokken in neogotische stijl en werd gebouwd in 1903. In 1921 werd ze 
ingewijd door kardinaal Mercier. De patroon van de kerk is sinds 1260 Sint-Gaugericus, 
patroon van het “altare”. De kerk bevat heel wat kunstwerken, een prachtige preekstoel, 
een orgel, een doopvont en nog wat kunstwerken. De staat van de kerk is dermate 
slecht dat er besloten werd ze te sluiten. Momenteel lopen heel wat studies om deze 
monumentale kerk te renoveren. 

De Dikken van Pamel 

"De Dikken van Pamel" (of lokaal ook kortweg "den dikken" genoemd) is een beroemde 
dorpsfiguur te Roosdaal (Pamel). Zijn echte naam was "Victor De Klercq". Hij werd 
geboren te Pamel op 14 juni 1848 en stierf er op 16 februari 1885. Naar zijn echte 
gewicht is het raden maar Victor was een enorm brede en zware figuur. Op 9 september 
2001 werd een standbeeld ingehuldigd aan de Kaaistraat te Roosdaal. Het beeld werd 
ontworpen door kunstenaar Patrick Van Craenenbroeck. 

De bunkers 

De bunkers zijn in de zomer moeilijk te zien; ze staan immers meestal tussen de hoge 
gewassen te midden van de akkers. Ze staan in de meersen van de Walputbeek. De 
oudste vermeldingen van Outer dateren uit 1184 als het Latijnse Oltra. De kerk, zijn 
omgeving en het nabijgelegen populierenbos zijn beschermd als dorpsgezicht. 

VOORZIENINGEN: 

Bakker, café, frituur, restaurant. 
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Wandeling Zo1: Erwetegem - Uilenbroek 
Start:  Smissenhoek   Afstand: 7,4 km Hoogtemeters: 60 m 
 Erwetegem    Natuurpaden: 65% 
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BEZIENSWAARDIGHEDEN: 

Erwetegem, deelgemeente van Zottegem, heeft een oppervlakte van ca 10 km² en telt 
ruim 3.000 inwoners. Het hoogste punt “Ten Ede” ligt op ongeveer 102 m hoogte, 
samen met de Processieweg en Boterhoek, ook op hoogtes van 102 m de hoogste 
punten van Zottegem. 

Parkbos-Uilenbroek 

Uilenbroek 

Het Uilenbroek bestaat uit kleinschalige 
hooilandjes omringd door een netwerk 
van hagen, houtkanten en andere 
kleinschalige landschapselementen. Het 
Uilenbroek ligt op de flank van de vallei 
van de Broekbeek. Bovenaan, op de 
Waesberg heeft men een mooi uitzicht. 

 

Parkbos 

De flanken van de Parkbosbeek zijn wellicht quasi onafgebroken bebost geweest. 
Daardoor ontstond er hier een waardevol bos. Er zit voornamelijk beuk en eik, met 
ondergroei van meidoorn en lijsterbes. De voorjaarsflora bestaat uit typische Vlaamse 
Ardennen bloeiers zoals goudveil, paarse schubwortel en bosanemoon. 

Natuurpunt heeft dit gebied in handen en werkt volop aan 
het herstel voor de vuursalamander. Verder worden de 
populieren massaal gekapt en hoopt men op spontane 
herbebossing aangevuld met inheemse boomsoorten. 

Binnen het gebied zijn er diverse trage wegen opnieuw 
opengesteld. We maken dan ook gretig gebruik van deze 
wandelwegen tussen de velden en langs taluds. 

Heilige Jozefkapel 

Op de Waesbergdries vinden we de Heilige Jozefkapel. 
Deze neogotische kapel werd gebouwd in 1877. 
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Wandeling Ga1: Tollembeek - Herne 

Start:  Hernestraat    Afstand: 10 km Hoogtemeters: 40 m 
 Tollembeek    Natuurpaden: 65% 
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BEZIENSWAARDIGHEDEN: 

Tot aan de Franse Revolutie behoorde Tollembeek tot het land van Edingen en het 
graafschap Henegouwen (Graaf Walter van Edingen is gekend bij ons). De gemeente 
werd voor het eerst vermeld in 1148. Na de Franse Revolutie werd het in de provincie 
Brabant ondergebracht en in 1977 werd Tollembeek één van de 3 deelgemeenten van 
Galmaarden.  

In de regio waren er ten tijde van het ontginnen van steenkool in de Borinage heel wat 
fostmannen. De lijn 123 van uit Geraardsbergen voerde heel wat mijnwerkers naar 
Edingen van waar ze de trein naar de Borinage namen. 

Bronzen Urbanusbeeld 

Op 8 april 2000 werd het Urbanusbeeld ingehuldigd. 
Het was een idee van Urbanus zelf, net zoals de 
financiering ervan.  

Het was beeldhouwer Koenraad Tinel uit Vollezele die 
het beeld creëerde. We zien er naast Urbanus (als 
stripfiguur) ook de bromvlieg Amedee en Nabuko 
Donosor. Verder zien we een kaatshandschoen en een 

verloren gewaande kerktorenhaan in het monument verwerkt. 

De Sint-Martinuskerk 

De neogotische Sint-Martinuskerk van Tollembeek werd voltooid in 1873. Ze bevat nog 
kerkmeubilair uit de 18de eeuw, afkomstig van een vroegere kerk. 

De Mark 

De Mark ontspringt in het gelijknamige waalse dorp 
Marcq, nabij Edingen. De rivier komt via Herne 
Vlaanderen binnen en gaat verder via Galmaarden 
en Viane naar het Waalse Deux-Acren waar hij 
uitmondt in de Dender. 

Langs de oevers van de Mark zijn er heel wat weiden 
die worden begraasd of als hooiweiden worden 
gebruikt. Via poortjes leidt men de wandelaars langs 
de rivier. 

De Kaatser 

Op zaterdag 10 september 2005 werd in Tollembeek een standbeeld van de kaatser 
onthuld. Een sport die voornamelijk in de regio werd gespeeld in de Denderstreek. Ook 
in het noorden van Nederland wordt de kaatssport gespeeld. De Lustige Balspelers, de 
club uit Tollembeek, speelde diverse jaren in de hoogste afdeling en werd meermaals 
kampioen.  

Watermolen Wielant 

De "Watermolen Wielant" werd reeds vermeld in 1474 en is heden een hoeve met 
aanhorigheden uit 18de en 19de eeuw.  

VOORZIENINGEN: 

Bakker, café, frituur. 
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Programma Padstappers 2021. 

Zondag 24 januari 

MANNEKEN-PIS TOCHT - Priortrofee 
Starten tussen 07u30 en 15u00 / Keuze tussen 7 - 10 - 14 - 18 - 22 - 26 - 32 km 

Vertrek: Jeugdcentrum “De Spiraal”, Zakkaai 29, 9500 Geraardsbergen 

* * * * * 

Woensdag 24 februari 

KRAKELINGENTOCHT (midweektocht) 
Starten tussen 08u00 en 15u00 / Keuze tussen 7 - 10 - 14 - 18 - 22 km 

Vertrek: Parochiezaal “Windekind”, Peperstraat 9, 9506 Zandbergen 

* * * * * 

Zondag 18 april 

MATTENTAARTENTOCHT - WalkOn tocht - Priortrofee 

Starten tussen 07u00 en 15u00 / Keuze tussen 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 22 - 32 - 42 km 
Vertrek: Koninklijk Atheneum, Papiermolenstraat 103, 9500 Geraardsbergen 

* * * * * 

Pinkstermaandag 24 mei 

GAVERSWANDELING - Priortrofee 
Starten tussen 07u30 en 15u00 / Keuze tussen 7 - 10 - 14 - 18 - 22 - 26 - 32 km 

Vertrek: Provinciaal domein De Gavers, “De Doos”, Onkerzelestraat 280, 9500 Onkerzele . 

* * * * * 

Zaterdag  juni 5 juni 

WALK THE MUUR - wandelwedstrijd 
Starten om 9u00 stipt om zoveel mogelijk beklimmingen te doen gedurende 6u  

Vertrek: Inschrijftent, Vesten, 9500 Geraardsbergen 

* * * * * 

Zaterdag 7 augustus 

SINT-ADRIAANSTOCHT [50 km] - 36ste ZOMERTOCHT 
Priortrofee - Oostvlaamse biergordel 

Start tussen 6u00 en 15u00 (50 km tot 9u00) / Keuze tussen 7 - 10 - 14 - 18 - 22 - 26 - 32 - 50 km  
Vertrek Vrije Basisschool, Zikastraat 66, 9500 Moerbeke 

 * * * * * 

Zondag 26 september 

NATUURRESERVATENTOCHT - Priortrofee 
Starten tussen 07u00 en 15u00 / Keuze tussen 7 - 10 - 14 - 18 - 22 - 26 - 32 km 

Vertrek: Provinciaal domein De Gavers, “De Doos”, Onkerzelestraat 280, 9500 Onkerzele 

* * * * * 

Zaterdag 30 oktober 

WINTERUURTOCHT 

Starten 07u30 tot 15u00 / Afstanden: 7 - 10 - 14 - 18 - 22 km 
Vertrek: Zaal “De Linde”, Gemeentehuisstraat 42, 9402 Meerbeke-Ninove 

* * * * * 

Zondag 28 november 

SINTERKLAASTOCHT 
Starten tussen 08u00 en 15u00 / Keuze tussen 4 - 7 - 10 - 12 - 16 - 22 - 26 - 32 km 

Vertrek: Provinciaal domein De Gavers, “De Doos”, Onkerzelestraat 280, 9500 Onkerzele  

* * * * * * 

Woensdag 8 december 

WAFELENTOCHT (midweektocht) 
Starten tussen 08u00 en 15u00 / Keuze tussen 5 - 6 - 8 - 12 - 16 - 20 km 

Vertrek: Jeugdcentrum “De Spiraal”, Zakkaai 29, Geraardsbergen-Centrum 
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Wandelen voor het goede doel. 

Inzamelactie voor Kom Op Tegen Kanker 

Onder onze leden zijn er ook die initiatieven nemen om geld in te zamelen door het 
organiseren van een wandeling. We maken hier graag een dergelijk initiatief bekend. 

Voor het derde jaar organiseren leden die deel uit maken van de Zondagse lopers van 
Boelare , Dimitri Rubens, Jan Groeninckx, An Van Breuseghem en Geertrui Rateau een 
CAVA Run-Wandeling. Hun bedoeling is samen zoveel mogelijk geld bij elkaar 
verzamelen om te schenken aan Kom op Tegen Kanker. 

De wandeling gaat door op zaterdag 7 november op de Hoge Buizemont. De wandeling 
zal coronaproof worden georganiseerd. De start gebeurt in zaal Sint-Bavo, Hoge 
Buizemont 165, Geraardsbergen. Je kan een afstand van 5, 10 of 15 km wandelen. 
Starten kan tussen 10u00 en 15u00.  

Deelnemen kost € 5,00. Hiervoor krijg je een wandeling en steun je het goede doel. 
Voorinschrijven is verplicht om geen massa te creëren aan de inschrijftafel. Men kan 
inschrijven op BE15 7506 8738 7430 met vermelding van de namen van de deelnemers. 
Kinderen jonger dan 16 jaar nemen gratis deel. Voor elke 25ste voorinschrijving wordt 
een fles bubbels voorzien. De cava kan worden opgehaald tijdens de organisatie.  

Wie die dag niet in de mogelijkheid is om de wandeling te stappen, kan deze nog doen 
tot en met 21 november. Je kan hiervoor eveneens € 5,00 overschrijven op de rekening 
en zo het goede doel steunen.  

Wie meer info wil, kan steeds terecht op Facebook en zoeken naar “cava run wandeling 
#part 3”. 

Inzamelactie voor Natuurpunt 

De voorbije maanden hebben heel wat leden gewandeld in de vele natuurreservaten in 
de regio. De voorbije jaren steunden we met onze Natuurreservatentocht de vele natuur 
in ons gebied. De mooie ontwikkeling van deze reservaten werd mogelijks mee 
gesteund door ons, hoe klein die druppel ook was, het was een druppel! 

Dit jaar kunnen we echter geen donatie doen aan Natuurpunt. We hebben daarom het 
idee geopperd om een oproep te doen naar onze leden. Jullie wandelden massaal onze 
bepijlde wandelingen. Normaal betaal je € 1,50 voor een organisatie. Nu mocht je gratis 
deelnemen. We willen daarom een oproep doen om een kleine bijdrage over te 
schrijven op onze rekening.  

De gelden worden verzameld en verdeeld over de reservaten van de regio. Een gift kan 
gebeuren op BE67 2930 3618 4287 met vermelding Natuurpunt. Elke euro telt bij deze 
inzamelactie. 

  

https://www.facebook.com/events/355127059229217/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%7D
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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) 

Sprinkhanen en krekels (insecten) 

Sprinkhanen en krekels zijn koudbloedige insecten met twee sets vleugels en zes 
poten. Met hun lange achterpoten, die ook een rol spelen bij het tsjirpen, kunnen ze 
springen. Met de voorpoten houden ze voedsel vast bij het eten en hun middelste paar 
poten gebruiken ze enkel om te lopen. De vleugels zorgen voor een langer 
zweefmoment na een sprong. Met hun antennes kunnen ze ruiken en voelen en op hun 
poten zitten trommelvliezen waarmee ze elkaars gezang kunnen horen. 

Bij ons zijn vooral de boskrekel en de veldkrekel bekend.  Boskrekels leven op de grond 
onder bomen en struiken, terwijl veldkrekels in kleine holletjes zitten tussen het gras.  

De diertjes komen voor op plaatsen waar veel losse bladeren of houtsnippers 
liggen.  Dat is in het bos of aan de bosrand, maar ook op de heide, bermen aan het 
spoor, parken en tuinen.  Ze leven op de bodem en klimmen niet in de bomen.  Ze 
houden ervan om lekker in de zon te zitten en schuilen bij gevaar onder de bladeren of 
takken. De boomsprinkhaan en de bruine sprinkhaan zijn dan weer in onze contreien 
de meest voorkomende sprinkhanen. Krekels en sprinkhanen zijn meestal herbivoren 
die in hoog tempo kleine stukjes van planten knagen. 

Sprinkhanen en krekels lijken sterk op elkaar, maar 
ondanks dat zijn er duidelijke verschillen. Ze hebben 
bijvoorbeeld hun eigen unieke kleur en maken een ander 
soort geluid.  

De kleuren van sprinkhanen en krekels kunnen variëren 
van allerlei camouflage tinten groen en bruin tot felle 
kleuren die ze gebruiken om vijanden af te schrikken. 
Krekels zijn meestal bruin of zwart, nooit groen en zijn donkerder van kleur dan 
sprinkhanen. 

De zogenaamde staartdraden zijn bij krekels langer dan bij sprinkhanen. Deze 
uitsteeksels, aan de achterzijde van het lichaam, hebben de vorm van voelsprieten. 
Krekels zijn platter van vorm dan sprinkhanen, waardoor ze kleinere poten hebben en 
minder ver kunnen springen. De vleugels van krekels bevinden zich aan de bovenkant 
van hun lichaam, terwijl die van sprinkhanen zich aan de zijkant bevinden.  

Mannetjes lokken vrouwtjes met hun 'gezang'. Door met hun achterpoten langs hun 
vleugels te wrijven, of hun vleugels langs elkaar te wrijven creëren zowel krekels als 
sprinkhanen geluid om met elkaar te communiceren. Onderaan zitten tandjes die als 
een kam over de bovenste vleugel worden geschuurd.  De vleugels worden dan rechtop 
gezet zodat ze als een zeil het geluid kunnen verspreiden.  Het zijn dus niet de 
poten die de krekels gebruiken voor dit getjirp maar de vleugels.  Hoe warmer het is 
buiten, hoe sneller de krekels tjirpen. Krekels maken een geluid dat complexer en 
melodieuzer is dan het lagere rasperige geluid van sprinkhanen. 

Het vrouwtje en het mannetje paren, waarna de eitjes in de zomer door de vrouwtjes 
met hun lange legbuis in spleten in de grond worden gestopt. In de volgende lente 
komen ze uit.  Je kan ze waarnemen van juni tot september. 
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Blauwe reiger (vogel) 

De volwassen blauwe reiger is een rond de 95 cm grote, 2 kg zware grijze vogel met 
lange wit- grijze nek. Tussen mannetjes en vrouwtjes is nauwelijks merkbaar verschil. 
Beide geslachten hebben een grijze bovenzijde, vleugels en staart. De vleugeleinden 
zijn zwart.  

Ze hebben een zwarte band door het oog, die doorloopt in een kuif, een gele 
dolkvormige snavel en hoge bruine poten. In de broedtijd kleurt de snavel soms 
roodachtig. De blauwe reiger behoort tot de reigerfamilie en is de bekendste algemene 
vertegenwoordiger ervan. 

Blauwe reigers zijn het meest gebaat bij een goede 
waterkwaliteit en een natuurlijke oeverbegroeiing. Het is een 
waadvogel, die voorzichtig door ondiep water van sloten, 
vochtige weilanden, grachten, beken, poelen, vijvers en meren 
schrijdt of doodstil wacht op een naderende prooi.  Blauwe 
reigers zijn buitengewoon geduldig en hebben bovendien een 
haarscherpe blik. Als hij een prooi waarneemt schiet de kop 
met de lange snavel razendsnel vooruit. Bijzonder is dat hij 
daarbij blijkbaar precies met de breking van het licht op het 
grensvlak van lucht en water, rekening houdt. Vissen van 10 

tot 16 cm lengte vormen de hoofdschotel van het menu van de blauwe reiger, maar 
deze vlees- en viseter is absoluut niet kieskeurig, wanneer vis en kikkers minder 
voorhanden of onbereikbaar zijn. Dan neemt hij zijn toevlucht tot andere dieren zoals 
reptielen (ringslangen), insecten, wormen, jonge vogels en kleine zoogdieren (mollen, 
muizen, ratten) om zijn menu aan te vullen. 

Je hebt vast wel al de diepe, rauwe "schraatsj" gehoord die de vogel in de vlucht maakt,  
het snavelgeklepper op het nest of de verschillende rauwe, krassende en kokkerende 
geluiden van de jongen. 

Alhoewel de blauwe reiger een solitair is, broedt hij meestal in grote of kleinere kolonies. 
Het legsel (één per jaar) bestaat meestal uit 3 tot 5 eieren. De vaak bevuilde eieren zijn 
ongevlekt, blauwgroen en zonder glans. Ze zijn gemiddeld 60 bij 43 mm groot. De 
broedtijd loopt van februari tot in juni en de broedduur bedraagt ongeveer 23 tot 28 
dagen. Zowel het mannetje als het vrouwtje broeden de eieren uit, vanaf het eerste ei. 
De jongen blijven zo’n 50 dagen in de vrij grote, platte nesten hoog in de bomen. Zo 
hoog in de bomen is het nest van takken, gevoerd met takjes, gras en veertjes, beter 
beschermd tegen roofdieren. Maar het komt daardoor soms voor dat een jong naar 
beneden valt, wat dan weer de overlevingskans van de andere jongen verhoogt, 
doordat ze dan meer voedsel van de ouders krijgen.  

Een blauwe reiger wordt gemiddeld 5 jaar oud. Al vliegend, herken je zijn matig snelle 
vlucht aan de trage, krachtige vleugelslagen op ietwat bol gehouden vleugels. Hierbij is 
de nek s-vormig ingetrokken en steken de poten achter het lichaam uit.  

De mens leeft op gespannen voet met deze sierlijke vogel ingevolge de vervelende 
gewoonte van deze reiger om met zijn uitwerpselen de bomen wit te kalken, bladerloos 
te maken en de grond te besmeuren, zonder te spreken van de stank van over de 
nestrand gevallen visresten. Voeg daarbij nog de rivaliteit tussen de vogel en de vissers 
en zijn ongenode bezoekjes aan tuinvisvijvertjes. 

Maar goed ook (?) dat hij sinds de jaren ‘70 in België is beschermd. 
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Linde (boom) 

In ons land zijn 2 lindes inheems nl. de zomerlinde en de winterlinde. De winterlinde wordt tot 
35 m hoog met een brede kroon. Het blad is breed-hartvormig tot rond. De bovenzijde is 
donkergroen, de onderzijde blauwgroen tot blauwgrijs. De zomerlinde verschilt in niet zoveel 
van de winterlinde.  

De linde is een ronduit prachtige boom en dat komt door de symbolische vormen. Een 
lindeboom heeft een hartvormig blad en dat is hetzelfde als zijn habitus of groeiwijze. Deze 
groeiwijze van de linde is namelijk ook een (omgekeerd) hart. Dat zie je vooral goed als het blad 
van de bomen af is. Bovendien heeft de linde in de winter heel mooie takken. Ze glanzen mooi 
en hebben glanzende ronde, oranje-achtige knoppen. 

De linde is een halfschaduw- tot schaduwboomsoort, die vooral voorkomt in houtwallen en 
loofbossen op vochtige voedselarme tot matig voedselrijke kalkhoudende grond en langs 
beken. De winterlinde stelt echter geen hoge standplaatseisen want ook op arme bodems groeit 
hij nog behoorlijk. Verzuurde, zeer arme bodems verdraagt hij niet. Het is een uitstekende 
straat- of parkboom die zeer goed snoei verdraagt.  

Het blad is zoals gezegd hartvormig, 3-7 cm lang, aan de onderzijde blauw-groen, vrijwel kaal 
maar met bruinrode haarbosjes in de nerfoksels. De zijnerven zijn verbonden door 
onopvallende dwarsnerven die niet uitspringen en niet regelmatig laddervormig geordend zijn. 
De steel is onbehaard.  

In tegenstelling tot de meeste andere bomen bloeit de linde pas laat in het seizoen, omstreeks 
juli. Dit komt omdat de linde bloeit aan twijgjes die pas dat jaar gevormd zijn. De bloeiwijze is 
meer hangend en heeft 2 tot 5 bloemen. Het bloemgestel is voorzien van een speciaal gevormd 
langwerpig blad, waardoor zaadverspreiding met de wind mogelijk wordt. De bloesem wordt 
samen met het schutblad geplukt. Een belangrijke 
inhoudsstof is de etherische olie met o.a. farnesol, 
dat de aangename geur veroorzaakt. Naast nog 
heel wat andere stoffen bevat lindebloesem ook 
veel slijmstof. Als je dan in de buurt van een heel 
grote bloeiende lindeboom staat (op zo’n honderd 
tot tweehonderd meter) en de wind staat toevallig 
jouw kant op, dan krijg je een heel zoete geur in 
je neus.  

Verkoudheid kan worden voorkomen wanneer 
men zich, na een tijd in de kou, opwarmt met een 
tas warme lindebloesemthee. Het werkt 
zweetafdrijvend, verhoogt de weerstand en de slijmstoffen werken verzachtend. Lindebloesem 
heeft dit breed werkingsspectrum als verkoudheid werend middel door de complexiteit van zijn 
inhoudsstoffen. De thee is samen met vlierbloesem zeer nuttig bij de behandeling van griep- en 
koortstoestanden. De thee werkt ook rustgevend en slaapbevorderend. 

Sinds de Keltische tijd is de linde in onze streken een cultuurboom. Hij was toegewijd aan Freya, 
godin van liefde en vruchtbaarheid. Hij werd bij de woning aangeplant als schutsboom voor de 
familie of in het centrum van de nederzetting ter bescherming van de gemeenschap. 

En nog iets: lindehoning is heel erg lekkere honing! 
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Wezel (zoogdier) 

De wezel is het kleinste roofdier ter wereld en behoort tot de familie der marterachtigen. 
Een vrouwtjeswezel weegt slechts 35 gram, lichter dan een veldmuis. Bij ons wordt het 
dier meestal muishond genoemd. Het is een lang smal diertje met een roodachtige tot 
kastanjebruine rug en een witte buik, waarbij de grens tussen de kleuren onregelmatig 
is. Verder hebben ze een witte vlek op de keel en een bruinrode staart. Die staart heeft 
geen zwarte punt, zoals bij de grotere hermelijn, die verder veel op de wezel lijkt. 

Om niet te verhongeren moet de wezel dagelijks een 
derde van zijn gewicht eten. Wezels zijn volledig 
carnivoor, met een uitgesproken specialisatie op 
woelmuizen. Maar hij verorbert ook prooien die groter 
zijn dan zichzelf zoals konijnen en ratten. Het menu 
wordt verder aangevuld met vogels, eieren, kleine 
slangen, kikkers en noodgedwongen met insecten. Op 
hun jacht achtervolgen ze hun prooien tot in hun hol. 
Omwille van het relatief hoge metabolisme zijn wezels 
zowat de hele dag actief, en gaan, met tussenpozen, 
zowel overdag als 's nachts op jacht. Op hun omzwervingen staan ze vaak op de 
achterpoten (als stokstaartjes) om de omgeving te verkennen. 

Wezels leven solitair, behalve in de paartijd en in de periode dat de wat grotere jongen 
samen met hun moeder op jacht gaan. Het territorium van een mannetje overlapt 
meestal meerdere territoria van vrouwtjes. Hij stelt weinig specifieke eisen aan de aard 
van zijn verblijfplaatsen. Dankzij de geringe vereisten inzake afmetingen is er veelal een 
overvloed aan verblijfplaatsen aanwezig in allerlei hoedanigheden. Het kan daarbij gaan 
om takkenbossen, houtstapels of andere hoopjes groenafval, steenhopen, 
uitgebrokkelde muren of andere bouwwerken, allerhande natuurlijke holen en holtes 
(knaagdiergangen, onder boomwortels, ...), hooi- en strostapelingen, ... Wegens de 
geringe lichaamsgrootte en de hoge stofwisseling dienen de schuilplaatsen wel goed 
geïsoleerd te zijn om het warmteverlies te beperken. Het nest wordt daarom in koudere 
streken bedekt met de vacht van prooidieren. Vrouwtjes leggen in de zomer 
voedselvoorraden aan, waardoor ze minder hoeven te jagen en energie sparen voor 
de dracht. 

Bij voldoende voedsel kan de wezel tot twee worpen leggen per jaar. Na een draagtijd 
van 34 tot 37 dagen de eerste in mei en de tweede in juli/augustus. Per worp krijgen de 
dieren 4 tot 6 jongen. Dit getal kan variëren van één tot zes jongen per worp. De 
lenteworp groeit snel, de zomerworp trager. Na vier weken gaan de oogjes open, en na 
drie tot vier weken worden de jongen gespeend. Als de jongen acht weken oud zijn, 
kunnen ze al goed jagen. Na 40 tot 45 weken verlaten de jongen de moeder en gaan 
op zoek naar een eigen territorium. De jongen zijn reeds na 3 maand geslachtsrijp. 
Gerekend met een 1:1 geslachtsverhouding bij de jongen kunnen zo in optimale jaren 
per volwassen vrouwtje 30 nakomelingen geboren worden (2 worpen van het 
moederdier, driemaal 1 worp van 3 vrouwtjes uit het eerste nest). 

Hoewel zij een leeftijd van 5 tot 6 jaar kunnen bereiken, worden veel wezels niet ouder 
dan zowat 1 jaar. Nogal wat dieren komen om als verkeersslachtoffer of worden, 
wegens hun 'nieuwsgierig' en 'stout' gedrag, gemakkelijk gedood door grotere 
roofdieren (zonder dat zij effectief worden opgegeten). Huiskatten zijn geduchte wezel-
doders.   
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De 2de dinsdagwandelingen. 

Wat reeds voorafging 
Na de organisatie begin juli in Viane, dachten we dat we een oplossing hadden 
gevonden om met onze leden samen op stap te gaan. Twee groepen, afzonderlijk 
gestart en de nodige corona-voorzorgen zorgden voor een ideale gelegenheid om 
samen te wandelen. Niets dan blije gezichten en heel wat positivisme. We bleven achter 
met een goed gevoel en met de nodige moed om op die manier te wandelen. 

Het mocht echter niet zijn, enkele weken later zagen we opnieuw de coronacijfers 
toenemen. Het gevolg hiervan liet zich raden, groepen werden opnieuw beperkt tot 20 
deelnemers. We dienden opnieuw een halt toe te roepen aan onze initiatieven. Geen 
gefoefel of geen risico, we houden ons strikt aan de regels en dienden te annuleren. 

Momenteel proberen we opnieuw 3 tochten te plannen. We behouden dezelfde regels, 
dus vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dit kan via onze website, eenvoudig te doen en 
laat ons toe alles onder controle te houden. Wie over geen internet beschikt kan een 
sms sturen naar Koen Rondelez, 0476 47 24 63. Je bent zeker van inschrijving na een 
bevestigingsmail of sms. 

Om alles vlot te laten verlopen en geen massa bij elkaar te hebben, organiseren we op 
twee tijdstippen. Een eerste groep zal starten om 9u30, is terug rond 11u30 en vertrekt 
terug om 12u15. De tweede lus is ten einde omstreeks 13u45. De tweede groep vertrekt 
om 10u30 en verloopt op dezelfde manier, alles wel te verstaan een uurtje later. Vooraf 
inschrijven blijft noodzakelijk.  

Ondanks de coronatijden, blijft de bijdrage voor het goede doel behouden. Breng gepast 
geld mee aub, € 0,50 per persoon. Op die manier zorgen we voor geen onnodige 
contacten. Hou het ook veilig, breng een mondmasker mee, bij korte contacten een 
veiligheid voor jezelf en je wandelvrienden. 

De komende 2de dinsdagwandelingen 
Naar gewoonte zal telkens een parcours van 14 à 15 km worden voorzien, opgedeeld 
in twee lussen. Voorinschrijven deze keer voor deelname om 9u30 of 10u30. Een eerste 
lus van ongeveer 8 à 9 km, nadien volgt een rustpauze en zijn we weer weg voor 5 à 6 
km. Op de middag komen we telkens terug in de startplaats, waar we even uitrusten en 
onze meegebrachte boterhammetjes opeten of ter plaatse iets bestellen.  

Dinsdag 13 oktober 2020: Café Spoor 3 - Galmaarden 

Vertrek aan Café Spoor 3, Stationsstraat 55, Galmaarden (aan station). We maken twee 
mooie natuurlussen. Tussendoor gebruiken we ons meegebracht lunchpakket bij een 
verse tas soep. 

Dinsdag 10 november 2020: @KuDa - Goeferdinge 

Starten bij @KuDa, Zarlardingestraat 100, Goeferdinge. Tussen de twee lussen in 
kunnen we genieten van de meegebrachte boterhammen. 

Dinsdag 1 december 2020: The Colorado Don Gilberto - Nieuwenhove 

Start aan de kerk van Nieuwenhove, Zijpstraat 1, Nieuwenhove.  Twee lussen met de 
mogelijkheid onze broodjes te eten bij een lekkere tas soep. 
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Tienduizenden kilometers gewandeld op 
de bepijlde lussen. 
Vanaf eind juni hadden we het lumineuze idee gehad om tweewekelijks wandelingen te 
bepijlen. Onze verwachtingen lagen niet hoog, eerder bescheiden. Enkele honderden 
deelnemers per startlocatie leek ons normaal. Dat er in het weekend wat meer volk op 
stap zou gaan, leek ons zelfs logisch. Niets van dat alles bleek echter realiteit. Vanaf 
dag één was het er bonk op. Succes leek verzekerd. De eerste selfie kwam binnen van 
Niels Delplace, maar er kwamen er meer, en meer en meer. Week na week kregen we 
selfies. We stelden ook vast dat niet iedereen zo een eigen foto postte. Toen we op 
zondag 28 juni, aankwamen op de parking van Goeferdinge, bleek er geen plaats meer 
te zijn. Néén, het was niet voor de eredienst op zondag. Het waren rasechte wandelaars 
die uitkeken naar een geboorte van een nieuw initiatief. Dit was geslaagd, dit was geen 
slag in het water, dit was een succes. Wandelaars van onze vereniging, maar eveneens 
van burenclubs, van clubs uit alle provincies, waren op de afspraak. Ongelooflijk, maar 
waar. Dit smaakte naar meer, zowel bij de uitpijlers en afpijlers als bij de wandelaars.  

Na het succes hebben we beslist om door te gaan. Twee lussen worden zeker en vast 
al aangeboden tot 15 november. Telkens uit een andere locatie. Af en toe zal er wel 
een stukje inzitten die reeds werd bewandeld, maar wat mooi is, mag gerust terug 
komen. De wandeling uit Overboelare langs het Boelarebos en het centrum van 
Geraardsbergen heeft wellicht de hoogste score qua beleving, natuur en cultuur. 
Mogelijks worden hiervan stukjes opnieuw bewandeld.  

Op vraag van de wandelaars plaatsen we er nu ook de mogelijkheden bij om iets te 
nuttigen onderweg of aan de start en aankomst. Wie meer info over deze zaken wenst, 
raadpleegt best vooraf de website van de eetgelegenheden. 

De periode vanaf september wordt ingevuld met volgende tochten: 

Periode 6: van zaterdag 5 september tot zondagavond 20 september hingen er pijlen 
vanaf de sportzaal “De Veldmuis”, een lus langs Deftinge en één langs Schendelbeke 
doorheen de Baronie van Boelare lieten heel wat stappers genieten.  

Periode 7: van zaterdag 19 september tot zondagavond 4 oktober werden de bordjes 
geplaatst in Nieuwenhove en omgeving. Een eerste lus richting Waarbeke en een 
tweede richting Denderwindeke zorgden voor een gans andere beleving.   

Periode 8: van zaterdag 3 oktober tot zondagavond 18 oktober starten we aan de 
sportzaal in Moerbeke, gelegen langs de Edingseweg. We maken twee bosrijke lussen 
deze keer: één langs het Kluysbos en Karkoolbos. Een andere gaat via Schillebeek 
naar het Arduin- en Boelarebos om via de flanken van de Oudenberg terug te komen. 
Twee lussen van om en bij de 10 à 11 km met mogelijkheid om onderweg iets te 
nuttigen. Parkeren kan aan de sportzaal of langs de steenweg. Iets consumeren na de 
wandeling kan in “Café Den Ezel” (vrijdag tot dinsdag) of in “Bar Gare” (woensdag tot 
zaterdag). In “Bar Gare” bestaat ook de mogelijkheid om iets te eten. Andere 
mogelijkheid om iets te eten kan in de “Jonge Garde”, eveneens aan het station.   

Periode 9: van zaterdag 17 oktober tot zondagavond 1 november zullen de pijlen 
worden opgehangen vanuit Schendelbeke. Deze keer starten we opnieuw aan de kerk. 
Parkeren kan aan het pleintje of aan het station. Een eerste lus laat ons kennis maken 
met de noordelijke Dendervlakte. Via voetwegeltjes door Idegem en Smeerebbe-
Vloerzegem gaan we naar het Moenebroekreservaat. De andere lus verkent dan weer 
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de flank van de Oudenberg. Via de Boelaremeersen, een deels andere weg dan de 
vorige keer trekken we naar de Oudebergflank. Hopelijk kunnen we tegen dan door de 
vernieuwde Abdij en afsluiten doen we via een stukje Gaversplas. Onderweg 
mogelijkheid om iets te drinken en eens de aankomst bereikt kan men achter de kerk 
even tot rust komen. Wie na de wandeling iets wenst te eten, kan terecht in het 
“Borrenhof”. 

Periode 10: zonder tegenbericht sluiten we af in Geraardsbergen. We starten op de 
markt van Geraardsbergen van zaterdag 31 oktober tot zondagavond 15 november. 
Parkeren doe je best op de Vesten. De wandeling laten we vertrekken aan het 
infokantoor van de stad, “De Permanensje”. We bepijlen twee wandelingen vanuit het 
centrum en zorgen er voor dat heel wat kleine paadjes worden opgezocht. Natuurlijk 
wordt het hier minstens één wandeling met wat klim en daalwerk. De flank van de 
Oudenberg zal hiervoor dienst doen. De andere lus zoekt dan weer de vlakkere 
gedeelten op van de stad, met wat meer cultuur, maar zeker en vast een maximum aan 
natuur. Op de markt zijn er mogelijkheden genoeg om iets te nuttigen. Naast onze 
clublokalen “De Grondeling” en “Bar Gidon” zijn er mogelijkheden genoeg op de Markt. 
Wie iets wil eten na de wandeling beschikt hier ook over voldoende mogelijkheden. 
Onderweg komen we langs een afspanning waar de dames eens een toilet kunnen 
opzoeken. 

Zoals je ziet, allemaal prachtige wandelingen. Wie ze doet en problemen vaststelt, 
graag snel iets laten weten aan parcours@padstappers.be of op 0479 41 09 20. Verder 
zal het parcours en de gpx-track te vinden zijn op www.padstappers.be. Bij de start 
blijven we de QR-codes aanbieden om ter plaatse de wandeling in PDF vorm te 
downloaden of het gpx-bestand op de mobile te plaatsen. 

Net zoals de voorbije wandelingen, kunnen jullie de gestapte kilometers noteren in jullie 
wandelboekje. Niet in dat met de wandelingen voor de spaaractie van WSVL.  

Mocht de situatie omtrent corona ons nog niet de vrijheid geven om wandelingen te 
organiseren, dan zullen we op deze manier verder doen. Omtrent de mogelijke 
startlocaties en de periode zullen we jullie tijdig informeren via onze digitale nieuwsbrief. 
Daarom nog eens een oproep, beschik je de mogelijkheid om je digitaal te informeren, 
laat het ons weten. Stuur een mail naar info@padstappers.be of stel deze vraag om dit 
voor jou te doen aan een naast familielid. Op die manier kunnen we jullie snel en juist 
op de hoogte houden. 

Intussen hebben we de prijzen verloot aan de deelnemers van de eerste 10 bepijlde 
lussen van de eerste 5 periodes. Er kwamen niet minder dan 1069 selfies binnen. De 
mooiste hebben we geselecteerd om onze fotopagina’s op te vrolijken.  

 

 Prijs Winnaar 

1 1 fles bier + spel kaarten Monique Ophalvens 

2 1 fles bier + spel kaarten Patrick Vandesande 

3 1 fles bier + spel kaarten Anny Van Butsele 

4 1 fles bier + spel kaarten Sonia Ernotte 

5 1 fles bier + spel kaarten Christine Hauters 

6 1 fles bier + spel kaarten Luc Minne 

7 1 fles bier + spel kaarten Christiane Bellemans 

8 1 fles bier + spel kaarten Erwin De Nil 

mailto:parcours@padstappers.be
http://www.padstappers.be/
mailto:info@padstappers.be
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9 1 fles bier + spel kaarten Sandra De Marie 

10 1 fles bier + spel kaarten Julie De Geyter 

11 1 fles bier + spel kaarten Diane De Leu 

12 1 fles bier + spel kaarten Gisèle Van der Putten 

13 1 fles bier + spel kaarten Jaak Hofmans 

14 1 fles bier + spel kaarten Sien Teugels 

15 1 fles bier + spel kaarten Marleen Batselier 

16 1 snijplank + spel kaarten André Henoit 

17 1 snijplank + spel kaarten Christine Haustraete 

18 1 snijplank + spel kaarten Marie-Claire Molderez 

19 1 snijplank + spel kaarten Freddy Schelfhout 

20 1 snijplank + spel kaarten Christine Van Petegem 

21 1 snijplank + spel kaarten Paul D'Hose 

22 1 puzzel Rudy D’Haese & Micheline Trog 

23 1 puzzel Myriam D'Hondt 

24 1 puzzel Jolien Vervust 

25 1 puzzel Alain Gruslet 

26 1 puzzel Anja Schelfhout 

27 T-shirt + spel kaarten Odette Janssens 

28 T-shirt + spel kaarten De Dustkouterkes 

29 T-shirt + spel kaarten Johan Naessens 

30 T-shirt + spel kaarten Sabrina Mathieu 

31 T-shirt + spel kaarten Renilde Rosseel 

32 T-shirt + spel kaarten Carl Gabriel en Annemarie de Waele 

33 Schort + pet Martine Despringer 

34 Schort + pet Marleen Van Damme 

35 Schort + pet Guy Dobbelaere 

36 Schort + pet Arlette Scheirlinck 

37 Schort + pet Marie-Jeanne Dierickx  

38 Schort + pet 
Gustaaf Van Craenenbroeck & 
Ghislaine Luppens 

39 Schort + pet Tibo Goossens 

40 Schort + pet Annita Bauwens 

41 Schort + pet Eric Demey 

42 Schort + pet Peggy Gies 

43 Topogids + spel kaarten Eva De Bruyne 

44 Topogids + spel kaarten Katrijn Cobbaert 

 

De prijzen kunnen worden afgehaald na afspraak bij Kurt en Mireille, Denderstraat 36, 
Geraardsbergen of op een andere afspraakplaats.  

Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden  054 41 07 49 - 0479 41 09 20 of per 
mail naar kurt.martens@padstappers.be. 

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

Gele paprikaroomsoep met pestocrostini 

Benodigdheden: 

Voor de soep: 2 gele paprika’s, 1 ui, 1 kleine wortel, 1 preiwit, 40 g. margarine, 1 l. 
kippenbouillon, peper, 1 groene paprika, kurkuma, 100 g. zure room 

Voor de tapenade: 3 knoflookteentjes, 1 bosje basilicum, 1 dl. olijfolie, peper, zout, 10 
zongedroogde tomaten, 50 g. pijnboompitten, 60 g. geraspte Parmezaanse kaas 

Voor de crostini: 1 stokbrood, 1 knoflookteentje, olijfolie 

Bereidingswijze: 

Schil de gele paprika’s, verwijder de zaadjes en de zaadlijsten en snijd ze in stukjes. 

Schil de wortel en snijd in stukjes. Snij de prei fijn. Pel de ui en snij in stukken.  

Stoof de ui in de margarine, voeg er de gele paprika, wortel en prei aan toe. Laat even 
meestoven. Voeg de bouillon toe en laat 20 minuten koken. Mix de soep fijn. Breng op 
smaak met peper en eventueel zout. 

Schil de groene paprika,  verwijder de zaadjes en de zaadlijsten en snij in kleine 
dobbelsteentjes. Stoof de blokjes gedurende 5 minuten in wat margarine, hou apart. 

Snijd voor de crostini het stokbrood in schuine sneetjes. Snijd de look overlangs 
middendoor en wrijf er de stokbroodsneetjes mee in. Besprenkel met wat olijfolie en bak 
ze enkele minuten krokant onder een hete grill.  

Hak voor de pesto de look, basilicum, zongedroogde tomaten, pijnboompitten en 
Parmezaanse kaas fijn in de keukenrobot. Breng op smaak met peper en zout en voeg 
er de olijfolie aan toe. Besmeer de crostini met de pesto.   

Breng de soep aan de kook, roer er van het vuur de zure room onder en werk af met de 
groene paprika.  

Serveer er de pestocrostini apart bij. 

Enchiladas met kip 
 

Benodigdheden: (voor 2 personen) (Tijd: 25 min. + 15 min. in de oven) 

350 gr kipfilet, 1 ui, 2 tenen knoflook, 100 gr geraspte kaas,4-5 wraps, 2 paprika’s 
(bijv. een rode en een gele), 400 gr tomatenblokjes, 3 tl Mexicaanse kruiden, 
gebakken uitjes 

Bereidingswijze: 

Begin met het voorverwarmen van de oven op 200 graden. Snijd de kipfilet, ui, knoflook 
en paprika in stukjes. Breng de kip op smaak met Mexicaanse kruiden. Giet een 
scheutje olie in een pan en bak de kip rondom bruin. Voeg daarna de ui, knoflook en 
paprika toe. Bak dit ongeveer 5-10 minuten. 
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Daarna kunnen de tomatenblokjes erbij en wat extra Mexicaanse kruiden. Laat de saus 
nog 5 minuten zachtjes pruttelen.  

Zet het vuur uit. Haal de wraps 
lichtjes door de saus. Schep 2-3 
eetlepels van het kipmengsel op een 
wrap. Strooi wat geraspte kaas er 
overheen. Rol de wrap op en leg 
hem in een ingevette ovenschaal. 

Maak op deze manier de rest van de 
wraps. Giet de rest van de saus over 
de wraps. Strooi wat geraspte kaas 
over de bovenkant van de wraps. Zet 
de enchiladas met kip 15 minuten in 
de oven en serveer goed warm. 

 

Gegratineerd varkensgebraad 

Benodigdheden: 

Varkensgebraad, margarine 
Per groepje: 1 wortel, ½  ui, peper, zout, 1 lookteentje, 50 ml. water, ¼ 
vleesbouillonblokje, 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 (van alle 
groepjes). 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 vleesbouillon en het water 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 
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Gezinswafels 

Benodigdheden: 

1 kg. bloem, 1,5 liter melk, 250 g. boter, 50 g. verse gist, 3 eieren, 100 g. suiker 

Wafelijzer met diepe gravering 

Bereidingswijze: 

Doe de bloem in een grote 
plastieken kom en maak in het 
midden een kuiltje.  

Smelt de boter en giet de 
gesmolten boter in het kuiltje.  

Warm de melk op tot lauw en los 
er de verse gist en de suiker in op.  

Klop de eieren los in een apart 
kommetje.  

Doe de lauwe melk en de eieren 
in het kuiltje en mix het geheel met 
de mixer tot een homogeen deeg.  

Leg een handdoek op de kom en plaats de kom op een warme plaats. Laat zeker 1 uur 
rijzen. (Het deeg moet zeker verdubbelen) 

Schep voorzichtig telkens de bovenkant van het deeg in een maatbeker. 

Warm het wafelijzer goed op. Wrijf het in met wat boter en giet wat deeg in het wafelijzer. 
Laat de wafel mooi rijzen en gaar bakken. 

Dien onmiddellijk op met boter, suiker, slagroom, aardbeien, …. 
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Kies uit deze aanbevolen tochten. 

De lijst die we hier gewoonlijk plaatsen heeft deze keer geen nut. We zien immers dat 
er heel wat wandelingen geannuleerd zijn wegens de verplichtingen ten gevolge het 
coronavirus. We verwijzen daarom graag om eventuele wandelingen te plannen aan de 
hand van de publicaties op www.walkinginbelgium.be. Daar vind je de meest recente 
info en wordt dagelijks geüpdatet. 

Heel wat clubs, waaronder uiteraard ook onze vereniging, hebben initiatieven 
uitgewerkt waarbij men lussen kan wandelen. Deze lussen zijn meestal gratis te 
bewandelen. Anderen organiseren een coronaproof-wandeling en laten je het 
inschrijfgeld van € 1,50 betalen. Op die wandeling kan men ook zijn stempelspaarboekje 
van WSVL laten afstempelen. De spaaractie zal verlengd worden en de gadgets zullen 
later kunnen worden afgehaald.  

Hierbij een lijst van de gratis wandelingen die plaats vinden in de komende weken. De 
lijst werd van het net geplukt op 15 september. Wie meer en recentere informatie wenst 
kan deze bekomen op de wandelblog van Wandelsport Vlaanderen.  
https://wandelblog.com/ daar kan je dan doorklikken naar de spontane wandeltochten 
en de resterende georganiseerde wandelingen. 

 

 

datum wandelclub startplaats afstand 

2 okt tot 11 okt Trip-Trap Kumtich vzw 
Aan het Dorpscafé,  
Sint Barbarastraat 1, 
Kumtich 

4 km / 7 km / 9 km 

3 okt tot 18 okt 
Padstappers 
Geraardsbergen 

Sportzaal Moerbeke,  
Edingseweg, Moerbeke 

10 km / 10 km 

3 okt tot 30 okt Vier op één Rij Zedelgem 
Pater Amaat Vynckeplein,  
Zedelgem 

8 km / 16 km / 21 km 

17 okt tot 1 nov 
Padstappers 
Geraardsbergen 

Kerk Schendelbeke,  
Kerkborre, Schendelbeke 

10 km / 10 km 

27 okt tot 12 nov De Textieltrekkers 
Kerk Tiegem,  
Westdorp 3, Tiegem 

6 km / 12 km / 18 km 

31 okt tot 15 nov 
Padstappers 
Geraardsbergen 

De Permanensje, 
 Markt, Geraardsbergen 

10 km / 10 km 

1 nov tot 10 nov 
De Zilverdistel 
Dendermonde 

Sporthal, Ouburg 63,  
Dendermonde - Oudegem 

5 km / 12 km 

19 nov tot 23 nov De Winkelse Stappers 
Kerk St. Eligius, Kerkplein,  
Sint-Eloois-Winkel 

6 km / 12 km 

http://www.walkinginbelgium.be/
https://wandelblog.com/
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