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Beste Padstappers, 
 
Wanneer ik het voorwoord neerpen, dan 
realiseer ik me dat de dagen weer beginnen 
te korten. Een mooi seizoen qua kleuren en 
geuren in de natuur komt op ons af. Voor 
velen het moment om de wandelschoenen 
aan te binden en er op uit te trekken.  
 
De voorbije maanden kwam de zon er maar 
niet door. Dit gaf voor ons wel meer 
mogelijkheden om op stap te gaan. De droge 
dagen waren ideaal. De vele regenbuien 
tussendoor zorgden voor prachtige groene 
natuur.  
 
Op onze eigen organisaties mochten we niet 
de verhoopte deelnemers begroeten. De 
wandelaars bleven weg en ook onze eigen 
leden waren niet present. Elk zal wel een 
reden gehad hebben. We doen echter wel 
een warme oproep om er met de komende 
wandelingen bij te zijn. Jullie aanwezigheid 
maakt net dat verschil voor ons.  
 
Onze nevenactiviteiten mochten deze zomer 
ook terug van start gaan. Een eerste 
dinsdagwandeling in juli had een mooie 
opkomst. De traditionele wandeling in 
augustus met BBQ viel bij velen ook terug in 
de smaak.  
 
Tussendoor hadden we het geluk om de 
uitgestelde reis naar Drenthe te doen. Onze 
verwachtingen werden overtroffen. Een mooi 
wandelgebied, een super hotel en zoals we 
hadden verwacht een top gezelschap. Dit 
was een deugddoende vakantie voor velen. 
 
De vakantie is voor velen op dit moment 
achter de rug en het gewone gangetje des 
levens gaat opnieuw verder. Wanneer dit 
clubblad in de bus valt zit de  
Natuurreservatentocht er al op.  
 
Iedere maand staan we voor de uitdaging om 
een wandeling te organiseren. Beginnend in 
Meerbeke met de Winteruurtocht, daarna 
volgen de Sinterklaastocht en de 
Wafelentocht.  

 
 
Voor de geïnteresseerden in de 
busuitstappen, deze zetten we nog even op 
wacht. We hopen hiermee in 2022 ook terug 
van start te kunnen gaan. 
 
Tussendoor gaan we op vraag van heel wat 
leden nog op weekend. We verblijven van 11 
tot 14 november in Houffalize. Mocht je nog 
interesse hebben, laat gerust maar weten. 
 
Intussen is de tijd aangebroken om jullie 
lidgelden te vernieuwen. Lees aandachtig de 
artikels hieromtrent. Heel wat informatie is in 
deze artikels verwerkt. Wie niet vernieuwd 
heeft op 31 december, zal zich vanaf 1 januari 
moeten inschrijven als niet-lid. Je betaalt dan 
het dubbele, € 3,00 i.p.v. de ledenbijdrage 
van € 1,50. Daarom, hou er rekening mee en 
betaal tijdig. 
 
De voorbije maanden zijn er diverse leden 
gestopt als helper. Sommigen om 
gezondheidsredenen, anderen riepen de 
ouderdom in als reden. Mocht jij je eens een 
dagje willen inzetten op een organisatie, dan 
ben je steeds welkom. We zoeken wel iets dat 
bij je past. Een wandeling organiseren zonder 
helpers is niet mogelijk en de steun van jullie 
is hier onontbeerlijk.  
 
Zoals ik eerder aangaf, de periode van 
neervallende bladeren, van mooie 
paddenstoelen, van geurende dreven is 
aangebroken. De ochtendnevel, een  eerste 
ijsplek, de veranderende natuur, de 
laaghangende zon zijn de elementen voor de 
komende maanden. Na de wandeling is het 
des te meer genieten van de huiselijke 
warmte.  
 
Daarom ga op stap, geniet van het moois van 
de natuur.  
 
Alvast tot op de ene of andere wandeling te 
velde. 
 

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 
Ledenbeheer: p/a Jean Pierre Doeraene, Guilleminlaan 43, 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 Verlé 

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 

Julie De Geyter 

Functie: Raadslid 
Tel: 0486 24 12 17 
e-mail: julie.de.geyter@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/Padstappers/
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mailto:kurt.martens@padstappers.be
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mailto:jp.doeraene@padstappers.be
mailto:webmaster@padstappers.be
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mailto:shop@padstappers.be
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Familieberichten. 
(tijdens het derde kwartaal 2021, tot 21 september gemeld) 

Overlijdens 
Op 20 september overleed Firma Van der Oost op 86-jarige leeftijd. Zij was de moeder 
van Carine Sermant, Olivier Hanssens en de grootmoeder van 
Evy. We leven mee in het verdriet dat de familie treft en wensen 
hen veel sterkte.  

Op 24 september, verliet Fernand Cosijns ons op 77-jarige 
leeftijd. Fernand was lid van onze vereniging. We bieden ons 
blijken van medeleven aan de familie en zijn wandelvrienden en wensen hen heel veel 
sterkte in deze moeilijke periode. 

Gouden Jubileum 
Op 1 oktober 1971 traden Martine Gallemaert en André Vermeire 
in het huwelijksbootje. 50 jaar later zijn ze nog steeds een gelukkig 
getrouwd stel. We wensen hen van harte proficiat bij dit gouden 
jubileum en hopen dat ze nog heel wat jaren van elkander kunnen 
genieten. 

Ziek te bed  
We vernemen her en der dat er leden zijn die even de 
stapschoenen moeten op opzij zetten, een gevolg van  lichte 
kwaaltjes of ongemakken. Andere voeren op dit moment de 
strijd tegen een zware ziekte. Het treft ons allemaal en we 
hopen dan ook dat ze snel terug onder ons kunnen zijn, met 
een volledig herstel. Na de genezing is een korte wandeling 
immers het beste medicijn tegen vele kwaaltjes. 

 

 

Enkele data om te noteren. 

Omdat we ervan overtuigd zijn dat er in 2022 terug heel wat mogelijk zal zijn, hebben 
we nu reeds een planning gemaakt voor de feestelijkheden in dat jaar. We willen jullie 
deze data niet onthouden. 

Nieuwjaarreceptie Padstappers: Op zaterdag 8 januari hopen we jullie allen te mogen 
verwelkomen in de Spiraal. Jullie krijgen dan de kans om elkaar het allerbeste toe te 
wensen bij een hapje en een drankje. 

Ledenfeest Padstappers: Ook hier ligt reeds een datum en een zaal vast. We kiezen 
terug voor de Spiraal om onze leden een uitbundig feest aan te bieden. We plannen dit 
op zaterdag 12 februari. Meer info zal in ons volgend clubblad te lezen zijn, dat we graag 
tussen Kerst en Nieuwjaar bij jullie in de bus zien vallen. We zullen hiervoor ons uiterste 
best doen.  
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Lidmaatschap 2022. 

Corona heeft alle prijzen doen verhogen, maar de prijs van uw lidmaatschap bij 
Padstappers Geraardsbergen vzw blijft, ondanks de vele prijsverhogingen van o.a. huur 
startzalen en rustposten, clubmateriaal, … ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. 

Als club hopen wij dat alle leden hun lidmaatschap voor 2022 zullen hernieuwen, 
immers vanaf 1 januari 2022 betalen niet-leden € 3,00 per persoon als deelname aan 
een georganiseerde wandeltocht.  

Je betaalt voor de eerste 2 personen van het gezin € 17,00 per persoon en per 
bijkomend lid betaal je € 14,00. 

De leden die vanaf 1 januari 2022 wensen te genieten van ledenkorting bij inschrijving 
op een wandeltocht dienen hun lidgeld te betalen vóór 26 december 2021 door storting 
op onze rekening : BE17 4431 6264 1121 met vermelding van het aantal leden en 
bijhorigheden zoals Walking in Belgium, verzendkosten, … (zie verder) 

Nieuwe leden aangesloten vanaf 27 juni 2021 hoeven tot einde 2022 geen lidgeld 
te betalen om van de ledenkorting gedurende het jaar 2022 te genieten. De betreffende 
leden zullen van de ledenbeheerder bij aanvang van de maand oktober een mail 
ontvangen waarin ze ontlast worden voor de betaling van het lidgeld voor het jaar 2022. 

Kinderen geboren in 2021 zijn gratis lid gedurende het jaar 2022.  

Walking in Belgium 2022 

Wie zijn wandelboek 2022 bestelde vóór 15 september bij ledenbeheer (zie 
nieuwsbrief van augustus), dient hiervoor € 6,00 bij te voegen bij de storting van het 
lidgeld. Indien je toch nog een (bijkomend) exemplaar wenst, dien je € 8,00 bij te 
voegen bij de betaling van het lidgeld. Wij kunnen putten uit onze beperkte extra 
voorraad volgens het principe "Eerst komt, eerst maalt". Bijbestellen kan nog, maar 
hiervoor moeten we een hogere prijs betalen. 

Afhaling lidkaarten en toebehoren (Walking, 
attest mutualiteit) 

Op voorwaarde dat je het correcte bedrag het overgeschreven op onze bankrekening 
zal je lidkaart en toebehoren klaarliggen voor afhaling op het secretariaat vanaf de 
Sinterklaastocht op 28 november 2021. 

 

!!! Het attest voor de mutualiteit mag maar NA 1 januari 2022 
bij je ziekenfonds afgegeven worden !!! 
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Verzendkosten 

Indien je de lidkaart en toebehoren niet wenst af te halen op één van onze tochten, dien 
je een vooraf te betalen verzendingskost over te schrijven op bovengenoemde 
bankrekening. Pakket voor meerdere gezinsleden kan in één zending. 

Deze bedraagt: 

- € 6,00 voor zending met lidkaart-brief/brieven en attest(en) mutualiteit. 
- € 8,00 voor zending samen met de “Walking in Belgium”. 

        
   

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

Welkom nieuwe leden. 

Van 1 juli tot 20 september gemeld. 

Het aantal leden bij Wandelsport Vlaanderen geregistreerd is 927 op 20 september 
2021. Er zijn 120 nieuwe leden, maar 138 hebben hun lidmaatschap nog niet 
hernieuwd.  

 

 Aangesloten tussen 1 juli 2021 en 20 september 2021 

Rang 
in 
2021 Naam Voornaam Woonplaats 

Stam 
nummer 

82 VANBRABANT CAROLINE OUTER 2049153 

83 DE COOMAN  HANS OUTER 2049164 

84 NIETO MENENDEZ ALEX GERAARDSBERGEN 2049186 

85 FAUCONNIER MIEKE GERAARDSBERGEN 2049197 

86 DE SAEDELEER  MARC HAALTERT 2049208 

87 RIETVELD LISA GENT 2049210 

88 SCHIETTEKAT  ELIANE OUTER 2049221 

89 DE CLEER  GEORGES SCHENDELBEKE 2049232 

90 VAN DEN EYNDE  GRACIENNE SCHENDELBEKE 2049243 

91 DE CLEER  JARI SCHENDELBEKE 2049254 

92 DE BRUYKER CARINE ZARLARDINGE 2049265 

93 MASSAERT MARIE-JEANNE ONKERZELE 2049298 

94 PROVOST TAMARA NINOVE 2049333 

95 MASSAER  KRIS NINOVE 2049344 

96 DUPONT MARISA GERAARDSBERGEN 2049366 

97 KNIPPING WALTER GERAARDSBERGEN 2049377 

98 DE SMAELE JURGEN ZOTTEGEM 2049390 

99 SMET ANNE GERAARDSBERGEN 2049401 

mailto:ledenbeheer@padstappers.be
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100 MOREELS LAURENT GERAARDSBERGEN 2055666 

101 BARBIEUR CHRISTA DENDERHOUTEM 2055677 

102 DERDELINCKX RAYMONDE GERAARDSBERGEN 2056342 

103 DEURBROECK GREET  GERAARDSBERGEN 2057117 

104 RAES RUTH GERAARDSBERGEN 2058153 

105 VANDEN EYCKEN CHRIS OVERBOELARE 2060818 

106 VAN DEN DOOREN SHARRON OVERBOELARE 2060820 

107 VERMEIR  JAN MOERBEKE 2063338 

108 DE PRIL  HILDE MOERBEKE 2063340 

109 HENDRIKX PETER LEDE 2063373 

110 DOBBELAERE GUY GERAARDSBERGEN 2603384 

111 LIPPENS DEBORA GERAARDSBERGEN 2063395 

112 SERGEANT RONNI SMEEREBBE-VLOERZEGEM 2064216 

113 DE NUTTE  ANNITA SMEEREBBE-VLOERZEGEM 2064227 

114 CAPRON DOMINIQUE GALMAARDEN 2067783 

115 WATTHEE  BENNY DENDERWINDEKE 2067794 

116 VAN TRIMPONT STEPHAN GERAARDSBERGEN 2067952 

117 NEYRINCK NANCY GERAARDSBERGEN 2067963 

118 VAN GIJSEGHEM STEPHANE DENDERLEEUW 2069752 

119 DE NEVE MARGRIET SCHENDELBEKE 2071192 

120 DE COOMAN  KOEN GRIMMINGE 2072283 

We heten onze nieuwe leden hartelijk welkom en wensen ze veel wandelplezier toe! 

De kilometer- en tochtenbadges. 

Kilometerbadges 

16.000 km 

PANNEKOEKE Ingrid 

 

30.000 km 

VAN GYTE Tony   

 

We wensen beide leden “Proficiat” voor de afgelegde kilometers. 

 

Padstappers Geraardsbergen 
doet weer mee aan de  

Warmste Week 2021 
 

Dit keer ten voordele van   
Netwerk Levenseinde 
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Onze komende organisaties… 

We evolueren zo langzamerhand terug naar een normaal verenigingsleven, al moet 
gezegd dat de pandemie, de coronamaatregelen en de mindere opkomst tijdens de 
eerste wandelingen van onze heropstart, voor wat financiële terugslag hebben gezorgd. 
Om die reden wachten we nog even om busreizen naar wandelingen van andere 
wandelclubs te organiseren en houden we ook geen algemene vergadering in het 
najaar.  

De maatregelen tegen corona zijn we ondertussen zowat gewoon geworden: we blijven 
zoveel mogelijk in onze bubbel, we houden afstand, dragen het mondmasker waar ons 
dat gevraagd wordt en wassen of ontsmetten regelmatig onze handen. Misschien 
komen er de komende weken nog versoepelingen, hopelijk geen verstrengingen. 

Voor de rest proberen we zo goed mogelijk de draad terug op te nemen … 

Zo ook kunnen we opnieuw mattentaartenpakketten aanbieden aan een zeer 
interessante prijs (5+1 gratis). Wandelaars kunnen op die manier een stukje 
Geraardsbergen mee huiswaarts nemen om na te genieten van één of meerdere van 
onze tochten. Je bestelt deze lekkernijen best vóór je van start gaat (want op=op). Ze 
liggen dan klaar bij je terugkomst in de zaal.  

Zaterdag 30 oktober 2021 

WINTERUURTOCHT 
Zaal De Linde 

Gemeentehuisstraat 42 
9402 Meerbeke (Ninove) 

Vrije start vanaf 7u30 tot 15u. Aankomst tot 18u. 

Inschrijving: € 1,50 leden (€ 2,00 niet-leden) - kinderen tot 12 jaar gratis 

Afstanden: 7, 10, 14, 18 en 22 km 

Gratis 2 spiegeleieren met brood 

Er zijn nog van die zekerheden, ook in moeilijke tijden, 
zoals het winteruur, alhoewel dit ook al een tijdje onder 
vuur ligt. Maar zolang we jaarlijks met zomer- en winteruur 
blijven spelen, blijven wij de winteruurtocht organiseren. 
Gesterkt door de tevredenheid van de deelnemers op onze 
eerdere drie kalendertochten van dit jaar, trok onze 
parcoursploeg met veel enthousiasme en speurzin op zoek 
naar de mooiste plekjes van het gebied rond Meerbeke, 
een zeer oude gemeente die als landbouwnederzetting 
zou zijn ontstaan aan een Romeinse weg.  

In de 
middeleeuwen was 

deze streek het 
grensgebied van 
het graafschap 
Vlaanderen en 
het hertogdom 

Brabant. 
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Om deze tocht op de laatste zomeruur-dag van 2021, goed te beginnen of smakelijk af 
te sluiten, bieden we de deelnemers een gratis mini-ontbijt aan, bestaande uit brood 
met twee spiegeleieren.  

Net zoals de startzaal is ook het landschap waardoor de wandelingen trekken relatief 
nieuw voor onze parcoursbouwers. Zij slaagden er toch in om in dit grensgebied tussen 
Denderstreek en Pajottenland uitgelezen omlopen uit te tekenen. Bevoorrading en rust 
voorzien we in Neigem, een plattelandsdorpje in de schaduw van de gotische Sint-
Margarethakerk. Je komt er naargelang de afstand, één of meerdere keren en je kan er 
genieten van verzorgde koude en warme dranken, broodjes en mattentaarten tegen de 
bij ons bekende democratisch lage prijzen. 

De wandelingen trekken over rustige wegen en 
paden over landelijk onbebouwd, terrein. Deze 
streek telt tal van plekjes vanwaar je een open 
zicht op het golvende Pajottenland of de vallei van 
de meanderende Dender krijgt voorgeschoteld. 
Naast de landbouwstreek rond de dorpen Pollare, 
Liefferinge, Neigem en Meerbeke trekken de 
wandelingen ook door een schitterende bospartij. 
Alle afstanden, kort of lang, krijgen er de kans om 
van het ingedommelde Neigembos te genieten. 
Het najaar zorgt er voor de tanende schemerige 
sfeer van een stervende natuur.  Het 70 hectare 
grote gemengde eiken- en beukenbos, waarin de 
holle wegen zich over hoogteverschillen van 20 tot 

90 meter slingeren en een uitgesproken microklimaat hebben, is terecht een uitgelezen 
wandelgebied. Op de lus vanuit de rustpost in Neigem kunnen de wandelaars op de 18 
en 22 km bovendien genieten van een nieuw geopende voetweg. 

De mooie kapel, O.L.V. van Bevingen, in het gehucht Bevingen, aan de rand van dat 
bos, is een plek die door menig wandelaar zal worden bezocht, gelovig of niet, voor een 
kort moment van bezinning. De kapel is het restant van een oorspronkelijk uit de 12de 
eeuw daterende éénbeukige Romaanse kruiskerk met vieringtoren. Het koor 
opgetrokken in Lediaanse 
zandsteen gemengd met 
ijzerzandsteen is daarvan de enige 
stille getuige in het volledig 
herbouwde en van neoromaanse 
elementen voorziene kerkje.   

Onze medewerkers verwachten je, 
na een korte of lange wandeling, 
tevreden terug in de startzaal voor 
een natje en/of een droogje, een 
gezellige afsluitende babbel, een 
hartelijke groet of een welgemeend 
“tot ziens”. 
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Ze verdienen een dikke duim onze medewerkers op onze tochten, maar eigenlijk veel 
méér dan dat. Daarom houden we eraan om hen traditioneel jaarlijks samen te roepen 
voor een leuke bijeenkomst bij een hapje en een drankje. We noemen dat het 
medewerkersetentje en wie het al heeft meegemaakt weet dat het vooral een gezellige 
avond is waarop de helpers elkaar nog beter leren kennen. Het lekkere eten en de 
drankjes zorgen ervoor dat ook bij de nieuwelingen het ijs snel is gebroken. 

Verleden jaar kon dit door de gekende redenen niet doorgaan, maar dit jaar zien wij 
geen enkele reden om dit samenzijn niet opnieuw te laten doorgaan.. 

Iedereen die vanaf september 2019 heeft meegeholpen aan een van onze tochten, krijgt 
binnenkort een uitnodiging in de bus of mailbox.  

Noteer alvast de datum in je agenda! 

 

Zondag 28 november 2021 

SINTERKLAASTOCHT 
Provinciaal Domein De Gavers - Zaal De Doos 

Onkerzelestraat 280 
9500 Onkerzele (Geraardsbergen) 

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

Inschrijving: € 1,50 leden (€ 2,00 niet-leden) - kinderen tot 12 jaar gratis 

Afstanden: 4, 7, 10, 12, 16, 22, 26 en 32 km 

Kinderzoektocht 

Gratis sinterklaasgeschenk 

We kregen bericht van Sinterklaas dat hij en zijn helpers een vaccinatiepas op zak 
hebben en dus zonder problemen naar het provinciaal domein kunnen afzakken om 
daar de kinderen (en de jong gebleven volwassenen) te 
begroeten. Meer nog, ze zijn bezig de zakken van de helpers te 
vullen met allerlei lekkers voor de brave (en misschien ook minder 
brave) deelnemers aan de wandeltochten. 

Een grote troef op deze wandeling, is zeer zeker de startzaal 
midden het provinciaal domein dat zich rond de 20 ha grote vijver 
uitstrekt. De wandelaars starten zo midden in een 
recreatiegebied, ver van alle verkeersdrukte. Onze 
parcoursbouwer en zijn ploeg hebben de Sint op één van de voorbije jaren plechtig 
beloofd dat ze hun uiterste best zouden doen om de wandelaars pareltjes van 

Zaterdagavond 6 november 2021 

Medewerkersetentje 
Parochiezaal Viane 

Wie braaf is 
krijgt 

lekkers, wie 
stout is de 

roe… 
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wandeltochten aan te bieden. Daarom gaan ze steeds op zoek naar de mooiste stukjes 
natuur en de rustigste wegen en paden in de omgeving. Ze hebben opnieuw hun belofte 
gehouden en ze hoeven dan ook geen schrik te hebben van de sint of van zijn ‘zwarte 
piet’. Wie wel schrik heeft van de Sint of zijn roetpiet, vermijdt best tussen 14u en 16u 
de startzaal, want dan is het sinterklaasgebeuren er volop aan de gang. Maar eerst 
gaan we wandelen … 
 

De kortste afstand (4 km) blijft in het domein en geniet van de rust die de waterplas 
uitstraalt. De andere afstanden trekken naar de rustposten in Idegem (10 tot 32 km), 
Smeerebbe-Vloerzegem (26 en 32 km) en Schendelbeke  (7 tot 32 km). Het zijn stuk 
voor stuk dorpjes die hun landelijk karakter en rust hebben weten te behouden. Tussen 
deze spint zich een lappendeken uit van weiden, velden, landerijen, kleine bosjes en 
heuse natuurgebieden.  

Wie Idegem zegt en aan natuur denkt, denkt spontaan aan de natuurgebieden van 
Broeken en Nuchten. Logisch dus, dat die niet mochten ontbreken. De langere 
afstanden (16 km en meer) proeven in meer of mindere mate van deze voor veel 
vogelsoorten ideale biotopen.  

Het Moenebroek in Vloerzegem is dan weer een natuurreservaat waarvan de kern wordt 
gevormd door een nat Elzenbos. De vele bronnen in het gebied houden de bodem 
winter en zomer vochtig, zodat alleen de zwarte els er kan gedijen. De wandelaars op 
de 26 en 32 km wandelen erdoor over goed begaanbare paden.  

Een wandeling die Schendelbeke aandoet, richt traditioneel ook haar pijlen naar de 
Boelaremeersen. De wandelaars op de 12, 22 en 32 km trekken vanuit Schendelbeke 
naar de Baronie van Boelare langs een hoger gelegen voetweg. Van op die weg hebben 
ze een mooi uitzicht op de lagergelegen rietvelden van de Boelaremeersen. Na de 
Baronie duiken ze dit natuurgebied binnen, dat voornamelijk bestaat uit natte ruigten, 
rietvelden, valleibosjes en weilanden.  

Ook het Moerbekebos is een vaak 
voorkomend stuk natuur in onze 
wandelingen en is er ook dit keer terug bij, 
al zijn het slechts de uitlopers die door de 
22, 26 en 32 km worden aangedaan. 
Maar het parcours er naartoe en ervan 
terug door de vallei van de 
Steenborrebeek is zonder meer een 
pareltje.  

De wandeling op zich is dus al best een sinterklaasgeschenk te noemen, al doen we 
daar graag een schepje bij door de Sint tussen 14u en 16u zijn gang te laten gaan. 
Terwijl hij de allerkleinsten bezighoudt kunnen de volwassenen toekijken en genieten 
van een koud of warm drankje, een broodje of een snack. Het de wandelaars naar de 
zin maken is een begrip waar wij niet licht overgaan. Jouw tevreden glimlach is de 
beloning die wij telkens opnieuw willen verdienen. 
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Woensdag 8 december 2021 

WAFELENTOCHT 
Jeugdhuis De Spiraal 

Zakkaai 29 
9500 Geraardsbergen 

Vrije start vanaf 8u tot 15u. Aankomst tot 18u. 
Inschrijving: € 1,50 leden (€ 2,00 niet-leden) - kinderen tot 12 jaar gratis 

Afstanden: 5, 7, 8, 12, 16 en 20 km 

Kinderzoektocht 

Gratis vers gebakken wafel 

2021 is zeker en vast, net als 2020, een bewogen verhaal. Dergelijke spannende 
verhalen eindigen bij stripheld Nero altijd met een wafelenbak, zo ook bij ons. We rusten 
de startzaal daarom uit met een lange rij wafelijzers, bemand met naarstig wafelen 
bakkende medewerkers. Je krijgt de heerlijk knapperige wafels vers uit het ijzer zo op 
je bord. Je kan de gratis wafel, met wat witte of bruine suiker, gebruiken vóór, tijdens of 
na je wandeling. Zo de smaak je te pakken heeft, kan je er ook kopen, zelfs meerdere 
stuks in een meeneempakket. Wandelaar is bij ons koning! 

De wandelingen vertrekken vanuit de ruime 
startzaal op de Zakkaai aan de Dender. Je auto 
kan je achterlaten op één van de aangeduide 
parkings in de buurt. Voor je wandeling heb je de 
keuze uit drie lussen, waarmee je kan 
combineren om zo zelf een zelfgekozen aantal 
kilometer bij elkaar te stappen. Na elke lus beland 
je terug in de startzaal en kan je genieten van ons 
ruim aanbod aan dranken, mattentaarten, 
broodjes en kleine snacks. 

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 doortrek je de 
benedenstad langs de belangrijkste winkelstraat. In deze buurgemeente kuier je rond door de 
velden op goed begaanbare, maar vooral rustige verharde landwegen. De landelijke rust van 
de open weidse vlakten, levert mooie vergezichten op van de stad en de erbovenuit torende 
Oudenberg. 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 

Foto: Ingrid Pannekoeke 
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Bovenhoek in Onkerzele. In Onkerzele passeer je de Kapel van de Ommegang en de grot van 
O.L.V. van Lourdes. Het is de 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. Je geniet volop van de winterrust van dit mooie 
bos vooraleer je terug over de heuvelrug klimt en naar de Dender afdaalt 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 je rustig terug de stad in naar de 
startlocatie, waar je ofwel beslist nog wat lussen te combineren ofwel de (wandel)boeken 
toedoet en geniet van een wafel, een drankje, een babbel en dies meer.  

 

"Meet and Greet" de Sint op onze 
Sinterklaastocht. 

Na een gedwongen onderbreking van één jaar, nemen we opnieuw de uitnodiging van 

de Sint aan, om onze jongste leden-wandelaars te ontmoeten op onze Sinterklaastocht. 

Op zondag 28 november 2021 haast de kindervriend zich naar 

het recreatiedomein de Gavers om er in De Doos tussen 14u en 

16u zijn gulden boek te openen en de brave en minder brave 

jongeren bij zich te roepen. Hij roept dan elke jonge Padstapper 

(-12 j), die aan de wandeling heeft deelgenomen bij zich op de 

schoot en geeft ze, op vertoon van hun inschrijvingskaart een 

extra geschenk. 

Om alles vlot te laten verlopen wil hij vooraf weten hoeveel 

kinderen recht hebben op zo’n geschenk, zodat zijn helpers 

voldoende cadeautjes kunnen inpakken en afleveren. 

Daarom vragen wij vooraf in te schrijven* voor deze “Meet and Greet”, door 

middel van een mailtje of een sms aan Nancy (nancy.martens@padstappers.be - 

0473821600), met vermelding van de namen van de kinderen (-12 j) die komen 

wandelen en een geschenk ophalen. Inschrijvingen worden verwacht tot en met 

22 november 2021. 

Nancy die altijd braaf is geweest en daardoor heel goede contacten onderhoudt met de 

goedheilige man, zorgt er dan voor dat geen enkele ingeschreven jonge Padstapper 

wordt vergeten. Dit uiteraard voor zover de jongere als braaf staat vermeld in het gulden 

boek van de Sint. 

*Ter herinnering: kinderen -12j hoeven bij de inschrijving voor de wandeling geen inschrijvingsgeld te betalen. 

Padstappers 
(-12j) 

ontvangen 
extra 

geschenk 
van de Sint 

mailto:nancy.martens@padstappers.be
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Weekendreis in 2021. 

In het vorig clubblad konden jullie reeds een aankondiging lezen van een weekendreis 
die we dit jaar nog plannen. Intussen is zowel het programma als de prijs bekend. Er 
zijn nu reeds meer dan 90 inschrijvingen. Wie toch nog mee wil, kan zich gerust nog 
melden, er zijn nog enkele plaatsen vrij op de bus en in het hotel. 

De locatie om te overnachten bevindt zich in Houffalize aan de Ourthe, meer bepaald 
Ol Fosse d’Outh, https://www.vayamundo.eu/houffalize. We logeren er van  donderdag 
11 november tot zondag 14 november 2021. In het hotel verblijven we in eigen 
kamers, bed, douche, toilet en TV. Er is keuze uit één-, twee- en drie-persoonskamers 
of familiekamers. De verblijfsformule behelst halfpension, maar wij voorzien ook 
dagelijks een lunchpakket waar je de nodige energie kan uithalen.  

AANDACHT: Wie mee op reis wil, dient rekening te houden met de volgende 
covid-regels: De Waalse overheid verplicht, dat personen die een horecazaak, 
hotel of museum wensen te bezoeken, in het bezit moeten zijn van een Covid Safe 
Ticket. Wie hier niet over beschikt kan dus helaas niet deelnemen aan deze reis. 
 

Het programma: 
11 november: Vertrek om 7 u op parking De Reep. We maken een wandeling aan de 
samenvloeiing van de Oostelijke en de Westelijke Ourthe in Nisramont. Na de 
wandeling rijden we door naar het hotel waar we de kamers innemen. 

12 november en 13 november: Afhankelijk van de jacht kunnen de wandelingen 
onderling gewisseld worden of in laatste instantie worden aangepast. We voorzien 
telkens een wandeling van ca 8, 12, 20 en 27 km. Wie deelneemt aan de korte 
wandelingen (8 en 12 km) krijgt in de namiddag een extra programma. Eén dag wordt 
een bezoek gebracht aan een chocoladebedrijf in La Roche, de andere dag wordt de 
Mardesson bezocht. Beide bezoeken kunnen, afhankelijk van het tijdsbestek, eindigen 
in het centrum van La Roche of Bastonge. 

14 november: Na het ontbijt en het klaarmaken van het lunchpakket trekken we naar 
het land van Herve waar we een wandeling maken. We nemen er deel aan de Marche 
du Plateau en kunnen wandelingen maken van 5 tot 18 km. Na de wandeling rijden we 
naar een restaurant zodat elkeen zonder honger thuis kan komen.  

Wie wenst deel te nemen, neemt contact op met Kurt kurt.martens@padstappers.be of 
0479 41 09 20 en stort na goedkeuring het verschuldigde bedrag op rekening BE42 
2937 2514 2854.met vermelding Houffalize 2021. 

Prijs per persoon:  

In 1-persoonskamer: € 465,00 

In 2-persoonskamer: € 400,00 

In 3-Persoonskamer: € 400,00 

In familiekamer: € 400,00, kinderen tot 14 jaar € 220,00 

Wie deelneemt aan de langere wandelingen (20 en 28 km), zal het bedrag dat voorzien 
wordt voor de bezoeken na de reis terugkrijgen. 

  

https://www.vayamundo.eu/houffalize
mailto:kurt.martens@padstappers.be
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Wandelprogramma 2022. 

(leden: € 1,50 - niet leden: € 3.00 - kinderen -12j gratis) 

* * *  

Zondag 30 januari 2022 

Jeugdcentrum De Spiraal, Zakkaai 29, 9500 GERAARDSBERGEN 

28ste MANNEKEN PIS TOCHT - Priortrofee 

Starten tussen 7u30 en 15u 
Keuze tussen 7-10-12-16-22-26-32 km 

* * * 

Woensdag 23 februari 2022 

Evenementenzaal “Plosje 10”, Plaats 10F, 1547 BEVER 

19de KRAKELINGENTOCHT (midweektocht) 

Starten tussen 8u en 15u 
Keuze uit 7-10-14-18-22 km 

* * * 

Zondag 17 april 2022 

Koninklijk Atheneum, Papiermolenstraat 103, 9500 
GERAARDSBERGEN 

36ste MATTENTAARTENTOCHT - Priortrofee 

Starten tussen 7u en 15u 
Keuze uit 6-8-10-12-14-16-18-22-26-32-42 km 

* * * 

Pinkstermaandag 6 juni 2022 

Provinciaal Domein De Gavers, Zaal De Doos,  
Onkerzelestraat 280, 9500 ONKERZELE (Geraardsbergen) 

10de GAVERSWANDELING - Priortrofee 

Starten tussen 7u30 en 15u 

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

* * * 
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Zaterdag 6 augustus 2022 

Zaal PAX, Appelterre-Dorp, 9400 APPELTERRE-EICHEM 

23ste ADRIAANSTOCHT - Oost-Vlaamse Biergordel  

Starten tussen 6u en 9u  
Afstand: 50 km 

36ste ZOMERTOCHT - Priortrofee  

Starten tussen 7u30 en 15u 

Keuze uit 7-10-14-18-22-26-32 km 

* * * 

Zondag 25 september 2022 

Werkplaatsen DERITO, Hasseltkouter 57, 9500 OPHASSELT 

19de NATUURRESERVATENTOCHT - Priortrofee 

Starten tussen 7u30 en 15u 

Keuze uit 7-10-14-18-22-26-32 km 

* * * 

Zaterdag 29 oktober 2022 

Gem. Basisschool, Edingsesteenweg 344, 9400 DENDERWINDEKE 

10de WINTERUURTOCHT 

Starten tussen 7u30 en 15u 

Keuze uit 7-10-14-18-22 km 

* * * 

Zondag 27 november 2022 

Jeugdcentrum De Spiraal, Zakkaai 29, 9500 GERAARDSBERGEN 

9de SINTERKLAASTOCHT 

Starten tussen 8u en 15u 

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

* * * 

Woensdag 14 december 2022 

Provinciaal Domein De Gavers, Zaal De Doos,  
Onkerzelestraat 280, 9500 ONKERZELE (Geraardsbergen) 

13de WAFELENTOCHT 

Starten tussen 8u en 15u 

Keuze uit 5-7-8-12-16-20 km 
* * * 
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Voorbije organisaties. 

Vlaanderen Wandelt Lokaal van 27 juni 
Na lange tijd in ons kot te moeten blijven en te wandelen op bepijlde luswandelingen 
was er opnieuw licht aan de horizon. Wandelsport Vlaanderen wou het wandelseizoen 
terug openen met op zoveel mogelijk plaatsen wandelingen te organiseren. Wij stapten 
mee in het verhaal en konden op deze manier langzaam maar zeker terug beginnen 
denken aan georganiseerd wandelen. 

Lange discussies omtrent veiligheid van de deelnemers, bijsturen en aanpassen na elk 
overlegcomité. Het was geen sinecure om zowel de veiligheid van de medewerkers en 
de wandelaars te waarborgen. Voeg daarbij nog de vele regeltjes en beperkingen en je 
weet het, dit was een huzarenstuk. 

Met veel medewerkers, die hun nek wilden uitsteken, konden we een mooie organisatie 
opzetten. Volledig coronaproof, met bediening aan tafel, degelijke ontsmettingen en 
rekening houden met de regels.  

De wandelaars lieten zich niet onbetuigd, we kregen heel wat positieve reacties omtrent 
de organisatie. En overheidsinstanties die instonden voor de naleving van de regels, 
zagen dat het goed was. Dit was, zoals er van ons verwacht werd, af! 

Wat het aantal deelnemers betrof, we probeerden een mooi resultaat neer te zetten. 
Dat deden we ook, ondanks dat de cijfers niet deze waren die we gewoon waren. Maar 
toch, meer dan 700 stappers vonden het de moeite om naar Geraardsbergen af te 
zakken.  

Als we na 16u de uitslagen zagen van 
andere clubs dan verschoten we ons 
een bult. Dit was ongezien. Sommige 
haalden een resultaat van 100 à 120 
wandelaars, andere bereikten de 200 of 
250 en de beteren deden het rond de 
350. Dit was mogelijks een gevolg van 
de te vele plaatsen waar kon worden 
gestart. Toch scoorden wij niet slecht, 
met 760 deelnemers mochten we meer 
dan tevreden zijn. Wat nog meer opviel, 
was opnieuw de massa niet 
aangeslotenen die bij ons langskwam. 

Met 248 waren ze opnieuw op de afspraak of ongeveer 30%. Dit deed deugd. Het enige 
minpunt was mogelijks de afwezigheid van onze eigen leden op de wandeling. Met 307 
en 49 helpers, bereikten we niet het gehoopte aantal. Al de moeite werd gedaan om 
telkens weer wandellussen aan te bieden en nu hadden we het gevoel dat sommigen 
ons in de kou lieten staan. Zat bij hen de schrik erin, wie zal het zeggen? Maar niet 
getreurd, wij zijn er nu al vast van overtuigd dat we jullie de komende wandelingen 
opnieuw massaal zullen mogen en kunnen begroeten. 

  

Foto: Diane De Leu 



Het Padstapperke 

Oktober 2021 - 17 
 

 

Voor de volledigheid, hierna de uitslag van de wandeling. In totaal waren er 760 
waarvan 356 Padstappers en 248 individuele wandelaars. 

1 WSV Egmont Zottegem vzw 36 16 Hanske de Krijger Oudenaarde 3 

2 Everbeekse Wandeltochten vzw 17 17 WSV Horizon Opwijk 3 

3 De Heidetochten Kester-Gooik vzw 12 18 Wandelclub I.P.A. België 2 

4 De Marktrotters Herne vzw 11 19 WRC Manke Fiel Asse 2 

5 Les Sans Soucis Ghlin 11 20 Wandelclub Cracks Wolvertem 2 

6 De Lennikse Windheren 6 21 Ochtendgloren Kapelle o/d Bos 2 

7 De Kwartels vzw 6 22 Dorpscomité Bogaarden 2 

8 CSC Lierde 5 23 Keignaerttrippers Oostende 2 

9 Parel van het Pajottenland 5 24 Marcheurs de la Sylle - Bassilly 2 

10 Wandelsport Vlaanderen  5 25 Les Trouvères Club de Marche 2 

11 Florastappers Gent vzw 5 26 WSV De Vossen vzw 2 

12 Wandelclub Roal Benti 4 27 WSV Land van Rhode vzw 2 

13 W.V. De Ijsbrekers Haaltert vzw 4 28 Wandelcl. Al Kontent Groot 
Evergem 

1 

14 Boerenkrijgstappers vzw 4 29 De Pajotten Hekelgem vzw 1 

15 De Scheldestappers Zingem vzw 4 30 Dwars door Brakel 1 

Op weekreis naar het Drenthe in Nederland 
Verschillende leden stuurden ons een tekstje over hun wedervaren. Hartelijk dank 
hiervoor! We laten jullie hier mee van genieten. 

Aanvankelijk had ik geen idee wat ik me bij 
deze reis moest voorstellen, had dan ook wat 
drempelvrees maar achteraf beschouwd was 
dit helemaal onterecht. 

Alles was pico bello gepland, vanaf de start 
tot het einde. 

We hebben veel gezien: stuifduinen, iets 
unieks (zonder zee in zicht). De tweede dag 
in Balloërveld, weer een ander scenario. De 
derde dag Friese Wold: natuur, grasvlakten 
met wilde bloemen. Door bossen. Hoge dennen en varens. 

Schiermonnikoog was ook een aanrader. Overtocht met de boot, wat al leuk was. 
Wandelen door zand, dicht bij de zee. Dan onze picknick aangesproken. 

Op de 5de dag naar Groningen. Wat regen maar al met al viel het nog mee. Mooie 
hofkes bezocht. Rondgelopen. Was weer een andere ervaring. 

Dan nog naar Assen, ook de moeite. Te voet naar het hotel wat trouwens niet ver was. 

De volgende dagen meer van dat. 

Afwisseling in wandelafstanden. Elke dag mooie natuur. Een terrasje in verschillende 
dorpen. 
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's Avonds kwamen we ook aan onze trekken. Mochten eten wat we wilden en zoveel 
we wilden. Naarmate de reis vorderde werd het alsmaar beter. De sfeer was goed. 

Kortom: we hebben veel gezien en beleefd zonder ons zorgen te moeten maken. 

Voor jou, Kurt, zal dat wel anders geweest zijn. 

Het is goed meegevallen en zeker het herhalen waard. 

Bedankt voor alles. 

Groetjes,  
 
Francine Crombez 

Nederland door de ogen van een wandelgenieter 
 
Al meer dan een jaar lang werden we overspoeld door coronacijfers en maatregelen die 
afwisselend hoop en teleurstelling brachten. Maar op zondag 11 juli was het dan toch 
eindelijk zover. Verheugd maar toch ergens een beetje onzeker door de opnieuw 
stijgende cijfers en de in Nederland geldende maatregelen stonden 91 dappere 
Padstappers onze buschauffeurs Alain en Raf op te wachten. Ondertussen babbelden 
we bij met onze ‘oude vrienden’, waarvan we sommigen al meer dan een jaar niet meer 
gezien hadden. Anderen waren we tegengekomen op één of meerdere van de vele 
prachtige coronawandelingen georganiseerd door onze club of een bevriende club. Ook 
maakten we kennis met een aantal nieuwe gezichten, die zich al vlug opgenomen 
zouden voelen in de ‘Padstappersfamilie’.   

In de buurt van Kaatsheuvel - gekend van ‘De Efteling’ - werd halt gehouden voor onze 
eerste wandeling door de duinen van Loon en Drunen. Deze ‘Brabantse Sahara’  vormt 
één van de grootste stuifzandgebieden van West-Europa. Dit unieke duinenlandschap 

met schrale begroeiing werd onder een 
stralende zon meteen een kuitenbijter van 
formaat om mee van start te gaan. Een beetje 
overmoedig koos ik voor de langere afstand, 
een door het mulle zand zwaar onderschatte 
tocht. Velen kwamen dan ook met de tong op 
de tenen toe aan de bus, maar iedereen was 
het er wel over eens dat ze zo’n prachtig niet 
te versmaden natuurgebied niet hadden 
verwacht in Nederland. Tijd om nog even te 
rusten op de bus onderweg naar het hotel. 

Daar aangekomen verliep de ontvangst vlot en 
konden we onze kamers opzoeken voor een snelle douche alvorens op verkenning te 
gaan in de bar. We genoten van een all-in formule, en in de bar nipten we aan een 
aperitiefje, gaande van een gewoon biertje tot een gin-tonic of een rum-cola. Ook was 
er een ruime keuze aan warme en koude hapjes die ons deden watertanden. Om 19 
uur konden we ons in restaurant ‘Flinck B’ elke dag te goed doen aan een uitgebreid 
buffet met soep, warme en koude gerechten en dessert. Voor elk wat wils! Nadat onze 
hongerige magen gevuld waren, gingen we op verkenning in de caféstraat. Door de 
geldende coronamaatregelen was er een beperkte opening tot middernacht en geen 
dansgelegenheid, maar dat lieten de meeste Padstappers niet aan hun hart komen, en 
er werd met min of meer afstand volop genoten van de muziek en de babbels. De kelen 
werden gesmeerd met voldoende vocht, alvorens onze bedden op te zoeken.   

Foto: Patrick Bauwens 
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Vanaf 7 uur mochten we elke ochtend aanschuiven aan het overvloedig buffet. Wie ging 
wandelen stelde hier zelf zijn lunchpakket samen en wie eens een dagje in het hotel 
bleef, kon ’s middags smullen van een warm en koud buffet.  

Omstreeks 9 uur werden we aan de bus verwacht voor een wandeling door het 
Balloërveld, waar we een deel van het Sint-Pieterspad bewandelden. Deze LAW 
(Lange-Afstands-Wandelroute) loopt van Noord-Groningen tot Zuid-Limburg doorheen 
heel Nederland. Omdat de spierkramp die ik gisteren kreeg in de duinen mij deze en de 
komende dagen nog wat parten speelde, koos ik voor een kortere afstand. Hoewel de 
ondergrond ook hier deels uit zand bestaat, kwamen we toch terecht in een heel ander 
natuurlandschap. De heidebegroeiing wordt onder meer afgewisseld met veenmeertjes 
en dennenbos, en we vinden er ook oude grafheuvels. Een 400 Drentse heideschapen 
tellende kudde houdt de natuur hier in toom. In Rolde verpoosden we even bij een frisse 
Hertog Jan of een ander drankje, alvorens onze weg verder te zetten naar de bus. In 
het hotel aangekomen kon wie dat wenste, proeven van een stukje gebak met een 
koffie, een ijsje of een andere versnapering. 

Op dinsdag gingen we op stap in het 
Nationaal park ‘Drents-Friese Wold’, 
dat, zoals de naam al doet vermoeden, 
deels bestaat uit bossen, en verder ook 
uit veengebieden. Maar eerst trokken 
alle afstanden op verkenning naar ‘De 
Bosberg’. En nee, deze is in niets te 
vergelijken met ‘onze’ Bosberg. Het is 
maar, om het met woorden van Kurt te 
zeggen, een ‘puist’ in het landschap 
waarop een uitkijktoren - geen café, ter 
verduidelijking voor de minder jonge 

lezers onder ons      - staat, de Bosbergtoren. Wie dat wenst kan zich met de lift naar 

boven laten brengen om van het uitzicht te genieten, en met de trap afdalen. De langere 
afstanden vertrokken van hieruit te voet en de kortere afstanden hadden nog een 
busritje voor de boeg. De ganse dag wandelden alle afstanden op Fries grondgebied 
onder een hemel in 50 tinten grijs en met af en toe een plensbui. Na de middagstop 
wandelden we door een veld  waar ineens bleek dat we ons in een met schrikdraad 
afgezette weide bevonden. Maar ook hier wist Kurt een oplossing. De bovendraad werd 
met een plastiek flesje omhoog gehouden zodat we relatief makkelijk er tussendoor 
konden kruipen. Enkelen, waaronder 
Mireille, opteerden voor een originelere 
oplossing en rolden in het natte gras de 
berg af onder de draad door. Onderweg 
kwamen we onder meer nog Schotse 
Hooglanders tegen die hier ingezet worden 
voor de begrazing.  

Als je in Noord-Nederland verblijft, mag een 
bezoek aan één van de Waddeneilanden 
uiteraard niet ontbreken. Daarom waren we 
allen op woensdag al vroeg op post. Na een 
overzet met de boot van een klein uurtje meerden we aan op Schiermonnikoog. Dit 
eiland van 199 km² telt slechts 40,5 km² land en een 950-tal inwoners. Het is volledig 
beschermd Nationaal Park. Bijgevolg rijden er enkel auto’s van inwoners rond, en is het 
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er heel rustig. Er stonden 2 mogelijke wandelingen met duinen en zandstrand op het 
programma, onder leiding van Ivan en Kurt. Of je opteerde ervoor om met Lieve mee 
de bus te nemen, die dankzij haar onderhandelingstalent, speciaal voor ons aan 
gereduceerd tarief een extra rit maakte naar het dorp. Ik koos ervoor om met Lieve mee 
te gaan en van daaruit zelf op verkenning te gaan, een stukje landinwaarts door de 
natuur in waterwinningsgebied, en de 2 vuurtorens te ontdekken via ‘het 
vuurtorenbinnenpad’ om dan verder door te steken tot aan de zee. Allen kwamen we 
daarna samen in het dorp vanwaar nog een wandeling langsheen de dijk werd gemaakt 
tot aan de overzetboot die ons terug naar het vasteland bracht.  

Op donderdag werd een zware regendag 
aangekondigd. Het wandelprogramma 
werd, omgegooid en het bezoek aan de 
stad Groningen stond op het programma 
voor de liefhebbers. Via de ‘Prinsentuin’ 
waar we tevergeefs onder de groene 
arcaden poogden te schuilen bereikten we 
de ‘Martini-toren’ op de Grote Markt. Nee, 
de naam heeft niets te zien met het 
bekende drankje ’Martini’, maar verwijst 
naar Sint-Maarten. Deze statige kerktoren 

van bijna 100 meter fungeert zowel als uitkijktoren als oriëntatiepunt. De ‘stadjers’ of 
Groningers noemen hem ook wel ‘d’Olle Grieze’, ‘de oude grijze’. En was het regenweer 
nu niet het perfecte excuus om beschutting te zoeken in ‘De drie gezusters’, het 
plaatselijke grand-café en stadsmonument? De legende wil dat de drie dochters van 
Peter Stuyvesant, een voormalig bestuurder van New York, hun intrede deden in dat 
statige herenhuis dat reeds dateert uit 1225. Een invasie Padstappers laafde zich aan 
de plaatselijke biertjes, of opteerde voor de zekerheid en koos uit een gekende 
Belgische selectie, al dan niet vergezeld van een (kleine) hap. Ondertussen was de 
hemel wat opgeklaard en hoog tijd om de rest van deze Hanzestad te ontdekken, zoals 
de oude pakhuizen, de Vismarkt met de Korenbeurs, … of gewoon even te shoppen.  

Op de terugweg werd wie dit nog wenste, gedropt in Assen, op een goeie kilometer van 
ons hotel, om het centrum te ontdekken en/of te shoppen. Enkelen gingen op zoek naar 
het standbeeld van ‘Bartje’, naar een boek uit 1935 van Anne de Vries over een jongetje 
dat opgroeit in een arm Drents landarbeidersgezin. 

Wie geen zin had om de regen te trotseren, kon zich volop onderdompelen in één of 
meerdere faciliteiten of activiteiten in het hotel. Het zwembad en de bowlingbanen 
waren die dag extra in trek. Maar een aantal Padstappers verkoos ook af en toe de 
wandelschoenen in te ruilen voor een partijtje mini-golf, een fitness-sessie, een 
verwenbeurt in het beautysalon of een georganiseerde crea- of sportactiviteit. 
Mogelijkheden genoeg! 

Ook het grootste natte heidegebied van West-Europa mocht niet op ons programma 
ontbreken. Het Dwingelderveld, een Nationaal Park dat zo’n 3.700 ha telt, en 
afwisselend bestaat uit heide, waterplassen, bos en stuifzand, werd onze 
wandeluitdaging op vrijdag. Onder aangenaam wandelweer doorkruisten we dit 
prachtige vlakke natuurgebied waarbij we meermaals over het water liepen op houten 
paden, zodat we onze voeten lekker droog hielden. Onderweg stonden onze chauffeurs 
ons, zoals al meerdere keren deze week, op te wachten met bevoorrading. Alweer een 
prachtige wandeling sloten we af met een drankje in Dwingeloo. ’s Avonds in ons hotel 
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werden noodgedwongen de eerste voorbereidingen voor de terugreis getroffen. De 
PLF’s moesten namelijk worden ingevuld. 

Ondertussen was al het al zaterdag en 
onze laatste volle wandeldag in 
Nederland was aangebroken. Wat 
gaat de tijd toch snel als je samen met 
vrienden mag genieten van zo’n 
gezellige reis! We keerden terug naar 
de streek van de Drentsche Aa en 
opteerden voor een wandeling 
doorheen dit nationaal beek- en 
esdorpenlandschap. Dit eerder open 
landschap met minder zanderige, 
maar vooral leemgrond, 

gecombineerd met de regen van de voorbije dagen zorgde ervoor dat we ditmaal op de 
langere afstanden de voetjes niet droog hielden. Ivan ging door waar wij met Kurt van 
het parcours zijn afgeweken, en heeft met enkele doorbijters zelfs kniehoog in de beek 
en de modder geploeterd. Tussen de bijzondere plantengroei, zagen we ook (resten 
van) grafheuvels, hunebedden en galgenbergen. En een hele grote houten stoel! Tijd 
voor een beetje klim- en kruipwerk en een fotoshoot.  

Omdat door de verslechterende coronacijfers een aantal Padstappers zich bij aankomst 
in België opnieuw moesten laten testen op corona en even in quarantaine blijven, werd 
het laatste avondmaal in Melle geannuleerd. Daarom vertrokken we wat relaxter en wat 
later naar België. Als afsluiter hielden we nog halt in Soesterberg voor een wandeling. 
Op dit voormalig militair domein konden de 
liefhebbers het nationaal museum 
bezoeken. Ik koos voor een laatste 
wandeling doorheen dit beschermd 
natuurgebied met een stukje stuifduinen 
om de cirkel rond te maken.  

Daarna restte nog de tijd om een deel van 
vliegtuigen, helikopters, tanks,… te 
aanschouwen en een ‘Veteraan saison’ te 
degusteren, een biertje speciaal 
gebrouwen voor het grootste bierdiner in 
Europa, gehouden in de Martinikerk van Groningen; alvorens verder huiswaarts te 
keren. 

Ondanks en misschien ook deels dankzij de vele onzekerheden en hobbels op de weg 
ernaartoe werd het een unieke reis en een ervaring om nooit te vergeten, en dit dankzij 
de niet-aflatende inspanningen van de organisatoren, Kurt, Mireille, Ivan en Lieve, de 
wandelbegeleiders, onze chauffeurs Raf en Alain en alle mede-Padstappers die dit 
samen mogelijk hebben gemaakt. Dank je voor de mooie dagen. 

Laetitia De Mecheler 
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Vroeg wakker vol spanning, wie zal er allemaal zijn? 

Met de valies naar de Reep. Waar bus Alain & Raf ons 
stonden op te wachten. Alsook een groepje mensen 
die voor de eerste keer de weekreis gingen doen. 
Welkom aan hen, voor de start van een toffe week. 

Wij zaten op bus van Raf die een tussenstop in Aalst 
had om nog een groepje op te pikken. 

Nu zoef richting Nederland. Door corona kan dat 
niet in een ruk maar met nu en dan eens stoppen 

om de bus te verluchten. 

Onze eerste stop was de Brabantse 
Sahara. In 2 groepen zwoegden we ons door het 
zand. Mooie zichten.  

Voldaan reden we verder richting Assen. 

Daar kregen we onze kamerpassen en konden we op 
speurtocht naar onze kamer. Mooi verzorgde kamer en 
sanitair, we zullen hier wel goed slapen zonder de 

schaapjes te tellen. 

Na het uitpakken en douchen gingen we op verkenning waar we dagelijks drankje & 
hapjes & taart konden consumeren. 

Om 19u konden we aanschuiven in resto voor avondmaal, daarna op zoektocht naar 
de caféstraat. 

Na alles te hebben verkend zochten we ons bed op, want morgen is er een nieuwe 
wandeldag. 

Om 7u ontbijt & 9u bus naar volgende wandeling.  

Na de korte uitleg van Kurt konden we een keuze maken 
uit 3 afstanden in het Balloërveld. Wij kozen met een 
tiental voor de 25 km. Met deze toffe bende 
doorkruisten we het landschap. 

De derde dag naar Diever. 

We gaan er op stap in het nationaal park ‘’Drents - 
Friese Wold’’. Jammer van de iets miezerige dag, maar 
geen gezeur; daar kijken de Padstappers niet naar. 

We kwamen zelfs een herderin met haar kudde schapen en 3 honden tegen.  

Hallo - aandacht op dag 4 wat vroeger uit de veren. 
Want we moeten met de veerboot naar eiland 
“Schiermonnikoog”. 

Er waren 2 groepen voorzien; zoals we Kurt kennen 
zoekt hij steeds naar mogelijkheden. Nu heeft hij 
samen met Lieve een oplossing voor een derde 
groep. 

Met de lijnbus naar het dorpje en zo hoeven zij enkel ‘s 
avonds te voet naar veerboot  - allen tevreden. 
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De andere twee groepen doorkruisen het eiland via natuurgebied & duinen en strand 
wat een zicht - genieten & genieten… Na de picknick en wat verder stappen kunnen we 
een terras in het plaatselijke dorpje doen.  

Morgen komen er minder goede vooruitzichten. Er werd een regendag voorspeld. Hier 
was de oplossing het stadsbezoek van vrijdag verplaatsen naar donderdag. 

We vertrekken rond 10u naar Groningen, tot rond de middag regen en nog eens regen. 

Voor de ene werd het monumenten, voor de andere shopping. 

Wie nog niet genoeg had van Groningen, kon nog in Assen de bus verlaten en de stad 
verkennen, die hadden wel nog wat te stappen naar het hotel zo had ieder weer een 
keuze. 

We zijn onze dagen aan het aftellen, vandaag hebben we ons kilometers opgeteld. Voor 
de lange afstand waren we nog met 4: Chris & Ivan & Erwin & ik.  

We doorkruisten voor 26 km de natte heide van Dwingelderveld - zoals gewoonlijk mooi 
& mooi en veel plezier.  

Maar toen we aankwamen met de bus in het hotel, besloten 
Chris & Erwin & ik nog een lus te doen in Assen. Zo trokken we 
verder voor 18 km. Om 19u komen we in het hotel aan met op 
de teller 44 km. 

Ondertussen hadden de mensen die hun tablet mee hadden 
voor de reizigers het PLF formulier ingevuld. 

Met dank hiervoor.  

Zaterdag de dag voor de terugkeer. 

We plooiden niet: de 4 kozen opnieuw de lange afstand met afwisselend landschap veel 
waterloopjes en door de regenval van de voorbije dagen was het nu en dan wel nat tot 
aan de enkels. 

Geen gezeur. We zijn Padstappers. Toen we zelfs langs de verkeerde kant van de beek 
stonden beslisten we niet weer te keren maar gewoon dwars door de beek heen met 
het water tot aan onze knieën, hi hi hi ☺☺. 

Laatste hotelavond, jammer al was het door corona wat anders, we hebben toch een 
toffe week achter de rug. (geen dansplezier) 

Voor de laatste keer mondmasker op, handen ontsmetten met Julie haar plakkerige gel 
en richting Geraardsbergen.  

Maar we kunnen het niet laten en we doen toch een 
wandelstop in Soesterberg. 

Een oude NAVO-vliegveld, nu een beschermd 
natuurgebied. 

We besloten niet te gaan eten, zo waren we rond 
19u aan de Reep. 

Na afscheid te nemen van de bende naar huis bij 
mijn hondje.  

Julie De Geyter   
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De Zomer- en Adriaanstocht van 7 augustus  
Opnieuw eenzelfde verhaal. De covid-reglementeringen en de gevolgen ervan noopten 
ons opnieuw tot voorzichtigheid. We maakten wel de keuze om de 50 km stappers niet 
te vergeten. Deze zaten reeds lang op hun honger en naar we hoorden keken ze er 
echt naar uit om nog eens een officiële lange afstand te stappen. 

Maar organiseren in covid-tijden brengt kopzorgen mee. Het voorziene parcours 
dienden we dan ook aan te passen. De rustpost in de Rietbeemd moest er aan geloven 
wegens onvoldoende plaats om de 50 km stappers veilig te laten rusten. Parcours 
werden aangepast en op die manier werd er gestart met een lus van om en bij de 10 

km. Niet dat deze lus er een was die er 
maar werd aan toegevoegd. Neen, ze had 
de nodige ingrediënten om meteen een 
eerste stuk van de opgestapelde energie 
te verbruiken. Na 10 km kwam men terug 
in de startzaal en had men reeds heel wat 
hoogtemeters op het actief staan. Nadien 
volgde de grotere lus richting Rietbeemd 
en na de hevige regenval in de ochtend, 
stond er her en der liters water op het 
parcours. Toch bleef elkeen er rustig bij en 
er werd duidelijk genoten. 

Iedereen was intussen op weg richting Viane en de langere afstanden vanaf 14 km 
maakten hier een mooie lus richting Bever. Vanaf 22 km werd zelfs een 
spiksplinternieuwe zaal ’t Plosje aangedaan. Hier kunnen vele gemeenten nog iets 
leren. Met eigen middelen en personeel werd hier een mooi complex neergezet. 

En ook hier weer, de verdienste van de vele helpers, die instonden voor de veiligheid 
van de wandelaars is het vernoemen waard. Elk deed op zijn manier een duit in het 
zakje en ook nu weer kregen we van heel wat wandelaars te horen, perfecte organisatie. 
Ja zelfs de bondsvoorzitter, die de 50 km deed, was vol lof over de manier waarop we 
alles hebben aangepakt. Een voorbeeld voor velen en met wat inzet en middelen kan 
de wandelsport zo opnieuw bloeien. 

Om 9u noteerden we het aantal 
deelnemers op de 50 km. Het waren er 
net geteld 125, of juist 100 minder dan 
de vorige editie. De reden is snel te 
vinden, minder mensen die lange 
afstand wandelen, geen laatste 
training meer net voor de Dodentocht 
en het allerbelangrijkste, het ontbreken 
van de Biergordeluitdaging. Toch 
waren wij meer dan tevreden.  

Intussen waren ook de wandelaars van 
de andere afstanden het beste van zichzelf aan het geven. Ook zij bleken te genieten 
van de wandelingen, geen grote hoogteverschillen bij hen, maar toch licht golvend. 
Maar ook de bereidwillige medewerkers die steeds ten dienste staan van de wandelaars 
worden enorm gewaardeerd. Frisse dranken in proper gewassen glazen, broodjes en 
eetwaar die fris worden aangereikt en steeds een glimlach. Het siert hen en het maakt 
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mee een deel uit van de successen die we telkens noteren op tochten. Dank aan hen, 
dank aan allen die hun steentje bijdragen.   

Eens de klok van drie in het zicht kwam, mochten we de balans opmaken. De cijfers 
waren niet slecht, maar ook geen 
recordaantal. De naweeën van de 
coronaproblematiek en het mindere 
weer lieten ons net niet afklokken op 
1.000 wandelaars. Maar eerlijk is 
eerlijk, we waren tevreden. Méér dan 
tevreden. De juiste cijfers, 986 
deelnemers, waarvan 239 individuelen 
en 228 wandelende clubgenoten. Voeg 
daarbij nog eens 61 helpende 
Padstappers en we komen aan 289 
Padstappers op onze eigen wandeling. 
Dit resultaat is eerlijk gezegd niet 

bemoedigend. We organiseren graag maar we zien ook graag dat onze leden aanwezig 
zijn op de wandelingen. Bij een vorige editie, deze van 2019 behaalden we nog 45% 
leden aanwezigheid, nu doen we dit met ongeveer 27%, dit is echt te weinig. We weten 
dat er wel altijd redenen zijn om niet aanwezig te zijn. Toch kijken we hoopvol uit naar 
volgende organisaties om jullie massaal terug te kunnen begroeten. De steun die we 
hiermee krijgen is van onschatbare waarde. 

Verder mochten we nog volgende resultaten noteren. We noteren enkel de beste 30 
verenigingen. Wie meer wil kan info vinden via diverse kanalen op het wereldwijde web. 

1 Egmont Zottegem vzw 106 16 De Pajotten Hekelgem vzw 7 

2 W.V. De Ijsbrekers Haaltert vzw 21 17 Marcheurs de la Sylle - Bassilly 6 

3 Scheldestappers Zingem vzw 20 18 Omloop Kluisbergen 6 

4 WSV Land Van Rhode vzw 16 19 Wsv De Hopbelletjes Opwijk 6 

5 Hanske De Krijger Oudenaarde 15 20 W.S.J.V. Nacht van Vlaanderen 5 

6 WSV De Kadees Aalst vzw 14 21 Brugsche Globbetrotters 5 

7 Everbeekse Wandeltochten vzw 12 22 De Waterhoekstappers Heestert 5 

8 Les Trouvères Club de Marche 10 23 Les Vaillants Acrenois 5 

9 Boerenkrijgstappers 10 24 Parel van het Pajottenland 5 

10 De Marktrotters Herne vzw 10 25 De Sluisstappers vzw 5 

11 De Florastappers Gent vzw 9 26 Drevestappers Zonnebeke 4 

12 De Schooiers Wichelen vzw 9 27 KKRO Gent vzw Mars Leger-Natie 4 

13 De Heidetochten Kester-Gooik 9 28 Horizon Opwijk 4 

14 Burchtstappers Herzele 8 29 Wandelclub Beernem  4 

15 WSV Wetteren 7 30 De Keignaerttrippers Oostende 4 
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De dinsdagwandeling met BBQ in Everbeek 
Deze keer een BBQ waar iedereen met volle goesting naar uitkeek. We dienden week 
na week te bekijken wat de richtlijnen van de overheid aangaven. Gelukkig kregen we 
half juli uitzicht op een mogelijke organisatie. We konden onze organisatietalenten 
aanspreken om voor elkeen een lekkere en 
sfeervolle BBQ te voorzien. 

De dag naderde en we bekeken dagelijks 
de weersvoorspellingen. Kon het buiten of 
dienden we toch binnen te gaan zitten. 
Kregen we dit wel covid-veilig 
georganiseerd. Natuurlijk kunnen we dat. 
Met de opbouw van twee tenten en een deel 
plaatsen binnen te creëren konden we 
elkeen een droge plaats aanbieden. 

Na enkele lussen te hebben gestapt onder 
begeleiding van onze ervaren gidsen, kon elkeen aanschuiven en een plaatsje 
innemen. Met een kleine 150 deelnemers konden we alles perfect onder controle 
houden. Iedereen schoof beurtelings aan en de covid-richtlijnen werden gevolgd. 
Intussen hadden de eersten reeds hun bord goed gevuld met groenten, vlees en 
bijhorigheden. De rest volgde en kreeg dezelfde keuze. Met een drankje werd het 
geheel doorgespoeld. Na de BBQ stelden we vast dat heel wat leden tevreden waren 
om opnieuw vrienden terug te zien. Samen iets eten, iets drinken en héél véél 
bijbabbelen. Daar was het ons uiteindelijk om te doen en naar verluidt zijn we daar zeer 
goed in geslaagd.  

De Processie van Plaisance 
Corona beheerste deze editie van de 
Processie van Plaisance. We dienden vooraf 
te melden met hoeveel we zouden aanwezig 
zijn. Iedereen diende zich via de website te 
registreren en dat gebeurde dan ook. Gezien 
de omstandigheden waren we ook deze keer 
met een mooie 
groep. Net zoals 
in het verleden 
werden de 
aanwezige leden 

getrakteerd op een halve mattentaart en een bonnetje om 
iets te drinken in De Grondeling of de Gidon. 
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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) 

Pissebed (schaaldier) 

Pissebedden zijn geen insecten, maar koudbloedige schaaldieren, die als 
geleedpotigen tot de kreeftachtigen behoren. Het is een van de 
weinige kreeftachtigen die op het land leven. Ogenschijnlijk hebben ze weinig meer 
gemeen met krabben en kreeften, maar ademen doen ze nog precies zoals hun in het 
water levende verwanten, door kieuwen. Daarom leven ze ook altijd in een vochtige 
omgeving. De kieuwen moeten voortdurend natgehouden worden. Een pissebed die 
langer dan twee uur aan droogte is blootgesteld gaat dood. 

Pissebedden zijn platte, grijze, veelpotige nachtdieren, die ongeveer 
twee centimeter lang en een halve centimeter breed worden. Ze hebben 
voelsprieten en 7 paar pootjes. Aan de achterkant hebben ze antenne-
achtige uitsteeksels waarmee ze ook kunnen voelen, een afweerstof 
tegen vijanden kunnen afscheiden en als hij uitgedroogd is, water 
'drinken' door ze in het water te laten zakken. Ze hebben primitieve ogen 
waarmee ze het verschil tussen licht en donker kunnen waarnemen. Ze 
worden beschermd door een uitwendig skelet van verschillende plaatjes 
die over elkaar heen kunnen schuiven. Het voordeel is dat zo’n pantserhuid een goede 
bescherming biedt tegen vijanden. Nadeel is dat het niet meegroeit met de rest van het 
lichaam - en dus moet een pissebed ongeveer eens in de vier weken van huid wisselen. 
Op zo’n moment is hij bijzonder kwetsbaar en daarom gebeurt de metamorfose in twee 
fases: eerst vervelt de achterkant en zo’n 12 uur later de voorkant. Bij jonge 
pissebedden wordt het harnas bij elke vernieuwing iets donkerder en steviger. Ook het 
zevende paar poten ontstaat pas bij de tweede vervelling.  

Pissebedden paren meerdere malen per jaar met elkaar. Mannetjes herkennen 
vrouwtjes die willen paren aan de geur die deze vrouwtjes 
afscheiden. Als er gepaard wordt, gebeurt dit altijd 's nachts. 
De eitjes zijn heel klein, geelgekleurd en nauwelijks met het 
blote oog waar te nemen. Het vrouwtje bewaart ze in een 
buidel met beschermende vloeistof.  In die buidel is plaats 
voor een 200-tal eitjes. Naarmate het vrouwtje ouder en dus 
groter wordt, groeit ook het aantal eitjes. De eitjes komen na 
een paar weken uit, maar de jonge pissebedden blijven nog 
een maand in de buidel wonen.  

Ze eten rottend hout en bladeren en zijn belangrijk voor de recycling van verschillende 
voedingstoffen. Wanneer er niet voldoende dood materiaal aanwezig is, eten ze ook 
wortels van levende planten. Al hebben ze hun naam en hun uiterlijk niet mee, ze zijn 
dus onmisbaar voor onze bodem. Ze recyclen plantaardig materiaal en dragen zo bij 
aan de koolstofkringloop.  

De pissebed heeft veel vijanden en wordt graag gegeten door andere dieren. 
Pissebedden geven de meeste mensen automatisch een gevoel van afschuw. Niet 
nodig!  

Bedplassers 
kregen vroeger 

gemalen 
pissebed 

toegediend. 
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Tonderzwam (schimmelparasiet) 

Je hebt vast al wel een tonderzwam opgemerkt, net een kleine vliegende schotel, die in 
de stam van een boom is gevlogen.  

De echte tonderzwam, in de volksmond ook tondelzwam of tonder-gaatjeszwam 
genoemd, is een schimmel. Het is een parasiet die groeit op 
verzwakte of dode bomen. In het recente verleden was die in 
ons land een zeldzame verschijning. Dit kwam doordat de 
houtproductie voor het toenmalige bosbeheer erg belangrijk was 
en dood hout snel werd opgeruimd. Veranderende inzichten 
hebben het heden ten dage mogelijk gemaakt dat dode bomen 
in onze bossen weer mogen blijven staan of liggen. Hier heeft 
de tonderzwam van geprofiteerd en wel zodanig dat deze 
paddenstoel nu een veel voorkomende verschijning is.  

Deze schimmel is niet alleen parasitair, maar hij bouwt ook 
celmateriaal op door het opnemen van organische stoffen. Terwijl hij enerzijds de dood 
van de gastheer bewerkstelligt, helpt hij terzelfdertijd bij het opruimen van het dode 
hout.  

De overjarige tonderzwam blijft gewoon doorgroeien, zodat je hem in alle jaargetijden 
kan waarnemen. Het vruchtlichaam is console-, klok- of koepelvormig. De sterk 
gewelfde harde bovenkorst is bedekt met brede, concentrische ringen die de 
paddenstoel een gestreept uiterlijk geeft. De kleuren kunnen sterk uiteenlopen, van 
zilvergrijs, rood- of donkerbruin tot bijna zwart. Ter hoogte van de stompe, viltige 
groeirand onderaan is de paddenstoel doorgaans lichter gekleurd in de groeiperiode. 
Met verloop van tijd wordt een afmeting bereikt tot 30 bij 20 centimeter, met een dikte 
tot 25 centimeter.  

Voor een groot deel bestaat het aangenaam geurende vlees van de echte tonderzwam 
uit een lichtbruin, kurkachtig geheel, een taaie structuur van schimmeldraden die niet 
gebruikt worden voor de vermenigvuldiging van de zwam, maar voor de stevige 
structuur van het vruchtlichaam De kern heeft een veel zachtere structuur, die eveneens 
bestaat uit een verzameling schimmeldraden, die 
voedingsstoffen onttrekt uit de gastheer. Een derde 
type schimmeldraden is geslachtelijk. Het netwerk 
van deze schimmeldraden veroorzaakt witrot en tast 
zo het hout van de reeds verzwakte gastheer verder 
aan.  

De echte tonderzwam heeft zijn naam deels te 
danken aan het feit dat zijn vlees werd gebruikt voor het vervaardigen van tondel om 
vuur te maken, zoals de mensen dat in de prehistorie deden. De zachte, viltachtige kern 
uit het midden van jonge zwammen werd gekneusd tot een pluizig, zacht weefsel 
(tondel), dat werd gebruikt om vonken op te vangen van een vuurslag. Later is de naam 
tondeldoos bedacht voor een doos waarvan de inhoud bestond uit tondel, een 
vuursteentje en een koolstofhoudende, metalen ring (vuurslag). In het begin van de 
20ste eeuw verdween met de komst van de lucifers het gebruik van de tondeldoos. 

De echte tonderzwam is van groot belang voor de voortplanting van veel 
insectensoorten, waaronder een aantal zeldzame kevers en sluipwespen. Deze leggen 
hun eitjes in het vruchtlichaam, waarop de larven zich te goed doen aan het vlees. 

De sporen van de 
tonderzwam zetten 

zich af op 
beschadigde bast 

van bomen. 
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Huismus (zangvogel) 

De huismus is een kleine vogel, wiens gezang zich doorgaans beperkt tot getjilp. Hij 
behoort samen met ongeveer dertig andere mussensoorten, tot eenzelfde 
geslacht (Passer). Het gaat niet zo goed met dit kleine vogeltje dat zich vliegend of 
huppelend voortbeweegt. De laatste decennia gaat de populatie sterk achteruit in 

zoverre zelfs dat bescherming nodig is, zowel van het 
diertje zelf als van zijn leefomgeving. Het vogeltje werd 
daarom samen met soortgenoot ringmus op de rode lijst 
gezet met vermelding ‘achteruitgaand’. 

De huismus komt vrijwel over de gehele wereld voor, in 
ieder geval in bijna alle gematigde en subtropische 
gebieden. Het dier vestigt zich vaak dicht bij de 

woongebieden van de mens en geldt daarom als cultuurvolger (gebruikmakend van de 
mogelijkheden die de mens biedt). Het is een standvogel die doorgaans rond dezelfde 
plek blijft wonen. 

De mannetjes huismus kan je herkennen aan de grijze kruin met kastanjebruine zijden, 
de grauwgrijze wangen en de zwarte kegelsnavel (in de zomer). Ook de zwarte keel en 
zwarte borst is een opvallend kenmerk van dit 14 tot 16 cm grote vogeltje. De witte stip 
achter het oog en de witte streep over de vleugels zijn minder goed waar te nemen. De 
vrouwtjes hebben een minder contrastrijke tekening dan de mannetjes (beduidend 
minder zwart en bruin). De ringmus, de heggenmus en het vrouwtje van de vink worden 
door hun uiterlijke gelijkenis vaak met de huismus verward. 

Volwassen huismussen zijn graan- en onkruid-zadeneters en passen zich gemakkelijk 
aan aan wat beschikbaar is. Granen als haver, tarwe en gerst hebben de voorkeur. 
Omdat huismussen geen kiezen hebben wordt voor de vertering van de 
zaden grit gebruikt, dit is een verzameling kleine steentjes, waarmee in de maag het 
voedsel wordt vermaald. De huismussen vullen hun dieet aan met bladeren van diverse 
planten en fruit, zoals appels en abrikozen.  

Mannetjes zoeken vanaf januari geschikte nestgelegenheid en 
richten dat met droog gras enigszins in. Zijn de potentiële nesten 
aantrekkelijk genoeg, dan lokt hij een vrouwtje door zijn roep, maar 
ook door in het nest te zitten en daarvandaan geluiden te laten 
horen als van jonge mussen. Al vanaf januari tonen vrouwtjes hun 
interesse in bepaalde nesten met bijbehorend mannetje. Vanaf dat 
moment bouwt het mussenpaar gezamenlijk het nest verder af. 
Daarin legt het vrouwtje 1 tot 9 eieren, maar vaak 4. Na ongeveer 
12 dagen broeden komen de eieren uit. Als de kuikens uit het ei 
komen, zijn ze nog naakt en blind en wegen niet meer dan 3 gram. Zodra het even 
donker en dan weer licht wordt - zoals gebeurt wanneer de ouder vogel in de invlieg-
opening van het nest komt zitten - sperren ze de nog relatief grote bek wijd open in de 
hoop voedsel te krijgen. Jonge huismussen worden door de ouders vooral gevoerd 
met insecten zoals bladluizen, vliegen en muggen. Hoe langer insecten aan de 
nestjongen gevoerd worden, hoe meer kans dat de jongen gezond en in leven blijven. 
Na ongeveer twee weken vliegen de jongen uit. Ze blijven hierna nog enige tijd 
afhankelijk van de zorg van de ouders en worden nog regelmatig gevoerd. De jongen 
zijn in staat voor hun eigen voedsel te zorgen zodra de snavels hard genoeg zijn om 
zaden mee te pellen (april). Huismuspaartjes blijven levenslang samen.  

Wintergroene 
planten, heggen 

en hagen zijn 
ideale schuil- en 
slaapplaatsen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zangvogel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mussen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geslacht_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Passer_(geslacht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Standvogel
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Haagbeuk (boom) 

De haagbeuk wordt ook helzenteer, hesselteer, steenbeuk, jukbeuk of wielboom 
genoemd. De haagbeuk is in tegenstelling tot zijn naam niet verwant met de beuk, maar 
behoort tot de berkenfamilie. Het is een 15 tot 25 meter hoge inheemse, 
bladverliezende loofboom met een mooi ronde, gesloten kruin die tot 10 meter breed 
wordt.  

De haagbeuk komt in de natuur voor in heel wat 
bosbestanden en gedijt zeer goed op vochtige, 
voedselrijke, schaduwrijke en vaak kalkrijke grond.  

De stam is glad met verticale zilverachtige strepen. 
De bladeren staan verspreid op de kale 
grijsachtige takken. Bij oude exemplaren is de 
stam diep gegroefd.  

De bladeren zijn ovaal, geribd en dubbelgezaagd. Ze lopen lichtgroen uit en worden 
later donkergroen aan de bovenkant en geelachtig aan de onderzijde. De 
herfstverkleuring is geel. De verdorde bladeren blijven een deel van de winter aan de 
takken hangen. De bladeren van de haagbeuk vormen eveneens voedselbron voor een 
groot aantal larven van vlinders. De bloemen zijn onopvallende katjes die verschijnen 
voor het blad. Haagbeuken worden pas op 20-jarige leeftijd vruchtbaar, dan verschijnen 
de nootjes die een lekkernij zijn voor vogels. De vruchtjes zijn lichtgeel, hangen in 
trossen en zitten opgesloten in een drielobbig, gevleugeld schutblad. 

Het hout is bijzonder splijtvast. Het wordt gebruikt voor hakblokken, heien en stampers 
in een oliemolen, kammen in molenwielen, gereedschap en als imitatie-ebben voor 
piano's. Het hout is hard en taai. Het heeft een fijne nerf maar werkt veel en is gevoelig 
voor aantasting door houtworm. 

Haagbeuk is een belangrijke waardplant voor de meikever. Volwassen kevers voeden 
zich met de bladeren en de bloemen. De plant speelt tevens een belangrijke rol in de 
voortplanting van deze kever. Mannelijke kevers zouden sterk gevoelig zijn voor 

alcoholen die vrijkomen uit door vraat 
beschadigde bladeren. Zo kunnen ze efficiënt op 
zoek gaan naar de locatie van mogelijke partners. 
Vrouwtjes zijn niet gevoelig voor deze 
verbindingen. 

De appelvink en de boomklever zijn in de herfst 
dol op de zaden van de haagbeuk. De nootjes zijn 
dan weer een lekkernij voor bosmuizen en 
hazelmuizen. 

Haagbeuk wordt vaak aangeplant 
als laanboom of als heg omwille van zijn 
verdraagzaamheid van snoei. Maar, opgelet ook 

de beuk wordt als haag gebruikt, wat door de Nederlandse naamgeving zeer 
verwarrend is. Een beukenhaag is iets anders dan een haagbeukenhaag. De haagbeuk 
kan veel beter tegen wisselende waterstanden in tegenstelling tot de beuk. Op kleigrond 
is de haagbeuk daarom al gauw een betere keuze. Waar een gesnoeide beuk 's winters 
de dode, bruine bladeren laat hangen, is de haagbeuk min of meer kaal. De haagbeuk 
loopt echter fraai en weken eerder uit dan de beuk.  

De haagbeuk, die 
vroeger ook wel 

Hekelteer of Heern 
werd genoemd, ligt 

aan de oorsprong van 
de naam 'Herentals'. 
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De 2de dinsdagwandelingen. 

De komende dinsdagwandelingen 
De voorbije maanden mochten we opnieuw uit ons kot komen en samen met 
clubgenoten deelnemen aan de dinsdagwandelingen. Het hoeft geen betoog, het 
weerzien onder vrienden was hartelijk. Velen hebben het gemist. Ook de komende 
maanden hopen we op dit elan door te gaan en samen op stap te gaan. Ervaren 
parcoursbouwers zullen jullie langs vergeten wegeltjes en mooie paden leiden. 
Tussendoor krijgen we de gelegenheid om even tot rust te komen bij een natje en een 
droogje. Wie zin heeft om te wandelen en daaraan het sociale aspect wil koppelen, hij 
of zij vinden hier zeker hun meug. 

Vooraf inschrijven hoeft niet meer, tenzij de overheid ons andere regels oplegt. We 
vertrekken terug om 10u en wandelen afhankelijk van het aantal aanwezigen in 
verschillende groepen. 

Dinsdag 12 oktober 2021:  

Deze keer kiezen we om te vertrekken op de Oudenberg in Geraardsbergen, meer 
bepaald in de Hondenschool Herleving. Samenkomst is terug voorzien om 10u en 
plaats van verzamelen is Kloefstraat in Geraardsbergen. We maken twee mooie lussen 
en zoeken de vallende bladeren in het Boelarebos. Breng zelf je gevulde brooddoos 
mee voor ‘s middags. 

Dinsdag 9 november 2021:  

Deze keer laten we ons oog vallen op Nederboelare, meer bepaald in het Repelspeeltje, 
Felicien Cauwelstraat 20, Nederboelare. We vertrekken er om 10u voor twee mooie 
lussen met prachtige vergezichten. Onze broodjes sparen we op voor de lunchpauze 
op de middag. Ruime parkeergelegenheid aan de sporthal De Veldmuis. 

Dinsdag 14 december 2021: 

In de laatste maand van het jaar, organiseren we vanuit Café Eldorado, Lindeveldstraat 
30 in Zandbergen. We laten ons leiden door berg en dal en genieten van de mooie 
uitzichten op de Dendervallei. We brengen onze zelfgemaakte boterhammen mee om 
te verorberen tijdens de middag. 

De formule van de dinsdagwandelingen 
Alle leden kunnen deelnemen. Er wordt aan een tempo gewandeld van ca. 4 km per 
uur. In de voormiddag wandelen we ongeveer 8 km. Terug rond 12u. Tegen 12u45 
vertrekken we voor een tweede lus van ongeveer 5 à 6 km. Terug rond 14u15. 

Uw deelname betekent een steun aan het goede doel. Wie nog wat extra wenst bij te 
dragen mag dat steeds doen. De bijdrage blijft behouden op € 0,50.  

Onze leden zijn verzekerd via hun ledenbijdrage aan de federatie. Niet-leden kunnen 
eveneens gratis deelnemen, maar zijn NIET verzekerd.  

Wie zelf een ideale locatie kent om een dinsdagwandeling te laten starten kan contact 
opnemen met Sylvain, Pierre of Kurt. Na overleg kan er eventueel gestart worden op 
de door jou voorgestelde locatie. 
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Trailwalks, nieuw in de wandelsport? 

Wie wat op sociale media rondsnuistert, ontdekt de laatste tijd het nieuwe woord ‘trail’. 
Eigenlijk is het niets nieuws onder de zon, maar zoals zoveel zaken, heeft een andere 
uitdrukking heel wat meer aantrekkingskracht. Wanneer je pakweg een 50 km of 60 km 
wandeling organiseert dan slaat dit niet aan bij een jeugdig publiek. Marketingmanagers 
en duur betaalde bedenkers veranderden de naam in trail runs en later trail walks. Het 
nieuwe, dat de jeugd aanspreekt was ontstaan. Op deze trails, waar men meestal voor 
een all-in formule moet kiezen, betaalt men dikwijls een hogere prijs dan deze die we 
gewoon zijn. Rechtvaardigt dit bedrag de geboden service? Dat zal de toekomst nog 
moeten uitwijzen. Feit is dat de jeugdige stappers en bij uitbreiding de lange 
afstandstappers dit bedrag zonder morren betalen. Mogelijk leren zij toekomstgericht 
de wandelevenementen ontdekken en krijgen we daar wat nieuw bloed bij. 

Intussen hebben reeds heel wat leden, die niet altijd op de lange afstand terug te vinden 
zijn, de stap gewaagd naar zo een trail. Zo was er de Belgian Coast Walk en onlangs 
nog de Western Front Trail. Beiden hadden diverse startlocaties en allen hetzelfde 
aankomstpunt. We hebben geen exacte cijfers van de Belgian Coast Walk, van de 
Western Front Trail hebben we wel exacte cijfers. Zo deden 3 clubleden de 85 km, 8 
namen deel aan de 60 km en 12 Padstappers konden we terug vinden op de 35 km. 
Een mooi en onverwacht resultaat. Hieronder enkele sfeerbeelden die ik op Facebook 
kon terugvinden. 

Ook wij stappen in 2022 in een trail-evenement. We werken hiervoor samen met 
Wandelsport Vlaanderen en de nieuwe Flanders Trails-groep. In Geraardsbergen kan 
je op 29 mei gedurende 6 uur rondjes van 2 km wandelen met telkens de beklimming 
van de Muur. Een uitdaging die elk voor zichzelf kan aangaan. Meer info hierover krijg 
je ten gepasten tijde. 
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Federatienieuws. 

Afstempelen van de boekjes 
Heel wat leden wensen hun gepresteerde kilometers bij de houden aan de hand van 
hun wandelboekje. Om de bewegingen binnen de startzalen tot een minimum te 
beperken, legt de federatie de volgende regel op: boekjes dienen te worden 
afgestempeld vlak na de inschrijving/scanning. Ook na de coronaperiode zal men deze 
werkwijze blijven behouden. De argumentatie voor deze beslissing is dat er op die 
manier minder nodeloze bewegingen en contacten zijn in de startzalen. De bedoeling 
is dat de afstempeling eveneens sluit samen met de inschrijving. 

Afhalen cadeau Wandelsport Vlaanderen 
In het verleden kregen alle leden bij betaling van hun lidgeld het Limited Edition 
Wandelboekje. Hiermee kon men na het verzamelen van stempels op wandelingen een 
poncho of rugzak ophalen. De actie loopt eind 2021 definitief af. Wie nog enkele 
stempels nodig heeft kan die nog op de officiële wandelingen van Wandelsport 
Vlaanderen verzamelen. Eens het beoogde aantal behaald, kan men zijn geschenk 
afhalen op één van de volgende wandelingen: 

- Zondag 07/11 WSV Schelle (A) : Octaaftocht  
- Zondag 14/11 WSV De Keignaerttrippers Oostende (W-VL) : West-Vlaanderen Wandelt 
- Zondag 28/11 WSV De Lachende Wandelaars Aalter (O-VL) : Uilenspiegeltocht  
- Zaterdag 11/12 Wandelclub Nooit Moe Boezinge (W-VL) : Ieper in de winter  
- Zondag 12/12 WSV De Bosdravers Eksel (L) : Wintertocht  
- Zondag 19/12 De Bosgeuzen - Voorkempen Schilde (A) : Donkeredagentocht  
- Zondag 26/12 WSV Egmont Zottegem (O-VL) : Wafelentocht  
- Zondag 26/12 Hanske de Krijger Oudenaarde (O-VL) : Oudenaarde in kerstsfeer  
- Zondag 16/01/22 Wandelclub Tornado Boortmeerbeek (VL-BR) : Wintertocht 

Lid zijn van een wandelclub zorgt ervoor dat je 
steeds verzekerd bent bij het wandelen 
We krijgen soms de vraag wat de verzekering bij het lidmaatschap inhoudt. Wel op het 
huidige ogenblik zijn zij die lid zijn van een wandelvereniging verzekerd op elk moment 
dat men aan het wandelen is. Dit telt ook voor het individueel gaan wandelen in binnen- 
en buitenland. Wanneer je op een georganiseerde wandeling aanwezig bent, dan ben 
je op die wandeling verzekerd na de aanschaf van een inschrijfkaart (scanning lidkaart). 
Dit wil zeggen dat kinderen jonger dan 12 jaar zich ook moeten laten scannen als ze 
gratis mogen deelnemen. 

Wanneer je een ongeval hebt bij een wandelvereniging dan neem je contact op met de 
organiserende club. Zij doen het nodige en vullen de ongevalsaangifte in. Wanneer zich 
een ongeval voordoet tijdens een oefentocht of een wandelvakantie, dan neem je 
contact op met Jean-Pierre Doeraene. Hij zal dan het nodige doen en jou de formulieren 
bezorgen zodat alles met de verzekering kan worden geregeld. 

Niet-leden die aanwezig zijn op onze organisaties zijn na het betalen van het 
inschrijfgeld verzekerd ingeval van een ongeval tijdens de wandeling. Op dat moment 
zullen wij als club de nodige documenten invullen.  
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Nancy’s kookhoekje. 

Enkele hapjes voor de komende eindejaarsdagen 

Hapjes van kip in Doritos Chips 
Benodigdheden: 

1 pak doritos chips kaas, 1 kipfilet, 1 lp. bloem, 1 ei, geutje melk, dipsaus

Bereidingswijze: 

Snij de kipfilet in stukken van 2,5 op 2,5 cm.  

Verkruimel de chips in de zak. 

Meng het ei met een geutje melk en klop goed los. 

Wentel de stukken kipfilet in bloem, daarna in het mengsel van ei en melk 
en daarna in de verkruimelde doritos chips.  

Leg de stukjes kip op bakpapier op een bakplaat. Laat ze 20 minuten op 
200°C bakken in de oven. 

Dien warm op met een dipsaus. 

Hapje in een glaasje met Mozzarella, Italiaanse 
ham & tomaat 
Benodigdheden: 

1 bolletje mozzarella, 1 tomaat, ca. 6 sneetjes Italiaanse ham, enkele blaadjes 
gemengde salade, 1 sneetje wit brood, knoflookteentje, 6-tal 
blaadjes basilicum, witte wijnazijn, olijfolie, zwarte peper v/d 
molen, zout 

Bereidingswijze: 

Emondeer (pel) en concasseer (in blokjes snijden) de tomaat. 

Snijd de mozzarella in kleine blokjes. 

Verwijder het overtollige vet van de ham en snijd in fijne reepjes. 

Snijd de salade en basilicum eveneens in fijne reepjes. 

Meng de basilicum met de tomatenblokjes. 

Breng op smaak met wijnazijn, olijfolie, peper en zout. 

Kruid de mozzarella met peper en zout en meng er een beetje olijfolie onder. 

Snijd kleine blokjes van het brood en bak goudbruin in een scheut olijfolie.  

Snijd een half knoflookteentje zeer fijn en voeg op het einde bij de korstjes. 

Schud nog even op. 

Schik wat van de salade in het glaasje, dan wat van het tomaatmengsel, daarboven 
mozzarella en wat ham. 

Eindig met de lookkorstjes. 

http://meersmaak.blogspot.com/2007/09/tomaat-pellen.html
http://meersmaak.blogspot.com/2007/09/tomaat-pellen.html
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Wraps met gerookte zalm en groene appel 
Benodigdheden: 

1 appel, citroensap, 1 lp. zure room, 1 lp. volle yoghurt, 1 lp. mayonnaise, peper, zout, 
2 grote tortilla’s, 100 g. gerookte zalm, rode bietscheuten, bieslook 

Bereidingswijze: 

Schil de appel en snij hem in kleine blokjes. Pers de citroen uit en besprenkel de appel 
met het citroensap.  

Meng de zure room met de mayonaise en de yoghurt. Kruid met peper en een kleine 
beetje zout. 

Bestrijk de tortilla’s (wraps) met het roommengsel. 

Beleg met de gerookte zalm. Verdeel er de appelblokjes 
en de rode bieten scheuten over. Rol strak op.  

Wikkel de wraps stevig in plastiekfolie en leg ze in de 
koelkast. 

Snij elke wrap voor het serveren in plakjes. Steek vast 
met een prikker. 

Vlammetjes uit de oven 
Benodigdheden: 

4 filodeegvellen, 2 knoflookteentjes, ½ rode peper, 1 sjalot, 150 g. gehakt, sambal, 
ketjap, 2 eieren, 2 lp. bloem, 2 lp. yoghurt, peterselie 

Bereidingswijze: 

Verwarm de oven voor op 200°C. 

Pel de sjalot en de look en snij samen met het pepertje 
zeer fijn.  

Meng met het gehakt, de sambal, 1 ei, de ketjap, de 
bloem en peper en zout. Meng alles goed met mekaar. 

Snij de filodeeg in 4. Schep een lepel van het gehakt in het midden en vouw ze dicht 
tot pakketjes. 

Klop het andere ei los in een kommetje en besmeer de pakketjes ermee. Leg ze op 
bakpaier op een ovenschotel en bak ze 8 minuten goudbruin in de oven. 

Meng voor de saus de yoghurt met de geperste knoflook en peterelie. Kruid met 
peper.  

Serveer de vlammetjes met de yoghurtsaus. 
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Wandelkalender voor het 4de trimester. 

Hierna een lijst met aanbevolen wandelingen. Onze voorkeur gaat in de eerste plaats 
naar wandelingen van bevriende clubs of burenclubs. Om zeker te zijn dat de tocht 
doorgaat, check je best vooraf  de wandelkalender https://www.walkinginbelgium.be/ 

Respecteer vooral het startuur. Leg spontaan je lidkaart  
voor. Respecteer de coronaregels en hou afstand. 

 
Zaterdag 02.10 Op Stap Zwalm 

Zwalmtocht 

De Zwalmparel 

Sportlaan 1, Munkzwalm 

3-6-9-12 km 

van 8u tot 15u 

Zaterdag 02.10 WSV Tervuren Bos 

Internationale Herfsttocht 

Koninklijk Atheneum Tervuren 

Hippolyte Boulengerlaan 7, Tervuren 

4-8-15-20-25 km 

van 7u tot 15u 

Zondag 03.10 

 

Wandelclub Kruikenburg 

Kruikenburgse Wandeltochten 

School GVBS De Brug 

Statiestraat 35A, Ternat 

5-11-16-21 km 

van 7u tot 15u 

Zondag 03.10 Wandelclub De Schooiers Wichelen 

Nonnenbostocht 

Gemeenteschool 

Schoolstraat 4, Serskamp 

6-7-10-15-20-25 km 

van 7u tot 15u 

Zondag 03.10 Buencamino vzw Step Forward 
Buencamino Herfstwandeling 

De Boare 
Koningsplein 1, De Panne 

6-12-18-24km 

van 7u tot 15u 

Zaterdag 09.10 WRC Manke Fiel 

Baamistochten 

Zaal de Leerheide 

Oostkouter 1, Asse 

3-5-7-10-14-21 km 

van 7u tot 15u 

Zaterdag 09.10 Les Sans Soucis Ghlin 

Marche d’automne 

Le Foyer 

Rue Haute 38, Eugies 

5-10-15-20 km 

van 7u tot 15u 

Zondag 10.10 Wandelclub St.Pieters-Leeuw 

Streekbierentocht 

O.C.Zonnig Leven 

J.Vanderstraetenstr.198,St-P-Leeuw   

5-10-15-20-25 km 

van 7u15 tot 15u 

DINSDAG 12.10 - GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN. 

SAMENKOMST Hondenschool Herleving, Kloefstraat, GERAARDSBERGEN 

Zie artikel over de dinsdagtochten 
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Dinsdag 12.10 
 

Wandelclub Natuurvrienden Deinze 

Tweede dag van de week tocht 

Sporthal 

Stationstraat, Landegem 

6-12-18-24 km 

van 7u tot 15u 

Zondag 17.10 WSV De Kadees 

Nazomertocht 

Trefcentrum  

Bergsken 1, Moorsel 

4-8-12-16-20-26  km 

van 8u tot 15u 

Woensdag 20.10 Egmont Zottegem 

Hotdog Midweekwandeling 

OC Sint-Goriks-Oudenhove 

St-Goriksstr. 13, St-Goriks-Oudenhove 

7-10-14-18-21 km 

van 7u tot 16u 

Zaterdag 23.10 Denderklokjes Lebbeke 

Heizijdetocht 

Heidehof 

Heizijdestraat 20, Lebbeke 

6-12-18-22 km 

van 7u30 tot 15u 

Zondag 24.10 Wandelclub Scheldestappers Zingem 

Herfsttocht 

Zwalmparel 

Sportlaan 1, Munkzwalm 

6-10-15-21-30-36 km 

van 7u tot 15u 

Zondag 24.10 De Heidetochten Kester-Gooik 

Nazomertocht 

Don Bosco Instituut Halle 

Lenniksesteenweg 2, Halle 

5-10-16-19-26-36-42 

km 

van 7u tot 15u 

 

Donderdag 28.10 De Textieltrekkers Vichte 

Zaaitocht 

OC De Mensinde 

Westdorp 3, Tiegem 

6-12-18-24 km 

van 7u tot 15u 

Zaterdag 30.10 

 

ALLEN OP POST 

Padstappers Geraardsbergen 

Winteruurtocht 

Zaal De Linde 

Gemeentehuisstraat 42, Meerbeke 

7-10-14-18-22 km 

van 7u30 tot 15u 

Zondag 31.10 De Pajotten Hekelgem 

Herfsttocht 

GO! Atheneum Liedekerke 

Affligemsestraat 100, Liedekerke 

5-9-13-18 km 

van 7u30 tot 15u 

Zondag 31.10 
 

WSV Wetteren 

Voettochten der Tuinbouwstreek 

Scheppersinstituut 

Cooppallaan 128, Wetteren 

6-12-15-21-30 km 

van 7u30 tot 15u 
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Zondag 31.10 Egmont Zottegem 

Halloween Pompoenentocht 

Feestzaal Bevegemse Vijvers 

Bevegemsevijvers 1, Zottegem 

7-10-14-21km 

van 14u tot 21u 

Zondag 31.10 Les Trouvères Club de Marche 

Halloween au Pays des Sorcières 

Ecole Communauté Française 

Ruelle des Ecoles 19, Ellezelles 

4-7-11-18 km 

van 12u tot 21u 

Maandag 01.11 Wandelclub Roal Benti 

Allerheiligentocht 

Middenschool en Atheneum 

Mevr. Courtmanslaan 80, Maldegem 

4-9-12-18-21 km 

van 7u tot 15u 

Woensdag 03.11 Omloop Kluisbergen 

Herfsttocht 

GOC  Kwaremont 

Kwaremontplein 23, Kwaremont 

5-10-15-20-25 km 

van 8u tot 15u 

Zondag 07.11 WSV Land Van Rhode 

Pannenkoekentocht 

Zaal De Kring 

Gootje 61, Balegem 

6-10-14-18-21 km 

van 8u tot 15u 

Zondag 07.11 Les Vaillants Acrenois 

Marche de l’ACHO 

Zaal ‘t Plosje 

Plaats 10, Bever 

5-10-15-20 km 

van 7u tot 15u 

DINSDAG 09.11 - GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN 

SAMENKOMST in ’t Repelspeeltje, Felicien Cauwelstraat, Nederboelare 

Zie artikel over de dinsdagtochten 

Donderdag 11.11 Hanske De Krijger Oudenaarde 

Wandel Mee Dag - Fun & Family 

Evenementenhall De Qubus 

Lindestraat 45, Oudenaarde 

4-6-12-15-18-22 km 

van 7u30 tot 15u 

Zaterdag 13.11 Wandelclub Natuurvrienden Deinze 

Wandel Mee Dag - Viggaaltocht 

VTI 

Leon Declercqstraat 1, Deinze 

6-10-15-20 km 

van 7u tot 15u 

Zondag 14.11 Boerenkrijstappers 

Boerenkrijgstapperstocht 

Festivalhal 

Donklaan 123, Berlare 

6-12-18-24 km 

van 7u30 tot 15u 

Woensdag 17.11 WSV Egmont Zottegem 

Glühwein Midweekwandeling 

OC Oombergen 

Oombergenstraat 39, Oombergen 

7-10-14-18-21 km 

van 7u tot 16u 
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Zaterdag 20.11 
 
 

W.V. De Ijsbrekers 

Ijsbrekerstocht 

Sint-Martinusheem 

Kerkskendorp 18, Kerksken 

6-12-18 km 

van 6u30 tot 15u 

Zondag 21.11 
 
 

Postiljon Wandelclub Merelbeke VZW 

Leietocht 

School Het spectrum 

Martelaarslaan 13, Gent 

6-10-15-20 km 

van 7u30 tot 15u 

Zondag 21.11 WSV De Vossen 

Herfsttocht 

Gemeentelijke Basisschool 

Collegestraat 1, Buggenhout  

6-12-16-20 km 

van 8u tot 15u 

Zaterdag 27.11 WSV Horizon Opwijk 

Tweedaagse Herfstwandeling 

Zaal De Kersenpit 

Dorp 8, Mazenzele 

5-10-14-19-25-50 km 

van 6u tot 15u 

Zondag 28.11 
 
ALLEN OP POST 

Padstappers Geraardsbergen 

Sinterklaastocht 

De Doos 

Onkerzelestraat 280, Onkerzele 

4-7-10-12-16-22-26-

32 km 

van 8u tot 15u 

Zaterdag 04.12 WSV Land Van Rhode 

Wafelentocht 

De Kluize 

Sportstraat 3, Oosterzele 

6-10-14-18-21 km 

van 8u tot 15u 

Zondag 05.12 Reigerstappers Vinderhoute 

Sinterklaastocht - Viggaaltocht 

Parochiezaal  

Hammeken 10, Merendree 

5-6-12-16-19-26 km 

van 8u tot 15u 

Woensdag 08.12 
 

ALLEN OP POST 
 

Padstappers Geraardsbergen 

Wafelentocht 

Jeugdhuis De Spiraal 

Zakkaai 29, Geraardsbergen 

5-7-8-12-16-20 km 

van 8u tot 15u 

Zaterdag 11.12 
 

Florastappers Gent VZW 

Gent bij Nacht 

Odisee Technologiecampus Rabot 

Gebroeders de Smetstraat 1, Gent 

6-9-12 km 

van 14u30 tot 20u30 

Zondag 12.12 Parel Van Het Pajottenland 

Tollembeekse Hanezoekerstochten 

GC Willem Tell 

Hernestraat 5, Tollembeek 

4-6-8-12-18-24 km 

Van 7u30 tot 15u 
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Zondag 12.12 Scheldestappers Zingem 

Sint-Bavotocht - Viggaaltocht 

Feestzaal De Korenbloem 

Kerkplein, Zingem 

6-10-15-21-30 km 

van 7u tot 15u 

DINSDAG 14.12 - GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN 

SAMENKOMST in Cafe El Dorado, Lindeveldstraat 30, Zandbergen 

Zie artikel over de dinsdagtochten 

Woensdag 15.12 WSV Egmont Zottegem 

Jenevertocht 

O.C. Leeuwergem 

Gentse Steenweg 307, Leeuwergem 

7-10-14-18-21 km 

van 7u tot 16u 

Zaterdag 18.12 Brugsche Globbetrotters 

Brugge Binnenste Buiten in kerstsfeer 

Hogeschool West-Vlaanderen 

Rijselstraat 5, Sint-Michiels 

6-11-15-20 km 

van 9u tot 17u 

Zondag 19.12 De Marktrotters Herne 

Eindejaarstocht 

Hartencollege Secundair Onderwijs 

Onderwijslaan 4, Ninove 

4-6-10-15-22 km 

van 7u tot 15u 

Zaterdag 25.12 
 

WSV Horizon Opwijk 

Kersttocht 

Zaal De Boot 

Heiveld 63 , Opwijk 

5-10-16-21 km 

van 8u tot 15u 

Zaterdag 25.12 Al Kontent Groot Evergem 

Eindejaarstocht 

Gemeentelijke Basisschool Sleidinge 

Sleidinge-Dorp 142,Sleidinge 

6-12-18-21 km 

van 7u30 tot 15u 

Zondag 26.12 
 

WSV Egmont Zottegem 

Wafelentocht 

Feestzaal Bevegemse Vijvers 

Bevegemsevijvers 1, Zottegem 

6-12-18-24-32 km 

van 7u tot 15u 

Zondag 26.12 Hanske De Krijger Oudenaarde 

Oudenaarde in kerstsfeer 

Bernadustechnicum Campus 

Hoogstraat 20, Oudenaarde 

5-10-14-18 km 

van 8u tot 17u 

Dinsdag 28.12 
 
 

WSK Marke vzw 

Kortrijk Feeëriek 

Depart 

Nelson Mandelaplein 18, Kortrijk 

7-13 km 

van 12u tot 20u 

Voor de laatste info verwijzen we graag naar 
walkinginbelgium.be 
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